
"

._�

olucienado o caso da
. �

• •. _ ..." .. J_ $ � _. , -'..-}� oiII...,.r.-..__

_____________________________________________
I

embargado,
na

ôntem, reselveu
restabelecer o

açãc intentada
que rescinde oem

receber os

da apela
contra o

contráto

Apelação, reunido
reformandc o acordam

assi�'nlP ganho de causa ao Govêrno
dá fôrça e luz: de Flortanopolls

Estado.

de

o

Sob a presidência do sr. des. Erico Torres, reuniu-se ôn-I
t cm, o Tribunal de Apelação de Santa Catarina para julgar os

em-I'Largos opostos pelo Govêrno do Estado no rumoroso caso da luz.
Votaram a favor da rescisão do cont.ráto os desembargado- i

H'S Medeiros Filho, Arnerico Silveira Nunes, Gustavo. Piza, Gui-I
Iherme �Abry e o juiz convocado dr. Guedes Pinto. I

Pronunciaram-se contra os desembargadores Alhedo Trorn-I���������������������������������������������������������
poswky, Tavares Sobrinho e Urbano Sales. A V O ZCom essa decisão fica rescindido o contrato firmado entre

o Estado e o dr. João Acacio Gomes de Oliveira, feito no apagar
das luzes do govêrno Aristiliano Hamos, para Iornecirnento de luz
e fôrça quasi elétricas á capital. ..
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As cartas trocadas I RemeaIC:.'sitose�.sor Regulando a nacionalida
de brasileira

anos
o decreto-lei assinado pelo presi

dente da Republica

c Exmo. sr. presidente Getulio
Vargas - S. LOURENÇO-Tive
conhecimento, ás 6 horas da tar
eie de ôntem, por carta que me

foi entregue pelo dr. Adernar Pe
reira de Barros, de que v. ex. re

solvêra substituir-me pelo mesmo

na interventoria do Estado ue S.
Panlo. Dei-me pressa em levar ao
conhecimento de meus auxiliares
de governo que, incontinenti, pe·
dlram demissão e hoje entregaram
os seus cargos aos respectivos di
retores gerai.s. Fiz igual comuni

cação ao sr. general comandante
da Região Militar e ·executor do
estado de ernergencia, a quem re

solvi, desde o primeiro momento,

passar o governo. Cumpre-me rea

firmar a v. ex. ,que permanecí no
• I governo de São Paulo, aceitando

a nova im esLidura, por um impe
rativo de minha con:o:ciencia de

brasileiro e paulista, Nêle proced�
àentro da menLaliàade que Deus
me deu e não mudará com o fa-

TALI-NN, 26-0 senhor Kons
tantin Pats, presidente-regente da

Estoniq, foi hoje reeleito por
roais seis auos. E' oportuno re-

S: ,PAULO, 26-E' do seguinte voe d'Ele, empregando os mêto-] ca me afastei na vida pública. cordar que o sr. Pats foi o u�i- RIO, 28 O presidente da Republica assinou, com data de 00-
teor a carta do sr. Getulio Varo! dos próprios de um homem digno I Cordiais saudações.-(a) CARDO- co candidato. á suprema magrs- tem, um decreto-lei sob o numero 389, regulando a naclonalldade bra-

gas, endereçada ao sr. J. J.

car-Ie seguindo as praxes de que nun- SO DE MELO NETO.> tratura estoniana. süetra.
Pelo referido ãto, são conslclerados brasileiros: a) os nalClclos no

doso de Melo Neto:
I Brasil, ainda que de pai estraníetro, não residindo este a se"l,o do 110.

Fus..tada 0m valio I SUICIDOU�SE "'TO INTE", vêrno do seu paiz: b) os filhos de brasileiro, ou brasileira, nasclclos em
«S. LOURENÇO, 24 de abril

I
I a' 'ú (li - � paíz estranjeiro, estando os pais ao serviço do govêrno do

de 1938-Ilustre amigo dr. Car- • • Brasil: tõra deste caso, se, até um ano depois de atingida a capacidade
(�OSO de Melo. Desejo levar ao sas JOJaS 10R DO CEMITERIO civil, optarem pela nacionalidade brasileira; c) os nascidos em aeron.v�1

h
.

d
- brasileiras e em navios de guerra ou mercantes brasileiros, em alto m�r

vosso con ecimento que nesta a- Ou de passagem em mar territorial estranjetroj d) os que se beneficiaram
ta resolví substituir-vos na inter- ,do disposto no artigo 6'. inciso II, da Constituição de 25 de março de
ventoria do 'Estado de S. Paulo, .

PARIS. 26-"\ baroneza de PETROPOLIS, 27 - Esta ci- geral constrangimento. Um sexa- 1824, e art. 69, numero 2, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, da.

nomeando para êsse alto cargo o Neilflize'A ilustre dams da SOci,'(�a-1 dade foi palco, ontem, de pungen- genario chefe de numerosa Iamí- rante a sua vigencia; e) os que adquiriram a nacionalidade brasileira,n o.

dr. Adernar Pereira de Barros, de Irancêsa, esposa do banqueiro
I
te acontecimento que ocasionou lia aqui residente ha muitos a_I termos do artigo 59,.n.umeros 4 e 5.' da Constituiç�o d_e 24 de fevereiro

De N euf'lize, aprcsen tou qneix-i á
'

'd d Ih
. de 1891; f) os estranjeíros que obtiverem naturalízação na tõrma elesta

porlador desta carta. DOS, gozan o a me 01' estima lei.
policia de ha ver sido 1'011 burla em I

d I
- A f'E' oportuno salientar que não , .

J' '..
• _

---,----- cl pl)pU açuo, pOz
.

Im aos seus

reílête êsse ato do governo qual- lOJaS a'la,n�lQ� em 1I1ll milhal) c ",

, I dias, no interior do cemiteriomn-

quer atitude de caracter pessoal tre�entos mil l�ilnC()S, !lO seu pu- T� "'�� '"" !ai fl! &"I-"� Il'l �.�ii ,ni(jp�l. ingerindo violenta dóse de
--resulta apenas dos imperativosllaclO desta capital. M ��51! ��""liI �iU'I[i]�flil'lll'formlC'lda.
superiores do interesse público a I Chamava-se o suicida Religio
«xigirem seja colocada á frente dar-se H��as: ]�ra casado. com a sr�. E-
dos destinos dêsse importante Es-

N.""on�u<,tl'.A8;lft I milia RIbas, ele CU10 consorcio e-

tado uma personalidade inteira- � ....&�v xistera oito filhos. Ouatro do se-

mente identificada com o regimen I
Ontem, ás 13 horas, a meretriz

I
xo masculino e qu�tr0 do sexo

creado pelo Estado Novo, isenta Hilda Silva, de 21 anos de ida- feminino. Natural da Espanha,
de compromissos de natureza par-I �oram nomeados os SI'S. drs. de, residente á rua Lages, tentou I contava 67 anos de idade.
tidaria @ podendo, em consequen- I RUI �oraes, Jo.rg3 ,de Barros e suicidar-se atirando-se do trapiche I Era proprietario do cortume RIO 28 O

..

t W ld _

cia, crear o ambiente apropriado! Joaql�l� Madell'a Neves,. para do Mercado ao mar. « Hispano-Brasileiro », situado na mar F�lcão assino�m����m, �;a
á consolidação e desenvolvimento i constituírem a ?ar:c� examinado- Felizmente salva a tresloucada I avenida Rio Branco n' 2.800 on-] portaria designando os srs, Oscar

harmônico dos postulados de 10, ra das provas fJllal� no concurso jovem foi levada á Policia pelo de tinha tambem a sua residen- �raiv�, pro�urador. do D. N. T.,

de novembro que impõem com-I para guarda-sanitarios do Depar- diligente comissario Oscar Pereira. cia. Helvecío Xavíer, presidente da Cai-
_=_

1
'_ .: ta te d S úd N

xa dos Trabalhadores em Arman-
-pleta renovaçao da mentahdade, i

men o e au e. os ultimos tempos, porém, os zens· Enio Lapage funcionario do

psaxes e métodos anteriores. I seus nagocios encaminhavam-se Dep;rtamento Estadual do Traba-

Agradeço os. excelentes serviços iA FOR-M',',.

-

AÇA..... DO' SiECREm mal. Viu-se forçado a hípotecar lho d� S. Paulo; R�nato de Castro,

que haveis prestado até agorana. tudo quanto possuia a Antonio atuano do Ministe[l�, para consti-
_

I •

I
tuirem uma comissao especial in-

manutençao da ordem, e, fazen- I

TAR IA ftO PAU L ISTA
LuCIO Alves. cumbida de rever e consol1dar as

do-o, tenho a satisfação de louvar
.

.

fi UI" Vencida agora a hípoteca, não

I
leis reguladoras da duração e nacio-

o vosso constante esforço, leal e pôde ele resgataI-a. Perdeu tudo, nalização do trabalho.

�����g�i�ii�:. sentido de servir á

Os provave.ls oC�'pantes fic���on�e��iSs�c;:p�!�ami�i�:� Para as Olimpia-
- .........••..

Apresento-vos, coro os meus l!tlooI aos seus, deixou a casa I i
protestos de alto apl'êço e estilha, Mais tarde, �ua familia, no' das de 1940

ost tuto do. Co.era
cordiaissaudações.-(a) GETULIO de várias pastas tando a ausencia do chefe, pas- elarle.
VARGAS.» sou a procuraI-o.

S PA LO Ad D" A
.

d
Era justamente quando seu YOKOHAMA, 26 A munlclpa.

do sr J . U , 26 - reportagem os« larlOS SSÚCia os> corpo já havia sido encontrado lidade dessa cidade decidiu cons.

d MI· ,foi informada hoje, á tarde, de que vários convite� já tinham sido entre as eepulturas de nrs. 27.169 truir no seu porto um caia espectaI
e e O, feitos, afim de que, no mais tardar amanhã, esteja formado o no- e 20.441, do cemiterio local. para os navios que transportarem

vo secretariado do interventor, sr. Ademar de 13arros. os turistas e os participantes ás

Para a Prefeitura Municipal teriam sido convidados os srs. ......., _ .,..,.......,
Olimpladas de 1940. Para este fim

Marrey Junior e Sílvio Margarido, ambo� antigos vereadores pelo r��",a.��.�.a"���L,. !��s�berto um credito de 457.000

P. R. P. ,It
AS eoos gnaeoes i�Estiveram no escritorio do senhor Marrey J Imior, e, como f em folha

'

não o encontrassemos, interrogamos o seu companheiro de banca ��
� lj1p dde advqgado sobre se, realmente, havia sido convidado a ocupar a �� ItrO, 26-Como no mês �� agan O as pres'"vaga deixada com a demissão do sr. Fabio Prado. Declarou-no� o l� findo e de acôrdo com um � _

nosso interrogado que não desmentia e nem c(l)nfirmava, competin - � a,:is? expedido ôntem
_

pelo � ta"oes dos em-do ao sr. Marrey Junior faze-lo. Rumámr)s então P:lf;l a re3idencia � mlDIstro da Guerra, nao se- � � .

de s. s., á avenida Rodrigues Alves, na Vila Mariana. O sr. Mar·

1 'it1 rã� decretad.as, �o corrente '

prestlemosrey Junior-disseram-nos-uão viria jantar hoje em casa, de ma- �� mes, as conslgnaçoes do pes-
neira que nãQ nos foi possivel obter nenhuma informação ali. , soaI da G'.lerra, salvo as de �

',H beneficeLlcia e de alugueis rAs outras pastas ij d� casa, aquisições de pre- r� dlOS e terren.s. It
E�tivemos, depois, em contáto com elementos que perten-IIfÍi{s.:T&"�r�'i:�r. "'r:.ii"'�""'��

ceram ao extinto Partido Republicano Paulista. Satisfeitos com a S"""'�b�
��..#��. ....,

nomeação do sr. Ademar de Barros, não se furtaram em adeantar O em
ao reporter alguns nomes de provaveis ocupantes de varias pastas. O I •

sr. Oscar Lacerda de Vergueiros, grande colaborador da nova si-I os tdulos bra·
tllação creada em São Pallli'il, estaria indicado para ocupar a pilsta si leiros
da Justiça. O sr. Miguel Coutinho, tivera ccnvite para ocupar a 'Ivaga do sr. Sales Gomefl Junior. Dois nomes estavam em fóco ,�ONDR�5, 2i} Os titulos bra-

b
"

(' 7' V'd' 1 . d F d' .
sJelrOS estao em grande alta.

para su stltmr o sr. :rastao lIga na pasta a azen· a. 0S 51'S.

1
·Os b'�ixi'stas h

.

.

B .

. d 1 D S- P ,
"'- que os aVIam ven-

FranCISCO ernandes Jumo�, advoga? la Dane?, .de ao. aUlo e ?i�o a descoberso procuram co-
elerIlento de relevo nos meIOS republIcanos, e ,ULdlO Arame3, ex- ",nr·se.

p:'csiclente do Estado. Para as pastas da AO'ricultura e Viado' te-I .

O cm!)restimo de 1898 já acusou

'. 'd - 'd d
.

o h � Alb'" W' t I' 11.:[1 de 2 1I2 pontos e o emprestimo

r"ÁAn hS1•O cMunvII. a os,. reH'pectlvamenft�, oSdsvnR�ble� _ pV
fL I) 11a e 1 d� café a 7J10 19ualm<!flte.

e n ala e o, o pnmelfo ex-pre elto e 1 etr:w reto e o se-I Outros titulos brasileiros estão
gundo professor da Escola PoU6cnica e ex-prefeite da capital. t em tranca alta.

ENTRE O PRESIDENTE DA REPUBLI
CA E O EX-INTERVENTOR

O decreto,. como complemento, que é, do recente áto do lIovêr.
no federal que veda atividades politicas aos estranjetros residentes no

paíz, estabelece as normas pelas quais se processarão todos 03 átos re
lativos á ,erda dor; direitos politicos; perda de naeíonalídade pelo brasí
leíro, condições pata naturalização de estranjeíros e novo regímen pro
cessual para obtenção de naturalização.

A nacionalização do
trabalho

Eserivania de paz

Foi exonerado a pedido, o sr.

Claudio Caramurú de Campos do
cargo de excrivão de paz do dís
trito de Ganchos, no município
de Biguassú.

�ontador

O sr. Antonio Silva foi no

meado contador do Juizo 4e Di.
reito de Tubarão.

A resposta
J. �ardoso

Neto

Deu-nos, ontem, o prazer d.,
sua visita, em companhia da nos
so estimado conterraneo ar. Se
bastião Costa, gerente da Caixa
dos Comerciarios, o ilustre patri
cio sr. dr. Hermes Augusto de
Ataíde, operoso e acatado diretor
da 100. Região do Instituto d.
Aposentaderia e Pensões dos Co
merciarios, �ue abran,e Paraná e
Santa Catarina.
Perfeito GENTLEMAN\. de

aprimorada in teJigencia o i1ultrel
patricio demorou-se em agradave
palestra, discorrendo com cOOlpe
tencia sobre as vantaceuli aa
grandiosa organização qlle dirige
com talento e dedicação.

A' carta acima o sr. J. J. Car
doso de Melo Neto respondeu nos

seguintes termos:

Fornecimen
tos ás re

partições

JoIo PESSOA, 28 A Paraiba
mandou palJar 300 contos de réis,
antecipadamente, como prestação
semestral referente ao emprestlmo
feito pelas administrações ante
riores.

Novos secre--
,..

•
III

tarlOS
Pelo decreto-lei n. 964.

a Interventoria estabele
ceu normas sôbre as con
correndas públicas e ad
ministrativas para forne
cím.jntos :ásj repartições
estaduais.

CIDADE D.o SALVADOR, 26
A's 15 horas serão emposados o sr.
Delsuc Moscoso 11a secretaria de
Viaí,:ão e o sr. Rocha Medeiros na
da Agricultura.

.:;;..
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CESPORTIVA�

Avaí
honrar o
quadrão

REDATOR: Carlos L. da Luz

e �tlético, terão o árduo trabalho de
futeból ilhéo, perante o poderoso es
do C. �tléticb, de S. Francisco.

2a8. preliminares:
Holanda x Austria
Vencedor: HOLANDA 3x I.
Dinamarca x Noruega
Vencedor: DINAMARC.l\ 7xO.

Porque a Tinturaria SELETA .

d t ., Para poder dar evasão ao

se es aca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mandou vir, sem medir sacrificios, de São
Paulo. os melhores técnicos em passamento e la

vagem quimica, para assim servir a sua já nume

rosa e distinta freguezia e ii culta população desta

capital.
O nosso lema é «Destacar na Perfeição» •

Roa Tiradentes!!, 7 Pone 752

Com a denominação de
BUSETI, ANTONIOLl & Cla.
Limtda. está girando nesta
vila uma firma comercial (fi- ADMINISTRAÇÃO MUNICtt
Iial) com matriz em Ponte PAL

; Serrada, municipio de Cru- Estamos informados que
zeiro do sul, a qual adquiriu durante o exercicio findo de
a casa comercial do sr. 1937, foi arrecadada pelo�
Pedro Silva Maciel, prefeito cofres do municipio a impor
deste municipio. A colonia tancia de 199:991 $727, da
está de parabens porque, orçada em t 60:000$000, ten

segundo informações, por do sido dispendido durante
essa firma serão comprados o mesmo exercicio ..... , .•

os produtos coloniais. 196:.864$819.

Secretario

Domingo e t�rça-feira, os

afei'lselOS
do CampeO-fFinlandia x Russia O serviço aé"r"A Gazeta" nos Associação

çeadosd�futebol,ter�onovamen- nato do Mundo Vencedor: FINLANDIA 2xl.
reo para Ma- muníclplos Comercial dete a oca�'ão de apreciar o quadro A Inglaterra classificou-se para as

do Aüetico de S' Francisco, um Na C�nfeitaria Chiquinho está semi-finais, por ter sido cam- to Grosso Florlan 01-
dos melhores do Estado e que agora em exposição um quadro conten- peã na Olimpiada anterior. Noticias de Chapecó

. OpiS
acaba de levantar o torneio inicio do os selos esportivos do campeo- • •

As comunicações aéreas entre A Associação Comercial

da novel A.E.S.F. oato mundial de futebol. Semi-Finais: as zonas litoraneas do Brasil e FALECIMENTO de Florianopolis tem o pra-

O Atletico por diversas vezes Esses selos, que são os primei- Holanda x Dinamarca
o Estado do Mato Grosso pro- Após 15 dias de sofrimen- �er de avisar que acaba �e

já esteve na nossa capital. venceu ros que estão circulando nesta Vencedor: DINAMARCA 4x I.
metem tomar maior vulto com o os, atacado de febre tifoide, ms�a!ar em seu Consultsrio

05 melhores quadros, perdendo só- cidade, foram recebidos por inter. Finlandia x Inglaterra emprego de aviões multimolores, faleceu ontem nesta vila, jurídico uma SetH:ão".
mente para o selecionado. médio da Associação Atlética �ncedor: INGLATERRA 4xO, qu-e deverão ser postos em tra- Adolfo Delaquiesa, que aqui Cobr�D�as a cargu do

Seu quadro está em fórma e Banco do Brasil. íego dentro em breve na linha residia ha tres meses, vindo respectivo Consultor, Advo-

tem vencido adversarias podere- O snr. Irajá Gomide ofertou Flual: São Paulo-Corumbá do Sindi- de Alfredo Chaves-Rio G. gado dr. Joio JOlá da Sau-

lOS, entre os quais aGremio Fer- ao Avai, campeão de torneio ini- I I t D' cato Condor. Para tal melhora- do Sul. Dessa rnolestla temi- la Cataral, encarregando-se
ng a erra x mamarea d d

' ,

h t d b d'
. :L...

. roviario Paranaense pela con- tium de futeból da L. F. F., 11 Vencedor:INGLATERRA. 4x2. men,to ês e mUl!o se ,vm li vel é O quarto caso que se es e �s co. ranças j� .Iclai�
tagem de 7x3. selos ao seu quadro que disputou �T dinamaruuêses ue

Í sentindo uma necessidade rmpe- verifica nesta localidade e ou amlgavels de débitos re-
I-ovamente os mamarqueses se, d d

.

'd f +

Os seus adversarios nesta capi- o torneio. t di d
. nosa, a a a smportancia ca a inumeros de paratlío, motivo cren.es a contas comerciais

mos ratam rgnos a versanos . ,

d I d I d d
tal serão o C. Atletico Catari- d

'

lê
vez mais pronuncia a. QU� aque e porque a população acha-se ,e nl soe os, po, e.n. o os

os IOg 8('S. E d dcui'd
t t d d á

nense e o Avai, preseatemente E spo rte-
sta o a qumu para o esen- um tanto e apreensiva, receio- ln eressa os S� JrIg1re�

os únicos quadros que poderão .JO rna I Campeão: Inglaterra. 7Clvimento economico do país. sa de que tal mal continue a n6ssa. séde, á ru.a Felipe
enfrentá-lo. 2· logar: Dinamarca Ha pouco, o avião trimotor Jacy fazer vitimas. Pelo sr. Preteí- Schmldr n. 8 (sobrado).

Os dirigentes não têm poupado Campeonatos Mun ..

j C
da Condor, sob o comando do to estão sendo tomadas di- .

estercos para que o tricolor laca diais de Futebõ I
ontinúa amanhã piloto Severiano Lins, fez uma versas provldencias que o

A DIRE10RIA

uma figura brilhante nesta temp�- r-H--A---R---L--A---U---T---H--· viagem de inspeção partindo da caso exige. assim como de ----,-.------
rada. O DIARIO DE NOTICIAS ...., , Capital Federal e seguindo, via interceder junto ao Governo'Pecu IIo pago
O Atletico, desta capital, está publíca um resumo do que tem é o creme que, revolucio?ou o �ãO Pau,lo, até C?rumbá, vôo do Estado, para á vinda deum

bastante credenciado para enlren- sido os campeonatos mundiais de mundo velho, e, ora revoluciona a, esse realizado em II?al de CO?" medico do Departamento de Pelo tesoureiro d6 Cain Te-

tar o seu homonimo, futeból. America do Sul. dussão dos preparativos que VI- Saúde, afim de providenciar' legráfica Benefieénte de Santa

O Avai, por sua vez, é talvez Dá em seguida os resultados CHAR LAUTH nha� sendo levados l\ efe:to

pelajO
estaeiouarnento da aludi- Catarina, associação de classe

o mais sério rival do Clube de gerais dos campeonatos realizados: não é um creme comum refenda, empr�za, �ara a maug�- da epidemia. d�& funcionários da Diretoria Re-

Tiso, Olimpiada de Lon- ração, ao serviço aereo, por meio Delaquiesa que foi enter- gicnal dos Correios e Telegrá-
Veremos o encontro dos dois dres __ Outubro de CHARLAUTH de tnmolores, até aquelas para- rado no mesmo dia deixa fOi deste Estado foi a 19 de

campeões do torneio inicio, um da 1908
lhe extinguirà as sardas, panos, gens longinquas do ,Brasil. De viuva e 5 filhos me�ores. abril corrente efet�ado pagamento

L F. F. e outro da A,E.S.F. cravos e espinhas, sem a minima acôrdo com os entendimentos ha- aos héneiros do falecido sacio ar.

Para esta partida, cuja realiza- Preliminares: irritação, deixando-lhe a cutis vides entre o Governo Federal e ENFERMO Francolino Alberto da Silva,
ção era um desejo dos desportis- limpa. macia e fresca. a Condor, está substituirá, entre Acha-se enfermo, aguar- representados pelo seu filho sr,

tas desta capital, foi olerecida �ungria.x Holanda São Paulo e Corumbá, os mo- dando o leito, atacado de Aristotelino Querino da Silva, da

pela colonia francisquense uma
encedor: HOLA�DA 3xO, O famaso d ia- nomotores Junkers por trimotores paratifo, O sr. Boaventura quantia de sete contos e trezen-

taça denominada BABI1ONGA. Inglaterra x Suecla
t "T terr�stres do �ipo J� ?2, dos Haro Varela, Chefe Escolar tos mil réis (7:300$000), impor-

O primeiro jogo será em ho- V�ncedor: INGLATERRA 12x1. ·man e osca.,.., �uals a Jacy fOI o primeiro des- Esta��al e Inspetor Es�olar tancia do pecúlio instituid» pelo
menagem ao sr. Helmuth Fett. Dinamarca x França B na", está á tmado a trafegar naquele trecho. Muntcipal. Seu estado e

sa-, extinto guarda-tio do Telegráfo.
COIDO preliminar, preliarão em Vellc�dor: DINAMARCA 9xO. A

tisfatorio.
B F A vel'da vanoa ram 1··--··· __ ··········_-_····

ambas as partidas os esquadrões oerma x rança Õ
V d FRANÇA 3 O 20 quilo-.e- EDIFJCAÇ ES

s cundarios do Avai e Atlético ence or: x .
! , •

,

Classificados: Holanda, Inglaterra, l t ros Estão em andamento di-

Dinamarca e França.
AMSTERDAM, 25 - O versas construções nesta

C. A.tlético de São arquiduque Oto von Habsburg, I vila, alem de outras que el1l

Francl'sco Seml·-FI·ual·s.· pôs á venda no mercado de dia- BURGOS, 26 - As tropas b ã
' ,

'd d
Ih d I V 1 reve ser o iniCia as; entre

mantes aqui um dos diamantesU�st� anas ,0 gene,ra are !l
t I' d b If es as, um ln o unga ow que

da corôa austriaca, aval,'ad') em
aval çaram vmte qUi ometros no

f á f 't PdM
'

d M Ib dar o sr. pre el o e ro aCI- ELEIÇÃO
dois milhões de reichsroarks. setor e, ontA an, ocupan o as

I d C'd 'bId
'

C d d B Ide, e um outro O r. 1 RI as, D d dI'
A .oedra em questão é a f a elas, ne ana á e e i a,

e\'en o proce er-se a e elçAo
a-

M d J J d promotor público da CClmarca, d D' 'd d d
mosa �Toscanal antigamente' esqulta e arque, arque e

ai IgOl a es que tem e

F' L vaI r b t"l Ar G I .mmentando assim, áia a dia, compôr a M�sa Adminiltratin
chamada « lorentina» de uma

a , ...0 a I as, Idgll, a ve,
os habitantes desta sede.

tonalidade amarelo -li�ão, que Gue�as de Canirde, Cambos e
desta Irmandade le Hospital, pa-

. Inglaterra x Dinamarc:a Carlos, o Bravo de Borgonha, AUPllar. ENGENHO DE SERRA
ra servir no bienio de 1938 II

Vencedor: INGLATERRA 2xO. B d No bolso formâdo pelo aYlmr') 1940, de conformidade com o

O 'I" d 'd' I comprou em ruges, em mea cs % ,

d' 21 d
s mg esesd

eCI Iram

da ut,a ndQ do século XV. Da cOfte de Bor- foram feit�s inumeros prisioneiros Além de diversos existen- ISpO.sto no a,t!dgo I
o Comd-

segun o, t�mpo, ep�l� ej gonha
o diamante pas'lOU para as

e apreendido bastante materIal de tes nas redondesas desta 19- promlSSO, convIo ois nnlos a

uma pnmelra fase equlbbrll- mãos do duque de Milão Gian- guerra abandonado. calidade, está sendo montado
aluaI Mêsa e aos que em qual-

da. Dlmock e Baxter marca- I Sf 'h' d ' I-m r·ut..... pela fl'rma Jo;!{o qU,er ,tempo ocuplaram c.argol de

I d ga eazzo orla, c.UJOS er elros

O C J
L4 V '''' " D d d C I

ram os goa s os campeões, .presentearam a pedra ao papa pequeno". aruso' Suteli, o qual dentro em IgOl a ee e onlu t�res., para

Campeão: Inglaterra. Julio' II. O imperador Maximilia- fOI localizado pouco eltar� funcionando,- comparecerem no C�nsl!torlo de,�-
2. IOlar: Dinamarca no comprou o diamante do Vati- .

Jocali.lado a .3 quilometros
ta }�maDdade, DO dia 2 de maio

O I" "d d S
cano. O imperador Francisco José FORTALEZA, 26 -O pe' desta séde, industrias que pr�xllDo futuro, á. 17 hor.al.

Impla a e tol- fe-lo colocar na corôa imperial queno CARUSO, de quem o aumenta.rão cor:.siderdvelmen- Afll� de
. proceder-,�, a rcfen�.

ckolmo -- Julho de aur.triaca, declarando naquele tem- DIARIO DA NOITE do Ria te a ren�a do municipio. Sa- elelçlo, seDdo permitIdo aOI �Iel·

1912 Po que esta pedra precl'osa n"o t
"

bemos ainda que de ir tore., que nlo puder�1R compà-
.. tra bU dm rf',entí-8 dreporti"ens b dn O edm recer, remeterem á Prondoria

era propnedade partícular dos a�ada edser ,oc.lfza
o emCOguRa- Irehve novo� cOhmpr� ores e

lUIS listai fechadas e Uiiraadas:
Habsburg. mas parte da insigna tu, e 00 e te :o:gra ou ao - p n aes aqUi c egar"o e na- C··· f' ,

do imperio austriaco. REIO DO CEARA' c.lizel1do tura1mente novos engenhos OD'lltor�O em JonaDopo.I!.
, - . O;!{ d

22 de abral de 1938.
A ex"imperatriz da Austria, pOSSUir, ainda, a mesma voz. s'!rCilO monta os.

Zita de Habsbura Bourbou Par- seu desllpare-:imentg, acrescenta,

ma, mãe d� Oto de Habsburg, é motivado PJ{ questõel sen..

levou as joias da corôa consigo timentaes. Na proxima terça-feira
quando fugiu da Austria em 1918. êle seguirá para Recife.

Por i�fer�ações, soubemos ter Holanda x Inglaterra
levantado o titulo. de campeão do Vencedor: INGLATERRA 4xO
torneio inicio da A.E.S.F. o C. Dinamarca x França

•

Atletico! de São Francisco, que Vencedor: DINAMARCA ] 7x1.
brevemente virá a esta capital.

I rmandade do se
nhor Jesus dos Pas
sos e Hospital de

Caridade

Final:

America Futebó I
Clube

NICOLlNO TANCREDO
l' Sectetario.

PreUminares:

FIRMA COMERCIAL
GUSTAVO DA COSTA

PEREIRA

Recebel'nos a seguinte comuni

cação:
9:Secretaría do America fu

leból . Clube, Palhoça, 25 de
Abril de 1938.

limo. sr. Redator Esportivo da
GAZETA.

Florianopolis.
Venho pot meio desta comu

nicar-lhe, que, em eleiçio realiza
da á 23 do corrente mês, foi elei
ta e empossada para reger 0'1 des
tinos do America, a seguinte di
retoria:'

..

Presidente-J..felmuth Hoeller
Vice-Presidente-Bento AuriDI)

de Souza
l' Secretario-NicolinoTancredo

» -Lauro Silveira
]. Tesoureiro-Mario Neves de

Oliveira
2' ,. -João Harger Filho
I' Procurador-Caetano Silveira

de Souza
2' » -Mario Jansen
CapitãO l' Quadro-Ivo Zacchi
Diretor Esportivo-Nicolau Jan-

sen Filho.
Gom elevada estima e distinta

consideraçio, subscrevo-me

'"
,,_

Auslria x Alemanha
Vencedor: AUSTRIA 5x1.
Holanda x Suecia
Vencedor: HOLANDA 4x3.
Noruega x França
Vencedor: NORUEGA 3xO.
Italia x Fínlandia
Vencedor: FI!\JLAND1A 3x2.
I Iungria x Inglaterra
Vencedor: INtJLATERRA 7xO.
A Russia e a Dinamarca dassi-

ficaram-se por terem sido
favorecidas no sorteio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao que sabemos, o Ins-

I
tituto Hislorico e Geografi
co desta capital, projeta le
var a efeito varias cerirno-

, .1 nias, comrmorativas da da
r, tahistoricodc«13deMaioy•

\

I: I:I�
E' que, êsse dia, assina-

la, sem duvida um dos epi-
sadios mais memoraveis da
vida brasileira. Foi uma re-

li volução branca, que se ope

; rou sem disparar um tiro,
I
sem derramar uma gota de

,i san�tlr. E' r:aro qi:e a pi in-

li, ceza Isabel deu a solução do
coração, quando o seu dever

I ce governante e�� dar uma

l.ll solução racional. Mas nem

por iso se pode deixar de

pôr en relevo a maneira
como ;e resolveu uma ques-

I
tão sceial de tanta magni

,
tude, E' que o Brasil resol-
ve toros os seus problemas
por un processo mais paci
fico ehumano. Aquilo que
a outos povos custaria uma

avalalChe de sangue, aqui
não csl.ou mais do que uma

simpls assinatura.
NU(} momento em que

de UI extremo e de outro

de cetas ideologias se ape
Ia pai as soluções violen
tas ei que desaparecem o

bom snso e a reflexão para
dar lvar a vinditas e a odi
os, o �rasil pode oferecer o

seu 131.e maio como um exern

Rio li civilização e de cor-
.... i

dura.
COI êsse pensamento é

que <Instituto Histórico e

Geoglfico de Santa Cata
rina 'lgon oportuno fazer
�e un grande demonstração
publa de toda a propagan
da allicionista, que naque
le tepo empolgou tão Iun
damée os espiritos. Há

documen taçãopor � uma

enore: jornais, cartas, ma
nUSCIOS, objetos diversos,
inteimente esquecidos e

que -ecisam reviver, nesse

cincatenario. O nosso ] 3

de rio é a maior propa

gand anti-comunista, que
_ pooEllmos fazer, uma gran
de lio de humanidade e

de e,riLo cristão, numa epo
ca e,que não se pregava
a mnca da destruição e da
luta 1S olasses.

de m�uioas de escrever

rádiofJ aparelhos em geral
Rua Cnselheiro Mafra O' 66

Não puderam de
embarcar

ZE T /�'fA PALAVRA DO

Na sua saudação ::lOS americanos, o sr. Osvaldo Aranha

111.
Os 013.iJeireirOCSOr:!e oCatrlnadt'�eOrrveentntor�on...

reafirmou as diretrizes de nossa política externa, ao mesmo

'!J ..... tempo que acentuou como o Brasil se mantem fiél aos seus

.& • idêiais de cooperação internacional.ILerenCla Não somos contra ninguem, estamos dispostos a con-

correr, de nossa parte, para dissipar as dificuldades atuais
� do Estado do mundo, mas tambem não podemos permitir que para

I aqui se importem ideologias estranhas á nossa indole ou que
se pretenda transformar o Brasil num campo de odiosas que-

, Encontram-se nesta capital vin-I deral, melhoria na estrada de Ca- Todos os membros da comis- relas. Se nunca houve aqui preconceitos de raça ou indispo-
r, do de Caçador. os S1'5. Pedro De- çador a Taquára->Verde, em cu- são, sairam do Palaeio admira- sições xenofobas, muito menos hoje as ha. Bem acolhidos Ião
� I boni, Waldemar Crelf, Gumer- io trêcho se encontram estabele- velmente impressionados, não só no Brasil quantos queiram trabalhar e cooperar com o nosso

� I
cindo Rodrigues, Hermenegildo cidas cêrca de 30 serrarias e bem pelos conhecimentos técnicos de- desenvolvimento. Sómente que todos se disponham a cum-

Corbelini, João Alfredo Matoso e assim o seu patrimonio no senti- monstrados pelo sr. Interventor jj prir e a respeitar as nossas leis. não abusando da nossa hos-

I'I Alberto Matos, este último repre- do de regularizar, por fórma equi- Federal da industria madeireira, � pitalidade. .

sentando a Companhia Pinheiro», tativa, os transportes ferroviários. como tambem pelo interesse de-I O ideal do Brasil continúa a ser de justiça e de hu-
do visinho Estado do Paraná, os A comissãe lambem, pleiteou monstrado em dar rapida e pron- manidade, dentro das linhas do americanismo, sem que isso Iquais, como membros do Centro o necessário equipamento para o ta solução, a uma providencia signifique isolamento ou egoísmo. ,

'

Madeireiro da Linha Sul, vieram resguardo da madeira durante a que irá refletir-se no progresso e A conscieacia de nosso direito é tão nitida e tão per-
pleitear do ilustre Interventor Fe- sua permanencia no porto de São desenvolvimento daquela flores- feita que não acreditamos mesmo que ninguem nos ameaçe,

I
Francisco, enquanto aguarda o cente zona, uma das mais ricas Uma ameaça ao Brasil, seria uma ameaça ao patrimonio mo-

embarque. e produtoras do nosso Estado. ral do gênero humano, porque o Brasil é um país que sem-
�)

_-_.

pre norteou sua vida pela linha reta da justiça, pondo aci-

Violinista;�.� Carmen O presidente Getu- Adnraça-o ma de tudo a sua fé na consciencia moral da humanidade.
.l lU U Nesta hora de confusão e de ambições soltas e desen-

I k I· d· "S L .é a marca que domina na atuali- freadas, a palavra do chanceler brasileiro têm profunda re-vanc O 10 elxara • OU- dade e dominará sempre.Qualque-] sonancia. Ela significa tambem uma demonstração de mais
que seja a sua necessidade de caloroso espírito de cooperação pau-americana e de confiança

renco amanhã perfumarias, prefira sempre na ação da grande Republica do Norte, tão empenhada na

�� as da marca causa da paz do mundo.
AdtnOSeão A maneira como os Estados Unidos encaram os acon-

S .. LOUUI<:Nf;O., 26- _ _., I tecimentos Gesta hora, o empenho que vêm fazendo em res-

O geneisaH Góes Mon- I guardar o Novo Mundo dos horrores da guerra, a sua fé

II I
téh'o enJ.bam_�ea fjUal·" O TE PO II inabalavel no futuro da humanidade, um futuro melhor e

Iii; f.
9

II· I mais sadio, �m que as so�uções d::, fôrça se �ncliner.? áS, solu-
'

I
I
a .. eu�a., p3.lUll.·,a o 10. Departamento de Aér I

. ções da justiça e da equidade onararn em torno desse nobre
i ® ni01i�H§illh�1i�,e Getulio . ....,0 ii II d f' B '1II:'" I·onautu�a ...,IV país um abiente e con lança que o rasr se apressa em

'II V�.n'i!:1Il§ devel"á I"e..

II proclamar.

_IV·,�.,*1', Ii h� ! gi'e ",sar ao Ilio «filio.. BiJlletim cHãrio da Esta-
_I S i ta",iehoa proxilralu". ��:5o Aéro-cHmato!ógica

� 'I �;;�������õ Previsões para o período das

I1"',, LR horas de ontem ás 13 horas,'I Aeea"adeciinento
I lU) de hoje: II Tempo - Variavel com chuvas. I,

�
Francisco Hoberto Silva, se-

Temperatura-Entrará em de ! I?
'

nhora e filhos ainda acabrunhado" clinio. i
'I,'

I
corr o Ialecimen Lo de sua mãe I

Ii Ventos.> Do quadrante norte;'I! 'soL,�'a e avó d. Clarinrta Duarl P 'd I'
.

'I·'I
'

. 1'0 an o para o su , sujeito a {'a- i ?'.

'I
i I, e �)ii\'a ocorrido em Aito Biguas- I

�

I
ja ,.1 as frescas.

'

II. só em 15 do corrente, vêm 1.01'- Telegramas·. CORDOVAAs temperaturas extremas de'

Ii �
,

nar publico Aa sua grati?ào a to-
OI tem, foram: maxima 2'1.2 e mi-III,� d as as pessoas que enviaram pe-. 21'"

.

d
.

1 iiiliiiiiEiiii__iãõ.iiii_liõiiiiiillõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii·--_--iii-··iiii-'iiiiii'_·-_iliiiiiiiiíiiiiiiiiii�; rnna .o registra as, respecti- I I.

I:! rSjaAmes, tde�amasO' carLa�, cartõeõ, vnftlente, &3 12.15 e 0.45 horas. I
,ores e coroas. uLl'osnu exten- !il<

rll�':�;:::POlig hospeda ama gmn- i;�:�:::::gn�;�a�:r�;�� IiII
de artista brasileira, a Eenhori- tativ0 dr. Sizenando Teixeira pe- I:'
nha Carmen Ivancko, que se e- o tratamento que dispensou a

Ixibirá no proximo sabado, no Tea- lxtinta.
_____iiiiiiiiiii; ;;;;;J tro Alvaro de Carvalho, com um Alto Biguassú, 16 de Abril de

programa a rigôr, e no qual fi- 1933.
�8nertos e limpeza guram partituras de Eclaise, Mo-'

zort, Bach, Manoel Falia, Hen- ----------------,-

rique Oswaldo e do admiravel
Rimsky-Kersakol1sky, o gmndf>
transformador, que criou uma es

cola revoluciodora na arte divina.
Rimsky fez na musica o que a

arquitetura imaginou com as �ons

truções em cimento armado. Tu-
do nele é macisso, é calculadoe. .

é artistico: alia o sentimento a I Comunl�o aos srs. Ass?clados que

ciência da arte. Interpretar as suas I nesta data, ,conforme recrbo, em nos

RIO, !6-A Policia Maritima formidaveis páginas não é facil SO, poder, :01, pago :t D: Luctnda Cor-

impediu}ue deeembarcassem nes- taréfa e a tanto se propõe a se-
fICta G(�mlch� a �uantta de um c,on

ta .eapiU, inumeros imigrantes nhorinha Carmen Ivancko, segun-
to e tr�nta. m;! reiS (l:030$O�O).tm

portugulo:es que aqui chegaram a do nos informou ontem, em agra- po�tançl,1. lt�H(da. do t· pe��lto desta

bordo d, «Highland Chieftain », davel palestra que f'ntreteve du-
í
Caixa, pel? .alect�ent� Ulhm�men�e

entrado )ntem na Guanabara. rante a ;'isita que nos fe�, em I n�sta, Capltal do a.ssoclado SI. Joao
A meô.da foi motivada pelo fa- companhIa do nosso br,llhante Glum!�hé. ,

to dos lesmos não apresentarem confrade sr. Jáu Guédes. secret�-I .

Esta se�d� feda. no �raso d� 30
i

os seus documentl)s de viajem rio do sr. Interventor dr. Nereu dlas a �obr,:,nça. do 2 ,pecf.1!to, em
em orden como exige a lei, de Ramos. A audição de sHbado é de- 'no.ssa Sede a R. ConselheirO Mafra. 2T
jmigraçâl. Os imigrantes portu- dicada á alta 30ciedade floriano- (2 an�ar). _ , I"
guêses, lue viajam na 3.a. classe, politana e sob o

.

seu �a�roci�io. Flonanopolls. 20 de Abrtl de t 938'1prosegoião até Bq.en@s Aues, pon- Na nossa prOXIma e<;hçao due-
to termhal da viajem do «High- mos das referencias que tem me- ADOLFO �ITENCOU�T SILVEIRA Iaod Chhftain ». recido a ilustre virtuose�

,

' ,

'

DIretor-Presidente I'
';j';l!" 'bê :;;.........,.,.,.'l!-;:..;r;-;�������:;;,

���IILar--eco OnllCO·
Não tolére O esba1.l1jamei�to, O desperdilCuo, e.m sua casa! Córte o I

mal pela raiz, começê:ndo hOje mesmtrJ a economizar: �
Adquira o famoso "fogão GERAL�', o "Ieader ,da ECONOMIA'"

�nas cosinhas brasileiras! •

O "Fogão GERAL" não pred�a de "fogo cerrado9J para esquen- ,',
tar••• Gasta menos 80 "I. do que quaiquer outro fogão.

Visite hoje mesmo «) nosso mos!ruario para certificar-se da qua-
lidade do Fogão

Clube dos Funciona-Irios Publieos {;ivis de
S. f:::atarina

« CAIXA BENEFICENTE»

L"
Economia � Durabi�idade � Perfeição
DEPOSIT.�,RiO E REPRESENTANTE GERAL

1--1 •. VIL.A
Cons. Mafra, 41 -- G loja f'c:1f;� 1561

C HANCEL'ER

Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. �ordova

Estabelecido com escritorio de representações, consignações
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocios.

Srs. Marceneiros
e Estofadores

FAÇAM SUAS COMPRAS

DE

Ferragens, Goma Laca, Cola-quen
te-fria, Vidros, Espelhos, Panos
Couro, Gobelins, Veludos-, Crina

Vegetal, Algodões, Papelões
pelos anenores preços

,..

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO (1 Cia.
Rua João Pinto ii �aixa Postal 37
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Velas e Magn •

Dr.. Alfredo P. de Araujo
MEDIC;O

.Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das melestias da pe
le e nervosas pela Autonemotnerapia

Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.384 ICOflsub,-Da. 8 às 11 e das , 14 às 16 horas

-- .-----.__._._.-....,_-

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

o. Fama. t-1undiall

•

I N S T I T U T O D E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das J O ás 12 e das 16 ás 18 horas.

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1 595

Res. HotelGloria-Fene 1333
, COIlSultQS das 13 ás 16 hrs.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados eléctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SiSTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
laboratorios de M lcroscopia e Aná-

lises CImtcas
Exame'� de sangue para diagnostico da sífilis (reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschem Zondeck, para dia
gnostico precoce ca grõ"idez). Exame de puz, escarro, lí
quido rachidiano e qualquer pesguiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE I .1 9
FlORIANOPOLIS

Martins I
ME'DI&Q-ESPECIALISTA EM MüLESTIAS DO ESTO- i

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

Dr. Camará

.UI\A RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

'� Mo!es'tias e Operações
dos

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D r II J:o ã:a II e A r a u J o
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Plorianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rua Visconde de Ouro Preto, I 1 - FLORIANOPOLIS

Dr. Waldemar r�iemeyer
Médico oculista

Docente - li vre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oct. Rccha
73), com longa prática da especialidade e cur
sos na Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopolis de 17 até
30 de Abril.

RESIDENCIA: HOTEL l.A PORTA.
Consultorio: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Cantará Martins,
Das 9 ás 1 2 e das I ás 3 horas.

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço de prof. MOI ass
Ex-intemo do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospual

GraHée Guiule e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
moles tias da

CABi:CA E PESCOÇo
Especíahsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORI.,
18- Rua Trajano-18

RESIDBNCIA

Hotel Gloria
Diariameate das 16 á� 11 hs.

Dr. P. (amara
Simões

M6dIeo do D. S. P.
do Estado

CUNICA gcERAL:
PI!LE e SIFIUS

Diaa8Oilieo cipa molestias da
péle (dermatoses em geral)
_ confirmação mieroseópi-

ca e d. Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA f:
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, '1 167.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

n, 70. - Phone: 1277.- r Rua Trajano, rr 1 sosraro

I Caix 1 Postal) 110. I L!elephone rr 1458
_

fi
;p ! '1 9 ,.n;,,>

I; .,.

Dr. Osvaldo Wanderley da I'
,

Costa
Bacharel em Direíto

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-

iI'ta Catarina.
RESIDENCIA- Rua Est�-I

I
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

11.
ves junior N. 26 'I

sobrado sala I1�AINTA CATAHINA
_'_

TE.LEF. 1.131
__ �iiiiiiíPiiiiiiiiAiiiiiRiiiiíilAiiiiiiiiNiiiiiií·Aiiiiiií.'iiiiiiiiiiIiii"";;;;;;;;�������iiiíIiiiIiP

MEDICO-ESPECIALIST,

Ouvido - Nariz - Gl
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás �

Consultório: Rsa joão
Pinto, 7--- Tel, 14)

IRes.
Rua Bocayuva, a
Te!. 1317

I Accacio M-;'I

Dr. Carlos Corra
·W

.

,,;,« .• ., _ l'

fDr. �ioardol
Gottsmann·1
Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnbelig, (Pkofessor
Indórg Burkhardt e Professor

Envio Kreuter)
Eapeclalllta em c'rurgla

081al Ialta cirurgia, ginaecologia, (do- 'I-f66 elas senhoras) e partos,
. .

d
. I

cirurgia o sistema cervoso e:
operações de plastica

•

reira tem seu escríp-

Partos - Moléstias e

Senhoras e

Molestias de criançr]
Dilretor da Maternidae
Medico do Hospital

(Curso de especializaçãom
molestias de senhoras:

Atende na Maternídae
até ás 8 112 da maná
e á tarde - Consultor»
ANITA GARIBALDI, 19

tório de advogacia á rua

Visconne de Ouro Preto

Dr Aderbai
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 seb.
Fones 1631 e 12901

I Dr. P8dr�' daiMoura Flrn I
Advogado

CONSVLTORIO---Rua Tra- ,

ano N. I e- das 10 ás 12 e I
das 1 5 ás J 6 112 horas. I

TELEF. 1.285 .�

-

R

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Adolar SchWa\;'l ::

:.:v.:::;

Endereço Telegr.: DOLH � Caixa Postal, 32

OS. FFAI'·jCISCO DO SUL- STA. CATARINA
'A6liNCIA DE VAPORES;

Companhia Salínas Perynas=-Rio
Prir.g Torres (v:. Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.c--Cabo
Vandenbrando & Cia.-Santos

Frio

En loteria a

lanco do Brasil
C�ltal

rlltldo 18 reserva
10G.OOO:OOO$OOO
"261.748:100$000

l!XEUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARlAi

AGENG:A3 E CORR:&SPONDENT:IS EM TODO O PAIZ
AaEN(A LOCAL RUA TRAJANO, No 13

AI.na, em conta corrente. os segt:Hntes juros:
Dep. COI ]UNS (COMERCIAL SEM LIMITE) 20Jj ala
Dep, límados (Iímlte de 50:000$) 3% ala
Dep. pojlares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de ivíso prévio (de quaisquer quantias, ;com retiradas tam-

ben de quaisquer importaacías).
com ,viso prévio de 30 dias
idem te 60 dias
idem 1�90 dias

DBP03:TOS A Pl\AZO-FIXO:
po 6 mêses
pa t2 mêses
Con renda mensal

3,5��ala4� ala
4,5% ala

L:ETRAi A PREMIOS.
por 6 mêses
.P<II' '2 mêses

SujeítG ao sêlo ptoporden&l.

Expldlent,,: das 10 ás 12 e das 14 ás
AOI labadol: das 1. ás .11.30 horas

,

Endereço!" telelrafico: IATI:LLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c:

15 horas

� .

;::,========

A Casa Miscelanea
----=�._---------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

FI .. TRA..JANO
,Florianopolis

N. e

;/ '
.. .w,

florianopolis-1936=

� .

IVENDE:-SE
�
�

Ob..... Ganlratadas na": 115emB.lre
� de 1137 � V�NDE-�E
� donte emconcreto armado sôbre o Rio PaASa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � Uma grande área de ter

�� Ponte delcon<:reto armado sêbre o RiQ S. João (Eslr. tGuritibl\-Joinvile, � ras no lagar denorni nau
� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

� rupE.colar de Mafra '" ;
sendo duas de tijolos, ursa

� Grupo Escolar de Rio Negro nova e duas de madeira'

fi Grupo Escolar de Iratí � todas em perfeito estado.

� Maternidade de Rio Negro � Uma cocheira para seis

� Estação Experimental de Vítdencías em�Tijuco Preto (Paraná) �. animais, bôa chácara, ótima
� Diversas construções de residencial � àgua. um pasto especial e

� � uma linda práía de banhos.
;;I . �����. Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros.

. .�,

Companhia Nacional de Navega
çã_' Costeira

Advogada
J. Bayer Filho

Rua Trajano, II
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

ViAGENS DI�(ETAS PARA O PC'RTO DO RIO De] \:'�EIRO

Navegação entre BUCAf-<EIN (JoinviJe) e: SANTOS,
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em .porto, carregando

Encarrere-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas 1,5 espeoies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. sereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto dt Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

RecE:lecarga5 dê iÍÍÍpõrtãÇãoJêio�País 'OUI do Ex-
teror, para desembaraço e redespacho para Aviso Recebe-se cargas e encomendas até §a �vespera das saídas dos paquetes

as praças do interior e e�ite-se passagens, nos
_

dias da� saídas ,\.jdos mesmos, á vista do a-

D�VJ( DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porao devera ser entregue, nos Armazéns da

SiRVÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida, :gratuita-
't' .? t . ri, Ü ,t' .'.

I 'ts â::§ _ n° c ,
. ;- rnenté para bordo em embarcações especIaIs.

���-- ��� ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 Soa. (PONE 1250)
�� � ARMAZENS-CAIS 13ADARO N.'3--(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA
Il(�

A Favo r ita Para mais informações com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO

ft estrutura em con- cal tzação e direção ,,:,-"

..

.

� creto armado de Obi as ,
Enxertos grandes, quali

Ru� Felipe Schmltd n· 7 e 17 a � e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIGo

�� pleto para constru- PERA. LIMA e outras varie-
� � dades.

NC:Estreito Ponta do Leal � ções «de pontes em � Um pé 2$500, duzia 24$,
�� � concreto armado � cento 180$000. Extra tór-

�,�� �
� � te 3$000 c. u., LIMOEIROS

� r� � enxertos muito fórtes, de

� ��
� CEClLIANO. MIUDO, GA-

�. E I L H E T E S
O C

·

R
GIl

b
·

, LEGO e EUREKA, 1 pé,
� . mar arnelro I elro ' 3$500, duzia, 35$000.

� 'ederal e Santa Catarina � �
l NOCL<\<S,SICOS ENVELOPES fECHADOS

� �j'�"���G � I,
� Rua p5 de Novembro, 416 _ SALASI1,. l��AR�
�
��

Movimento Maritimo ..Parlo Flarianapalis
Serviços de Passageiros e (':je (_��rgas

"

, �ar'a o Norte

.

T'
' .'

Para o �UI
.

. o Paquete ITABERA' sairá á 30 do cor- O Paquete ITAGIBA sairà á 29 do
rente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demaísjpor
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Ouritlba • ParanáTel. 1503

"AVAR'IA-!
--- M!lharefl de �OI;,�'
S;{Ã�ll)iE OEPURATIVODO"

CARLOS NJLSO

Uma extensa área de ter
ras, no lugar Barreiros, com
duas casas de madeira. pas
to para multas] rezes, diver
sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba
nanal e bôa chácara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

Souza, nos Barreiros

Sandalias e sapatos d�'1
tiras Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di
retamente da fabrica.

CORTUME - .. BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca�
sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado .1RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39
Pedidos do interior á Caixa Postal 124 I����I·

------------------....-------

�Café-Restaurante 510 Pedro
;

_ m\&ml8XÔtiAV _

2

+ _"" •• i: ,,-.�. ,_ ....

ProprIetarlo: -JUBB. PBDRO C:::OBLUO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

relras de higiene

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE SCBMIDT

JI�;"'" �'Of

..�";;.i,t�iL-,,.,i� ,
.

"".�

.'

':;<' .'
.-
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FIm ian�,g?li�. 27-4-1936

Nação

Chefe da Nação fala á
ianprensa
forte, digna e feliz

o

Forças armadas e transporte

VENOE�

A'S 7,30 HORAS:

Exploração das riquezas minerais

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JA' EXISTE NAS F.\R- .II��·�... ����"F_��_��_�.......�_���.� �CZI!:-���
MACIAS O GRANDE I I

REMEDIO INDIGENA

jE L IX I R

.Tapajós II,preparado com ervas e

raizes indígenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PUREZAS DO SANGUE

Diplomada pela Universidade de Música do
<!IRio de Janeiro

Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia-São José (Praia Comprida)

preço-25$OOO rnensaes

IEm Florianopalis-50$OOO mensaes .

NESTES DIAS DE ��AI OR INSUPORTA·
����_�--=�--,,-,- I

VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FAMIUA,NO BAR MIRA.
MA R� O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.Valdemar Burigo

lrvcrito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina
f ADVOGADO

Cobran,al amigaveis 8 judlcla!s .

Comercio - Civel e Crime nas comarcas de
URUSSANGA :e ORLEANS IEscritorio tm URUSSANGA - Sa.nta_ç��arin�_ ----.. i 'W_

iiiiliiiii;;tiiilii;;ãii;iüiÊi'ii�iUi��mz t_II&."IIM'IllIMaWlB$i'i!I"l!l"-_'P�'iS" I VENb EtIVi"
!SiE os três chalets, á ma

Inlernational Machinerv CampanV ISllva Jardim números,�84, 286
I .li

I e 288, todos com ótimas aco-

Engenheiros importadores .. Rio r5:0�Ó$�ob�lo preço d- ...

Tratar nesta redação

A Eletrico
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICl'�
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
.

NOVIDADES' VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

J&..l, .. _�_ �� ..__ "' • __ _ __ • ..::-_ ___ � ,

Sra. Camará Martins

-_'�"�_'''_'''':''---'''''I�,-"",.. ", .. ,* ....
�

mrz ;... ,-

o UNICO·OfPURAfiVõ
INDIGENA
SIGA O INOIO

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Unico agente no sul do Brasil
L. Ro--nanovvski
FLORIANOPOLIS

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

um ± Mas

-,

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSBMOS•••

Só no 1\.4�IF�AMAR

Leghorns

Srs. Agricultores e Industrí,�9js!
.Aumens: sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADORES. NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogas ao Representante e Van ..

dedor exclusivo no Estado

------------------------_ .

,RADIOS
I

I Para seu concerto, procurai a

Casa M'Isical, qUfJ. conta com a

II oficina melhor montada na ca-

i pital. .

I Rua João Pmto, J 2

(

I1-1. AVIL-A
.

EscrítQrio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis'

Ternos e casais de frangos
de alta linhagem

I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trindade

- � -- �- - -- - - -L �-- -_ ,_ _. ---.-- - -- ..,. --- -.> ,,'. -',' '�f'" � -. !.-.�.:.:�-.., ...; ."���t. "

Vísta
II

BEM

Grande vendas estão sendo feitas das maqul- j�nas de costuras e bordados marca ME'l EOi< (111- :

dustria alemã). Não adquira sua rnaquina sem co
nhecer nÜ::iSOS preços e condições de venda.

Lições de bordados gratís .

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Galliani.

Rua Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

quinta-feira
28 de Abril

I

I

..

_ii
, )

SEUS FILHOS
Lindas confecções para meni1nas

e garõtos só �iti r�'l
--___

L.. Ifi
afra esquina da Trajano �i

.)
............................................................................

r

....weBBS&...&......' ....p�.B�mg'&....am$AMN@B..�·'.·��mmç��.&f...��

..

e grac,losas

na
....

Rua Conse�heiro
,
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r i I reconhec
a auist

R. H A R o L D O�
PEDERNEIRAS

mado conterraaeo sr. Celi Hegis,
dedicado secretario da Prefeitura
de Orleans,

Acha-se em Florianepolis o sr. 1Argemiro Guimarães, diligente
inspetor da Fazenda Estadual.

ANIVERSARIOS

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Olga Oliveira, viuva do nosso sau

doso conterraneo sr. Atanagildo
de Oliveira.

Passa hoje o natalício da gen
til senhorinha Iná Wendhausen,
aplicada aluna de Colegio Cora
ção de Jesus, e filha do dr. Fer
nando Wendhausen.

Passa hoje, o aní versario na ta

licio o jovem estudante Aecio Ne

ves, filho do sr. Ataliba Neves,
Ihabil guarda-livros.

Faz anos hoje a exma. sra. d.1
Joana Teves de Freitas.

.

VISITAS

DR. A.LEXANDRE PLAZZA

•

l De Anitapolis, chegou ôntem,
o sr. Hugo Hawerroth, intenden
te dis trial.

DR. SERAFIM BERTASO

Está em Florianopolis o nosso

distinto conterraneo dr. Serafim .

Bertaso, operoso e competente I
engenheiro residente da Diretoria
de Estradas de Rodagem em

Lages.

CELSO RAMOS

Acha-se nesta capital o nosso

ilustre conterraneo sr. Celso Ra
mos, figura prestigiosa e acatada
na região serrana.

CELI REGIS

Está nesta cidade o nosso esti-

.
Procedente de Curitiba chegou

a esta capital o sr. Otavio Vaz
de Almeida e Albuquerque, fun
ciooario do Ministerio da Fazen
da, que vem servir na Contado
ria Seccional junto á Diretoria
Regional desde Estado.

A data de hoje assinala o aniversario natalicio do ilustre pa
tricio dr. Haroldo Paranhos Pederneiras, operoso e competente dire
tor da Diretoria de Estradas de Rodagem. Profissional dos mais cul
tos e reputados, vem o dr. Haroldo Pederneiras imprimindo, com de

dicação e talento, no importante departamento que dirige uma ori

entação proveitosa e dinamic!, com enorme vantagem para o bem

público. Sendo credor da maior estima dos seus subordinados é tam

bem um perfeito gentleman que na nossa sociedade disfruta de e

levado conceito, razão pela qual receberá, certamente, muitas ho

menagens ás quais presurosamente nos associamos, almejando-lhe
felicidades.

•

I

Lavando-'se COID O Sabão

irgelD Especialidade·'

•

I a,

Foi detido, ontem á tarde, o

demente Avelino do Nascimento,
quando praticava disturbios num Icafé do Mercado.

Despropria-
""'"

çao
o decreto-lei n, 98, da

lnterventorla, autorizou a

Fazenda do Estado a ad

quirir por 30:000$000 o pré
dio n. 38 da rua Deodoro,
para nele serem localiza- \das secções da Diretoria
de Obras Públicas.

Juiz de' Paz

COMO SE VERIFICOU

a substituição do inter
ventor paulista

A Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e ereaneas)
..udou 8eu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Relatorio

A acreditada firma desta praça
Campos Lobos & Cia. teve a ni
mia gentileza de enviar-nos o re

latorio anual da conceituada e

acatada companhia de seguros
Aliança da Baía, em cuja publi
cação é atestado o desenvolvimen
to dessa notavel organização.

Gratos.

RIO, 26 -O ehaaeeler Osvaldo AI.·a- rDoba aeab.!ft de expedit· instrueões ao em
baixador do Brasil junto ao Quirinal para
que comunicasse ao ministro das Relaeões
Ext�r..":ftores da (talia que o govêrno brasi
leiro resolvêra reconhecer a conquista da
Etiopla.

Já boje os telegramas dão noticia de
ll,ue o s.·. fiuerra Durval desobrigou..se
dêssa ineulnbencia junto ao Conde Ciano.

Nossa Vida

Ioldori, é a iovern estudante
do Colegio Coração de Jesus e

filha do comerciante sr. Demetrio
Garofalis, que vê passar no dia· _

de hoje o seu aniversario nata

licio.

Ocorre hoje, o aniversario na-Italicio do jovem Luiz, filho do
sr, Luiz Beirão, comerciante.

Foi-nos dado ôntem o prazer,
de receber em nossa redação a

visita do ilustre médico, operador
e parteiro, dr. Alexandre Plazza,
formado Dela Faculdade de Medi-

.

cina de Montevidéu, atualmente
clinicando em Porto Feliz de
Mondaí, no município de Cha
pecó.

O abalizado facultativo, que é

especialista em doenças de pulmão
e vias respiratorias, veio a esta

capital afim de proceder ao regis-
tro do seu diploma. NAAo dr". Alexandre Plazza, que �

regressa, hoje, no .ex-Contestado
agradecemos a visita feita e de

sejamos feliz viajem.
-O-

CHEGAM UNS

V d
Casa e chacara Foi fixado em um o número

en e-se bem situada no de despachante da coletoria esta-
Largo Benja-

I
dual de Caçador.

mim Constant n' I:
Tratar á rua Alvaro de Carva- Exoneradolho n' 14.

'

Fpi exonerado, a pedido, e sr.

João Nito Gasparí do cargo de
I guarda extra-numerario do Tesou-

O sr. Abílio Rinaldi foi nomeá- 1'0 do Estado.
do pela interventoria para exer-

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

cer o cargo de juiz de paz JU.-Z subst.-48 São Marcos de Azambuia,
,_

em Tubarão. tuto
FE' RI AS I O sr. Interventor Federal no

meou o sr. dr. Amilcar Laurindo
Foram concedidos 30 dias de., ��bas, pa�a exercer o cargo de

férias ao funcionario do Tesouro I JUIZ substituto da 4a. Cirounsori-
sr. Newton da Luz Macuc0. ! ção, com séde em Cruz.iro.

SÃO PAULO, 26-0 sr. Ademar de Barros, que se achava
em S. Lourenço, chegou a S. Paulo cêrca das 17 horas de ôntem
viajando num avião especial. Esperava-o no Campo de pouso o co:
ronel Dulcidio Cardoso que aguardava a chegada por êsse avião de
um emissario do presidente Getulio Vargas. O emissário não era

outro senão o próprio sr. Ademar de Barros, que veiu para a cid-i
de em companhia do Secretario da Segurança Pública.

Cêrca das 17,30 horas, o sr. Adernar de Barros e o titular
da Segurança chegavam ao palacio dos Campos Eliseos para falar
ao interventor federal.

O sr. Cardoso de Melo Neto, porém, se achava a passeio
em companhia do prefeito Fabio Prado. O novo interventor e o

coronel Dulcidio Cardoso, esperaram, então, que o chefe do gover
no voltasse.

Minujos antes das 18 horas, os srs, Cardoso de Melo Neto
e Fabio da Silva Prado, davam entrada no palacio dos Campos
Eliseos, O coronel Dulcidio informou ao sr. Cardoso de Melo Neto
que o sr, Ademar de Barros desejava falhar-lhe. Entrando para uma
sala reservada, o sr. Ademar de Barros, entregou ao sr, Cardoso de
Melo Neto urna carta que lhe era endereçada pelo sr. Getulio Var
gas. O interventor federal não pôde esconder a sua estranhêsa. O
despacho presidencial informava-o que o presidente da Republica,
tendo resolvido substituir o interventor em São Paulo, nomeava

para êS51e alto cargo o sr. Adernar Pereira de Barros, pessôa que
[ulgava acima dos partidos políticos e perfeitamente integrada no

espírito e na ideologia do Estado Novo.
O sr, Cardoso de Melo Neto reuniu imediatamente o secre

tariado ás 19 horas comunicando-lhe o sucedido. .

A conferencia foi prolongada, estando presentes todos os:

secretaries de Estado e o prefeito da capital. O sr. Cardoso de Me
lo Neto, por fim comunicou ao secretariado que só hoje, pela ma

nhã, lhe seria possivel transferir o governo ao comandante da Re
gião. Os secretaries de Estado e o prefeito da capital, a seguir, so

licitaram as suas demissões que foram aceitas pelo interventor.

FIXADO EM UM

I

Praticava dsturbios
FILTROS•••

P� motores trifásicos e mo-

noíasicos, os mais eficientes, pro
curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

de WETZEl Joinville
--_._---.__ ..._-

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

AGASALHOS
D E

Pele---- Lã----Borracha
A MODELAR

rSuicidoUise

eccnomlsa-se tempo e dinheiro.
SJ>.�Ã���RCtAf
ESPECIALIDADE

soo MODELOS ,
• O soldado n' 579, da Compa

nhia de Metralhadoras da Força
Pública, de nome João Mar
celino Filho, suicidou-se ati
rando-se do gradil esquerdo da
Ponte Hercilio Luz. na parte da
Ilha, ao estaleiro da Arataca.
A yiolencia da quêda ocasio

mm-lhe morte instantanea com a

fratura da base do craneof
O suicida, que contava 33 anos

. de idade, era de côr morena,

baixo, magro e casado, tendo
.inco filhos.
O tresloucado policial queixava
.e de dificuldades financeiras e

ter a esposa constantemente en

Iêrraa,
O enterramento do

ver realizou-se ontem,
ras, no Cemiterio das
teso
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A firma B. AVILA. representante exclu
siva no Estado, da Companhia Burroughs do Bra
sil Inc., tem o prazer de comunicar as Repartições
federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que recebeu para demonstração, varias típos
de maquinas, dos 500 modelos Burroughs.

Antes de comprar maquinas para seu estabe
lecirnento procure conhecer as da
COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
para o que convida a virem ao nosso escritorio
ver o

Mostraario permanente
Representante no Estado

H. A V I L A
Cons. Mafra.é l-B. Fone 1561.Caixa postal fpolis.140

seu cada
ás 16 ho
Três Pon-

"
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




