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debaixo da farda, a camisa vêrd e.

° grupo atacante, ao que pa
rece apurado, era comandado pe
lo tenente da Armada Arnoldo
Haschmann, o qual, tendo recebi
do um tiro na região lombar, foi
transportado para o Arsenal de
Marinha, onde momentos após
falecia.
Um forte contingente do B.»

talhão Naval, conseguiu, cêrca d..s
5 horas da manhã, cercar aquele
Ministerio, encurralando os que
ali se encontravam, os quais Io-

. ram prêsos e conduzidos para a
° ataque a este reduto fOI le-, Dele

.

d ° d P líti. , . "aCla e r em o I Ica e
vado a efeito por varras turmas S

. "I
d·

.

d f
ociai.

e investiga ores, que oram re-

cebidos a rajadas, resistindo os

policiais bravamente.
Em resultado da refrega, fica

ram feridos numerosos rebeldes e

alguns policiais, sendo que e in-

A Capital da Republica viveu, 11a madrugada de on- srt:�:a:o�n�i��on�orBi�:C���je��
tem, horas de angustia e de scbresaltc. 881 A ener- ��:rá�� �:f�v:s���c�/ulmão es-

Depois de desesperado comba-

c.'tia herolca do eresldente G6ftt·U�;d� Va·'rgas assegu-c foram os.integra�stasdomina-
� .... '" .11 'UI . I dos. Conduzidos, presos, para a

t d
·

t IIId d do Real d
I Delegacia Especial de Ordem Po·

ra-nos a cer eza a VI a I a e o egnnen e o Ilítica e Social, foram imediata-

� •
mente ouvidos pelo sr. Emilio

'irl"1i!i!;".'-,J( �..'"f,:;;., da Patrla D

) 18 w It �';..::. i:-�ii �j' �
-

' nornanc. (iora'ifu t';l �taqllle (�"

Repro�avel sob t�,d()!! 08 l)()n-ICfUe, do S.8gUlldu, t,)/\lr,1ll 1'(lI�t'll'r,,�g�u ,c()m uma b,CI�ur;-, eSioica.l,�c: pelos elem " , li(,� ,.;n!l

.• �doll, ."DR.EI."IENllfl�a l�"(p�t-a.���fu,:'rJ j\,filiO (J@âo
lns de vista, !ü;;1 ; 'eüti:!l11, lI' totalmente

I
·te R dle�ad�Ld,Q, r:;

.. )�,;(i, f;l:fl� �,� (""', 1" ,. i<3T\'�1
i

- I:riO ll--.I\,o Postn.'i ",tI.h· H l\.1t - .- d,.'� puulo;, 'ti.-

lizments "orail�, lev A4 q efeito, __ " ,'rJ(ir':_',c'1�,t� lh1.!_iJl.U'k ',v f,.el,), cI;r:) I, d"::P,�,,!,'I. '·':',im '. I \';< ·1··>11'�L'1 I·�J· �'tl·· d
sacos pelo» • .JLc:k:t'-:, (,r' a .F")l'�

..
_

r. ... - '- �,,- U( o r o , 1: raça da 1,Cpil 1 lca� t.�u entra .. !l.

ontem, de ma.. ,lln'�" ',Gl3P;: jr. Ll;fI:';rLl ne Fj!d�. interven-}- .

I
" taleza São 'João. O comandante

tal federal, uelos clclllbi'L<_!:; Iilia-. ':' tio 11; ,
'

1 "Vil ' ,�. pr-
I Q , , .d· J'

. um ,integralista,. que �ap���ava deste, porém, cientilic ado dos
t

c r ,', ,i, _ ':' ,L<
-

..:,�a��"iiPl a :'.��... ",oe :'·.1.!�_.It8..!!c!.e-�uIA . �.P�
àIJ's?'lsa.ao extinto partido integra sentemente na capital teuerat. do dai. (ió-es Mon- bala, na perna esquer a.

�iment0s, mngu'a-se im a-

e E
diatamente para ali, tomando as

Nada justifica êsse golpe trai- • • • teiro mquanto era medicado, os necessarias providencias, mandan-
,

I' d I
Ferido \1) mUu,s[ro da RIO 11 CA d

. . reporteres abordaram -no, tendo o d I' de
çoeIro, que a em e en utar gran G'

- erca a meia-noite, d I d h d
o guarnecer, a em outros

{fé número de lares, se propunha
uert-a I p.arava á porta do prédio D. 85, m?sdmo ec ara o"dac .ar-se °dr- pont.os a passagem do Casino.

destrui I
D 10 11 - CI'"'·lt'['C ndo J, d J I' C'

" mm o em sua resi encia quan o '

a ei>tl'Ulr o atua c:-tado-rle-cni,.:;as, Ll , .. , I I a ll'v i a rua u 10 de astllhos, EdlfI- , . . '. Em dado momento surgIU um

.)nde· a�sentalD 0'-' :-o'!I'dos p,l,l"'er- ocorrido o general Eurico Dutra I
' 1\;1. •

t t I d
ah entraaram vános mtegrahstas, .

h-
" .

," " � .. v
' .. ' CIO LV.lanan c um au omove o. . camm ao com vaI'IOS CIVIS e um

('e,o. do nO:',SI)· futurG. IIJl'nI'stro da Gllf'rr'a dI'!'I'l7j'u·"e

I
I d b' ,.: d'

os quaIs, entregando-lhe uma

PIS-I ld d I I
. -

" : , .".' '" u qua esem arcaram vano'3 m 1-" " . so a o rep eto (e mumçoes que
M'

.

t' d d . tola Parobelum o obngararna' ,

Teve, porém, a rondenav fi in- para o seu - UllS coo, on e e- VIduos,
'

" procurou forçar aquela passagem .

. - .

d d 1)(ll'S de h"V"'t, u1ado "/.rl·"s ordens D' d �..J' acompanha-los. I
. .

I'
f nrrelçao, a vJrtu e e a,:segur:1r' '.

u v ,a ". Bpai'an O repe.w.os tIroS su- .. Foram t(:,davla lllfe lzes por-
.

, ., " h ' P [,' ,

'
I Termmou por afIrmar estar ar- ,

' , ,

('OS mistifieadorcE. da<mIstica-vpr- "c en('umm ou para o a aclO

1 I-JIl'um a1l escadas at' ao 5' andar, I • • •• quanto o comandanLe do Forte
, _, Guanaba-a·1 I G' M'

• rependldIsslmo de haver tomad'). . --l' ,

I.e>, e nDO so a estes, corno H
1 , tlilue o genera �oes 1 onteno tem.

t
.

t 't b ,Imediatamente tomou menIGa,

1 d 1.. All "j1'�g'·I' ao p()�L;--a() ele entl'a- t b d
.: par e na mten ona mm o em ora

d I 1
() 03 OS quP. porventura aurarem

v. v tt 1

I o sell apar amento aten o VIO- I
'

• , que eram em l'esu ta( ° a api'e-

(Iontrinas p.xentr·:ca:i e tw)rÍa:, da, foi recebiJu com uma rajada I lentamente na por'ta, que deixa-! para .ela h?u_vesse SIdo arrasta�o i ensão do veiculo e a captura dos

t· b 'j' cip. IIJ"'tralha,IOJ"l ,lO que �e 'ul'ou .

d d
. L'

I
pela ImpOSlçao daqueles que o 10-1 . A

4'XO lcas, qUE' o povo raBI (>lr,.
- � ti U ',d ,'" L ram enva a e proJe�ls, -. seus passa"euos t.odos e'es

(dtá unido em tllrno de,ga gran ... �Hive�, sido ferido lIO r0sto, junto, O general Góes, em face do
mm buscar a sua casa. i integralistas."

, •
1

('e figura de esladi�ta, que é o ::;> a, orclha, por um, .estIlha,;o, fe-. ocorrido. comunicou-se, pelo Lele-

«Wli,n�ntf'::.. dr. Getulio _Varg-as, �er- �_;;- "

" �
-.'.

i llzmcnte be� gravldad,e. . .. \ fone, com o �o.rte de Copacaba- Atacada
a residencia do

O Gal. Renieio foi
� omhcaçao dos anseIOS e aKPlra-1

Gal. EUf.<:.;) Gasp,-i' Dutri:l, lVl:ullstro Heconhecendo a Imposslblh- na, onde o ofICIal de servIço sem tenente Froes

�i)�s da nacionalidade,
da Guerra dade de. �ntrar no palacio pela! perda de tempo, tomou as n'e..s- RIO, ll-O tenente Froes, da tambem visado

O movimento ora levado a efei· I .... por�a pnnclpal,concertou o,general i sarias providencias, enviando um Delegacia de Ordem Politica e RIO, ll---;-Tam?em a r�s�denci�
t (J l'evE-'8t.iu-se de um c'"lrátf'1' grá- 4) UlleJU do movi- EUriCO Dutra ce,n o coronel: contingente daquela unidade para Social, tambem foi alvo de vio-! d? .

general' alentull BemcLO fOI

\'e, mostrando, além de tudo, NniIlJnto i o local. lento ataque. I
vlSltada pelos rebelde,i.

.

'j!Je ()i'\ J[)imÍl!:"" do rf'!!;"i'll n5" nlO, 11 - O� ele':l('nt()� lJ" Quando o c(lTItingent.e chegou. Achava-se em sua residencia, Entre��nto,quanel()est.esahc�:-
de�canç;lnl n�, sua la;'cra m n� tl�; 'g 'n""-, q-]-' 'l:l1[lTam p3�t· .

.': ,.,.-,:;Í :;:n,ji,l ..lu gr,;:êra: GÓ2.S, já! dormindo, q11anrlo subitamente foi, ga��m, la o comandante ela VIi�
tl'llosa de solapamenlo, I1vidos, na intcn,on'l, fardados Uili:l I [dí não encontrou ninguem. ° ge- i sobresaltado pelo est.ampido de M1lItar _se encontrava na sua um-

pela conquista do poder, não he-I mm';nh�r"s Olltros de soldado neral Góes, por sua vez, depois I bombas de dinamite, lançadas, dade, nao .d�ndo �es�ltado, d? tal

1Jitando em sacrificar vidas pre-I da Policia Militar, para melh" de haver respondido valorosamen- oontra as paredes da sua reliiden- �odo, a VISlt� feI.ta a slla. resIder:-

ciosissimas, nem lhes ficando o estabelecerem a confusão, inicia' te ao tiroteio dos assalt.ant.es,saiu cia.· Cla pelos partldarlOS do SIgma.

remorso de se tornarem respon- ram o movimento com a provo do prédio dirigindo-se para o
I Levantan�.?-se, abriu a P?rta,

'avpis por que o sólo benóito <ia caçãn criminosa de incendio'3 pm Quartel General.

I
sendo que nesse momento fOI ai·

Patria que deveriam b"of'af', spja v:1I'i",1 prédius, de m( Ide ti atrai! Ouvido pelos j0rnalistas1 decla- vejado com vários tiros, o que o

J"gado pelo sangue generoso das

I' para
os locais dos sinistros o,. rou o general Góes, apenas saber obrigou a fechá-la de novo rapi-

vítimas imoladas á sanha crimi- agentes rnantenedor-es da ordem, que o chão, na escada; se encon- damentc,

�Iosa que lhes domina o espírito Desviada, assim, a atenção trava cheio de sangue. Tambem o tenepte Froes con-

e lhes obumbra o célebro. i desteS, tornar-se-lhes-ia mais facil, seguiu sair de casa, dirigindo-se

,;:��l:��;�������o '�b�:�:��E��I:����:;;••, ������������! rr::�i���;;��i��s�ã
1 rados. Esse ambiente de incer- Entre os prédios incendiados, Ahnirant� Aristides Guilhen, mi. Pil issandú, resideneia do coronel RIO, ll-Quando regresl!ava

teza mais se acentuou com a fal- estão o de n' lI, da rua 7 de nistro da Marinha Pereira Costa cOluandante do l' a casa, Q Principe D. João de

ta de condução. Bem depressa,
Setembro e o de n' 209, da Pra- Grupo de A�ti.1haria, conseguiu OrIeans e Br�gança, foi ,0. seu �u-

}'orém, se tornava cOIJhecido ha- ça da Rvpublica, contíguo ao Cordeiro de Farias, entrar pelo nela penetrar, subjugando o ilus- tomovel alvejado por vanas rliJa-

ver instalado um movimento in- Quartel General. campo do Fluminense F. C., que t(� oficial e transportando-o, em das de �e�ralhadora� . . .

surrecional, de caráter genuina- fica contíguo ao pateo do mesmo, p" 1ma, para um dos veículos, ° PrmClpe �. �oao fOI atmgl-

mente integralista. No Pahicio Gllana- A sentinela, que ali le encon- suiado em desordenada carreira do por um proJetIl, sendo o seu

Parte dos insurr�tos, armados bara trava postada, ao reconhecer que na direção do Corcovado.
'

estado gravissimo, receiando os

d. pistolas, metralhadoras, bom- RIO, 11 - Um dos pontos um vulto avançava na sua dire- O coronel Pereira Costa entre- médicos assistentea que não resis-

has e tochas incendiarias, dividi- mais visados peles rebeldes, foi ção gritou: tanto, lutou valentemente 'com os ta á gravidade do ferimento.

fam-se em grupos, por vários o Palacio Guantlbara. O assalto -Quem vem lá � seus sequestradores, dentro dI)

selores, emqUémto outros, c.om o foi feito por um numeroso grupo,. A esta pergunta, o general Eu-I veículo, ficando por êsse motivo IAtaque aoMinisterio
intuito de provocar o panico, que depois de haver estabelecido i rico Dutra, com grande calma e com o pijama feito em retalhos. de Marinha

.

percorriam, em automovel, as ruas forte tiroteio conseguiu apoderar-I sangue frio, res�ondeu: I Vários automoveis com policiais Iprincipais, atirando bombas e dis- se do corpo da guard�, não .che- -�'O ministro da Gu�rra". seguiram na .pista dos sequest�a- RIO, ll-O unico �stabeleci-
parando tiros. gando a enlrar, todaVIa, no mte-, Nao obstante a sentmela lhe I dores, os quaIs, certamente receIO- i mento totalmente dommado pe-

Os pontos mais visados, f()ram rior do prédio, devido á energia i tpr observado que aguardasse um I sos
de serem prêsos, abandonaram I los rebeldes, foi o Ministerio da

o Palado GManabara e o Ar e- do chefe da Nação, que, de re-! momlwto, afim de consultar o in-lo coronel Pereira Costa, na estra-I'
Marinha.

na! de Marinha. No primeiro vólver er'} punho, com os esca�- I terior do Palacio, o general Eu- ua, ° ataque foi feito por um nu

Conseguiram os rebddes apoderar- sos elementos de segurança pes- II ri('o Dutra, de'3prezou a observa-I ° coronel Pereira Costa ia ser lmeroso grupo de civis e mari

se do corpo da guarda, sendo soai, que no momento dispunha, I ção, continuando a avançar, apoia.1 fuzilado iunto á estatua de Cristo 1 nheiros, envergando estes, por

Redentor.

TA o Quartel General
dos insurrétos

RIO, ll-O Quartel General dos
iasurrêtos achava- se estabelecido
em um edifício, em construção:
localizado na Esplanada do Cas
telo.
Entrincheirados entre caixotes,

tijolos e sacos de areia, encontra
vam-se alí cêrca de 400 conspira
dores, munidos, na sua maior par
te de armas automáticas.

--------------------------------------------
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ln Prêso o dr. DellUir.!)
Vah'erde

RIO, lI-As autoridades con

seguiram prender, quando se en

contrava em completa atividade
revolucionaria, na Gavea, o dr.
Belmiro Valverde, um dos maio
rais da rebelião,
No momento da captura, o clr.

Belmiro Valverde, declarou:
-« E' a ala revolucionaria in

tegralista, que está fazendo a re

volução>.

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

-------

No Telegrafo Naciona]
RIO, ll-Um numeroso grupo

tentou apoderar-se do edificio do

Telegrafo Nacional, sendo, porern,
repelido energicamente pela guar
da ali de serviço,
Nesta tentativa de assalto i'i

caram feridos dois integ!'alistas,

Prisão impol"taute
RIO, 11- Ai autoridades, de

pois de aturadas diligencias, con'

�eguiram prender o soldado do Ba
talhão Naval, que assassinou a

aentinela que se achava de gllU:'
da no portão de entrada do p 1-

lacio Guanlibara.
Dá-se grande importancia a es! a

prisão, pelos esclarecimentos q II(�

a policia espera obter do prêso em
questão.

Dois herois
RIO, lI-Os soldados da Poli

cia Militar Rafael Teixeira eHelio

Lopes, enfrentaram, como uma

bravura sem par, os integralititus
que se haviam apossado do corpo
da guarda do Palacio Guanabara,
tomando-lhe lIma metralhadora,
que Rafael Teixeira se poz a mfl-

Con tinúa na 83. págin
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o grande cotejo
amanhã

o campo da rua Bocaiuva scrà
dentro de 24 horas, teatro de
uma grande luta que 58; à tra,ada
t ntre as equipes do C. Atlético
e America.

Ambos os =squadrões estão bem
c�!'denciad0s e pc-suem ótimos

j 'gadorcs.
Como tudos �a6em, tanto o

C. Atletico como o America,
si'_) duis esquadrões fOlle" e bjm
neinadús, de modo g'ue a partida
;'I2'adar� a assislencia deiejosa de
as�i,tir bons prélios.

Pingue-Pongue
Este e�porte que e,lava Ião de·
caido aqui na capital, vai pauto
a pouco adquirindo no\'o, adé
ptos.

Podemos ver todas as t.endes I
na séde do Avai, numerosos jo·1
vens treinando. realizando partidas Ibem disputadas.

Agora, em bréve, teremos a Iocasiã:> de assistir uma partida
amistosa entre as equipfs repre·
sentativas do Ginasio e 8ase da •
Aviação Nav.:ll. .,

Ambos oa quadros possuem if
elementos bons e serà ddicil predi- O
:ler o vencedor. •

PROTETORA

Sempre

Florianopolis. 12-5-1938

o ES P O RT I V,_A
REDATOR: Carlos L. da Luz

DOS POBRES

pagando

o Figueirense, honrando as suas tradições�
defer-,derá com valentia e ênimo na cidade de
Tubarão, o futeból florianopolitano, tendo o�tlé
tico e Aval a rnesma missão a deserrlf:>enhar,
perante o forte conjunto do�mérica de -.JoinvHe.
A embaixada do

1, ·

T "b I d T Recurso crime n. 3.028

dajUelegaCiaFiguei rense i�nt'l representativo do Brasil, ,na pe�q, bem revelam a, sua força, ri una e
comarca de Bom Retiro, em que

'

•

, , _. cidade, �e Straebourg, na Alsacia, pOIS venceu a Iugoc:slavla pOI 4x I Ape Iação é recorrente o sr. J uiz J.; Dir ei- F rsca ISC:�UH:l aruauhã, para a floresceote I A notícia corrente de que o qua- perdeu para a Suiça por 3x2 e id A
. J\,� I'd d d "I' b I 'd' "'"

"

. to e recorri o ntoruo lYl'lnoe.1:1 ,a e e

l
U ��ãO ? Ul.I a em- dro do �rasll ja e�ta de viagem ;I\tou com a Hungria, Martins. Relator (l sr. des. HEN-I S.'3.o convidados � com iarecerbaixada LO Figueirense, que para a Europa, fOI motivo para

W • Julgamentos da ultl- RIQUE FONTES '

" < ,r
_

e tá assim consutuida: di" v' CARTAZES ma sessão
. I.

com urgenclél a Administracão
"

.
que a esqua ra ltO onesa rea rvas-

.

Negado provimento ao recurso I d D
"

d U'- DChefe: .l\otOfllO Apostolo, tec- se os seus treinamentos, sob as ' ,

o ormmo a mao, na e·

: . t p."" G' -

, DO DIA para confirmar a sentença de Im- legacia Fiscal afim de tratarem'n.co: eu. tfg� nuuo "limar aes, vistas de célebres e conhecidos A gravo n. 953 da comarca
.

deci
e ,

,
.

d -. P
,

R d F " pronuncia que ecrciu com acer- de assuntos de seu interesse, asJoga ore". ereira, ezen e, re- técrucos. de Bom Retiro, em que é agra.d' M
.

C I Ch I

B ODEON, O lider dOIJ to.
I, outeiro, ar .5, oco.ate, Os polonêses consideram ora- vante Edgard de Castro Mene' A I d desoui 199H I' B' C I' B k f

'
. cinemas

.

pe ação e esquite n.
e ro, aixo, a ICO, ecx, vo, sil como um adversario de valor. zes e agravado Caries Hoepeck d d J' 'IF· C'

.

X' S bi , " a comarca e OIOVl e, em queafias, anom, avier e a 100. prevendo tedos um Jogo dlncd PROGRAMAS DE HOJE·. S A R I t 'd HEN, 1 d J' d D'
,

A
' .1 "I 3 h

•
.. e a or o sr. es, -

e ape ante o r. UIZ e ireito
partroa sera as eras, motivo porque têm sido realizados RIQUE FONTES. I d J T

. L
Id f C fé J .. e ape a os orge nnxs e s m ..

e ronte o a ava. treinos de conjunto com adversa- A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: O Tribunal negou provimen- R I d �AEDEIROSA h' d I - I ' I e ator o sr. es. ln � •

,

cornpan ara a c, egaçao a -

nos fortes. A" di b d" J W h to v níi a FILHO.en la ra li ane it ers I
ao agr" o, para co rrn r a

vl-aegra o sr, Nuno d Eça repte- O combinado da Polonia con- na formidavel comédia da Fox : sentença agravada que é juridi- Foi confirmada a sentem}scntante da A. C. D. C. tinuarà em treinamento sevéro e :. ca Edgard M�oezes corr-edera a h I desouiPIMENTINHA. v

que orno ogou o esquite.
com grande afinco, até o próximo i sua esposa autorização para co- Recurso' crime n. 3.024 dade dia 22. Nessa data enfrentarà,em Preço-I$500. merciar, Posteriormente, revogou d T b '

..

I' d d (Na sessão das 5-1$100. comarca e u arão, em que e

Jogo amistoso, o se eciona o a essa autorização, declarando, ex- recorrente o dr. Juiz de Direi:ú
Irlanda, afim de se submeter, duas

(;INES (;OROADOS pressamente, que revestia para o e recorrido Jacoh Neis, Relator
semanas depois, à prova de fogo. seu nome a gerencia dos nego- o sr. des, MEDEIROS FILHO.
Depois de 22, os polonêses ficarão REX, ás 5, 7 e 8,30 horas: cios da sua �ulher. Requ�reu e

I O Tribunal lIegou provirn-n-concentrados numa estancia bal· DORMITORIO DE MOÇAS obteve, da Junta comercial, a to ao recurso para confirmar a

nearia, afim de repousar e prepa- com Simon. Simon e Herbert autorização d.o cancelamento da sentença de impronuncie que está
rar-se para o grande jogo com os Marshall. a�torgn marital. D.J ponto de celta com a prova colhida nos
brasileiros. Preços-2$500 e 2$000. t I I t t d -

(N
-

d h "')
VIS a egai, r a a-se a sucessao autos

A I ' a sessao as 5 oras-h500 d bilid d f'representação po onesa se- e responsa 1 I "e por trans e· RecUI'so crime Q. 3.031 da
ouirà para Strilsbüurg no dia 2 '

d f' I' I O d FI I� ROYAL, ás 7,30 horas: rencla e

Ibrma
comerc

ab·.
suo comarca e oriaoopo is, tlll quede junho. O qWHlfo é coosidera- cessar se su ragou nas o ngações é r('corrente o dr. JUil de 01-

do como �q:;;, dos mais fortes d� tSE\�!DOG�bDE GFU�R��-I �.L·.firm.
a s.ucedida. A.ssum.

ilJ·lhe o reito da 2. Vara. c recorridoE' O'
-

I do d com U' June 1 SOB e- ntz n.'Or· , '.

'V'· '.Juropa. $';,é '�':l8. resu ta s as
t bt, o e passIvo.· enc)�o o sr. Mano!'!1 Teodoro da Silva Junior.

paI tidas disputadas com os euro-
ner.

Preço-l$OOO. ,

�s. GUSTAVO PIZA. 'Relator o sr. des. MJ:::DEIROS
••�••D& .0. �Gi.U,e�D FILHO.

'

• • Confirmada. a sentença de im-

: C r é d i toM u t u o P r e d i a I I �r�:���iad;�eau��� decidiu co,n

• ., Recurso crime n. 3.036 da

I

•

Os artilheiros da
temporada

Com o resultado da última ra-

Jada, os artilheiro;; são os seguin-
tes:

Galego 3 Avaí
Ivo 3 FiRueirense
Xavier 2 Figueirense
Secura 2 A tleticO •
Saul ) Avai "
Waldemar 1 Avai •
Calico 1 Figueirense •
Lourival I Iris .,
Pernambuco 1 lris

DINAH e DULCEMAR MACEDO,
residentes em ITAJA!', conterr, pla�
das, com o premio maior no sor-

teio de 18 de março p. p. no

valor de Rs. f: I 75$000

AFONSO KLEYMEYER,
resjdente em Mafra, contemplado
com o premio maior no sorteio

de 4 de fevereir,), p. p. no valor
de Rs. 5: 175$000

18 DE: MAIO!
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

�••••"."'''••'''••''5 .

i Srs. Viajantes!- Srs. Viajantes! i
I Não esqueeam que a Fabrica ira.. CADERNET/"S? Só 'as da Credíto rv'lutuo �11·: PINHO é a unica que concerta e re-

•VARSOVIA, 11-0 selecio- �,:" :: : forma todas as suas malas, com rapi- inado nacional da Polonia conti· 'f/8 Predia I a unica socíedade que cumpre tudo o que : •• dez e perfeieão.
nú __ submetido a intenso periodo � promete. �: RUA SALDANHA MARINHO, entreJoão Pinto : '

de treinamentr., afim de enfrentar. G C!: e Tiradentes-Fabrica PINHO. :
em 5 de junho próximo, o con·I••••��-, .9a_---� Sfil_A:liM,... . .".i'6 _. '-----,-----'v

··

, ..

Mais um grandioso sorteia'

INSCREVEI-VOS!

Uma caderneta custa apenas 3.$000 já d:=l1-ldo direíto
a um sorteio!

18 DE MAIO!
Esporre

Jornal
O primeiro adversa
rio do Brasil está
treinando severa

mente para triunfar
no dia :. de junho

HABILITA'-VOS!

seguintes pessôas:
Viúva Bom, Maria Valente,

Anica Livramento, Luiza Gon
zaga MartIns, João Machado
Casta, Miguel Leal, Miguel Mo
re'ra da Silva, Rita Correia Nu
nes Pires, Ana da 8ela Cruz
Carpes. Mario José Soares, Ma
rio Lopes Fernandes, Leonard»
Campos junor, Estaois:au Tra
plé, Esmeral�o 8astos ESpindo
la, Rodolfo Celp.fitino Romão.
Jovino A. Romão. Umhelina C.
da Conceição, Clube de Rega
tas Áldo Luz, Francisco Sebas
tião da R06a, Francisco MlJr
ciano Pereira, Generoso Eleute
rio da Silva, João N\artins Du·
tra, juvencio Luiz da Costa,"],,»
eia Castro. Emidio Antonio Car
doso, Candido Manoel Gouvea,
Deolind9 J. da Costa, Bernardi
no de S. Vaz, Eugenio Morais,
Elias Paulo, Francisco P. ria
Rosa, J.sé P. de Carvalho, P...

"

dro Antor;:o VIeira, E1:lzez;a Pe
reira do Nascimento, Francisco
KUnIsky, Manoel Vi�ent! r Ilh,),
Adelaide dos '\njos Borba e He·
leoa Cavalcenti, José Serafim da
SdVil, Etelvina Gonçalveõ, José
\1,anoeI da Silva, Delgicia Mar
ques, IzidiO da Silveil a, Leoca
dia Maria Cecila, Venc'!slau A·

Dado, provimento ao recurso zevedo, Pícardo' Pedro Goulart,
para despronunciar o recorr:Cl1te. Flancisco Pedro Cidade e Alei.

Agravo n. 944 da comarca no Cipriano, e Ca. de Fumo
de Canoinhas, em que são

agra·1 Santa Cruz.
vanlt:. Joaquim Alves Beoette e

l)utroS e agravado Paulo Fal-
e gdter. Relator o sr. des. SIL
O VElHA NUNES.
� Negado provimento ao agra·
�� vo, para ceofiraar a sentença
• agravada que é jurídica. Venci-

'I dos os SH. d<!s. Alfredo T rom·
I plJwsky, Tavares Sobrinho e

i Medeiros Filho.

1 ' Ag�a�o 11. 961 ,dá corrarca,CHARLAU TH
I de haJal, em que e agcavant<! ,

1 Sul Ameeica Terrestres, Mauti- e o crenle que revolucionou o

mos e Acidentes e agcavado Ar- mundo velho, e, óra revoluciona a

lindo Leal Nunes, Relator o sr. Amelica do Sul.
des. GUILHERME ABRY.

O Tribunal negou provimellto
ao agravo, r-ara confirmar a sen

tença agravada pelos seus funda·
mentos que são jurídicos. -Venci
do o sr. des. Aifredo Trom
powsky •

comarca de Hamonía, em que é
rOC0rrente Oscar Slein e recorri
da a Justiça. Relator o sr. des,
GUILHERME ABRY.

Concertos e limpeza
de maquin:as de escrever,
rádi0�, e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n· 66

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, �em a minima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.
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BUDAPEST. 11 - Mais di'
100.000 cat .licos de todas [l� par
tes d" mund.. deverão participar
do Congresso Eucaristico que a·

qui se realizará. O S('f'I't'tfJ io de
E-tado do Vaticano, cardeal Pa
celi deverá dar [: };3[1:;:l0 Papal
aos fiés, em nome de S. Santi-

RIO, 11 Afirma-se que serã Em tsda a parte se encontram m'·

�adc Pio �1. .

RIO, 11 Faleceu, esta maoru- decretado feriado nacíonal o dia 13 tíTJS para alegrias e tristezas. Fel'.
De7"""('D r'1rrleaI�. sr-tenra 'e . Bado, vitima de um ataque de ure- de maio. proximo, d.ata que, a.ssil!�- 1I::S os que se conformam com a p '"o

mia. o escritor Fabio Luz. I 50 i d i b t
-

um arce.i.JisIJos, dl��elltos ed vinte I O extinto, que era médico for- daOSo egcr�v��. versano a I er açao
i pría srtuação, seja na roça ou ti

e sete bispos e inuuarcs e sa ma-to pela Faculdade da Baia, des- - i cídade. Ha pessoas, entretanto, (]"
.

cerdotes, comparecerão ao Coo- empenhou funções relevantes na Sala jantar e dormitorie
'

nunca estão satisfeitas E QUERF";
gresso. Entre os principais da Prefeitura do Distrito Federal, ten- quasi nóvos, o u t r o .: SEMPRE ESTAR ONDE NÃO ESTÂ�'.,do se batido ardorosamente, pelaigreja, cuja participação já é co-

I pena e pela palavra, em pról da MoveiSavulsos e utensilos de: Se na cidade, dlsej?m .star na roc
nhecida, figuram os cardeais arce- instrução primaria. casa, vende-se a rua AI-I se na roça, querem estar na. cidad. ..
bispos de Buenos Aires e Fila- ,'varo de Carvalho 35. I Não devem esquecer. os que vivem
delfia. Virão, tambem, os carde I no tntertcr, as vantagens e íacílida-
ais Hensley, representando a Grã IAG'radecilUen� e Mis,- i des que usufruem nus meios tranq« -

Bretanha; Verdier e Gerlier, da D �

I los.França; Kakowski, da Polónia: I d 7 d· Nas cidades movimentadas dispe. -

Schuster, Fossati e Pizza, da Ita- 5a e · Ia ,I de-se mais energia nervosa. Os ro -

lia; Gomay, da Espanha nacio-
. dos, os perigos das ruas, o LUFA-UI ..

nali�ta; Vanroeyda: da Belgica; e Assinala o dia de hoi e o ani " t r' d . o .

Pedro Gevaerd, senhora, filhos, genros noras e ne!os. ainda sob o, FA esgotam e irritam, sobretudo r:

Innitzer, da Austria. 'prezado conterraneo s tLe �'. G �ersél�� na af�c�ol dO ;QSSa terrivel golpe por que acabam de passar com o falecimen:o de sua' pessoas que trabalham sem descanso
Foram reservados dez mil lei- p'br d �,t d

r. . ano ue es, noso o ICIa a orç

l'dOlatrada
e querida filha, irmã cunhada e tía (eNorrna-) agradecem sin- nem método, I

tos nos hoteis de Budspest, para
u JCa 00an'C< : o..

t t' .

d
. ceramente a tGdJS as pessoas que auxiliaram durante a sua enfermidade Para combater as depressões ner-

os peregrinos e cineoenta mil a- da classe a lVe rs:r��n .e que con,� Jom lllumers.s amlz� es n� seio e as: que acompanharam até sua ultima morada. os que enviaram flores, vasas, a perda de fosfato, a falta c,,:
comodações em casas particulares, dia de h

.

e
qu .i � nce e

ead SOCle ade de Florianopolis, sera pelo canas. cartões telegramas e fonogra nas. Outro sim convida também para I dísposíção para o trabalho físico .'.

além de cincoenta mil em aloja-
1 «OAl Gmlll tO omenageat o.

di ti f'
.

1 d
assistirem a missa de 7' dia que será celebrada na igreja S. Antonio sexta I mental, recomenda-se um medica-aze a» apresen a ao IS mto o reia os seus votos e rÓ,

13dI' . .. .mentes comuns, para os peregri- felicidadeE:.' , feita o corrente pe o que antrclpam seus slllceros agradeCImentos. mento fosforico. Dentre os n.ars acon-
nos mais pobres. .

-_._- --- ---I selhados destaca-se o Tonofosfan ci 1
Duas novas estações em cons-! eh d

cou-se violentamente com uma 10-: T ".

Ih
· · Casa Bater, que vem sendo largamente

lrução deverão regular a entrada oque e comotiva. ·ornelros e serra elros-mecanlcos empregado em adultos e em creanças,
de duzentos trens diarios. Em consequencía da colisão, ex- com os melhores resultados.

Será erguido um altar monu- trens ft�:'iram varíos tanques de gaso- encontram pronta colocação pagando-se bons
mental na praça dos Herois, OD- Foram hospitalizadas quatro salarlos.
de será construída uma arquiban- S. PAULO, 11 Na ferrovia de pessoas, que sofreram queímadu-
cada com lotação para 135.000 Sorocabana entre Santos e São Vi-I ras, sendo que três de natureza

cente, um trem de passageiros cho- grave.
.

pessoas.
Serão feitos sermões em qua Erenta idiomas diferentes e cinco- I Dl

eota e sete jornais estranjeiros 1
_

enviarão correspondentes.

Lar--econOlDico
Não tolére O esbanjamento, o desperdic60, em sua casa! C6rte o

mal pela raiz, começando hoje mesmo a economi:z:ar:
Adquira o famoso "Fogão GERAL�', o "Ieader da ECONOMIA'"

nas cosinhas brasileiras!
O "Fogão GERAL" não precisa de "fogo cerrado" para esquen

tar•.• Gasta menos 80 ·1. do que qualquer outro fogão.
Visite hoje mesmo o nosso mostruario para certificar-se da qua-

Ildadedo Fogio "GERAL"
�conomia � Ourab�idade � Perfeição
DEPOSITABIO E REPRESENTANTE GERAL

1-1. AVIL.A
Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561

Grandioso respetacufe
de fécatefâca

--�-_.--_.-�---�--------_.

Adoração
é a marca que domina na atuali-IIdade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

-I
Assassinado um jO-j
gador de futebôl

'. I
s. PAULO, 11 - Regístrou-:

se á porta de um bar, na Ave.!
nida Brigadeiro Luís Antonio, I'gráve incidente de que resultou
a morte do conhecido jogador de,
Ioot-bal, Osvaldo Bernardo. O fa- ;

to deu-se do seguinte modo: n3-1quele local encontraram-se Osval
do e Venancio Ferreira Branga;
começaram a discutir sobre ques
tões de foot-bal, seguido-se luta
em que Venancio alvej:m OS-I
valdo Bernardo com dois tiros no I
ventre, IOsvaldo pertencia ao quadro I
do· Juventus F. C. e tinha 26
8nl)S de idade. O assassino foi
prêso em flagrante.

Adoraeão

Irá a São Paulo
S. PAULO, 11 - O coronel

Cordeiro de . Farias é esperado,
aqui, sexta-seira, em visita ao

interventor de São Paulo, deven
rio, sabado, seguir de avião, via
Santos, para Perto Alegre.

I f

I
f

..; . ,'� ...

,

I

Amanhã •• Orlanào 5ilva, Odete Amaral e Bob:
Lazy. i

A's 21,35 no TEATRO EM CASA apresenta:
i

a lição de Brasillàaõe em 3 atos de Paulo ma-
r

gaihães "Mãe Preta", pelo elenco do Teatro
emTrasa da Hocional.

I
BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA."

A "M!W&-�*5*'- eM'''ti

Tte. Mario Guedes GAZ E TA

;

"j

I
..1
\

'Será feriado í
o d�a

o lufa-lufa da
cidade

Programa diurno

com
Orquestra de Donsos
f:àuoróo Patanê e suo Tipico rorrlentes
Regional

õ

c Pereira filho
Ra.;ornlZs e a Fil: 5tars
Ramêu ôhipeman com a Orquzatrn de

loncertos

A'5 h8ras certas, jamais falados mm no
ticias em primeíra mão, fGrneciilas pelo A NOI
TE, � ofuta da ('asa ôuimarã .. s Ltda.

p.'s 21:30 rAHCÃO DO DIA _. (lor La
mar1ine Babo, _

escrito e interpretado; uma
oferta àa DRAGA0

A's 21,35 - Concerto da Contralto "GA.'
BRIELA BENZAZONI LAGE".

.. i
A's 23 hs. Cr.UB D05 ff�HTA5mA5 com L_
martine Bobo e 5ilvino Nela

5peaRer - Oc)uvalôo rozzi

',-.

$'.'� )'�'; - ........ -',(

Finou-se
131o ESCRITOR FA

BIO LUZ

s. A. Metalnrgica Oto Bennacb

VALPARAIZO, 11 O� carvoc..
ros COLICO e DON ALBERTO cho
caram-se em virtude do nevoeiro
reinante nas proximidades de Qum.
quina.

O COLICO foi a pique, sendo a

tripulação recolhida pelo DON ,'1:.
BERTO.

FILTROS•••

Para motores trifasicos e mo -

nofasicos, os mais eficientes, prc
ourem na caga

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

Colisão no

mar

TAPEÇARIAS
Tapetes _Para todas

"""qualidades
Veludos
Gobeleins
Cortinas
Stores

Tapetes Service Bond· - Passadeiras Linoleum

Por preços de stock nunca visto

PeçalD preços sean comprolDisso
".

�r' SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO (1 Cia.
Rua João Pinto ii Caixa Postal 37

,.:..•.� .'
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A GAZETA�3�5,,....,938 florianopolis

GORA, TODOS PO'OEM
SAR DINHEIRO!

ECONOMI
, ,
• •

Porque 8 CASA DAURA, dá inic�o est'3'
('"".)dos O�3 t-e."'lpo�', oorn o fim de bem servir a sua
seu colossai stock.

SlJOCK
,\

UNCA VISTO

Preç05

SEDAS:
Seda CIQqué. c{lá (Reclame)
Seda Cloque, hnissima, pI inverno
Seda Cioqué Francêsa
Gaberdine de seda c{lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada nO côres)
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda Bayadere Flancêsa (Seda Natural)
l/longo] Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada. art. moderno
Tafettá bordado, novidade
Seda listada p] camisa
'I afettá Xad�êj preto c branco
Seda China Gloria (Miss)
Setim de seda pI colcha. larg. 1 mt40
Seda Laqué o qu� ha de melhor
Veludo Chiflon Francês (Reclame)
Seda cl lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Suhamta do melhor artigo
jelsey de seda, larg. lmt40
\Teludo liso

artigo de 12$ por

de 7$ tl

Tecidos quentes e diversos:

A
N., 8.. Prefira " perlado

... ',. , .. _, .. -"",.

mês á sua maior Liquidaoao dei
distinta freguezia e reduzir o

VARIEDA'DE INCALCULAVEL

aS50mbraràe
Guaraição p] jantar (140x 140)
Guarnição pI jantar (140x 180)
Guarnição pI jantar (14ox230)
Guarmção pI cha, c] dezenhos em côres

Guarnição pI chá, art. de reclame
Guardanapos pI jantar
Guarnição de renda pI quarto. (7
Guarnição de renda pI quarto (7
Cortina de renda dezenhada

lima 15.600
19.000
28.000
28.000
13.500'
16.000
34.000
52.000
16.500

Pelos motivos expostos aeima� reco- Imitação a linho em todas as cores] mt 1.300
mendamos aí nossa freguezia de Me suprir Crepom Japonês pl ki ono « 2.800
(iJe artigos ...entes para o pró x im o Crepom f I kirnono, dezenho novo «2.400
lnvel'Dttl� aproveitando ali "rande� vauta- Cretone estampado p] kimono « 2.500
gens que lhes oferecemos duroute o mês Chitã0 Holandês de 1 $2 e 1.500
de Maio� fazendo deste modo uma eeoao- Tecido p] cortina mt 1.700
mia superior a 20·1. Opala em todas as cores « 2.000

Pa.ea vossa orienta�ão, damos os pre- Opala tipo Suissa '( 2.800
�os de alguns a.etigos: Brim colegial de i.5 e 1.800

Brim colegial enfestado de 3.9 e 4.500
Zefir listado e xadrês miudo de 1.4 e 1.600 Armarinhos e artigos PI homem:

11.800 Zefjr superior, cores firmes mt 2.000 Pulovers s( manga de 9'$5, I I $. e 12.000
15.000 Organdí liso típo Suisso « 3.500 Pulovers de pura lã 51 manga de 16$5, 26$.« �3.000
16.000 Meio linho enfestado, em branco e cores «2.500 Pulovers cl manga de 13$5, « 16.000
11.500 Toalhas pi Banho, art. bem encorpado uma 1 0.500 I Pulovers de lã c] manga uma 24.000
15.500 Toalhas pI rosto de 1$, 1$2, 1$5, 2$, 2$5 e 4.800 Casaquinho de malha pI menina « 8.000'
6.400 Coletes de malha pI rapaz « 1.500
8.200 �ama e mesa Coletes de malha c] feixo, pI rapaz «8.500

.

1 0.000 Sobretudos pI homem, confecção perleitissima «65.000 "

I 2.000 Colcha de pura seda pi casal uma 85.000 Sobretudo p] rapaz de 30$ ate « 45.000
1 0.500 Colcha de seda c] franja p] casal « 44.000 Capas de borracha impermiavel p] homem uma 85.000
16.000 Colcha de seda c] bico, pi casal « 38.000 Capa de borracha de seda pI senhora (Pel.;hincha) « 98.000
5.800 Colcha de fustãos c] franja pI casal « 14.500 Camisas de jersey superior (Perfeitas) « 14.000
8.500 Colcha de Iustao c] fIaoja pI solteiro « i 1.5UO Temos de casemira pI homem « 30.000

1 0.000 Colcha de fustão c] bico rI casal « 16.000 Ternos de casemira, ótima confecção « 52.000
12.500 Colcha de fustão c] bico pi solteiro « 12.000 Calças de brim pI homem. (.:ôres firmes) uma 9.000,
14.500 Colcha branca pI casal, art. superior « 22.000 Sombrinha de seda e linho, art. garantido uma 23.000
11-000 Colcha branca pr casal, art. bom « 15.500 Sombrinha de tricoline c], capa de metal q 1 J .500
11.500 Colcha branca pI solteiro de 1 1.5 e 13.500 Sombrinha de tricoline listada n 10.000
2.200 Colcha pI solteiro, em branca e de cores um 6.0uO Sombrinha Pl mocinha n 8.000
18 ..000 Cobertores escuros, artigo perfeito uma 4.500 Sombrinha clfranja n 6.500
6.00� Cobertores pI bêbê de 6$5 e 7.500 Bolsas, possuimos um variado sortimento de! todos 05 tipos, e para

36.000 Cobertores Paulista pI casal, art. pesado um 21.000 todos 0& pleços.
J 2.500 Cobertores Paulistas pi solteiro « 15.000 Camisas de algJdão c] Ieixo p] homem
15.000 MUl'iro Taubate (Reclame) peça 28.500 Camisas àe algodão c] [eixo pI rapaz
7.000 Murim Flor do Campo « 28.000 Capas de lã fI criança
13.000 Murim Cambraia Encanto (Enfestado) « 26.500 I Casaquinhos de lã p] criança
9.500 Morim Cambraia Mimoso (Enfestado) peça 29.500 Estojo de chicara Japon�sa pI café

I'v10cim Oficial « 10.500 f\parelho pI cale (Reclame)

I
Alvejado Carioca « 12.000 Malas pI viajens 18$.20$, 22$,
Alvejado N O « 12.500 Pastas escolares de 9$000

Casemira lisa, largo I mt50 mt 13.500 Alvejado Familiar, o que ha de melhor « I 4.800 Maletas escolares de fibrolite
Casemira lisa, art. superior \) I 7.000 AlgodãO enfestado, larg. 1 mt50 « 30.500 Cache-col de seda
Casemira lisa, art. fine :& 18.000 Algodão enfestado, Íarg, 2mt « 39'000 Loção Narciso vert

Casemira em Xadrês preto e branco & 24.000 Algodão 177, art. extra « 14.000 I Pó de arroz, Royal Briar, pequeno
Caeemira cl Salpico, larg. I mt50 » 20.500 Algodão S. 220 « 12.0001 Baton Michel, em todos os tons

Casemira Xadrês, art. de pura lã » 24.000 Algudão 14, larg. 90 cento « I 4.500 Baton Tangee,
Caseroira c] salpico, art. Pl costume » 19.000 Algodão 5, sem goma] « 9.800 Tubo de pasta K0Iinos
Casemira lisa p] costume, largo I mt55 mt 12.000 Cretone' Royal. típo Imho. larg. Imt40 mt 4.200 Tuba de pasta Alvidente
Casemira lisa tipo Sarja de 19$ e 24.000 Cretooe Royal linho, larg. 2mt « 5.600 I igas de borracha pI senhora uma

Fe]tro de pura lã mt 13.500 Cretone Royal, tipo linho, larg. 2mt20 «6.200 Babadores de organdy bordado um

Flanela de lã finíssima « 12.000 Cretone Rose Marie, largo 2mt20 «6.000 Cintos de couro de cobra pI homem o

Casemira Xadrês !Diudo c 12.000 Cretone em côres, largo 2mt20 « 6.900 Suspensorio de couro de cobra, indent;cos aOi cintos n

Casemira azul marinho pi terno de homem c 35.000 Atoalhado branco, larg. 1 rnt40 « 3.800 Suspensorio de seda
Cachá cl Uanela rm xadrês « 2.400 Atoa]hado em côres, largo lmt46 « 3.900 Li em novelos Pekim. em todas as côres

Cachà cf flanela típo de 1;0; c 3.000 Atoalhado b,anco lavrado, largo lmt50 «7.500 5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
Cachá cf flanela listada PI pijama «3.800 Atoalhado em côr tipo Ing]ês « 6.500 vendidos por preços nunca visto.
Cachá tipo de ]ã « 4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. larg. «2.800 Estamos liquidando com 500io de abatimento todo fi> nosso Stock
Cachá típo Rodié « 4.500 Puro linho branco, larg. I mt 15 « 14.000 de luvas suedine. Luvas de Pt"liclI de Ia, por 22$000. Cintos �
Cachá brancl) típo Rodié « 4.500 Linho branco, largo 2mt20 " 22.000 camurç'l e de pelica para senhoras, por pre�os baratíssimos.
Pelucia lisa em todas as cores « 1.300 Puro linho branco, marca doi� zero•. larg. 2 n!20 « 24.500

I.
Meias pI homens, senhoras e crianças, das melhores m&rCIlS, as mais

Meio linho estampado de I $7 e 3.200 Cambraia de puro linho « 1 0.500 resistentes e pelos menores preço:r.
�------------------------------------------

Dê UI"'Y"\B prova de inteligenoia e fino gosto, adquirindo seus artigos para a

proxirna esteção, n� nossa ine�_;ualavel Liquídação de Maio, corr'\prando os rnalhores
a�tígos pelos rnenares preços da praça.

Procure oomprar seus artigos em Casa que lhe mereça - oonfinça.o:i
Prefira pois a nossa CASA� que é a mais antiga desta capital.

Casa Daura
F'UA FELIPE SCHMIDT, 19
da manhan que:a movimento é

-IIT I N T U R A"'R I'�" ll"'1V E NCE ..SE I i��Em�S�ãO�JO�aqU�im�d�ac�os�ta�da�s�err�a�.

J. R. �ordova

, A SELETA d
·

I li o Estabelecido(com escritorio de representações, c0nsignações
e e na a �alS j

um belo terreno na Praia do �"ül er. plano."com 1.30 me·· e conta .,opri., aceita quaisque, incumbencias comerei.i,

Rua Tiradentes n. 7 Fneo 752
tros quadrados. afetas ao seu ramo de negocios.

Informações na Livraria Catarinense. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiieiiiiiiile�g�riiiiiiiaiiiiimiiiiiaililiisiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiOiiiiiRiiiiiiiiiiiiiDiiiiiOiliiiViiliA�IiiiiiiiiiiIiiiiiiiiii"oriiiiiii·'iiiii!0iiiiiIiililiili:

de DI..�12$ «

peças) uma

peç�0 q

mt

»

»

»

»

»

»

»

»

»

mt
»

mt
»

»

»

»

»

»

»

uma

um
"

n

II

menos intensa.

to

«

«

uma 6.500
" 4.500
Q 12.500
um 5.500

R R.SOO
a 28.000
e 24.000 t-

e 10.000
5.000
16.000
13.000
2.800
�.500
3.0'00
3.700
J .500
1.500
3.50G

o

9.800
12,00(')
8.500
1.200
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n
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n
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Dr. Camará Martins
Il1f.D180-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO :iSTO-

,

MAGO, INTESTINO, FIGADO :B RECTO

_RA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM D@R

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

,Mo!estias e Operações I
dos

01-1-105
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe,
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

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

I Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rua Visconda de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oet. Rocha
13), com longa prática da especialidade e cur

sos na Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil. dará consultas em Florianopolis até 12
DE M,AIO

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultoria: Rua Traíano. 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 1 ás 3 horas.

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
Ex-interno e assistente do

Serviço de prof. Ml?)la.�
Ex-interno do Dispensaria

Silva Lima
Ex-adjunte do Hospital

Graffée Guiule e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgíca das
moles tias da

CABEÇA E PJ:ICOÇO
Esjecíalrsta em

NA1UZ, GARGANTÀ E
OVVIDOS

CONSULTORU,
18- Rua Tralane -18

RESIDEN€IA
Hotel GlOria

Diariamente das 16 ás 18 hs,

Dr. P. Camara
Simões

MicfiGO do D. s, P.
do Estado

CLINICA �ERAL:
PELE e SlFILIS

Diagnostise das molestías da
péie (dermatoses em geral)
,ob connrmação microscópi-

ca e di Laboraterw.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA F.Rli:QUENCIA E
RAIOS ULTRAVIULETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
TelefQne, 1167.

Atende diariamente: das S
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

Advogado
n. 70. - Phone- 1277. - I Rua Trajano, n' 1 sobrado

__
II
__

Telephone rr 14�1

rlt_,�� . .....,..-..� '�rI

---.�. -,

R A t O X
GABINETE. DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso d€ aperfeiçoamento em doenças do coração '

(diagnostico preciso das melestías cardiacas por
traçados electricos)

CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS �O SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Ralos ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná-
lises CI rntcas

Exame;de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe3 de
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíce do iropaludismc, Dosagem de uréa no sangue etc.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeclc, para dia
gnostico preeece da lP.'avidez). Exame de puz, escarro, li
quido raoaidiano e qualquer pelCJuiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE I� 19 iI>�m::k"_" .,

F L, O R I A N O P O L�I"S "".

Accacio Mo-I

Visconde de Ouro Preto

ror. �ioardolGottsmann. •

rerra tem seu escríp-

Dr. Carlos Corrêa

Ex -chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (PkOJe8t1or
!udórg Burkhilrdt e Prefesser

Erwin Kreuter)

I
Eapeclallatl .m' cirurgia

geral

tõrlo de advogacia á rua

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor d6 Maternidade,
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

'molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuitortt»
ANITA GARIBALDI, 49

I Caix 1 Postal, 110.
.

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
:' rurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Dr. Aderbal
da Silva

::'::J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 163 I e 1290

R.

I Dr. Pedro dfi"-Moura Fefr·\; I
_________'_.� I

'I I
I Dr. Osvaldo Wanderley da I

Costa
I

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

lita Catarina.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sobrado sala n' 1
SANTA CATAHIN A

CONSULTORIO·--Rua Tra
<..116 N. I tl das I O ás I 2 e

das 15 ás 16 1)2 horas.

TELEF. I.28S

P,ESIDENCIA- Rua Este-

Lve.s lun. ior N. 26

T�,F. 1.131 PARANA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Telegr.: DOLi .. ,
- Caixa Postal, 32

S. fHANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\'A
A6ENCIA DE VAPORES,

Companhia Salinas Pervr.as-�io
Pring Torres & Cia. Limitada - RiG
Navegação Brasileira Limrtada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.- Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO D'O RIf) Df JANEiRO

Na:rq�:JÇZlO entre BU..,CAREIN (Joinvile) C': SAN!,OS,ANGRA DOS REIS e RIO DE JANE-IRO. diréta.
mente, sem transbordo

Tem sempre vapores em porto, carregando
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas (iS especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Nrn·te ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Rece�)e cargas de importação.: do País OUL do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DéSVKl DA E. DE FERf�O ARMAZEM PROPRIO
SSRVIÇO GAL<ANTI00 F. RAPmO-PREí:OS MODICOS

- 'UU fi'l r&
-.-----

r-- -:;. _ %nz .

Favorita
a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

,

EI I Lo H E T ES

Federal e Santa Catarína

NOS CL !\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
�}l@�,

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOl!S BANC.\RIA5

A61:11CIAi E CORR1IIPONDE;1tTJlS:lM TODO O PAIZ
....BNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segúintes [ures:
Dep. com Iur-is (CO!YlERClAL SEM UMITE) 2� ala
Dep, Iímrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qua.isquer qaantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
.

com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de}O dias

10G.OOO:OOO$OOO
�259.748:100$001

DEPOSITOS A ,PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

L:i:TRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4� a. a.
por 12 mêses 5% «

Sujeito ao sêlo proporciQnal.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
. Aos sabados: das 1. ás ·'1,30 horas

---···�·E71ã·ereço� il'élégrãfic�: SITELLITi-"U"-�'='
TELEFONE 1.114

.. 4W{@. 4&Wi
ri H'E'2'

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

vrifique os seus preços

Florianopolis-- 1938 ==
-�-�.._--

..J. SANTOS CARDOSO

p!lllbV���V��9A���..õ.���,� Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- �
� estrutura em con- cauzaçáo e direção I
� ereto armado de ob- as �� e ferro' Aparelhamento com �
� pleto para consrru- �
� ções de pontes em �

� �

concreto armado �
� �

i
�
�] .-

'

.• :' �'fl)vii!.'l1IV() !in 1U�

I RADIOS
r� Para seu concerto, procurai a

� Casa M'lsical, que conta com a

� olicim melhor montada na ca

� pital.

A Associação Comercial

Obras contratadas no I.�lsemestre de Florianopolis tem o pra-
�

d·. 1937
zcr de avisar que acaba 4e

� e � instalar em seu Consultorio

� � juridico uma Seeeão de

�
donte emlconcreto armado sôbre o ,�io Pass_a Três (Estr.i.C:uritili)a�S. �ateus) � ��p��t��e��ns:lto�,arAg�vdo�Ponte detct'lnereto armado sêbre o RIQ S, Joao (Estr. Curttíba-c loinvlle) �

� Prefeitura e Forum ile Mafra � gado dr. João José de Sou-
� rupEscolar de Mafra AI za Cabral, encarregando-se
�� Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
� Grupo Escolar de lratí ,� ou amlgaveís de debitos -o

� Maternidade de Rio Negro � íerentes a .contas comerciá�e
� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto�r(Parariá) � �e nl SOClOS, p09�n�o ais

� Diversas construções de resídencías � Interessados se dirigirem e

� ••
_ ._� nossa séde, á rua FeJips

;r����V2S.�[êi7A��,�7AVAVAV� Schmidt n. 8 (sobrado).

A DIRETORIA

Companhia Nacional de Nave'ga
Çãd Costeira

Mc�vimento Maritimo ..PartD Flori_nopolis
Serviços de Pá.s��J.lei ....os _� c�e Carga§

Para o Norte L Para o Sul

Fretes de
.

cargueiro:

Advogado
J Bayer Filho

Rua Trajano. 11
( ....squina Fclipe Srhmid! i

"1 eleíone 1.172
.

Residencia 1.686

o Paquere ITAGIBA sairá � 13 de maio
para:

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

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

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

.
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-

�����:�� �:;;i��� menté para bordo em embarcações especiais.

l�

I
�
t- Em loteria

O Paquete ITATINGA sairà á 18 de
maio para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Desern bê rgador
Sa, via Gonzaga

ADVOGADO

• EseRITORIO-PRaÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
� ARMAZENS-CAIS BADARÚ N:3--(FONE·1666) -END. TELEG. C ,)STE�RA

Para mais informacões com o Agente

Omar Carneiro yibeiro

l:C Trajado no. 29

ENGENBBlRO UIVo..

-

Valdemar I
Burigo I

I

Rua �l51de Novembro, 416 �.
SALAS 12' e 13

1· ANDAR

Inscrito na Ordem dos

Advogados+Secção de
Santa Catarina

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

ADVOGADO

Cobranças anllgaveis e

ju�icials
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URlJSSANG <\

Santa Catarina

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com succ"s.., oml tod.

a! D'w{e"tJas: provenientes da l)1IbWI• hnpurez"l do 88nll'lle:

Rua João Pinto,' I 2

Associação
Comercial de

Florianopolis

Sandalias e sapatos de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

Grande vendas estão sendo feitas das maqu=
, menores preços, desde 10$000 e dt-

nas de costuras e bordados marca METEOR. (ln- retan.cnte da fabrica.

dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co-

,.
CORTUME -. BARR'EIROS

nhecer nossos preços e condições de venda. A. LHEUREUX
Lições de bordados gratís Fabrica de Calçados, Chinelos. TAMANCOS, Ca-

Informações com o representante J. Braunsperger. sacos Gorros de couro cintos etc

Ie josé GaIUJ.ni. SEÇÃO' de vendas a v�rejo e ;tacado ,:

___

R

__

•

I_IIR_A.·_r.J_A_.N_O__N_••_S__llíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii_RiiiliiU_U_.ciiiiiiio_n_se_lhijiiiiiie_in_)_J_Miiiiiiafiiiijjjra_,iiiiii6iiiiiii6iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiõliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii� �iiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiRiiiiiiiUiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiC_OiiiiiiNiíiíiiS_EL_HiiiiiiiE_I_R_OiiiiiiiiiiliiiM_AiiiiiiiFiiiiiiiRiiiiiiiA_,_39iiiiii1Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii'lFloriunopoUs
...

FLORIANOPOLIS Pedidos do interior á Caixa Postal 124

�.- ..

Formidavel !
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Dr.-joa-qui-m Madeira Neves A C a s a O r iental I -:A�:�I�O I
1\11 E��DICO--OCULISTA MEDICO

Forma�o pela Faculdade de Medicina da Univer- AVISA A SUA DISTINTA FRE.GUEZI A QUE }- CABA DE R.ECEBER UM DOENÇAS DE SENHO-
sidade de do Rio de Janeiro RAS-PARTOS

GRANDE f. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS, Operações
SE!�HORAS E CRIANÇ/\S, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS Consultorio: Rua João

Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

CUi,O de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

da Fund"ção Gaffrée-Guinle do Rio d,� Jam,ilo
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
, Consultas diariamente das 15 ás 18
I CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone r 456
I RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

J_______________ ---

·:6 I ai "!ii: C7:===M§::__'_'=�t 44.!

ii IIIIIlIEI �������������������MM'" 'Ma 'iIIMi!iPdBi �:. _
_ .,...... .......�77C��.,� ."._

' _ �

A E I e t r i c a ., �:�s�.::�dii��:e, de
PA�A

-

lNS-CÃtAÇÓE:j DE LUZ. FôRÇA E- AN· li
bons oficiais. Inutil aprescn·

'TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· tar-se quem não se achar

TOS PROCUREM em situação legalizada.
Tratar com Carlos Rei

nisch. Florianopolis.

,

DURANTE O MEZ DE MAIOT
i
I

i
!

I
oc ent

.

I ara s a
.

Conselheiro Mafra, 15

quinta-feira
12 de MaioA ELETRIC��,

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES N \ PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS LU":'TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�ES.! VISITEM A Ele'tricaRua Joao Pinto n. 14
ACABA DE RI-Cl.BER UM FINISS1MO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AH rIGO '-JARANTIDO

Oficina de manr10re

! e g--"nito de Carlos
! Zech

Executa qualquer serviço de

i tumulos, estátuas, placas e cruzes

.. I de marmore.

! Compra-se e vende-se mármore.

Caes Frederico Rola, 75------,------------_- .

··iWMIfi

Internalional Machinery Company

Engenheiros importadores III Rio
Sra. t.\gl'·icultores e ;n{'just'r'iais!

fiumentr: sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATOHES, AUTO PATROL, COMPi<ESSORES, BRITADOI-<ES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "CaterpãUar"
Peçam lnforrnacões e cata'ozos ao Representante e Ven-

deaor exclusivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorro Rua Canso f\/lafra, 31

FONE '!561 CAiXA POSTAL, 140

FI(jF 1 �,� f'')O i::lolisTelegramas i:A.vila"
------,

------i:.fti.:��:'�
-

"'-. .._.,.
�"I.

.1 ...

I
I

Dr. Claribal
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrito rio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer

.

êomarca do Estado.

E scritorio: R. Deodoro n· 15
FONE 1.66!J

I r�p�i� �a �o:s:e�
Mafra n: 50, em frente ao

Mercado Público. Pará tra
tar á mesma rua numero 11.

Clube dos FuneioDa�
rios Publieos Civis de

S. Catarina

4:CAIXA BENEFICENTE:.

Ccmuníco aos srs, Associados que
nesta data, conforme recibo em nos

so poder, foí pago a D. Lucinda Cor
reia Grumiché a quantia de um con

to e trinta mil reis (1:030$OOO),lm
portancla liquida do 1· peculío desta
Caíxa, pelo falecimento ultimamente
nesta Capital do assedado sr. Joio
Grumíché.

Está sendo feita no prasn de 30
dias a cobrança do 2· peculio em

nossa Séde á R. Conselheiro Mafra, 2
(2' andar). _

Floríanopolrs, 20 de Abril de 1938,

ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA
Diretor-Presíden te

Lindas e graciosas confecções pai·. men_nas e 'garõios só

na A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

VIsta BEM SEUS FILHOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ltevolutraAlfo InteO'tM I- t e Social, duas grandes bombas de!O�
,

.,.ii.a IS a violento poder destruidor, ali apre-
Continuação da la. página endidas. I

ANIVERSARIOS

POVO ACLAMA O PilE" NOSSA VID"
SIDENTE GETULIO

o sr. secretario da Segurança Pública recebeu
ôntem a tarde o seguinte telegrama ciD ih.usire capl-

SR.\. ADALGIZA. BONASSIS

tão Filinto Mue�er, chefe de Poi:cia do Disil:rU:o Fe.. Festeja hoje o seu aniversario
derals "Situação aqui de inteira calma. O pre::;6deni:e natalício a exma. sra. d. Adalgi
Getulio Vai"gas dirigiu-se do Guanabara para o des- za Bonassis, dedicada Chefe da

pacho no Catete a nê. acemuanhada unlcamante do Secção de Expediente da Secre-
ii'" , I'" taría da Fazenda.

seu ajudante de ordens, tenda sido entuslasttcaman- Por tão feliz data fi aniversa
te aplaudido' em todo o percurso. Fammas inteiras riante serájmuita cumprimentada,
deixaram suas casas para aeompanhá-Jo aplaudindo I"associando-se "A Gazeta» ás ho

O zrande Chefe da Nação. Manifestações avultou-se menagens que lhe serão prestadas,
de tal fórm� que o presidente resnlveu cemptetar,
no seu automovel, o pequeno percurso que faaava.
Continuamos efetuando muitas dlltgenclas com

apreensão eopleso material e prisões de implicados.
Peço impressão presado colêga sobre situação êsse
Estado."

Previsões para o período das O Instituto Historico e Geogra-
fico de Santa Catarina que, sob a

18 horas de ontem ás 18 horas presídencía do El.ls:re dcsernbarga-
.

qe hoje: dor Henrique Fontes, vem passando
Tempo - Bom, com nebulosi- por uma fase intensa de trabalho,

dade. realizará amanhã á noite, 110 tra
díeíonal Clube lZ de Agosto, a co-

Temperatura-Estavel. memoração solene da passagem do
á neite, estável de dia. cíncoentenarto da abotíção do ele-

Ventos:-Predominarão os de mento servi'. IA sessão de amanhã,
suêste a nordéste fresco o por

que dcsp�rta Brande. e.ntusiasmo em
• c

nossos CllLCU!OS SOClau c culturais,
vezes. terá a prese�ça do sr. Interventor
As temperatura� extremas d.elltederal�cetodas.as .autoridades NASCIMENTO�

ontem foram: máxima 24.8 e

mI-I
de terra e mar aqui sediadas, tendo

Rima '15 3 registradas respecti- sido expedidos. convites espe�iais aos Está em Iestas a lar d•

,

,
r-

,

I elementos mais representativos da, ° _ ? sr.

vwuente, as 14.20 e 7.0<:> horaa.] nossa socíedade, scar Brandão, com a nascnnen-
.-------..

'1
Falarão o desembargador Henrí- \0 de uma menina que recebeu o

Se"ta�feira 13 de maio que Fontes, O dr. Heitor Blurn, ora- nome de Marlene.
V t 'b i ' dor do mstítuto, e, por designaçãoa opa a ano I especial, o dr. Renato Barbosa. OUTROS PARTEM

no Bar Restaui"a!l1te Elite A Festa da Abolição, a ser leva-
.

_g.,,_� __ � m_D

"_·"·_·lda a efeito pelo nosso presttgíoso , S
.

1st;�i,Pr.)curado O tenente C:ERCLE, aSsinEllar� _0 inicio do p,e·l .. eguiu,
�
ôntem, para J?invile .0

-.....

F'
nodo de novas atsndades do lus- sr. Oto Schulz, capItalIsta relil-

OUrrl9r titulo que, desde 1930, permanecia dente alí.
em verdadeiro m3rasmo, contando

. . agora a sociedade com o apoio de CHEGAllI UNSRIO, 11 - A polICIa procura seu eminente consocio o sr. dr.
ativamente o tenente Fourner, I Nerêu Ramos.

altamente implicado nos aconte- A' diretoria rto Ins!ituto envia-

cimentos I m�s O_S ?�ss.os cumpnmentos p:la. felIz lmclatlva que teve, proporclO
nando á nossa sociedade opnrtuni

RIO, 11 - Acaba de chegar dade p"ra um s.'!rão de civismo e in

a esta capital o coronel Luís Car- tel:igência.

los da Costa Neto, presidente do .... --.-------. ., VIAJANTES
Tribunal de Segurança Nacional.1 Veíf.la!.a.a�e &��f�i; (Via terrestre)
A presença do coronel Costa III '-I� � d e ala.

Neto relaciona-se com a reunião vanca (maqaina de cortar p:Ipel em Lista dos passageiros que se-

daquele Tribllnal que deverá efe- perfeito esta_9.o. ..
guiram pela Viaçã. CruzeiroLtda.:

tU>lr-se aInda ho]'e l)u o mais Informaçoes nesta redaçao. ·-José CallavI'I16 M· _- V" ,.
, .._____, u..,la H'lra'fl"

tardar aman�1ã, afim de julgar Cei. Carlos Speranea I; Do�ingC?s. â�ouza, José Oliveira,
os chefes d. llltentuna. . Mafia OlIveIra, Maria Schultel

Prêso um financiador

I��������������������-�-"'I
J I' M h d

'

I/f.-
11&""""

'---="-==.,
U leta . ac a o, Oto Schulz e

RIO, II-A policia acaba de Üsmar de Oliveira.

Emissorasassaltadas prender o grande capitalista João

C
,.

1:>10 11 O b ld
Daré. por ter apurado ter sido ! O n V I t I'.1.,

- ii re e es apo êle um dos financiadores d<'l mo-
deraram-se das estações difusoras vimento.
.: Guanabara », «Jornal do Brasil» A poll'cl'a

.

d i
apurou, am a, que

Ie «Vera. Cruz�,. irradiando. por João Daré tinha entendimlmtos i ....._;;;;;;;;;.; z_iii!iiiiiftj. ........

I
elas falsas notlcla!l, �o sentI�o de

com o coronel Euclide!'! de Figuei-!estabelecer a confusao no pais
.

d I A Comissão Execut)'va da Cruzada Nacional da Edll-
A f'd t

'-
f
.: re o, reco hido. ha tempos, prê-

,.� re e.r� ali es açoes oram �c�� ! lO, no Hospital Militar. . cação tem a honra de oonvidar ás exmas. autoridades fede-

pa�ai, mlhtarm�nte, pelo capltau Apurou mais a policia terem! rais, estaduaii, municipais e tclesiasticas e bem a"sim a to-

Halmundo da SIlva Barros. sido os dois' quem falsificaram a I
das as corporações Jllililiares e civis e ao povo em geral para

Tambem jjrand� numero de t�- assinatura do dr. Israel Souto, assistirem á grande concentração escúlar que, em homenagem
. leron.emas fo�amfeltos para as resl-

no documento levado por um oH.. ao Dia. do Analfabeto, f�rá realizar sf'xta-feira. 13 do cor-

denCla� partICulares. aconselhand.o cial e dois civis ao oficial de dia i

II
rente, .a� 9 horas da maaha, noELdargo _13 de Maio, sob o III

as fam.dJa!!. ab�ndonar a capl- de um dos Batalhões da Policia I I patrocllllO do Departamento de ucaçao.

iital, crIando,. aSSIm, uma atmos- Mihtar. !'
fera de pamco e de pavor.

.

_
.... -_. .__ . i

MP!' li'P'f!IJOPF"7 ..,�

Foi detido o dr. Barbosa
de Lima

RIO, lI-Depois de varias di
ligencias, a policia conseguiu cêr
ca das 5 horas da tarde, de hoje,
deitar a mãe ao dr. Raimundo
Barbosa Lima, chefe do grupo
que atacou o Palacio Guanabara,

Protestos de solidariedade, segundo declarações prestadas pe-

ao Chefe da Nação 110 fusileiro Luí,s Gonzaga. IRIO, 11 - Verdadeira avalan
che de pes!loas de todas as elas-' Comparencia de oficiais!ses bociais, afluiram ao Palacio RIO, 11-0 dr. Ismael Souto,
Guanabara, afim de apresentarem Delegado de Ordem Politica e So
lO e�inente Chefe da Nação, dr. cial, acaba de solicitar ao minis-I.Getuho Vargal, os protestas da tro da Guerra, a comparencia do
sua solidariedade. coronel Euclides de Figueiredo,

que se encontra no Hospital Mi
litar, afim de ser interrogado.

Realizam-se nos dias 13, 14 e

115, �o Estreito as �e�tividade8 re
creatIvas, em benefIcIO da cons

trução da nova Matriz.
° local escolhido foi ao lado

do 14. B.C. que está sendo ca-

I prichosam�nte ornamentado.

R Constara de um programa va

i riadissimo que muito agradará.
,

A band'l de musica do 14 B.C.
I abrilhantará todos os festejos •

D)jar.
Os dois bravos foram feridos

tendo sido recolhidos ao Hospital.

rínmentenarie
da abolkão e o

..;J

nosso Instituio
'1istorko

1\)latou um

tl·ês
RIO, ll-Acaba de ser prêso

() soldado naval Luiz Gonzaga,
acusado de haver assassinado um

seu camarada e ferido três, por
terem os mesmos se recusado a

aderir ao movimento.

Telegrama do gat, Meira
RIO, 11 - ° general Meira

de Vasconcelos, comandante da
5' Região Militar, dirigiu ao Mi
nistro da Guerra um radio, infor
mando-o de que a tropa sob o

seu comando Se acha coêsa e

disciplinada e pronta li atender a

qualquer ordem no seatido de
manter a ordem e impôr o regi
mono

Oficiais e guardas-mari
nhas presos

RIO, ll-A's 6,30 horas, de
ôntem, deram entrada no Quartel
General da la. Região, devida
mente escoltados por um forte
contingente, comandado pelo ca

pitão de corvêta Carneiro. 10 ofi
ciais de Marinha e 14 guardas
marinhas, os quais, depois de
ouvidos pelo general Almerio de
Moura, foram mandados recolher
em várias unidades, entre as quais
o i: Regimento de Cavalaría Di
visionaria.

e feriu

o Chefe da Nação dirige
as autertdades

RIO, 11 - ° chefe da Nação,
sr, dr. Getulio Va rgae, dando
mais um exemplo de coragem,
desprendimento e amor á Pátria,
orientou as autoridades. dirigindo
todas as operações repressora" do
movimento.

o c]u�íe ioteietuaI
RIO, 11-0 delegado de Ordem

Politica e Social, dr. Israel Sou
to. conseguiu apurar, ser o dr.
P I i )l i o S a 19 a d G o chefe
inteletual do movimento subver
sivo, tendo como seu auxiliar o

dr. Barbosa Lima, que foi visto
na cidade em franca atividade

Noticia infundada
RIO, 11- ° Ministro da Guer

ra enviou á imprensa um comu

nicado, declarando ser completa-
mente destituida de fundamento O TEMPOa notícia, de haver sido preso o

general Bertoldo Klinger. ° refe-
Reina ordem ,em todo o )i;lo gen€ra} não foi. prêso,. �e�. Departamento de Aé·

pais .ha contra ele ° mais leve. mdICIO ronnutiea Civil
Prê!JO O di-. PUnio RIO, 11 _ ° capitão Felinto de �char-se. com,?romebdo no

Salgado Mueler, enviou uma nota á im- movlme�tc m�ep�ahsta. .

RIO, 11--0 dr. Plínio Salgado prensa, informando reinar em to-
Os unios oficiais do �xerClto

foi prêso no prédio n. 1-50 da I do o país a mais absoluta ordem, que se encontram. presoa e o �e
rua Niemeier, onde habitava, ha não se tendo registrado e.m qual- I

neral Castro Jumor e o major

tempos. quer outro ponto do Brasil a me-
Carlos Ceita.

° interior do referido predio. nor anormalidade.
era um verdadeiro ninho d. me

tralhadoras, bombas e outras ar-

o
revolucionaria.

mal.

Remoção dos presos
RIO, 11 - A's 5 heras da tar

de começaram a ser transferidos
da Policia Central para a Casa
de Detenção, os integralistas pre
sos,

A remoção está sendo feita em

turmas de 50, a pé, sendo os

mesmos escoltados por forças de
armas embaladas.

Boletim diário da Esta
ção Aêre-cllmatolõglca

Um true
RIO, 11 - Ontem, de tarde,

apareceu em um do:'! Batalhões
O sinal de revolta da Policia, um oficial desta cor-

RIO, 11-0 sinal da revolta. poração, acompanhado de dois ci

pelo que está apurado, foi da- vis, apresentando ao oficial' de
do depois da meia noite, com a' dia uma ordem escrita, demana

trepidação da iluminação pública. da, segundo declarou, pelo dr.
Israel Souto, com instruções de

Mais 11m iavestiga- carater mais ou menos grave.
Depois dos mesmos se have-

dor ferido rem retirado. o oficial de dia co-
RIO, l1-Fo� tambem ferido, municou-se com o Delegado de

quando combatia con�ra u� gru- Ordem Política e Social, que de
po de rebeldes, o investigador j clarou ser tal ordem apocrifa.
Alves l'ilho. Imediatamente o dr., Israel Sou-

to tomou várias providencias de
cara ter preventivo, destacando,
para varios pontos. turmas de
investigadores, que foram os pri
meiros a enfrentar os rebeldes.

Puno um dentista
RIO, 11 - Entre as pessoas

detidas esta tarde conta-se o den
tista Antonio de Goes, em cuja
resídencia, ontem á noite, reali
saram os chefes integralistas a

sua reunião ultimadora do m1wi
mento.50 pêrsos

HIO, 11 - Um contingente de
soldados da Policia lvlilitar, apri
sionou cêrca de 50 marinheiros,
que se dii5punham a tomar con-

1 a de um rebocador destinado ao

1 ran!lporte de operario" para a

1 iha, onde eiltão os estaleircs das
compallhias de navegação.

Presos os diretores do Ban
co Germanico

RIO, 11 - Hoje, de tarde, fo
Não isolaram os telefones ram presos e recolhidos á Policia
RIO,. l1-�s amotinados, que Central alguns diretores do Bap

c?nse.§uuam Interceptar as comu- co Germanico, entre os quais os

mcaçoes com grande numero de srs. Eugenío Lira, Arnaldo Er
telefones, não conseguiram, toda. kart, Celso Mena Barreto e Fre
via, isolar os do Palacio Guana-I derico Goes.
bara, o qu; �eu motivo a que o A policia apurou ter sido im
C:hefe da Naçao se podesse co�u'l

portantissima a influencia do Ban
mcar co�. �s autondades e onen· co G.ermanico para a eclosão do
tar, de mlClO, a reação. movimento insurrecional.

(} Exercito eoêMO ao

jado da legalidade
RIo., Il - ° general Eurico

Dutra, comunicou á imprensa, que
nenhum oficial do Exercito to

mou parte na rebelião iategra
lista.

Julgados dentro
24 horas

RIO, 11 - ° Tribunal de Se
gurança Nacional, julgará, deatro
de 24 horas, sumariamente, os

chefes da intentona integralista.

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

A JOSEPNINA SCHWEIDSONDra. Encontra-se, desde ôntem, em

Florianopolis o ilustre prefeita do
muninipio de Caçador sr. coronel
Carlos Sperança, que a frente
dos dest.inos daquela prospern
comllna vem desenvolvendo com

honradês e dedicação um traba
lho profícuo pelo seu engrande
cimento.

...A Gazeta> cumprimenta·o
afetuosamente.

(Esjtecialista em doeneas de Senhoras
e creaneas)

mudou seu �ONSULTORIO para á

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

AGASALTodos em seus postos
RIO, 11 - Todas as altas au

toridades, durante os tragicos a- Apreensão de aparelhos
contecimentos, se conservaram emissores
nos seus poetos, tomando todas RIO, lI-A policia a�reendeu
as providencias atinentes á re- grande números de aparelhos emis
pressão do movimento. sores de rádio-telegrafía, destina-

nos a serem utilizados, conforme
Rendição do Ministerio ,. ficou apurado, á transmissão d,�

da Marinha no�ícias_para os integralistas da /
RIO, 11 - Os integralistasl Bala, Sao Paulo e outros Estados.

I
que se haviam apossado do Mi-,niBterio da Marinha, renderam- Duas grandes bombas I
�e, ás 5 boras da madrugada, ás' RIO, ll-Pela policia municio'NAfôrças legais pertencentes ao Re- I p. de São José, foram entregues:
gimento Naval. I na Delegacia de Ordem Política I

D E

Pele.-..Lã.....Borr h

AMODEL
•

0.- , � '�'. ..

Mais lima primavera completa
hoje o galante e inteligente me

mino Nelson. aplicado aluno du
Ginásio e filho do ilustre oficial
da nossa Marinha, tte. Pergentino
Guimarães.

Faz anos hoje, a exma. sra. à.
Tomazinha Sell, esposa do sr.

Leopoldo Sell, comerciante em

I Santo Amaro.

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio da exrna, sra. d. Maria
Schmidt,

Deílue, na data de hoje, o ani
versario natalicio da gentil senho
rinha Aleída Melo, diléta filha
do nosso conterraneo sr. Luiz
Costa Melo, funcionaria público
est.adaal, aposentado.

Assinala o dia de hoje, o ani
versario natalício do sr. José Li
cinio Lopes, funcionario da Al
fandega desta capital.

De Porto Alegre, chegou, ôn
tem, acompanhado de sua exma.
sra. o sr. Daví Cunha, funciona
ria da Delegacia Fiscal, neste
Estado.

FAIJECIMENTOS

Faleceu, ôntem, após pI'OJOIJO'a
dos sofrimentos, em sua resid:n
cia, á rua Tenente Silveir.. o
nosso conterraneo sr. Lino Son
cine, tesoureiro do Tesouro do
Estado.
° extinto era muito estimado

nesta capital, onde exerceu por
longos anos a at.ividade eomer
ciaJ e últiulamente desempenha
va as funções de tesoureiro do
Tesouro, car�o em que se man

teve com elevada probidade, ten
do merecido por parte do govêr
no do Estado votos de lou vor
pela sua honradês.
° sepultamento do seu. cadaver

realiza-�e hoje, ás 9 horas no
cerniterio das Três Pontes.

'

«A GazeLa », apresenta á fami
lia enlutada as expI'eSSÕeil do seu

profundo l)ezar.

MISSAS

NORMA GEVAERD

Será rezada hoje, ás 7 horas
na igreja de Sauto Antonio mis�
8a de 70. dia, em intenção a
alma da inditosa Normot Gevaerd. �

Festas no
Estreito
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