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PE o GO\l_ERNO FEDERAL-, o
p� NO OE C MBATEAOSEX.r
TREMISMOS

RIO, 23 --- Terá lugar hoje, uma
palaclo da Justiça, com o comparecimento
afim de que fique delineado um

contra os extremismos.

���������������-�.--����������������

Somos positivaluente informados de:A V O Z D O P O V O
que, ao contI"ário do que se procura pro-

I

palar, não pretende o governo do Estado
aumentar os impostos. ANO

Tal aumento só viria a 'efetivar-se no
I

easo do governo ser obrigado, por for�a 1
de senten�a judicial, a manter o con�rato.A gréve no'MUITO DELICADA
eom a Empreza For�a e Luz de FlorUlilO-:. _��"�_�T�'�.-����������
polis, por ser .nessas ci-.:cunstancias obri..

' 'eorrelo Pau- sttuação em- Sergl·pegado a construir uma uSina no valor de 3 a I

mil contos de reis, palea a dar, de mão Ilstano' RIO, 22-0 sr. Getulio Vargas,
beijada, ao atual arleendatario dêsse ser.. S PAULO 22 (B d) A

ARACAJU', 22 Com o pedido de intervenção federal, que se- assinou, na pasta da Guerra, os

J• O em cumprimento de m I I di. , an - I rã formulado pela Corte de Apelação ao governo da Republica, para obrí- .

V e, '

.

D a e ausH a o

I Associação Pauhsta de Imprensa,! gar o executivo estadual a cumprir um mandado de .egurança, complí- seguintes decretos:

eelebre contrato assinado, ao apagai" das em reunião que levou a efeito, II ca-se, cada vez mais, a situaç�o do Governador Eronidas de Carvalho.
#

Aposentando o tenente-coronel

lúzes do doverno Ari.Uiano Ramos . apreciando o caso da demissão .

A oposição aproveitara a. oportun�d��e para demonstrar que e honorario Isarde Dantas Barreto
et • � �

'5 de Insegurança a situação de vanos mumcrpios do Estedo, escolhidos, I d 1 d f d C I
.

-------- - eoletíva dos redatores do matuti- pela compíacencía das autoridades, para campo de ação de todos 03 mal-
o
..

ugar e pro essor _o o egio

O·Inventor dos raies
I

Moedas falsas no paulista CORREIO PAULIS- feitores qee até então agiam na Bai'a, em Pernambuco, em Alagoas e MIllt.ar .d� RIO de Janeíro a �em
TANO, em virtude de divergen- no Rio Grande do Norte. d.a �h�clphna e segurança das InS-

d t ti id
. Tendo aparecido ultimamente, cias havidas com o respectivo ge-

tituíções.
. N ,

a mor e a Ingl o nesta capital e em outras cidades rente deliberou nomear uma comis- Reformando o capitão LUIS Cor-

do interíor, moedas douradas, das são p'ara realízar síndicancias so- Moveis de luxo _ Lindos Iaeetes d�ir? <?astro Af�lhado, a bem da

pelas setas de vulgarmente conhecidas por CEN- bre o assunto, que fdeverá apre- t'! disciplina e no Inte��sse das fo�-
TENARIO, de 1924 e 1927. com- sentar dentre de três dias o re- Condieões optimas ças armadas da Umao e o capi-

cup.ldo pletamente novas, a Secretária sultad� do seu trabalho, a'fim de Na
tão .Carlos Amoreti Osorio, pel.os

de Segurança chama atenção do serem assentadas outras delibera- motivos constatados pela conns-

público para as mesmas, sendo ções pela diretoria da A. P. 1. A MODELAR são. nomeada d� acôrdo com o

que as falsas se distinguem das Foram escolhidos para fazer par- artigo n. 3 da lei 136, de 14 de
LONDRES, 22-Harrí Grindel- verdadeiras pela sua côr amare-j te da comissão os srs. Ribas Ma- R T· 15 "dezembro de 1935.

Mathews, inventor britanico que lo-brilhante, em contraste com I rinho e Jorge Ferreira. Ao mes-] ua raJano, Cassando a patenteeconse9-�en-
Pretende possuir o segredo dos I te perda de posto em pre

estas, pronunciadamente mais es- mo tempo, o Síndicato dos Jor- .

' s JUIZOS
"raios da morte", anunciou q ue

curas. nalistas de São Paulo, coêrente I
.

de outras _penalIdades _

e �esa!v:a-
se casará brevemente com Ganna

com o principío de solidariedade, N�t d G AI B
dos os efeitos da açao J�dIC.JaI

Walska, cantora polonêsa da ópe-
Que haverâ no

em sessão permanente, resolveu U a o a- moço na ase I que, no caso,. couber, �o primeiro
ra.

que nenhum dos seus sindicaliza-

b.
I te�e?te Henrique Mana Daurele

O inventor tem cincoenta e se- dos substi.tu.a qua.lquer dos re.da- lnete do Go-· da AVI·ara""o Naval OIIVIer.
te anos de idade e a sra. Ganna, Ceará �

------------

quarenta e cinco. Grindell Me.-
tores demlS.sI?nanos Adaquele jor- EXON 1=RADOthews alega que os seus raios po-
nal. Em SInal de veemente pro- vernador L

d
N

b t
._ 1 h FORTALEZA 22 - A guar- testo contra o atual conflito, o O capitão de corveta sr. Epa-

erao a a er avroes, ançar c a- ,
. A

'

di
, hoi ,. minondas Santo oferece ôn

bi t di t t nição federal e a pohcia tem es-· SIn ícato promovera, oje, a par-
I s, U,-

mas em o je os IS an es e cau- .
.

d
..

lí
_

O tem, na Base da Aviação Naval, ção do serviço militar exigida pe-
sar devastações inauditas entre I

tado de prontidão, em vIr�u�e dtlf a m.eIa noite, da paradlza9ao
« sr. Gama d'Eça publicou d

'

·1 d I I' ât d 16 d
d b tos alarmi t d os serviços nas re açoes os jor um telegrama do sr. Nerêu Ra- e que e lustre coman ante, um a er, por a o e J o correu-

forças inimigas. Presentemente es- os oa os a arnns as e pOS�IVeIS. _

-

almoço aos srs. drs. Nerêu Ramos

I
te foi Sílvio Hauendchen exonera-

tá examinando os problemas de pertubações da �rdem. A .cldade nais de Sao Paulo. mos, tecendo em tôrno dêle os
e Altamiro Guimarães, respectiva- do do cargo de professor da es-

defesa contra ataques aéreos nos permanece, porem, tranqUIla. comentários que entendeu.
mente governador do Estado e cola míxta de Ribeirão da Onça.

d GI hi
Não publicou, porém, como de-

pantanos e amorgans IP, no

O atentado dlnamltlsta
A presidente da Assembléia Legis- no municípío de Hamonla.

P' d G 1 vera, uma vez que aquele era
ais e a es. lativa.resposta, o que endereçára ao Go-

I. .

t S I vernador. O almôço, a que compareceram mposto
.contra o miniS ro a azar Aqui vão, por isso, os dois te- outras altas autoridades, decor-

legramas: reu em meio da maior cordialida- DE RENDA
Governador Nerêu Ramos, Pa- de. A sessão especialízada desse

lacio Hotel.Rio.!
trtbuto comen'ca-nos que fez ex-

Itajaí, 13-Gruenwaldt faleceu.. pedir notificações pelo Correio a

S�cretário Se?urança �abedor ?r�- Pecuho pago
todos os contribuintes. os quais

mmoso poderia ser preso Itajaí, poderão pocurar nos guinchets da.
,

d I I ti Ih Alfandega da Capital os recibosoruenou e egac o garan ir- e pas- A C· T I f B f
sagem. Contamos justiça vossên-! t al�a _ edegrallCa dene lCen- de pagamento. a contar do dia 4

. _

f..
..,

1 e, assocmçao e c asse os em- vindouro.CIa nao Ique Impune momInave d d D· t· R· 1
crime. Secretário Segurança afir- prega os

.

a Ire ona eglOna Findo êsse 1S importancias
mou matador Gl'Uenwaldt não é �os CorreIOS e Telegrafos deste serão acrescidas da multa de mera
..

Ot d'E Estado, efetuou a 20 do corrente de 10 '1cnmmoso. on ...ça. , d AI
•

A A

t I d G
o pagamento a exmA. sra. .

- ---'--' -

esse. e egrama. eu o over-
ceste Leitão Gonçalves, viuva do VEN DE-SE a casa de moradu.

qador, aInda no r;1O, a resposta oficial da classe I Amfiloquio de a rua Consdheíro Mafra n. 152.
que o sr. Gdam� d Dça estampou Carvalho Gonçalves, da quantia para. tratar na mesma rua no. n.87
e qDue Orepro u�Imos:. . de sete contos e duzentos mil

r. ton d Eça, Flonanopohs. ,.

(7200$000)· t
.

d
Recebi seu telegrama. Lamento

reiS .: , Impor anCla o

'ua pa·xã t"d'· Ih t h pecuho que lhe coube por morte
BOINAS, CARAPUÇAS DE:;

.

I o par I ana e .e� a da uele consocio.feito esquecer as responsabIhda- _�_. FELTRO E LANS EM NOVE
des do seu gráu e de ex-magistra- CASEM IRA EM CORTES, AR-l

LOS DAS AFAMADAS MAl{
do e chefe de polícia Saudações. TIGOS FINOS CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
Nerêu Ramos». CASA "O PARAIZO" CASA "O PARAIZO"

��ÃO HAVERA' AUMENTO

DE IMPOSTOS

Cinco crimes
em sete dias

LISBOA, 22 - Está encer

rado o ínquerito policial relativo
ao atentado levado a efeito con

tra o ministro Oliveira Salazar.

PORTO ALEGRE. 22-Tele- As investigações foram co-

grafam de Quaraí que se verifica- roadas do majs absoluto e�it?,
ram cinco crimes de morte e um achando-se presos todos os Indl

de ferimentos graves, no decorrer i vi�luos que tomaram parte na cri

de uma semana. Dos criminosos' mmosa façanha.
quatro foram prêsos e os outros!

. HabI�mente interr?gados. de
conseguiram fugir. A população: P?l� de calrem em vanas contra

l.eclama contra a deficiencia do
I dIçoes, acabaram por confessar a

policiamento.
I atuação que tiveram e bem as-

sim as ligações mantidas com ele
mentos estranjeiros, para o fim
de eliminar o primeiro ministro
de Portugal.AmorimOlivio Os autores' do criminoso
atentado serão julgados dentro do
breves dias.Teve lugar, hoje, na Catedral,

missa de sufragio pela alma do

ex-prefeito da capital, o saudoso

major sr. Olivio Januariode Amo

rim, estando presentes além do

sr. Governador do Estado e sua

Excia Esposa. o presidente da

Assembléia Legislativa e Exma.

Esposa, Prefeito da Capital, co

mandante da Força Publica, Se

cretarios de Estado, deputados,
.altos funcionarios federais, esta

-duais e municipais e grande nu

mero de pessoas de destaque ami
gos do finado.

Compareceu a banda de musi

ca da Força Publica..
'.

reunião do Ministerio no

de todos os ministros,
plano de defeza da Democracia

Propriei:ario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D

IV I Florianopolis, Segunda-feira, 23 de Agosto de 1937

MINISTRO SALAZAR

caso

do
dos
Rio

o

ET
Sem quaisquer liga�ões politicas

O

I NUMERO 947

Oficiais do Exer
cito pun idos

Por não ter apresentado a quita-

o CONFLITO DE CAMPOSarmamentos Ainda o nosso

Grande Novas declarações• •

aniversariO
CAMPOS, 22 O tenente Coraci declarou hoje que constitue

erro, produzindo confusão, dizer-se que houve metralhadoras nos acon

tecimentos que enlutaram esta cidade, pois aqui não existem no bata

lhão tais armas. O que houve foi fusll metralhadora "F. M.", que faz

parte i n t e g r a n t e d! um .grupo. de combate,
qual, sem qualquer outra adaptaçao,dispara qUInze tHOS por segundo).
Metralhadoras sómente existem na força policial em Niteroi.

Logo, concluiu o tenente Coraci, fica afastada a hlpotese do

soldados terem usadO metralhadora3 nas cênas sangrentas de domingo "l

RIO, 22 - O coronel Canabarro Cunha, a proposito do te

legrama do sul, de que havia ficJdo virtualmente resolvido o caso

dos armamentos, disse que as conferencias ainda vão em meio e

que sómente na proxima semana chegará a uma conclusão definitiva.
Acentuou que o caso vem sendo resolvido com absoluto pa

triotismo e na maior harmonia. Nenhum impecilho surgiu nas in

vestigações, nem nas conversas realizadas.

«Dia e Noite», o vibrante bi
semanario dirigido pelo jornalista
Menezes Filho, noticia, bondosa
mente a passagem do nosso ter
ceiro aniversario.

Somos profundamente gratos á

gentileza do valoroso colega.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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í�gíldo
'"

queixa-se
Barata
da máus tratas

Urnas pa.a a /[(I �_.'� � A� �eleição � �� � L!/f!b � �

RIO, 22 - O ministro da O t·. Justiça baixou uma circular espo r Iva A PUGNA
RIO, 22-No requerimento e.m que :�gll�o Ba:ata, �or aos presidentes dos Tríbu- Plinio entra sósinho e com fra-

I u advogado, dr. �avares Ba�to�, _pedia provlde�clas sobre .n:a.us nais Regionais, comunicando co chute faz o I' tento do bicolor.
tratos q�e lhe estanam send.o mflIgHilospelas autonda�es policiais, que o Tribunal Superior de Um embate brilhante o Não desaminam os ginasiano!
b-rn aS�I� � sua transfer�ncla para a <?�sa de Correção, em face Justiça Eleitoral acordou que I rllllS • •

â indo ao ataque. Jair está firme.
da deftclencla de comodidade e �e.hlglene na Cas� de Detenção, deverão ser adotadas nas- conseguIu IMp r Impõe um dominio completo
onde se encontra atualmente, o mimstro Balbo�. Lima, relator do eleições federais, urnas de sua c Iasse aos tricolores. Forneroli fura para

processo do� <cabeças s , em que o r.equerente fl�ura como. condena- madeira, lona, ou outro qual Valdemar, este dá a Plinio que
do pelo Tribunal de ?egurança �aCIO?a!, proferiu o seg�mte des-

quer tipo, que fique assegu-
bem colocado faz o 2' goal do

pacho: "Da mesma forma q.ue fOI decldl?o p�lo sr, presidente d� rada a inviolabilidade do su-
Apezar da chuva o jôgo não zado no meio do campo. Atlético.

Tribunal de Segurança Nacional, a providencia pua o caso requeri- fraglo
teve feição desagradavel. Aos 18m. de lut� Bibi faz íou] Academico dá a Osmar, este

do escapa ás atribuições do ministro relator do feito.
. A agua prejudicou todas as em Nizeta na área perigosa, este de longe chuta, mas Fanscine sal-

Principio elementar de humanidade, porém, aconselha, e jogadas. O leis venceu porque batido por Cruz é transformado va.

como juiz relator determino, que se remeta cópi.a da presente pe-
soube aproveitar melhor as oca- no 3' tento do Iris. Os tricolores no ataque, mas

tição, com este despacho, ao sr , ministro da Justiça. para o seu co-

V IS:NDE_.SE. 'I
siões, Antonio, a um ataque do Íris, Faisca rouba-lhes a pelota. Sem

nheci.nento.-Rio. I 0-8 de 1937. faz comer. batido por Braulio não mais termina o l: período.
______. -- OS GOALS surte efeito.

glaterra ocupou três i1ha.s uma farmacia bem afre- Antonio defende com as mãos

deshabitadas no Oceano Paci- qnezada, n'urn bom ponto São decorridos 3 m. de luta fazendo assim aos 25m., penalty.
fico entre a Nova Zeelandia da linha férrea São Fran- quando Nizeta aproveitando ótima Cruz é o encarregado de co-

e a America do Sul. Acre- cisco. oportunidade faz o I' goal do lris. brar a falta e fal bem consignan-
dita-se que serão feitas aí Para mais informações O Cip não desanima. do o 4' tento do friso

LONDRES, 22 - A In- bases navais. nesta redação. O jôgo é feito no meio do O jôgo torna-se rnonotono.

� - ••O••••
----•••G•••-------� campo, não havendo lances impor- A agua estraga todas as joga-

I tantes. das.

'Cruz concede comer, bate Án- Faltando 5 m. para terminar,
dré e Mezinho com béla cabeça- Nizeta recebe um passe de MÍlo,
da faz o I' tento do Cip, estava e atirando forte em goal faz o 5'
empatada a partida aos 18m. de tento do lris,
luta. Sem mais lances importantes,
O lris reage sendo bem rechas- termina a pugna.

sado. Coba e Antonio estão óti- IRIS: Vilain, Dante, Cruz; Fe-
mos. za, Baixo, Castiçal: Braulio, MICo,

Beaulio de longe dá um "tijolo" Nizeta, Damata, Jalmo.
não conseguindo Lauro aguentar. CIP: Lauro, Coba, Antonio;

Estava feito o 2' goal do Íris. Bibi, Pequeninho, Bepe; André,
Sae Lauro, pois está machuca- Mazinho, Lilite, Nanda, Arman-

do. do.
Sem mais lances importantes,

termina o I' tempo.
•
• 2' PERIODO

I Cip vai ao ataque. Pequeninho
•

faz escrimage no goal do Iris, do
� que se aproveita André para fazer
�

o 2' goal do Cip.O Cip está mais articulado.

:: O jôgo está agora sendo reali-

e
.,
Ct
G
•
•
.,
•
•
•
o
•
fi
•
•

I.
CarlosHcepcke S[A

� ••0.... •...... - �I

E' eleitor, ou não é eleitor?� Não importa!

Novas Ba ..

se. Navais

I •MFE M
O QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FIZESSE NASCER CAB�LO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

".

L.OCAO BEL.EM
.A

MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO xxA

I:
•
•
o
�'®.��'I�

•
•
•
"
o
o
•
•
•
•
I!W�
�J'

•
• LOÇÃO BEL�M, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-

(� cer o cabêlo" que apareceram até hoje.
• LOÇÃO BELEM, é - realmente � A MAIOR DESCORBETA DO SECULO
• XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afirmativa de que "não ha

I nada que íaça nascer o cabêlo l "

Não haverá mais carécils!
.Mk���".a....""""'''''''''''''''''-

E' D I F E R E N T E, E' U' N I C A!

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

em todas as Casas do

DistribuidDres:

Ramo

A preliminar
POR 3x2 TOMBOU O TA

MANDARE'
JUIZ PARCIAL

A partida foi muito fraca,visto
o domínio completo dos ginasia
n03.

O Atlético jogou muito desar
ticulado. Seus tentos foram feitos

PRRR FERIDRS, INFLRM�ÇÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

I por méro acaso, sendo que nO
: terceiro o ponta-direita achava-se
em visível impedimento.

2' TEMPO
Novamente os "meninos" no

ataque, fazendo o que querem da
defesa tricolor.
Lnano dá dois dribles em

Rosa e passa a Celio, este de
longe faz o I: tento do alvi-rubro.
Vai o Atlético no ataque e o

juiz consigna o 3' tento do Atlé
tico, estando Valdemar em visivel
impedimento,
O 2' tento do Tamandaré é

consignado por Lazano de longe.
Betit1ho foi o juiz, estando a

abaixo da critica.

�'oi a causa da derrota Jo� gi.
nasianos,

ACERTAMOSO P tdS')

Por fim tivemos ocasião de
presenciar urna sessão da L.F.F.
em que foss�m tratados todos 05

seus interesses de principio a fim.
O sr. Presidenk seguiu o exem

plo notavel de Lon Chaney fiC8n�
do assim as sessões da Liga fua·
cionando admiravelmente.

Mas ...
Os nocivos. isto é, os que nã«

fazem parte da diretoria. da imo
prensa, nem são representantes d(
clube algum?

Quando deixarão de compare
cer IS reuniões Elefeanas?
A sala é (la F.C.D., mas du

rante as sessõ�s da L.F.F. é uni- .

camente da mesma, então seu

Presidente?
Porque não elimina os "senho�

res" que nada tem que vêr lá
dentro.

ElImine porque são êles que
prejudicam suas diretrizes.

Fazendo isto colocará em pri
meiro lugar sua autoridade de pre
sidente, em segundo imporá a lim
peza nas sessões da L.f.F. e em

terceiro e último tirará a tara.
existente na balança que prejudica
a atuação dos diretores.
E os representantes ...
Em todas as sessões nunca

comparecem os representantes de
diversos clubes, principalmente o

Figueirenee.
Quem sabe pensa êle que sen

do o bi-campeão da capital nada
tem haver com a L.F.F.

Dê um geito no corro seu Fi-
. (

guenense ...
-\

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Para seu uso au para a

Modernos,
sua

baratos,
familia, iemas

lind�s
tecidos que nunca

e resistentes

CasaPern mb
SCHFEL.IPE

canas
I C T, IS

desbotam

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Quersaber
as linhas com
que se pode

coser

CARTAZES
DO DIADo fausto penuria

A miseria da viuva do
arqui ..duque Leopoldo
Ferdinando

à

o

T

w

S H
I

C S i

IK
• O v ••

•

T

Dístribuidores

COSTA & elA.

Rua Cons.

Mafra,

"

5

-;OMAD�I
MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI·
DAS. tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU GUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo}, curou com a

''i'v'linancora'' ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolma Palhares, de Jcinville, curou, com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes I I I·

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais. com o ernbjerna simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira c MINANcn'<i\» em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR I ! I

II� um produto dos LABORATORIOS "m:ANCORA�O�:_jJ
•

supenor,Melado
especial r-nal de abelha,

pimenta malagueta,
laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont- a no

Mercadinha Popular, II,
I

no Cáis Federico Roila n: 10 I

Entrega á domicilio

T
i

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



------------------------------------------�----

EB A G A Z E T A Florianopolis, 23 de Agosto de 1937

O A N:.J'_lgO_.INISTRO
WASHING_TON PIRES
I-NCORPORO-U-S_EA'U·O·B·�;i 5; i .. pr- _ .. .tp; g - .... - .. . '. R-.II( 4 . $ S :j .. 4- k I, nre':.ljg!

"Livre e desembaraçado ingressei na empolgante caudal de
que é a União Democrática Brasileira. E o fiz sem admitir da
governador de Minas qualquer direito de, ao menos, comentar o meu gesto,
pois lhe falta autoridade moral para tanto", declarou aos "Diarios
dos" o ex-membro do governo federal.

grave confUto lOito mêses de prisão por !L2ru! 5 A
.

causa de um "sandwlch'Chéca-P-artuguês . _

,. .

CIVismo

parte do

Associa-

o V I DA
BATISADO

i A' pia batismal da CatedralDR. EDM�NDO M�REIR;\; Metropolitana, foi levado o me

De?�rreu ontem o alllversano: nino Mario, primogenito do. sr.

natah_cIO do sr. dr. Ed�undo; dr. Marcondes de Matos, integroBERLIM,22 -- O Tribunal desta qulz leva-la para fóra da escola. O Moreira, advogado na regiao do' Juiz de Direito de Concordia.ca-,ital condenou á pena de oito diretor interveio e seguiu-se u ma Contestado. - II Serviram de padrinhos o sr.mêses de prisão um pai que íntrín- lu'ta corpo a corpo entre êle e o pai _

giu os regulamentos escolares para da criança. Este, mais fraco, foi SRA. OLIVEIRA E SILVA "
Joa.o Abraham,

.

conceituado ne-

poder entregar a uma sua filha, duo posto na porta da rua, mas teve O A

t
'. l gociante nesta CIdade e sua exma

rante o recreio, um sandwich e re- ainda tempo de protestar com Indíg-
d

correu on e� °D am�erCsano ! esposa.
.

Mo 3COU, 22 _ A imprensa soviética vendo o rrescos, A cêna tragí-comtca passou- nação e em termos pouco academt- a exma. sra. . oraci osta Ise em fevereiro, numa escola de um cos, que lhe valeram agora a severí- Oliveira, esposa do sr. dr. Oli- CHEGAM UNSdedo da ltalia e da Alemanha atraz do incidente ocorrido dos suburbíos de Berlim. O porteiro I
dade do Tribunal. veira e Silva, advogado em Blu-

t P t I T h I
.

I if (de No a da escola recusou a entrada ao pai MIGUEL ATEe1 re or uga e a c ecos ovaqma, c ass Ica·) «1 V
de�uma criança, e com grande ale- Os juizes acharam que se trata- menau. RINO

provocação alemã contra a I'checoslovaquia.» gria e algazarra das outras, o pai va de um caso de indisciplina gra-
SRA. VASCO AVILA

Pelo avião da <Panaír», regres-
o, I 1 ti d' t t I e te' pulou uma grade de três metros de víssímo, susceptível de afetar o bom sou sabado do Rio de Janeirojorna zves ta lZde� �a md n .

I Õ
altura e penetrou na saia de estu- tunctonamento de um estabeleci- Aniversariou-se ôntern a exma. onde foi a serviço da sua acre:«E' evidente que a ectsao e romper re aç es dos. Tomou a filha pela mão iii mento escolar. sra. d. Silvia d'Alincourt Avila, ditada casa comercial Aterino &

com a Tchecoslovaquia não partiu de Lisbõa, mas sim, de
"D. JUAN" SANGUINARIO

esposa do sr. dr. Vasco Henri- Irmão, o nosso prezado amigo
Roma e Berlim. Não ha dúvida de que se trata de um que d'Avila, digno procurador e honrado comerciante desta pra-
ataque germanico e não português contra a Tchecoslava- _

da Hepública, neste Estado. ça sr, Miguel Aterino.

quia, tal como. a incessante campanha anti-tcheca da im-. FERIU DE MORTE UM BOMEM� DEPOIS I !�anscorreu ôntem a data na

prensa germarnca.» E HAVER-LHE SEDUZIDO A ESPOSA E: talicia da. exma. sra. d. Ida
O Pravda por sua vez, estampa o seguinte co- D

�I
I G.oT?es Ulissea, esposa do nosso

mentarlo. TENTADO FAZER O MESMO A FILHA distinto conterraneo sr. I�ê Ulis-

c Alemanha está preparando U!H pretexto ideolo- . . "

sea, representante comercial nes-

.

A
.

. p
•

E' "7 S. PAULO, 22-MatIas Alves Rosa, de 20 anos, solteiro, vigia I ta praça.
glCO para agredir a Tchecoslovaquia. stá se utilizando do prédio em construção na Ave-
de Portugal afim de crear a necessaria atmosfera moral Dieta ra cio!l.l nida D. Pedro I, 1.604., ôntem,ás ARÃO CUNHA

Para uma nova aventura. Não é a primeira vez, que ela 16,30 horas, foi procurado por
Passa hoje a data natalicia

Ad d Ilcit
-

d a I F' M' d 37 do nosso prezado conterraneo sr.
Com destino a Jaraguá segue

emprega Portugal para isso. ten en o a so rct açoes e n ranCISCO .0reIr.a, ,e. ano�, Arão Ferreira da Cunha, diligen- hoje o prof. Orlando Figueiró.'
Berlim foi Portugal a primeira nação que cortou relações casado" ft:mcIOnar.IO pubhco, r.esI-, <.

h I dente a rua Xavier de Almeida, te e alto funcionario da Carlos DR. RENATO BARBOSAcom a Espanha republicana e recon ec�u o genera Ha dez anos passados pre- 13, que alí foi ter para lhe pedir Hoepcke S. A.
Seguiu, ôntem, para Araran-Franco> tendia-se curar os males subme explicações sobre o seu procedi- SRA. CASSIO ABREU guá, onde, na qualidade de ad-

Ignora- se aqui completamente os p�etensos ata- tendo os pacientes a dietas dra - me�t? para- com pessôas de sua Deflúe hoje o aniversario na- vogado da exma. viuva Alcebia-
ques daHmprensa portuguêsa contra os soviete. conianas, sem qualquer críterio famlha: talicio da exma. sra. d. Olga des Seára, proferirá

_

a acusação,• Matías Alves Rosa, que espera- N Ab perante o Tribunal "do Juri na
Ora Josef'l"a Flaks Schweidson fisiolo'5ico. No caso, por exern- va pela reprimenda, á aproxima-

unes reu, esposa do sr. Cassio
sessão de julgamento dos ass'assI'-•

I d f b 'f "d bi Abreu, nosso colega da redação
M E O I C A p o, e re re tI O! e, rece iam çã? de. seu des�feto desfechou-lhe d'«O Estado>. nos de seu saudoso esposo, o sr.

êles miserável quantidade de dOIS tiros, ferindo-o gravemente dr. Renato Barbosa, ilustrado
a I i m e n tos, tornando-se fra- no peito. ARTUR ROSA FILHO advogado em nossos auditorios .

qurssrrnos, sem defesa, sendo Pessôas que se encontravam nas A data de hoje assinala a pas- Para Blumenau viajou hoje oimediações prenderam o criminoso sagem do aniversario natalicio sr. Indio Costa.por isso, ás vezes, acometidos em �lagra.n�e e comunicaram o. do nosso estimado amigo e dis-
de delirio. Atualn ente são me- fato a,-l�ohcIa... I' ti�to conterraneo. sr. Artur Rosa

Em onibus da Auto-Viação
Ihor alimentados e de tal mo-

.

A vI.tIma fOI so_cornda pela As-
t FIlho, do comercio do Estreito.

Catarinense seguiram hoje para

do.. que não sofrem, absoluta- slstenCl� e remo;I.da a seguir p�ra I Dadas as suas relações de
o norte do Estado, os seguintes

mente as referidas debacles. °d- I;I°dsPIltal MdulllclPal'psel�d.o °c lll-! amizade, receberá, certamente, passageiros: Norma Miranda,
,

" d -

ICIa o eva o para a o ICIa en- no dia de hoje, inúmeras felici-
Osvaldo Horn, Alexandre Sá e

O� médicos mo ern�s nao se traI, onde o delegado de serviço tacões, ás quais juntamos ali!
senhora e Humberto Ribas e se-

descuidam d�s �!teraçoe5 pato-lo autuou em flagr�nte. .
nossas com um abraço muito

nhora.

logicas do mtesnno delgado, .

Sobre o fato fOI aberto mque- afetuoso) Está nesta capital o nosso dís-
nem se esquecem de manter I

rito, parecendo �ue a �esaven\a NAZARETH GOULART tinto conterraneo sr. Egon Tie-
f

.

d
.

-
se prende a questao passIOnal,pOIs Fe

.

h' . tzmann, diligente coletor federalem per �Ito esta o a nutnçao segundo se veiu a saber MatI'as steJa oJe o seu quarto alll- B
f O

,.

I
. em rusque.geral dos eo ermos. mesmo Alves Rosa além de seduzir a es- v�rsarIO a ga ante e graCIOsa me- I

'f' d I d"
. .

h d nma Nazareth Goulart dileta fi- FALECIMENTOS
se ven Ica nos casos e ma posa a VItIma, vm a tenta� o

lha d J' G I' f
.

_

Na residencia de seus avós á
d B" dI' fazer o mesmo com uma fIlha o sr. ose ou art, uncIO

BI
'

.e d" rblgtlt. de uh,cera gastn::a,
menor do casal nario público estadual e estremosa �ua tumCenlaud.falefc.elhu! hôntem, I)

RECIFE, 21-ReaJisou-se, Oe la "tes, e Ipeltensão va�-
.

sobrinha do nosso distinto con- m�cen e au 10, I m o do sr.

na séde da U.D.8., a anuncia- cular, etc.. Já se foi o tempo terraneo sr. Aristides de Oliveira. Jaime de Ar!,uda Ramos, nosso

da conferencia do escritor Ncl- das dietas de fome... 60$000 EG'AQpUOARNTuoMsAEBPOAA- FAZEM ANOS HOJE: colega de
ImdPreLns� e Aded sua

. h
.

h E B '11 . exma. esposa . UIza n rade
son Firmo, perante numerosa as·· Contra a má dlQestão das COSINHEIRA A' a sen orm a rna el (e, fI-IR
si&tencia. O conferencista estudou lb' d

-� RUA JOSE' VEIGA �o. 91. lha do saudoso sr. Germano I amos.

aI ummas,

f la cadrne ,P?Jr eXle�- Beilke; OSMANdetalhadamente a obra adminis�. p�, por a ta � BCI o � Ofl' a exma. sra. d. Nis:a Lopes " GONÇALVES
trativa do sr. Armando Sales, die dnco no suco gastnco dos dlspe' OFICIAIS DE JUSa Furtado, esposa do sr.Odi Fur-
lendo que a sua candidatura 5a pticos, não mais se proíbt! o tado;
impõe na hOia presente, para uso deste alimento por con- TIÇA a �xma. sra. d. Iracema Zomer

-

d
' Pelas resoluções datadas de 20 GarcIa esposa do sr. Pedropreservação do regime e salva tar o Dente com D recurso do corrente. foram nomeados. de Garcia'.

ção do regime e salvação do cérto e rapida do Acidol·Pe- ac:ô(do com o disposto no § 2' a e;ma. sra. d. Celina Vieira
país. Ao terminar, o sr. Nelson psina, comprimidos da Casa do ar!. 8 da Lei n'. 18. de 26 Brandão, esposa do sr. FelixPor preços convidativos ven·
F d I B d b d 1936 J 'B ddem-se um quarto d� casal, COI1S. irmo ec arou que a candida� ayer.. Não mais precisam, e �ovem ro e. • os srs. os� ran ão;

tondo de 5 peças; uma sal!] de vi" tura: do SI. Armando Sales re- pois rivar-se do alimen�o a- Marl� de Oliveira Souz:'. e Jose a senhorinha Dilma Bom, fi-
sitas toda encapado e uma sola de .

. ,p,., I Candldo :&orges para exercerem l'es· lha do sr. Lucio Born;
jantar com meza elástica, seis presenta uma solução nacional e clm,a. re.lendo, s? _por caU3a da. petívamente, os cargos de oftei".! o sr. Capitão João Beniciocade:ra!!l, e guarda louças. a do sr. José Americo uma so- defrclencla c10ndrrca do suco I de Justíca das comarcas de Mafrá Cabral,'Para Iratar na rua oeneral Bi-
encourt, 103. lução para o sr. Getulio Vargas. gastrico. e Bom retiro. o jovem Osmar de Amorim;
I � r fi &!S63#4 é4 '5Gm��WF?W�·�m=zS!.?�..'�;;w��m..==�'D4A=*m&E.ms;ezm-=..=-..�

A Russia apresenta a Ale
rnenha e Italia corno res·

ponsaveis pelo incidente

OUTROS PARTEM
Para Itajaí segue hoje o sr.

cap. Orlando Gomes Ramagem,
distinto oficial do 14. B. C.

Segue hoje, para Jaraguá o
sr. lo. tte. Leonardo Graziano
oficial do Exercito.

'

.

Ex-assisteore do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
da Gambê>a, Fenda!tão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRtANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n: 12- sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

O raid aviato- Duas salu",
rio brasileiro ções anta-
NOVA YORK, 22 - O ganicasaviador Francisco Melo, diante

das más condições do SeU avião,
desistiu do raid para o Brasil,
embarcando amanhã, para o Sul.
a bordo do «Northern Prince •.
O seu companheiro Darci, de
Matos, entretanto, fará mais uma

tentativa para voar amanhã, e se

o motor do avião então ainda
não funcionar desistirá tambem da

prova.

Faleceu ôntem, re'1entinamen
te o jovem Oaman

.

Gonçalves,
dedicdao funcionario da Diretoria
da Instrução Públiua. Sua mór
t� c�usou geral consternação, no
dIstrItO de «João Pessôa» Es
treito" onde o extinto residia 6
era estimadissimo.

O enterramento do seu reliza
se hoje, cemiterio local.
A' seuS! pais as condolencias

de A GAZETA.

Venda de moveis

"Virgem Especialidade"
de Wetzel li eis••• JGinvill� s�t\Ã��:RatAt

EspECfAUDADE

o sabão

(MARCA REGISTRADA, .�-

recon1menda-se tanto
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