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"'A, vida de um povo
Iam, mas pelo daqueles que
tado contra o regimen veio
')e que os brasuelroe, civis e

ce novembre, Entre mil
Bras��l ��f�i:t1� com estes e

não se 'afere pelo
defendem sua paz e

demonstrar que o Brasil
militares, amam

.;,
�. :}; l
l\..--'�

numero dos que $ê rebe-
�

suas instituições. IIIO
'

aten ..

tem um grand1é, chefe
e querem a erdem creada em

criminosos e 4S milhões de patriotas, o futuro
nunca com aqueles." ,.-I (Palavrasdo ministro Osvaldo Aranha).

10
do

o gal • .New�on Cavalcan
ti no �1inisterio da

Guerra
RIO, 12 - ° gal. Newton

Cavalcanti, ás 14,30 horas, che
gou ao gabinete do ministro da
Guerra, entrando a conferenciar _

com o gal. Eurico Gaspar Dutra, SETECENTAS PRISOES

I IUO, 12 - Ainda não foi di-

Os funcionarios prêsos do vulgado. o númer? exato. de vít.i-

Banco Germanico mas da intentona mtegrahst�. En,
RIO 12 _ S-

.

t
tretanto, calcula-se que o numero

'. .

ao os seguin es de mortos eleva-se a vinte.
os funcionários do Banco Germa- A

o. -

f t d b
nico que foram prêsos e recolhi- .

s dPflsoes e e uadas 50 le�
:1

d 'P r' C t I H
mais e 700, segun o as u urn..,

.,

os a o reia
, en, ra : arry informa .ões.

Schaeffer, Eugenio LIra, Eduar- V

Tal pai tal filia0 do Pereira, Armando Luís de
RIO, 12-Cêl'ca das 3 horas RIO, 12 - Quando explodiu () Carvalho, Arnaldo Eckrat, Cesar CALMO E SERENO

da madrugada, o sr. Lutero Sar- movimento integralista o ministro Mena Barreto e Frederico Voight. RIO, 12 - Depois de dirigir
manho Vargas, filho do presiden-] Raul Tavares se enc_ontr�va rc- a ação de resistencia ao assalto,
te da Republica, quando se diri-I pousando em �ua resHle?cIa. !me-I Ineomunteavets mesmos

o sr. Getulio Vargas guardou o

gia para o palacio, foi recebido

I d?�a:nente, deJ:".o� a �esldencla .e II:>�� • seu revólver e se sentou, a fur-tar
a tiros, por um grupo de indivi- dirigiu-se ao �lmsteflo da Mari-

.

os f ...rldes
. _ I

tranquilamente.
duos fardados, tendo nu pescoço r..baT tendo ali destacada atuação RIO: 12 -- ° chefe de pOhCI�.
um lenço branco, carimbado com cont,ra os rebeldes, sr. Feh�to �ueller, man�ou aVI- MATARIAM QUANTOS HE-
a palavra «Avante» em tinta A tarde compareceu ao Cate- sar a diretoria do Hospital de SIST1SSEM
verde. Ajudado por 'alguns arni- te, sendo r.ecebido pelo p�esidente Pr?nto S?corro,. q�e, nenhum do� RIO, 12 - Ficou apurado C['lC
gos, após uma hora de luta, con- da Rep�blIca e em seguida reco- [eI'ld�s. ah hosplta!l�ados ,podera era ordem dos integralistas ma-

seguiu penetrar no palacio, pelo lheu-se a casa para descançar. se� v�":ntado. �s VIsitas so se re- tarem todos quantos resistissem
campo do Fluminense, onde já' ahz.arao mediante perrmssao es- á revolução.
eocontrou o ministro da Guerra

I
pecial sua ou do delegado espe-

o general Eurico Gaspar Dutra: Ferido quando ia se- 1cial._. ". REFUGIO SECRETO
As demais pessôas da residencía l etu·rer O ministro da I S�o c�nslderados p�esos mco-

RIO, 12 - ° opera rio Osmar
presidencial nada haviam -v-. Guerra

mumcaveis todos os feridos,
Campos, integralista prêso disse

I na policia que existe um reduto
Pombos correios I RIO 12 Q d t t t •

Dez mortos integralista secreto na Gavea,I '
- uan o en ava en rar I RIO 12-Na luta travada no onde esta-o homI'sI'ados va'rI'os che.

.

I
no Guanabara, de automovel, o' .

'

. RIO,. �2-Pombos c.orrelO� se· general Eurico Dutra, ministro da PalaclO Guanabara houve dez fes da intentona.
!'l<im utIlIzados pel�s. IOsurretos,

I Guerra, seu carro foi alvejado por
mortos. Foram enviados para o local

para levarem a notlCJ.a do levante
uma rajada de metralhadora, sen- centenas de investigadores queJunta GoveIrnati�Ta aos seus adeptos nos Estado,;. do aquele titular ferido por esti- Os opera rios apoiam o neste momento estão cercando o

RIO, 12-Foi recolhido prêso, d'f'
.

t·1 P
: lhaços d.o vidro de seu automovel. govêrno e I ICIO apon auo. resume-se que

incomunicavel, o maJ;p[ Alfredo .. "e..,trel""'�� d OlHe h
' .

t
.

1'& � ..... rI
-

I: ° soldado W.a.ldom.ir.o Rodricues RIO, 12-'"'Dez sI'ndI'catos ope-
avera reí'llS enCIa.

Soares dos Santo�, pert.encente á sidenlte
guarnição da Vila MJlilal'. \ Alves" da PolICia lVhhtar, branco, rarios telegrafaram ao ministro

f [ I d.e 26.anos, residente á rua Cel.a I do Trabalho, apoiando o gove"rno MAIS UM OFICIAL PRESOEsse o icial, seguodo fie in or- - RIORIO, 12 - A boa sorte do S. Joao,. 138, quando condUZia na luta contra os I·ntegraII·stas. ' 12-Por ordem das auto�
ma, hora antes de rebentar o .�

movimento extremista declarou presidente da Republica, mani-ll1m �e�hco para prest&r socorros ridades militares, foi prêso esta

na presença de alguns oficiais festou-se, mais uma vez, de ma- ao ml�Istro. da G.uer;.a que per- Possuíam armas moder.. manhã, o major Afonso Rodrigue,�
que naquele momento já devia nfira 9urprgendente e extraordi- maneCla fendo nG prmm do pala-, nl"ss;ma·s

dos Santos.
n''''ia. cio presidencial, foi igualmente '.. A prisão foi determinada, porencontrar· se prêso o general Va- ...

RIO 12 ° I
lentim Benieio da Silva, coman. Rebelada, parte de guarda do 1

metralhado por. um
.

grupo de
.

'
- s mte?r� lstas pos- �er sido apurado achar-'3e o refe·

Palacl'o Guanabara começou a fa- guardas que haVIa adendo aos re- SUlam armas modermsslmas_ rido oficial em íntimo contato com
(ante da 1. a R. I. e que o go- C d d
vêrno sería substituido por uma zer fugo. Um tiro de fnzii, atra beldes. Waldomiro, que foi atin- arregav�m g�ana as e gr�n- os rebeldes e ser o depositario do

Junta Governativa. ve3sando uma das portas, quasi gido de raspão na região frontal, de p�d:r, dmamltes, granadas m- plano de ação a ser executado.

atinge s, excia. ° chefe do go- recebeu Ollt�� fel'imen,to pe.ne·! c�ndIar}as e «parabelllns» do ul-
OS CHEFES SUPREMOS

vêrno eslava sendtao á sua me- trante na regwo mamarIa dlfelta, timo tlpO.
RIOFabricantes de . . .1 H P , 12-Está definitivamente

sa, no g'abinete de trabalho. Nes fOI mlernauo ao . . S,
bombas D" apurado que os chefes ::mpremos

se momento prrJCllrava deixar o esapareceu um aspl- do movimento foram os srs. Plj_RIO, 12 - A policia realizou telefone. Foi quando o projetil Conferenciaram com
rante nio Salgado, Barbosa Lima, João

uma diligencia, que resultou na passou renle no SI'. Getuliu Var- RIO, 12-Desconhece-se o pa- I
Daré e Castro Filho.descoberta dos fabricantes das gas; indo aloj�r-se na 'pare�e, bem O cheie da Na�ão

I
radeiro do aspirante de cavalaria

muitas bombas atiradas na cida· atras da cadelfa preslde�clal Se
.. .

Haroldo B3.stos Andrade, desapa- ° FIM DOS INCENDIOSde. naquele momentl) o preSIdente se RIO, 12-Ahm de deCIdir com recido ôntem por ocasião da in- RIO, 12-Pelas declarações pI',s�Era� êleFl Heitor Martins e e�guesse, teria sido fatalmente fu-I o. presiden,te da R�"I)Ublica � im_e-l tento�a integ�alista. tadas pelos rebeldes, os incendiosAntomo Cardoso. zIlado. Quando o cap. Nelson de I dwta regUIarnentaçao e aphcaçao não tinham em vista alarmar aForam prêso" na propria casa. Melo após rechassar 08 atacan-I da 3 medidas excepcionais,

previs-I Id t·fi d d I
-

t' b.b.
'

f b
.

d d ' .

G b I C
" - en I can O os ca a.. popu açao, mas a ralr os om ,'1-

em que a ficavam os pe ar os,: tes do PalacIO uana ara, em 1 :1., pe a onstltUlçao para a pu- ,I
.

1
..

,

t d d G i h' d
.

h
. � d.' veres lOS para os ocals (OS slmst.ros

a en ra .a. a J.avea. . _ compau la o mterventor gauc o rnçao os responsaVeI � e culpados . 'I deixando de tal mod '!,� I'A polma atfIbue espeCIal Im-' e do ministro João Alberto se pelo movimento territorista da RIO, 12-Uma grande multI-
'lt d

o o qual ,.�I.

portancia aos depoimentos dêsses! aoroximou do presidente Va�gas ma nhã de ontem conferenciaram á dão permanece á frente do Ne- que. sertIaI adssa a

0Q' para InoGmesm�)I'I· •

"
•

d
- d"d' ser ms a a o o uarte enerahomens. s. eXCla. pondo-lhe a mão cordi - 1 arde no palacio G uau<1bara com croteno, on e estao sen o 1 en-

d d'
.

F·
"

t b S f' B
'

.

' ,

t'f' d d d 'tO os se ICIOSOS, o que por outro
01 preso am em era UTI �_ra- almcute no hombro exclamou: () Si'. Getulio Vargas os ministros Ilca os os ca averes as VI lCllas

I d Ih d'
'

ga, outro fabricante de bombas. __" Sim senhor' capitão v Fra ncisco Campos 'gal Eurico da intentona desta madrugada.
a o, �s

f i:u?)a margem, a pOd;-, .,. .' . .' '. rem maIS aCI .mente apossar-se (),,'
aparece sempre' na hora preClsa ... :> Dlltra, A.lmlr�nte Anst!des GUI- Central da Policia.

"

!h(�m, gal. Goes MonteIrO, chefe Atos de banditismo dos
Conseguiram fugir i d . Estado Maior do Exercito, e rebeldes

('J:1. Felinto Muler, chefe de po-
licia.

dura,nte o

Estudarilte morto
RIO, 12 - Por uma carteira

do Instituto Nuno de Andrada,
do curso de admissão, encontra
da nas vestes, foi indetificado
um dos mortos no Palácio Gua
nabara, E' êle o estudante Emi
lio José Viana, de 13 anos e que
residia á rua dr. Celestino n' 50.

F�rido O asslstenta do Es
indo Maior da Annada
RIQ, 12-0 capitão ele corve

ta Silvio José Pitanga de Almei
da, assistente do Estado Maior
da Armada, qnando se dirigia 80

Estado Maior foi prêso pelos rc

beldes, tendo reagido, Na luta,
foi ferido no rosto, por baioneta.

�� .:M'é'-
- -_ .._---_.- --------_.-

.--

A V O:Z POVO --------------- --------------------------

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

IVI

Proprietario e Diretor Respons3vel J)A I R" C A L I.. 1\ D O
- ._ ------ --_.-

'FlorianopoEis, Sexta-feira, 13 de Maio de 1938t\.NO INUMI�RO 1149

Integrallstas prêsos na

Baía
SALVADOS, 12 - Foram

prêsos nesta capital vários chefes
integralistas, inclusive os SI'S.

Hugo Aranha, ex-chefe provin
cial e Renato Azevedo, que foi
ba tempos prêso no Rio.

Uma farda para o cel, Eu �

elides de figueiredo
RIO, 12 - Foi descoberta :(

farda que seda levada ao coron:

Euclides de Figueiredo, atua,'
mente na prisão, afim de que a·;·

sumisse o comando do Região.A revol
� �

cae Inte alista
polici.ais eentmuaeam,

,�ia de êntem, no se�tfttido de apurar as

bilidades e prender todos aqueles que
parte lia crirnillosa intentona

Uomem de eonfianea ° plano fôra estudado com uma I almirante Guilhen se tinha ou O minisltno@ Ilaul Ta-,_,

técnica verdadeiramente notavel, não procedencia o referido boato.
° 2 I) 'd b I d I

v:.Iuoes e�III,m.batell 110RI ,1 - or ter SI o 9. ea 0,
apen�s não coroad� d.e êxit� �ra- ° al�nirante Guilb,;? desmentiu

, ('ll�onlra-se internado no hospital ças a pronta e energica resisten- categoricamente a noticia. Ministejj-io da Ma-
do Pronto Socôrro o comerciante cia encontrada da parte das for- .s.·iuha
Espedito Lopes. ç3.S repressoras do governo.

Espedito foi prêso esta rnadru- José Gottan Lando, está posi-
gada, �a rua da Misericorclia, por tivado de fôrma decisiva, era o

oc asião do tremendo tiroteio alí homem de grande confiança do
verificado entre a policia e os se- movimento sedicioso, enfeixando

.�: di ciosos, no meio dos quais se en- nas suas mãos enorme parcela de
.

centrava. Por uma razão ainda responsabilidade do mesmo decor
não esclarecida, o comerciante mi- rente. No seu apartamento, no

ruva o comissário 1\1 acieira, no edifício "Souza", a policia apre
meio do tumulto, e o- teria assas- endeu uma mensagem cifrada.que
sinado se não fôsse a intervenção é reputada de grande importan
pronta e enérgica desta autorida- cia. A mensagem está sendo de
de, que, apontando o revólver cifrada, esperando-se que a mesma

contra Espedito, alvejou-o na per- venha aclarar a responsabilidade
na direita, prostando-o. ° corais- de outros no movimento, corno

�TÍo, contudo, ainda foi alvejado tambem revelar certos detalhes do
na aba do paletot. plano terrorista, na sua ofensiva

Cessada a fuzilaria, foi Espedi- contra o regime.
to transportado para o hospital Todos ê5ses documentos e ar

de Pronto Socôrro. Naquele hos- mas encontram-se na Delegacia
pital, a policia procedeu a uma de Segurança Politica e Sr,cial,
Lusca nos holsos do rebelde feri· bem como a chave do aparLlmcn
('O, encontrando, entre outros pa- to n. 606.
l,eis, um centendo numerosos no

mes de pea;;ôas suspeit?s. Entre
(utras pessOas da lista, figurava
J os. Gottan Lando, dado como

I esidente no apartamento n. 606,
no edificio "Souza", sito á rua

(:0 Passeio.
Foi encontrado, depois, no apar

I amento de Lando, um revólver
�:1mith, calibre 33, ranegado com

{; balas. uma faca punhal, cara

cteristica dos terroristas verdes e

llO cabo gravado o "Sigma" ,arma
I'sta idêntica a muitas out.ras, ano
teriormente apreendidas pela po
I icia, de fabricação alemã.

A policia arr<�cadou das mãos
de Gottan Lando, homem do pas
seio misterioso das duas da ma

drugada, um rifle com capsulas já
(�etonadas e um fuzil Mauser,com
carga meio descarregada. As armas
de Lando foram com êle para a

Policia.
Foi apreendida, igualmente, nes

�a ocasião, no apartamento 606,
11ma lista de sediciosos que deve
riam entrar em luta contra a po
licia, naquela madrugada. Alguem,
porém, sem dúvida, 'J própri0
Gof,tan, rasgou-a em pedacinhos
t�iversog, atirando-a num canto do

;�partamento. Todos os pedacinhos
Ioram cuidadosamente recolhidos
,leio delegado Isaias e levados á
) econstituição.

Colocados meticulosamente, un"
aos outros, os pedacinhos deram
uma. lista importantissima, con

tendo os nomes de muitos indi
víduos que estariam comprometi
dos a tomar parte na revolta desta

madrugada. Essa lista recomposta
está sendo objéto de grande aten

ção na Delegacia dp. Ordem Po
litiaa e Social, onde, no momento,
está recolhido Gottan.
Nela se eontinham, igualmente,

instruções preciosa� sobre as con

centrações que deveriam efetuar
se em vários pontos estrategicos
tia cidade, descrimi.nando, de per si,
os nomes de "centuriões", que
deveriam comandá�los no ataque.

respensa
tOinarall1

TENTARAM REVOLTAR O
SCOUT «BATA»

RIO, 12 - Foram prêsos (:,

capitãis Nuno de Oliveira Silv..
e Tito Bardi que tentaram, tam
bem, chefiar um levante a bord..
do scout « Baía »,

As atividades

Um avião misterioso
RIO, 12-Pela manhã, foi visto,

voando a grande altura, um avião
misterioso, que nã. foi identifi·
cado e pouco depois desapareceu
em direção ao sul.

Supõe-se que fôsse um avião
pertencente ou ligado aos insur
rétos.

RIO, 12 - Um grupo d@ in·
tegralistas que resistia na Ibla do
GovernadOl', foi acossado por for
ças do govêrno, conseguindo em

barcar em uma laacha e está
bordejandu peça baia Guanabara. RIO, 12-Entre os presos reco

Cerca das 13 horas, essa lancha Ihid0s á tarde, á Policia Central,
Não se dimitiu tentou atracar no porto de Ma- encontra-se um general reforma-

RIO, 15�Tendo um matutino, I made, municipio de S. Gonçalo, do, cuja identidade não foi reve-
em cartaz, colocado á porta de I mas o destacamento do Exercito lada.

. .

sua redação, dito que corria o e da Policia Eepecial do Estado Esse mIlItar ch�gou preso em RIO, 12-Ammci?-se q?e es

boato de que o ministro da Ma- do Rio os impediu. Os integralis· companhia de maIS dua!i pessoas,! tava no plano dos mtegrahstas o

rínha havia pedido dimissão, pro- tas consegl1iram novamente fn-I cujos nomes tambem não se co- i incendio do predio onde funciona
curámos averi�uar no gabinete do ,ir. nheGem. lo Tesouro Nacional.

RIO, 12 - Na localidade de
Mundo Novo, nos fundos doPreso um general re- Guanabara, foi encontrado o ca-

formado daver de um fuzileiro naval, pen
durado a uma arvore.

Tencionavam queimar o

Tesouro

TRANSFERIDO DO I-IOSPITJ\ L
PARA A CASA DE DETENÇXO
RIO, 12-0 coronel Euclides ti"!

Figueiredo, que se encontrava in
ternado no Hospital Militar, ap6,
ter sido ouvido pelo dr. Israel
Souto, na Delegacia de Ordem
Politica e Social, foi recolhido ft
Casa de Detenção.

35 PRESOS
RIO, 12-Entraram, prêSO!3,esta

tarde, na Central de Policia, 35
homens, pertencentes á guarnição
do tendeu "Ceará".
Continúa na Sa. págin�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fir1alrnente,
entre as equipes do
�rnérica F. C. no camf'::>O da
Iruo+o da partida rnarcado para
H(,je, cÍ tarde. o grarnarlo d .. Tenls internacional

E.... 980 q u
í

I O "1- "1 os A _pD�l\ul_ação �L.F.F.) será palco de uma grande a.. .. ."
_

r
...luta, Jisputada por quadros de VARSOVIA, 12 -- N3 dispu-

Ja li o.�es arenomes. ta da Taça Davis. Tloct:ynsin Out:am, hoje pela
São êles o C. Atietico Ca- venceu Plougmann por 6xO, 6x 1 ,

PIIE-8, Soeiedade
tarinense e O /imerica da ci- e 6x2. 1 Iebda bateu Berkevold Rádio Naeional
clade de JoiIiVlle. I �or ?x4, 7x5 e �x I. A Polonia do Rio de Janeiro

Esta partida vem sendo espe- j�gara com a ltaha, na segunda
r ada ha muito tempo, pois já faz disputa.
alguns anos que o quadro do Ame
rica [Ião visita a nossa capital. A França derrotada

Realizando en�ão a �ua volta
1 H AYA. I 2-Nas partidas de

f.OS c�mpos Horianopolitanos, o

I tenis jogadas nesta capital em
America com o seu quad�o com- disputa da Taça Davis. a dupla
pletame�te remodelado. tera como

I Yygnan-Van Swoll da Holanda
advers.ano ° forte conjunto do C.

I venceu a dupla Pelra-Bolleli da
Attetico.

,_
i França por 6x8, 1x6, 7x5 e 6x2.

ProvavdlT�ente os. �squaaroes: A posição da Holanda e da
entrarão assim constituidos: I Frerça fica assim de 2x I em

Atletico: favor da primeira.

Amanhã • Huno Rolanô, mouro ôe Qliue;ra,
Aluarenga e Ronchlnho, Almirante.

A's 21,35' O Teatro em Casa, apresenta a

coméõto em 2 atos ôe filaria floreal, "Senhori
ta Charleston", pela ('Ia. de raml?ôias da Huclc-

(Por G. L. Durus, Ins- -

nal.

trutor do quadro de BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA» No dia 2 do corrente aSo-
Midway 8igh Sehool). ciedade Catrinense de MedIcina
E' com exitação que discuto IA moça ten Escola de Comer- reuniu-se para eleger a diretona

minha defeza, porque sei que mui- tournata rum que regp,rá' seus destinos, até
tos instrutores irAo dizer que ela CCnduto,- da cio de Santa Ca- maio de 1939; a qual ficou Il,S-

não dà- resultado. De fato, muitos L íght sim constituHa: Presidp.nte ür.
jà .me disseram qtle derrotariam S. PAULO. 12-Hoje, às tarina Djalma Mo�llm&nn; vice-presi-
facilmente esta defeza. embora 18 horas, na casa n. 25. da dente dr. Arminic Tavares; lo.
meus quadros tenham derrotado Vila 376 da rua Fimenta (Instituto Livre) secretario dr. Artur Pereira; 20.

dAI
.

, , secrftario dr. Paulo Fontes; te-os e es em mUItos casos e a� ve' Bueno. José Castelo Novo R;:;'SULTADO DA PROVAd .... soureiro dr. Sizenando Teixeirazes com gran e contagem. condutor da Light ali resi- PARCAL DE PORTUGUESTodos nós compreendemos que dente, foi azredidd com 11m DO CURSO D� ADMIC.";;',xO'.
e orador dr. O.wdldo Cabral.

E SPO rt:e I d f d b I t
<J L. oJoJl"\. A nova diretoria tomou pos-o

- qua quer e eza e o a-ao-ces o.. tiro 110 ventre pur Clementi' M I C d Né 8.JO rna I t' ã d " d • arça ar 050 to. ; se em sp.guida.e.s eJa ou, n °d
e

ador dO C?d'�:; na Verselino, de 34 anos, João Artur Salit. 8; João Ale- A mesa aprovou um voto deFaleceu mais uma tdlPos aTceltdos, epe� e

dOS
In IVI- solteira. resídente á rua José xandre Karp, 7; Úsni Schutel simpátia á l,essoa do dr. Bulcãouos. o os os Joga ores, em Cauer 163 a qual tentou F' d 5' H : A 7,

f

vitima da corrida au-
.

h d f d' " urta o" am ntune�, , Viana. que em abril passadobun
a

ehezadantesd o

f mdls
!ão suicidar-se. em seguida, des- Sisto Faraco. 5; Colombo Fara- completou 40 anos de clinicatomobilistica de onsdcofn �ce ores. os uAn amen- fechando dois tiros na lado co, 5; Agenor Manoel Alves,8; nesta cidade.8rooklands tos e enslvos aceItos. estes esquerdo do peito L' C '7 A' 1\1 hI -

. llCIO ravo, ; .""\rJ I-;'.! - FOI' II'do um telegrama r
,

acrescento a guus que nao são Tanto Jose como Clemen- Ih 5' N I C d 4.
ece-

��NDRES, t 2-��ss Peggy aceitos. Discuti-Ios-ei mais longe. tina deram entrada na Santa po�n, � �Is�n Sr enutt I : bido dos organizadores da ar-
Wllhams-uma das vItimas do

., .,'
e ro ,�no - os antos o � dem dos Médicos do Brasil. f>e�

acidente ocorrido por ocasÍão da Continua no próximo numero Gasa em estado desespera Iço, 6; RUI yilso� Carvalho. 6; dindo sugestões para o ante-pro-
corrida automobilistica de Bro- Importaça-O

Clor.
. ,João Bonateh, JUDlor,. 4; Culos jéto da mesma. O assunto foi

kl d f I d' Segundo o que dlsse á po- Cardoso 3· Aldo DI Bernardi mUI·to debatl'do, sendo escolh'.'-o an s - a eceu na casa e sau-
l'

.

f'lh d J é
" ,

d h Ih'd de ir-go
ICla um I o menor e QS

'18'
Antonio Vieira Oliveira 9· dos os drs. Augusto d0 Paula e

BELO HORIZONTE, 12e a que �e adc avfa .reco I a em I áquela hora. achavam-se na 1;0 Merizi 5' Nelson Ga;dra' -

-Denunciada á policia por es-consequencla os eumentos rece- E'
.

I
..

) d
.

t d AI
' ,. , Osvaldo Cabral para estuda-lo.

bidgs.
m Janeiro u tImo, Importámos sa a �. Jan ar, a casa, e e 4; Mario Francisco da Silva. 3; -----------__ tar negociando a venda de um103.728 toneladas de trigo em � O pai. su.a avó. e d. Argen- João Claudio Santana. 6; Ar- Centro Acade- burro de cartoça que pertencia

I
- grão, no valor de 75.026 con- tllla Poretnle, reSidente á Av. noldo> freitlls, 5; Edwaldo Cam- ao seu amante, José R0driguesA I ugos aVia venceu

tos, contra 72.455 toneladas de Itaquera. 84-C. pelo de Araujo, 9; Narbal Vi- m ico HJosá de Andrade. ha dias desapareci-ZA.BREG 12-Na primeira 1937. AIguem bateu á porta da leia. 7' Davi Gomes Mendon- 80I'teux" do. Laura Rodrigues contou ás
disputa da Ta�a Davis, Puntchetc. Corilprámos tambem 2.425 rua e o pequeno foi abrir. ça, 8.' . autoridades do 3. distrito poli-
da lugoslavia, bateu Menzel, da toneladas de farinha de lrigo, no Vendo que era uma mulher, REPROVADOS: 7 alunos. cial que ha dua5 semanas havia
Tchecoslovaqua. por 3x6, 6x I, valor de 2.541 conlos, contra avisou o pai e convidou-a a NÃO COMPARECERAM: O Centro Academico «'José a�sassinado o s�u companheiro.6x 1 e 6x2. 4.642 toneladas e 4.036 con- entrar. Essa, mulher era Cle- 4 alunos, Boiteux». desta capital elegeu a pelo fato de ter sido ameaçadatos. igualmente em Janearo do mentina, a qual ao vêr José, sua nova diretoria que fiCOU as- de mOlte por ele.
Francêses e inglêses ano passado. sacou de um revolver e alve- Telegramas sim constItui da: Luis Eugenio LaUla informou que assassiná-

vão treinar Houve nesse mês o acrescimo jou-o, quasi á queima roupa, retl"dos Beirão. presidente; Neí Ferreira ra o amante a golpes de macha-de 31.273 tot'leladas e 28.668 tentando, seguir, contra a Reis, vice-presidente; Ruben Lí- dínha. atirando o cadave( deli-P !\RIS, 12-NQ dia 26 des- contos, no trigo em grão. e 8 lropria existencia. Na estlção-telegrafica da sé, ra. I' secretário; Alfredo Nuza- tro da fo�sa que se encontra
I � mês, realizar-se-à um match· redução de 2.217 toneladas P. Como Clementina não era de da diretoria regionc:\1 estão re· rena, 2' secre!àáo; Aécio Ca- alualmcntp. obstruida com servi
ueino, entre () selecionado da 1.495 contos na farinha de tri:' pessoa conhecida da casa. a tidos telegramas para: A Patria) bral Nf'ves, I' tesoureiro; José çus de terra, ali executados pe-França e da Inglaterra, como pre- go. ocorrencia está envolta em Zenon Leite, Maria Fernaades. Vieira Dutra, 2' tesoureiro; Ro- la Prefeitura.
�,arativo para ° encontro do dia Dispenclemos, portanto, com m!sterio. porque, quer ela, dr. Pelagri Pámont, Cipriado berto Ferreira. orador; A policia não póde assegurar5 de junho. quando os francêses a aquisição de trigo em janeiro. quer JOSé, não p11deram pres- Lage, Maria José Vieira, Lau- COi\lISSÃO FISCAL: Vitor seja '/erdadeira a historia contadaellfrentarão 05 b�lgas, em jogo do

"
n.lda menos do que 77.567 tar declarações que elucidas- rll Nunes VIeira e Rogerio Ar- Nloritz, Silvio Silva e Donatilio pela mulher em questão, ou se

Campeonato Mundial de Futeból. contos. sem a policia. ralS, Silva. trata de um caso de simulação"

-----G A

Pelanha
Matos Jair

Gato Luls Borba
Helelê, Secura, Brito, Nanado e

Toureiro.

Os tchecos perde
ram

BELGRADO, 12--As elimi
natorias de tenis pela Copa Davis
disputadas em Zagueb entre a

Iugoslavia e a Tchecoslovaquia
terminaram com a vitoria da Iugos
lavia por 3x2. Os tchecos Vence

ram um "double" t'! um n�inglen e

os iugoslavos três "�ingles". No
último "single'', que era o decisivo,
a lugoslavia venceu por abandono
do jogador tcheco Cejnar, que se

retirou declarando não haver mais
bastante luz para jogar.

jlmerica:
Maruse

Abllio II Janjão
Laranja Manteiga Réco

Dirceu,Saquinho.Mario. Suspiro e

Custodio.

no.

Parte com destino
ao Tubarão o Fi ..

gueirense F.C".
o JOGO DEFENSIVO
NO BASKET..BALL

Segue hoje, pua Tubarão, o

Figueirense, que realizará nesta

cidade dois jógos, sendo um com

o Hercuio Luz e outro com o

Cidade Arul.
Ambos os adv,ersarios do alvi

negro são bons e acham-se em

étima fórma,
O Figueirense por sua vez,

irá com todos os seus titulares, e

a5sim, podemos garantir que o

alvi-negro saberà defender condi
gliamente o futeból florianopolita-

REDATOR: Carlos L. da Luz

hoje, teremos o encontro
C, Atlético Catarinense

L. F. F.� estando o

ás 15,30 hor·as.

e

dus

Calculam alguns g<:olo�()s dos
ES:ádos LJllldos que os oceanos

tenham entre 500 e 700 milhões
de anos e admitem a possibilida
de da existencia de outros mares

antes da formação dos atuais.
No seculo passado, acredita

va-se que a idade dos oceanos

fosse de 100 milhões de anos,

avaliada mais tarde em 350 mi
lhões.

Estudando recentemente a ação
que a argila do fundo do mal

exerce sobre a agua salgada. os

drs, Spencer e Murata. do Ser
viço de Ínvestigsção Geologica
dos Estados Unidos, verificaram
que grande parte do sal que che
ga aos oceanos é levada pela
argila do fundo das aguas e de
positada como um componente
que não se dissolve facilmente.
Ba�eados nessa nova verificação,
chegaram á conclusão de que a

idade dos oceanos varia de 5QO
a 700 milhões de anos.

Os referidos geolúgos, exami
nando os produtos de decaden
cia dos elementos radioati vos.
calculam que 8 terra tenha pelo
mer es dois bilhee5 de anos.

oceanos

Em outubro de 1937, con

tava I) Jap.io. sem as suas po,
sesões, 71.252.800 habitantes.
verificando-se sobre o ano ante

rior o aumento de 994.60n
'\ população masculina, infor

ma a «Tokyo GsZt tte> , é lige:
ramente superior ii feminina. Hd
sobre o total de mulheres, sómen
te mais de 166.600 homem.

São 145 as cidades d') irn

perio, com o total de 25 Ir.,JhÕes
de habitantes. rorrespondendo a

35 .). da população total.
Tokio, a maior cidade japo·

nesa e a terceira do mundo, a

briga 6.274.000 pessôas,
Segue-seOsaka, com 3.210.000

habitantes; Nsgoya, com . . . .

1.180.00J, KyOiO. com . • . .

1.130.000; Kobe com 960,000
e Yokohama, 750.000.

Dez cidades contam mais de
200.0CO habitantes e vinte e

duas toais da 100.000.
A média anual de acre-cimo

na população do Japão foi d�
750.000 no periodo 1920-1 Y25
945.000 de 1925 a 1930, e

955.000 de 1930 a 1935.

Programa diurno

De 6.15 ás 18.30 horas

Programa noturno

Das 18.30 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs,

Orlando Silva, Odete Amaral e

80b Lazy

eom
Orquestra de Dansas
Regional C)C! ('ereira filho
Rajaml?s e a FIl! 5tars
Romeu 6hipsmun com a Or-queatrtr õe

roncertos
Eôuardo Patanê e sua Tlplcn ('orrientes

A's horas certas, jornais falaõos com no

ticias em primeira mão, fornecidas pela fi NOI
TE; e oferta da ('asa 6uimarãlZs Ltõn,

A's 21:30 rAHçÃO DO DIA _. por La
rnqrtlne Babo, _

escrita e lnterpretcõc: uma

oferta do DRAGA0.

A's 21,35 no TEATRO EM CASA apresenta
a lição ôe Blasilic.aàe em 3 atas ôe ('aula ma
ga'hães "ltlãe Preta", com - mesquitinha, Uio
lta r er'rdz, Abigail maio, lsmrznia àos 50ntos,
('elso Buimarães, Abel ('era, Rodolfo mayer
e .outros, sob o patroc:inio do "Sabonete LanoI".

A's 23 hs. rLUB D05 ff'�HTA5mA5 mm L ..
rncrttne Babo e 51luino Heto

5plZaker - Oàuualõo ('ozzi

j
, ,,�
',1
�.. -�:

Sociedade Ca·
tarinense de
Medicina Coneertos e limpeza

, de maquinas de escrever,
rádios, e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n' 66

\
\

CHARLAUTH,
é o cre!Jle que revolucionou o

mundo velho, e. óra revolucjona a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

lhe extínguirà as sardas. panos.
cravos e espinhas, sem a mínima
irritaçào, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.

Confessou ter
assassinado o

amante

"1 "':." .... � -_
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Dr. Camará Martins J
KlrDljO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO �TO-

.� I
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO ,i I .

,-liA RADICiAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- 1RAÇÃO E SEM D6}R �
CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, J

diarial1'.nt:�as
5 ás

:
da tarde

ru .J I

Dr. Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviçe de prof. M(�lIa€.�
Ex-ioterno do Dispemario

Silva Lima
Ex-adjunta do Hospual

GraHée Guinle e Senatorio
Manoel Vitorino

;

Clínica médica cínrrgíca das
moles tias' da

"ABEÇA E PESCOÇO
Especíal.sta em

NA1UZ, GAflGANTA E
OYVIDOS

CON5ULTORI�
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 18 hs.

i'

MC'destias e Oper'ações I
dos

OL.MOS
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 Florianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I
Consultas diarias das 4 ás 6 112

Rua Visconde de OUI. Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

� ---'.

Dr. P. (amara
Simões

MOdico do D. L P.
... Edado

CLlNICA gcERAL:
PE.U: e SIFILIS

Diagnostie. das molestias da
péle (dermatoses em geral)
rob confirmação mierescópi-

ca e de Laborator�o.
ELETRICIDADE ME'

DICA;
ALTA F�EQUENCIA li

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Rua Tiradentes, 1 4-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das S

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

.

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

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

sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil. dará consultas em Florianopolis até 12
DE MAIO

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

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

-,

---�.�-

.'

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 1 Q ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GABI�ETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA

;
Curso de aperfeíçoamento em doenças do coração

1 (diagnostico preciso das melestias cardiacas por
,

.

traçados eléctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

�
�

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
, Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exam�de sangue para diagnostice da sifilis [reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nestíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zoncleck, para dia
gnostico preeoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.19��"'��';' ,

F L O R I A N O P O Lr(:'s :!�A

n. 70. - Phone- 1277, -

rDr. '�icardol
Gottsmann ..

tem seu escríp-
•

rerra
E.x·chefe da clinica da Hospi
tal de Nümberg, (PI.'Ofaseor
lndérg Burkhardt e Prafesser

Erwin Kreuter)
. bplcJallala em cirurgia

gerai

tório de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto I

IcaiX! Postal, 110.dta cirurgia, ginaecologia, (do
'nças cJas senhoras) e partos,
: rur.gia do sistema nervoso e

operações de plastics

_\

J

1
CO

}
II

\

\

Consultório: Rua João
Pinto, 7 --- Tel. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, I !4

Te). 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
I

Senhoras e

)Molestlas de crianças.,
Diretor dai Maternidade,
Medico do tl08pital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras) IAtende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á tarde - Consuttorim
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Aderbal
da Silva

R.

1,1

�'\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

I Dr. f'e�rG dco'Moura Ferrli
",

Advogado
Ru& Trajano, n· 1 sobra.ío

I Telephoue rr 1458
-- '--

�,

da' ;1
o

• • - •.•• • •

I Dr. Osvaldo Wanderley
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de iI�ta Catarina.

Escritorie' Rua MarechalFloriano Peixoto, 13 t
sobrada sala n' 1

SANTA CATA

('ONSULTORIO---Rua Tra
ú10 N. 1 e das t O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. t .285

RESIDENCIA-�ua Este-

L'
ves Junior N. 26

�f· t.!_IJJ __ , �������������
PARANA'
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Dr 8 Joaquim �1adeira Neves
ME':OICO ..-()CULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sal1son, no Hospital

I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d,� Janeiro

'I Completa aparelhagem para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral

I Consultas diariamente das 15 ás 18

·1 CONSULTORlO Rl:la Jeão Pinto 7 sebo Telelone 1456

��SIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

..

w • Miii'iHZ----=-=a;__� A W4%

Eletrica
______r��_- rr � � _

PA�f\ --INSY:--f\LAÇÕE:; DE LUZ. FôRÇA. E Ar·.,(
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

ELE1-RiCA

FIm lanopolls. -1936

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZ1!\ QUE f CAB�. DE. nECEBEP UM

GRANDE E. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS P f\HA HOMENS,

SE�,HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O MEZ DE MAIO

c a s a o ent
15

.

I ar

Conselheiro

I

,

Marceneiros
Precisa-se imediamente, de)

I bons ofíciais. Inutl aprescn-
! tar-se quem não se achar
em situação legalizada.
Tratar com Carlos Rei

nisch. Florianopolis.

Compariy
Rio

Sra. Agr�icultores e Ir)dus'tr·iais!
fillmentr? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES. AUTO PATROL, COMPr�ESSORES, l3R.ITADOHES, NI�
VELADORAS, MAQUINAS AORICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogas ao Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

TEM SEMPRE EM �T()CK E A' VeNDA, POR
FREÇOS SErvI COMPET1DOHES NA PRAÇA. . Oficina de mármore
MATERIAIS ELETR-ICOS LU"TRES E ABAT· e gran ito de Carlos

JOURS ELEGANTES E MODERNOS Zech
NOVID.-::DES.' :VISITEM A 'E't,Ótr,;�a . J IRua J0::10 Pm',.:o �1. 14 .m!4.e,�..... Executa qualquer semço ce I IACABA DE RtClBER UM FINlSSIMO SORTI-

.

túmulos, estatu.is, placas e cruzes I
� MEl\TO DE CHUVEIROS ELETRICUS, NOVI-

I
de marmore. '

DADE NO RAMO--I\H nco :_ARANTIDO Compra-se e vend:-�� rnarmore ,

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

iiS:ií;iiíEéitR���=-a=JifíiWaII&;.. iQUM4Q4,m fi

,International Machinery
, Engenheiros importadores •

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. (\l1afra, 31

r

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

"Avila" Florianooolis
� . "� ��, ,

... , . ;..
" .'

� ....-! ,

li � '" , I � ,.'

.._--_._-

DOENÇL\S DE. SENHO
RAS-PAR ros

Operações
Consultoria: Rua João
Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Rcsidencía: Rua Vis-onde
de Ouro P'eln, 42-

Telefone 1355

ADOLFO BIUNCOURT SILVElRA
---�-""""_""""""';:;;;;----"''7..ãiõiãL='';;;;;;;;;'--;;:.�;;o..� ai .....-·-7-- -. Diretor-Presidente

""""!R2""M*' ·�BlIi1'WffMf'Vi'·if!WM:VY *MA

I
I
,

I
I'

I

SEUS FILHOS

DL Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP.OO
Avisa aos amigos e '

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

Escritorlo: R. Deodoro n- 15
FONI:� 1.665

1

HVE �D E-SE

i� lo prédio á rua Conselheiro
Mafra rr 50, em frente a)

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

Clube dos Funeiona
rios PubUeos Civis de

S. Catarina

«CAIXA BENEFICENTE �

I Comuníco aos srs, Associados que
nesta data, conforme rec'bo em nos

I so poder, foi pago a D. Lucinda Cor-
reia Grumiché a quantia de um con

to e trinta mil reis (1:030$000),lm
portanda liquida do 1· peculío desta
Caixa, pelo falecimento ultimamente
nesta Capital do associado sr, João
Gramtché.

Está sendo feita. no praso de 30
dias a cobrança do 2· peculío em
nossa Séde á R. Conselheiro Mafra, 2
(2' andar).
Florianopolís, 20 de Abri de 1938.

Lindas e graciosas confecções pa�"'a wienlnas e garõlos sá

na A CAPITAL.
----------�-_._--

Rua Conseiheiro Mafra esquina da Trajano
(

\
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MULHER

"

PORT OF SPAlN, 12 Chega
ram a esta cidade fusitivos do Dre

sidio de Cayenne, Guyana Francêsa,
os quais seguiram quasi imediata
mente com destino ao Mcxico
,num pequeno bote.

Os fugitivoll conseguiram alimen
tos para doze dias.
.-----------------------_.

está pas�
sando be.n

1\( I

-' \ 'I I

'I
,

GAZETA

e

MON S T R °i"omenagemaopre-ACarregando o eadaver, feito e juiz de direi-
"'1?J!!'=TrMn=mRRF _., r , -= __ �'�dI

seeuteeu-e num ftg)tr'O 'te de Bom Retiro -4 VO-Z-
-

00---: POVO Proprietario e Diretor Respo-nsavel
.

r r '3'

I
IA1&. JAIRO �ALLADO

BE LO HORIZONTE, 1.2 - A policia desta capital acaba No dia 7 do corrente, saba�?,
I ....mnm: - ,,,. ,

de descobrir pa�'orow('Iimt'_pr?tÍlaào ha,15 dias ncst? cidade porio.povo de Salto.Grande, mum�I� �- -Ir CARTAZESuma mulher Chama-se a

c.nn:mo.sa Mona Laura Rodngues de An-IP�� de. Bom Retire, prestou sig �I --I'drade e a sua vitima, .Iosê Hodrigues de Andrade, de quem era ela i mÍI?3tIva homenage':l ao sr
.. �rno, B

C
til

amante ha 4 anos. I)er;()i� d:) um a ligeira rixa com seu companhei-] Meler, operoso prefeito mU�lclpal, I O n V ! t e DO DIA
1'0, a mulher resolveu lllatd-(). A"J 6 hora, do dia 24 de abril pas- i e �o dr. �a?Gel Lacerd�, .mtegro I

'>� .

�Lld<), levantou-s.: ",{a 'j;" P2 ante pé, foi fi coz inha e de lá regressou I JUl� de .Direito em exerCICIO..
He- "'e

DO �uar-Lo, tra�end0 8� mãos 11m afiado rnacha�o, com o. �lIal es-I cebidos naquela 'Pr('sper� loca.h?�-I -_--

I ODEON, O lide.. dos
patifou o eramo do au.auto enquanto este dormia, Em seguida, mu- I

de por tod� a popu�çao dirigi-

'\
-'"'-

I cinemas
lher [or+«, cArregou, no", hraços o cadaver do oompanheiro e, levan- \ rata-se os omenagea. os para o

A Comissão Executiva da Cruzada Nacional da Edu-
do-o panl o qumtat, aUI'0U-O au fundo de u.n _!)Jt;u ;_d ex stente. I hotel Webe:, o?de fIc?ram hos- I I PROGRAMAS DE HOJJL::
Depois p li�\ :lp !,�::(' li 1'l1q'1',r ve-tigi» do crime, atirou sobre o drc-: pedados, A noite realisou-se um , cação tem a honra de convidar ás exmas. autoridades fede-

IIunro grande quantidade de tijolos. O cadaver será exumado hoje. ,grande banquete de 200 talheres
,

rais, estaduais, municipais e eclesiasticas e bem assim a to- I A'S 7,30 HORAS:
._._..

.
-_----.- --------- .. --- .-.------------ I' tendo falado diversos oradores, das as corporações militares e civis e ao povo em geral para 'J W' b

.

.. ,

d t
-

I h 'I ane ít ers a garota mais

n CDIIA�u;to da N�sceram :ag�adecendo o sr. Arno �eier. O
�

assistirem a gran e concen raçao escoar que, em omenagem

I :sensacional do cinema-com Sj;'il
U li '4", ii U I[ brinde de honra a s. eXCIa o sr. I ii ao Dia do Analfabeto, fará realizar sexta-feira, 13 do cor- IS '11 'do I'

.

I � I ummervi e na come I8-f marmte

G I' i Interventor Federal foi feito pelo � I rente, .á� 9 horas da manhã, no Largo _I3 de Maio, sob o

1111avea em p ellO ar II; dr. Lacerda. que em linguagem �I patrocínío do Departamento de Educaçao.

,.__
__=-"II

PIMENTINHA.
. serena referiu-se a grande obra

doi
e.!lUO, 12-Grandes volantes de '

I
.� I Preço-1$500.

•

I governo do grande brasileiro, e- �"".. ' ,_

todas as parles do mundo toma- GLASGOW, 12;-DoIS gemeos. va.
ntando a sua taça pela saúde O sr. Armando

salesll
.... t·t t N· drão parte no próximo Circuito da nasceram.mort�s a bordo duma, de s. excia. e pela fclecidade do chedou ôntem ao ns I U O aCiOnai i �INES �OROADOt-,)

Gavea, já lendo diversos se co- ambulan�Ia a e r e a voando _de, seu governo, causa?do <: discur�o
fi!9

Riomunicado com o Automovel Clu- South Uist, r;ara Glasgow. A mae, i do dr. Lacerda otíma nnprsssao I do Mate REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
be, aceitando o convite, Benedito em South VISt, chamada Mac-: em todos 0'3 presentes pelo seu

A ILopes, Manoel Oliveira, Nasci- Le?n, telef�no� para a compa- fundo nacionalista. Seguiu-se ani- �IO, 12-C�egou, on�em pro'
":'l _

WHOOPEE com Eddie Cantor
menta Silva, Geraldo Avelar.Pau- nhia de aviaçao numa tentat�va mado baile, regressando os horne- cedente de MIDas G.era.Is, o ar. R!O, 1" Sabe-se que c as Goldwyn Girls.
lo Carvalho e outros "azes" do em vão para chegar no l!0spItal nageados no dia seguinle para Armando de Sales Oliveira. a vinda do sr. Manoel Preço-l$50U.
automobilismo nacional já toma- de Glasgo:" antes da delivrance, Bom Retiro. Ribas, traz dois grandes
i&'fn parte nos treinos preparato- A enfermeira que acompanhou a �•••••5".OM.®.....fI•••tH blêtl •

. . ROYAL, ás 7 e 8,30 horas:
rios daquela empolgante prova, parturiente levou-a para um hos- PÓ de arroz e�rollge POSSUI� �IN�O O Je IV�S. prlm_!lrO, apres- _

ôntem iniciados. pital em estado grave, combinação feliz NOIVAS sar a Insta laça0 do In5- GUARDA DESTEMIDO Cl111

-- ------.-- ------------- Adoraeão tituto Nacional do Mate" Bob Allen.

Discursou Sete mortos on-[ a venda em todo o. Brasil RIO, 12-A policia prendeu o
criado recentemente. se-I_ Preço-l$OOO.

�i/l.acafOolO ! _, notadarn���u��ca�aPItal da �úu:e7req�:�\e:va S�u��a ?��i:�l:%; f�::��t:�!t���t�uc:!a�!� Vende - se �:�;�pe IO rád �O tem na U l � I
Esta a maior prova de sua alta e se dizia funcionario do Minis- C· I d M d

.

f d
O

.. qualidade. lona a a eira, para a regueza a quitanda cü-
WASHINGTON, 12- mlDIS-

brãanica ! ---------

teria da Educação. Possuia êle
O que contaria com o hecld "M dlnl

tI'O Mario Pimentel Brandão, em- I li li cinco noivas, tendo-as infelicitado.
n eCI a por erca Inli'tO

haixador do Brasil, discursou an- rAtentado contra o dapoio _

dos interventores Popular", no Cáis Fredf2""
te-ôntem, saudando o Brasil.

LONDRES I' O
! O RIO Grande e Santa rico Rola n' 10

D
.

d f' , :& c[)rreram on-; •

( I C
.

epOIS e a Irmar que entre as tem três grandes desastres de! f"el �ro ' atarlna. Ver e tratar no meSn-Ik.,
causas de guerra nenhuma é ma's aviação em lugares diferentes com II

U
D h ',' G€iiC

tl',mivel que as ambições econômi- aparelhos da ROYAL AIR FORCE. necon edmento: - �
c�:s dos povos, terminou dizendo res����J�mtr�� nt:d�e���ro�:d�; I LOND�ES, 12d A �gendCiaBReu I =_ Srs. Viajeantes ! "... Srs. Viajeantes! �
que as relações comerciais entre

Wyton, dois a 62 milhas a sudoéste; ter anunCia, em espa�n�o e u�� da conquista da
• li! ....,.,." �

os Estados Unidos e o Brasil de- de Vodman Chester e dois no Ae- rest,
_
que, qua�do o rei t,;urol assl_:;- Etiopia I. (]I

vem ser incentivadas. lodromQ de HemswelI. ' tia
_

a ceremom� da come�ora.ça(_l : Não esque,pam que a Fabrl-ca
!\li

I�•••••••••••••••o..e.....
' da mdependencla da Rumama, [{li i • � �

I
-------------------

disparad'l um tiro, perto do lugar GENEBRA, 12-A Inglaterra i: PINHO é a unica que concerta e re- �
,- fugitivos da I ha Sala jantar e dormitorio: ell1_��e s�_����va o soberano. e a França, apezar da violenta: forma todas as suas malas, com rupi- �

.
quasi nóvos, o u t r o s

O d d
' opos�ção feita pela Russia, c?n. I. dez e perfeieão. :

do DI·abo Móveis avulsos e utensilos de r ena as rsegmram que o Conselho da LIga i: :
casa, vende-ae a rua Al- _I

_ _ "das Nações aprovasse as iniciati- :_ RUA SALDANHA MARINHO, entre João Pinto =
varo de Carvalho 35. II iUI prlsoes. I vas p�ra o re�on.heciment@ ?a I � e Tiradentes-Fabrica PINHO. 1

__--- -------.-------,-------- ! conqUIsta da EtlOpla pela Itaha. !.8 e•••"••,

D d
II

.& II! MANILA, 12 O record de EX-IeU o I ti "M - PURGOS acaba de ser batido pelas, .

, Ilhas Filipinas, 'Pois �oi ordeJilada

I a prisão de 11.000 estranjeiws, que.

.\
serão possivelmente deportados, em :
virtude de terem permanecido no

paiz além elo prazo permitido pela;
lei.

ros na es

posa
Abolida a

continencia TapetesflllDi'dPara. todasqllalldades
Veludos
Gobeleins
Cortinas
Stores

S. PAULO, 12 Em llua res!- Pio XI
dencia nesta capital, á rua Gene
ral Osorio n. 60, José Ramalho,
funcionario da Policia, desf�chou

BERLIM, 12 Anuncia-se que, dois tiros contra a esposa,Lia Aran-

por ordem do sr. Adolf Hitler, to- tes Ramalho, ferindo'a Bra-
dos os militares terão de cumpri- vemente. A vitima [oi hospitalizada CASTEL GANDOLFO, 12 r-,mentã-Io com a saudação nazista, em estado desesperedor e o crimi- ram desmentidos os boatos dI' .,ue
ficando abolida a continencia mi noso fugiu. Sabe se que a cerla san- o estado de saude de Sua S ...ltida-:

- grenta leve por motivo fortes ciu- de o Pa-pa Pio XI se agravou nos I

mes do agressor. ultimos dias;

E d
1••••••O••••••••••O••G••se�•••••••••••••••••••••••••G

x"nera ' O i B R t'" . r t "E L I T E" I
d" t d U· : ar e es duran e :

o Ia e or a nl"':
p 15 d N b 3 E R T- d

:
• : raça e ovem ro, - sq.. ua Ira entes :

versldade : Beeomendamos aos s.·s. ViaJ-antes e =
• •

S. PAULO, 12 O ': Exmas. familias o Bar e Ilestaurante :
tinter'7entor Ademar: "ELITE�", por ser «» melbor da praea :
de Barros assinou: de Florianopolis. :
áto exonerando o dr. I Cosinha ótima e a vista do fre(l'uez I,
Francisco Morato do

I:
�

:r
cargo de diretor da I MAXIMO ASSE�O- Exclusivamente FAMILIAR : i

Universidade. �•••••o•••••••••••••••••••••••••••Q)•••&80@••8.G$•••.n I
,

f:7U,%y""tMM.':!'itttme'· tt5 gn!Ol!i'!!!!it!NIp'••

W61M1fI'iWHzItt11r1Mm:_, I
p Lar--econolDico �

Har.

Não tolére o esbanjamento, o desperdicio, em sua casa! Córte o

mal pela raiz, começando hoje mesmo a economizar:
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 qualquel' outro fogão.
Visite hoje mesmo o nosso mostruario para certificar-se da qua-

lidade do Fogão "GERAL"
Economia ,,-J Durabilidadê PJ1IlfiI Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

1-1. AVaL.
Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561

.

i
!

._':...:

"'_"

. - ...... , .. -.. .�

TAPEÇARIAS

Tapetes Service Bond - Passadeiras linoleum

Por preços de stock nunca visto

Peçal1l preços seUl cOll1proD1isso
..

".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO (1 Cía.
Bua João Pinto :; {;aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



florianopol,is

GORA, TOCOS PO'OEM
SAR CINHEIRO!

Porque 8 CASA DAURA, dá inic!o est�
�Jdos os t�E�rrlpo�, oorY"a o fim de bem servir a sua
seu colossal stock.

STOCK UNCA VISTO

Preços
Pelos motivos expostos acima!) reco-

,

....,a.dUUEOS á nossa freguezia de se suprir

fi: ",e artigos quentes para o pró x im o

invero'f), aproveitando ali arandefii vanta-/i- IH!!

I gens qH� ules oferecemos durante o mêli
.
\._ de Maio� fazendo deste modo uma ecoao-

mia superior a 20·1.
Pas-a vossa orientaeão, damos os pre..

�os de alguns artigos:

,

lut

SEDAS:
Seda Cloqué, cl lá (Reclame)
Seda Cloque, hnissima, pi inverno
Seda Cloqué Frarlcêsa
G<lbercline de seda c] lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada C'W côres]
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
S,'da Bayadcre
Seda Bayadere Flancêsa (Seda Natural)
[,\ongol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada, art. moderno
Tafettá bordado, novidade
Seda listada pl camisa
1 alettá Xéld�ê; preto e branco
Seda Chins Gloria 'Miss)
Setim de seda pI colcha. li1fg. 1 mt40
Seda Laqué o que ha de melhor
Velu:h Chiffon Frc.ncês (Reclame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Sultanita do melhor artigo
jerst.y de seda, largo 1 mt40
Veludo liso

artigo de 12$ por

de 7$ t:

mt

Tecidos qllentes e diverso8C

r Casernira lisa, larg. I mt50
Casemira lisa, art. superior
Casemira lisa, aft. fine
Casemira em Xadrês preto e branco
Casemira cl Salpico, larg. I mt50

,.
Casemira Xadrês, art, de pura lã
Casemira cl salpico, art. pI costume
Casemira lisa pI costume, largo t mt55
Casemira lisa tipo Sarja
Feltro de pura lã

'Flanela
de lã finíssima

Cal;emira Xadrês miudo
Casemira azul marinho pi terno de homem
Cachá cl Qane'a rm xadrês
Cachà cl flanela típo de Iii
Caehá cl flanela listada pi pijama
Cachá tipo de lã
Cachá tipo Rodié
Cachá branci) típo Rodié
Pelucia lisa em todas as cores

... Meio linho estampado

mt

»

»

»

»

»

»

mt

de 19$ e

mt
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

de 1$7 e

VARIEDADE INCALCUl, VEL·

assombraràe

mt

Imitação a linho em todas as cores rnt

Crepom Japonês pi ki ono «

Crepom �.I kimono, dezenho novo «

Cretone estampado pI kimono «

Chitão Hol:mdês de 1 $2 e

Tecido pI cortina mt

Opala em todas as cores «

Opala tipo Suissa '(

Brim colegial de i.5 e

Brim colegial enfestado de 3.9 e

Zefir listado e xadrês miudo de 1.4 e

Zefir superior, cores firmes mt

Organdí lis\), típo :5uisso «

Meio linho enfestado, em branco e cores «

Toalhas pi Banho, art. bem encorpado uma

Toalhas pI rosto de 1$, 1$2, 1$5, 2$, 2$5 e

»

11.800
15.000
t 6.000
t 1.500
15.500
6.400
8.200
10.000
12.000 Colcha de pura seda pI casal
10.500 Colcha de seda c] franja pI casal
16.000 Colcha de seda c] bico, pi casal
5.800 Colcha de fustãos c] Irania p] casal
8.500 Colcha de Iustao c] franja pI solteiro
10.000 Colcha de fustão c] bico pI casal
12.500 Colcha de lustão c] bico pi solteiro
14.500 Colcha branca p] casal, art. superior
t 1·000 Colcha branca pI casal, art. bom
1 I .500 Colcha branca pI solteiro
2.200 Colcha pI solteiro, em branca e d� cores

1 8.000 Cobertores escuros, artigo perfeito
6.000 Cobertores p] bêbê

36.000 Cobertores Paulista pI casal, art. pesado
12.500 Cobertores Paulistas pl solteiro
15.000 Nlul·im Taubate (Reclame)
7.000 Murim Flor do Campo
13.000 Murim Cambraia Encanto (Enfestado)
9.500 !V\orim Cambraia Mimoso, Enfestado)

}\1ocim Oficia:
Alvejado Carioca

Alvejado N D
13.500 Alvejado Familiar, o que ha de melhor
t 7.000 Algodão enfestado, larg. 1 mt50
18.000 Algodão enfestado, iarg. 2mt
24.000 Algodão 177, art. extra

20.500 Algodão S. 220
24.000 Algvdão 14, larg. 90 cento

19.000 Algodão 5, sem gomal
12.000 Cretone Royal, tipo lmho, larg. I mt<40
24.000 Crelone Royal linho, larg. 2mt
13.500 Cretone Royal, tipo linho, larg. 2rot20
12.000 Cretone Rose Marie, larg. 2mt20
12.000 Cretone em côres, larg. 2mt20
35.00U Atoalhado branco, larg. t mt40
2.400 Atoalhado em cares, larg. 1 mt40
3.000 Atoalhado branco lavrado. larg. 1 mt50
3.800 )\ toalhado em côr tipo Inglês
4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. largo
4.500 Puro linho branco, larg. I mt 1 J
4.500 Linho branco, larg. 2mt20
J .300 Puro linho branco, marca doi" zero�. largo 2,nt20
3.200 Cambraia de puro linho

peça

»

»

Cama e mesa,.

»

» uma

»

»

»

»

mt
»

de 11.5 e

})

» uma

de 6$5 e»

»

»

»

»

»

»

ECONOMI
, ,
• III

mês á sua n-taior Liquidaoao de
distir��ta freguezia e reduzir o

«

1.300TGuamiçãO pI jantar (140x J 40)
2.800 Guarnição p] jantar (140x 180)
2.400 Guarnição PI jantar (l40x230)
2.500 Gusrmção pI cha, c[ dezenhos em côres
1.500 Guarnição pI chá, art. de reclame
1.700 Guar.dallapos pI j'lot;u
2,000 Guarnição de renda pI quarto. (7
2,800 Guarnição de r�n·:h pI quarto (7
1.800 Cortina de renda dezenhada
4.500
1.600 AI-marinhos e artigos PI homem:
2.000 Pulovers 51 manga de 9'$5,11$. e 12.000
3.500 Pulovers de pura lã 51 manga de 16$5,26$.« 13.000
2.500 Pulovers cl manga de 13$5, « 16.000
10.500 I Pulovers de lã cI manga uma 24.000
4.800 Casaquinho de malha p] menina « 8.000

Coletes de malha pt rapaz <ot 7.500
Coletes de malha c] feixo, pI rapaz «8.500
Sobretudos pI homem, confecção perfeitissima <I 65.000

85.000 Sobretudo pI rapaz de 30$ até « 45.000
44.000 Capas de borracha imperrniavel p] homem uma 85.000
38.000 Capa de borracha de seda p[ senhora (Pet.hiocha) « 98.000
14.500 Ca.misas de jersey superior (Perfeitas) « 14.000
i 1.5uO Temos de casemira pI homem « 30.000
16.000 Temos de casemira, ótima confecção « 5 2.000
12.000 Calças de brim pI homem, (�ôres firmes) uma 9.000
22.000 Sornbénha de seda e linho, art. garantido uma 23.000
15.500 Sombrinha de tricolme c], capa de metal � 11.500
13.500 Sombrinha de tricoline listada n 10.000
6.0uO Sombrinha pJ mocinha n 8.000
4.500 Sombrinha c[franja n 6.500
7.500 BtJ!&as, possuirnos um variado sortimento de: 10105 05 tipos, e pllra

21.000 todos os preços.
15.000 Camisas àe algodão cI feixo pI homem uma 6.500
28.500 Camisas ce algodão c] feixo pI rapaz "4.500
28.000 Capas de lã ri criança " 12.500
26.500 I Casaquinhos de lã pi criança um 5.500
29.500 Estojo de chicara japonêsa pI café n Ro500
10.500 Aparelho pI cale (Reclame) n 28.000
12.000 Malas p] viajens 18$,20$, 22$, e 24.000
12.500 Pastas escolares de 9$000 e 10.000
14.800 Maletas escolares de Iibrolite ema 5.000
30.500 Cache-col de seria um 16.000
39'000 Loção Narciw vert " t 3.000
14.000 I Pó de arroz, Royal Briar. pequeno

D 2.800
12.0001 Baton Michel, em t0dos os tons "2.500
14.500 I Baton Tangee, " 3.000
9.8001 Tubo de pasta K01ino5 n 3.700
4.200

I
Tubo de pa�ta Alvidente a 1.500

5.600 ligas de borracha pI senhora uma 1.500
6.200/ Babadores de nrgandy bordado um 3.500
6.000; Cintos de ramo d.e cobra pI homem "9.800
6 900' Suspensorio de couro de cobra, illdenticos aos cintos n 12.000
3.800 Suspensorio de seda n 8.500
3.900 Lã em novelos Pekim. em todas as côres n 1.200
7.500 5.000 melros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
6.500 I vendidos por pre-;os nunca visto.
2.800

I
Estamos ligui(�ando com �Ooio ?e ab.!tJmento todo o nosso Stock

14.000 de luvas suedme. Luvas de Peltc� de Ia, 1Jor 22$000. Cintos J't
22.000 i ca�urç1 e de pelica para senh?ras, por pre�os baratis�imo3.
24,500 i Melas p! homens, senhoras e cnanças, das melhores ma.rCilS, 8S mlll.'
10.500: resistentes e pelos menores preço�.

uma 15.600
19.000
28.000
28.000
13.500
16.000
34.000
52.000
16.500

f.

«

«

de Dl.MI2$ «

peças) uma

peças] •

«

«

«

«

«

«

«

«

um

um

«

«

«

pe�a
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

mt
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

C)ê unna prova de inteligencia e fino gosto, adquirindo -seus artigos. para a

proxima esteção, n� nossa i'i"",sgualavel Liquidação de Maio, comprando os rnalhoree
a!"'tígos pelos r-nenares preços da praça.

Procure oomprar seus artigos em Casa que lhe mereça oonfjnça.j
Prefira pois a nossa CASA� que é a mais antiga desta capital.

.

Casa Daur
A F'UA FELIPE SOHMIDT, 19

pe�'DdD da manhan que ii movimetnto é

.llV E NOE �SE i��E�m�Sã�O�J�Oa�q�Ui�m�da�co�st�a�da�s�er�ra��
� I .

.

J. R. Cord'uva

I Estabelecido com escritorio de representações, censignações
um belo terreno na Praia do ;vlUller, plano,;co11J 1.300 me- :

e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
tros quadrados.

.

JI
afetas ao seu ramo de negocioso

��������������������m I�orm��naUv�riaCa�rinen�. �1�����T�el�e�g�rn�m�8�s:��C�O�R�D�O�V�A��..�._�.. �.. �...�.�
(

I

\
\

N. B. Prefira o
r .---- ..

'

SELETA e
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, Endereço Tclegr.: DOLn • Caixa Pestal, 32

S. Ff,ANCISCO DO �,UL- STA. CATARIt\A
AGfil'·lCIA DE V/,PORES;

;:m loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

Banco do Bra,sil
Capital

Furado de reaarva
10G.OOO:OOIl$OOO
"259.746:100$000

I!XECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Atll:�CU.8 E CORR1IIPONDENTBl'SIilM TODO O PAIZ
ÂONCI4 LOCAL RUA TRAJANc), No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes [ures:
Dep, com JurlS (C014E1K1AL SEM UMITE) 2% ala
Dep. límttados (límíte de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 1Q:OOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. leom retiradas tam-

bem de quaisquer tmportaacías),
com aviso prtYio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAl:O-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LlLTRAS A PRKMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporciena.I.

Expediente: das 10 ás 12 oe das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás �,11,30 horas

�dereçoj ielegrancõ:-sATEt�L�I=tE�----
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% <

15 horas

Flerienopolis-c- 1938 ===
_/. _. I

Companhia Nacional de Navega-!
çã� Costeira

MC1vimento Maritimo ...Porto Flarianapolis
Servioos de Pas8sgeiros e de Cargas.,.... . _

, ; *

·'para o Norte

.

T�
.

Para o Sul
'!IR , I t "F' , ! 'n 5>" • -.- sr" ,t !t ._ ., t

Fretes de
..

cargueiro:

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schtnidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

� A A_ssociaç�o Cqos, ha-

Obras ca!ltratadas nDJ�llIlIsemestre '��:r FJ�n�1���h�u�('�c<1:�esa!
� de 1937 � instalar em seu Cons.
� � Jurídico uma See�ã�cons-
� donte em,�concre(o armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � Cobraneas a cargú,tos

�� Ponte de�ccncreto armado sêbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � respectivo Consultor, Ad\'a_
� Prefeitura e Forum �e Mafra � gado dr. João José da Sou-
7 rupEscolar de Mafra � xa Cabral, encarregando-se
� Grupo Escolar de Rio Nt!gm � este das cobranças judiciais
� Grupo Escolar de Irati R; ou amigaveis de debitos -o

�'� Maternidade de Rio Negro � ferentes a .contas comerciá�e
f:stação Experimental de Vitdencias ernTijuco Preton(Paraná) �?e n] SOCIOS, po��n�o ais

� Diversas construções de rcsidencias � interessados s� dirigirem e

� � nossa séde, a rua Felíps
�������V.i��1iJ�&�7A...VAVÂ..V&G Schmidt n. 8 (sobrado).

A DIRETORIA

o Paquete ITAGIBA sairá á 14 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.

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

O Paquete ITATINGA sairà á 18 do
corrente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Companhia Salinas Pervr.as=-Rto
i' Pring Torres eX (.:>'L Limitada ._. F!o
I Navegação Brasileira Limitada-Rio
i Navegação Caboíriense Ltda.c--Cabo Frío II

�i
Vandenbrando & Cia.- Santos t-

V: ..

\CE.:;S
ul'ltTAS P!\RA O peRTO DQ RIO DEJ·''''EIRO I

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,

I
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Te"1 sempre vapores em porto, carregando

. Encarrega se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espeeies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc.: cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Renhe cargas de importação, do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
A. Recebe-se carga" e encomendas até a véspera 'das saídas dos paquetes

Dfi'3VW DA E. DF: FERRO ARMAZEM PROPRIO VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a.
SERVIÇO O \RANTIDll E I�APIDO --PREÇ)S MODICOS

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

LO ."' '2T t. .,! �

ZFJws:::s;;rW23' .
.

-

Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas. paréil ser conduzida, gratuita-
r���;;:���� --

'����1
rnenté para bordo em embarcações especiais.

l}t4f���.J ��i�_' �� 4\

� .

II ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (PONE 1250)� A Favo r Ita ARMAZENS-CAIS HADARÚ �.'3:-�-(FONE·166�)-END. TELEG. COSTEIRA�] !.\� Para mais ínformacões com o Agente
� �

�
J. SANTOS CARDOSO

,���Â����������a ---J.-.-----
� Cálculo de qualquer Planta.e!,ecuç�o, fi�- I� tuX!R DE NOOUEIU� estrutu ra em cort-

.

cauzação e direção E'�r""t;:ftd" comsucceSlO _ toàl
� t d b

«A molf"nUas prov�nlentea da lJIIIdIII

�
ere o arma o de o' I as . � klh'"rezas do sanaJlel

� e ferro Aparelhamento com � �:'tO .

FERIDAS
.�

� plete para. ccnstru- � �"<), ���'�R�S;;,
N o�t=streito Ponta do Leal � ções de pontes em � ,tl'��': ECZHÁAS

ir
�

..

� concr-eto armado � f.L:.�(2 �����R�P!UI
/ � I � � � ir� ��OE������

�� B I L H E T E S

�
�1

�* �,.� SCROPHUlAS

��'4!:!J �t �i�"'> SYPHILITICAI

Federal e Santa Catarina

L;;:SICOS ENVELOP;;;;;;j,
ENG"BMRO GIVIL

SALAS 12:e 13

I R;�::�;�ülFlua iUijde Novembro, 418 ti

l' ANDAR I Par. seuconcerto, procurai a

� Casa M'lsicaJ. que conta com a

� oficina melhor montada na ca

� pital.
Rua João Pinto, I 2

Sandalias e sapatos de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

Grande vendas estão sendo feitas das maqul-
' menores preços. desde 10$000 e di-

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

dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co- CORTU M E -_ BARREI ROS
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.

e José Galtí.mi. SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

•__

R

__._T_R__A_.J_A_._N__
O

__

N

__

•

_S__ llíiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii_iliiiRU_Uiiiiiiii·_c_on_s_el_he_ir_O__M_tliiiiiiiifr_a'iiiiiiiiiiiiiii66iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiii �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR_UiiiiiiiiiiiiA_CiiliiiiO_N_S_EiiiiiL_H_E_IR_OiiiíiiiiiiiiiM_A_F_'RiiiiiiiA_'_3_9iiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiii__.·1FlorlanopoUs FLORIANOPOLIS Pedidos do interior á Caixa Postal 124

--.-._ .

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

vrifique os seus preços

Valdelln�r
Burlgu

TeL 1503 Curltib. iii Paraná

- -

I--

I
Formidave! !

. ·-··:-:.r '-" �. , .....
_. �

•. _ ..... _' • -, __..... -', ..... ;;il

Inscrito na Ordem dos
Advogados- Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças amigávefs e

jut:lcials
Comercin-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG <\

Santa Catarina

Associação AP��
C

•

I i sua

omercla ição é

Florlanopoz P;r:�
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IA GAZETA I
I· AVISAMOS AOS NOSSOS LEITOHES QUE ESTE :DIARIO E' VENDIDO AO PREÇO UNICO DE 200 (9

: RS .. NÃO SENDO NO'S RESPONSAVEIS PELO AU- :

������'�/j�O�Z���D��O���p��O���V��-�·��O-��-�·��p�r�o�p�r�.e�t�a�ri�o�e�D�ir�e�t�o�r�R�e�s�p�o�n�s�av���I�rr�-�.��_�.���!�"_�: MENTa FEITO POR VENDEDORES, QUE PARA ISSO :
p� \1 J A I R O c A L L A D 0.1 NAO ESTÃO AUTORISADOS. I

. i: A ·GERENCIA. :
I.�••••••••••••o••••••••••••••••o•••o••o@e.e......e•••

G

A abOliç;;da escrava..
ri

'�"[ara através da idade
contem.poranea
(Neréu Correia de Sousa)

Todos sabem que foi na França, no ano 1789, que
se fragmentaram OI!! esteios da aristocraeia real, a cuja som

bra floresceram velhas civilisações, e se cobriram de gloria,
11.0 mundo antigo, os Trajano, os Augusto, os Constantino,
os Valentiniano. Em meio a anarquia reinante do vendaval
revolucionário, forjava-se a estrutura do regimen democrati
co, que seria adotado pelas principais nações europêas, alas
trando-se, mais tarde, pelos continentes americanos. Era c

extermínio da distinção que havia entre as elásses sociais,
refundindo-as, uniformisando-as com 8 proclamação da igual
dade civil e politica de todas os cidadãos. Desaferrolhava-se,
assim, os portões do cativeiro para dar passagem ao sêrvo
branco, agrilhoado, desde épocas imêmores, pela suoremacía
universal de uma clásse despótica e priviligiada.

t

Após o desencadeamento desses fenômenos SOClaI8,
apresentava-se, ainda, reclamando solução, f) problema da
escravatura negra, cuja existência constituia uma afronta á
civilisação contemporaaea e ás leis do cristianismo.

Com a tomada de Constantinopla pelos turcos em

1453, o homem, dispersados rs sábios gregos pela Italia, só
&e ocupava com a revelação, ao mundo, dos tesouros da an

tiguidade clássica, envolvendc-se unicamente nos assuntos que
implicavam ciência, letras e artes, numa atividade jamais as

sinalada no univérso, Apenas, enquanto se verificava êsse
progrêsso formidável nos domínios do conhecimento, o espi
rito humano, eivado das idêas do paganismo, caminhava in
vérsamente, na mais clamorósa dissolução moral que alastrou '

no alvorecer dos tempos modêrnos. Não se podia admitir,
entretanto, que, após essa marcha regressiva dos esplendores
da fé e das princípios divinos, não abrolhasse, nóvamentc,
no .aração do homem, a semente germinado ra do amôr Ira
térno e cristão. E foram 08 remanescentes dêsse sentimento
de solidariedade humana que ditaram os códigos do mundo
que havia de surgir, com a revolução francêsa, dos escôrnbros
seculares do velho imperialismo dos Césares, e que, posteri
ormente, adotando o conceito que reconhece a inexistência de
superioridade de raças, determinaram o consórcio de almas
nóbres e generósas para terminar o espetâculs doloroso de
um povo que vinha sendo desumanamente mercadejado co

mo um tráste despresivel e sem valor.
Assim é que, no ano de 1815, reune-se o congrêsso

de Viena, em cujos anáis fica registado, como primeira e prin
cipal cláusula, a proibição do trafigo dos negros. Em 1834 a

Inglaterra proclama a libertação dos seus escravos. A Suê- I

cia em 1817 e, um ano depois, a França, secundadas, pouco
a pouco, por quasi todas as naçõeli do velho mundo.

No continente americano a p['imeira nação que abo
liu a escravatura foram os Estados Unidos, o que causou a

guerra da Sucessão.
N6 Brasil. a primeira vós que se ergueu 'a favôr do

'favo foi a de Jerônimo Sodré. Em seguida surgio o Dan

d.)� negro, José do Patrocinio, poéta e romancista, orador

OSt.lll"ais inflamados, que sustentou, eontra os advHsarios a-
mo IDUl

i 'I'
.

b 'lh d
..

·

t A os, os pre lOS maIS fI antes a campanha abohclO-

ndlS 8.

te
I
) lado deste e entre outros militaram desassombra-

amen J
.

N b R b Q" B .,

Luiz Gam. oaqUlm
a uco, e ouças, Ulntmo ocamva, e

· .. ,:"f..', E �, o �amoso advogado negro.

d·
'. ·'··�eL."y,eI J sabIdo, de ql'lantol atentaram para os rc�ultados
essa - .

I B'I
. .

,

econ
'Bao SOCIa no raSI, os preJlllSOS que acarretou ao

pal�'d de \ômico e socialmente, a abolição da escravatura. A
SOCIe a

b ·1' d 'I d
-

h f'
.

t nU
raSI eIra o secu o passa o nao I!!a ac ava eu ICI-

en eme d b A

d d' 'Ih- d
escravos,

l pre�ar�da Pdara rece �r c�rca ? 0IIS mEl oes. e

f 'to
conetItlll os e gente matIva e mcu ta. ,por II!!SO,

os e et
d d'

-

f -

'd dt' s
,s essa lspersao oram, nao se po e negar, esas-

1'080. S
-

t' d f·

h
em uma preparaçao an eClpa a para en rentar, SO-,

SIll o.
d' Ih I

.

d P' I�'. ,os estmolil que e outorgava a eI a fmcesa m-�
:

perll'l t
.

b d . �
. ..t, o negro, en regue a iiI mesmo, a an onou o 'IXO e allil'J'

8��zIlIas e dispersou-se, em massa, pelas cidades litoraneas,
lI,eoitando-se nos morros e nos subúrbiel, especialmente no

Rio de Janeiro, onde vive, até hoje, na maior promiscuidade
e parasitarismo. Afim de que não sofresse as consequencia�
da sua inaptidão para a vida citadina, e esta, pOI' sua vês.
não �ofresse a paralisía do seu rítmo evolutivo natural, !le

ria preciso q1:le a libertação !IS processasse lenta e progressi
vamente, de conformidade com a inteligencia e o gráu de
ensino de cada negro. A adoção deste sistêma, todavia, era

quasi impossível naquela época, pelas deficiencias social e e

conômica. Além disso desmandaiiia muito tempo, e o Brasil,
sendo um país cristão, não podia continuar um país escrava

gista. Seria uma afronta ao espirito liberal e associativo do
brasileiro, e, partiGularmente, á mentalidade do século. Daí
não ter sido precipitada a libertação dos escravo�, em 13 de
maio de 1888, apesar do congestionamento e OI'! distúrbios
provocados em quasi todos os centros urbanos.

Festejando o cincoentenário da abolição, o Brasil
rende uma homenagem, não só aos grandes próceres abolicio
nistas, como tambem ao preto brasileiro. homenageando, nê
le, as figuras primazes da I!!ua raça, como um Rebouças, um
Patrocinio, um Luis Gama, um Evaristo de Morais, um

Teodoro Sampaio, um Cruz e Sousa, um Juliano Moreira,
um Francisco Glicerio, numes tutelares do Direito. da enge
nharia, das letras, da poesia.

Glória ao negro brasileiro, cujo sacrifício arrancou
este país da barbaría dos primeiros séculos, drenando a ter
ra selvagem com os músculos dos seus braços e regando-a
com o sangue das suas veias.

I E que. no dia de hoje, se er�a um monumento de
gratidão e respeito no coração de todos os seus irmãos bran
cos.

z T
Auto Diesel do Brasil S.A.170 contos O TEMPO

"voando" ••• Departamento de Aéw ....

ronautica �ivil FOI NO.Mt�l'DO SEU R�PRESEN'rANírE
GERAL EM S.1\.�iTA tCAT./\RIN.\� O SR.

ADOL ..<\ll SCIIWARZ
A poderosa Companhia � Auto 1 ----

�iesel do Brasil ? A. ", reeonhe-j NOS S A V IDAcida como a maior organizaçao
do sul do país em matéria de ;0;.;;;;;..,.;;; , _

automovel e caminhões movidos ANIVERSARIOS
a óleo crú, vem de nomear DR. JOSE' FERRElRA
seu representante geral, em nosso BASTOS
Esta�o, o conceituado agente co- A data de hoje, assinala 0

mercwl. sr. Adola: Schwarz, e_s-I transcurso do aniversario natali
tabele?Hlo na, cidade de Sao cio do nosso distiuto patricio sr.
Francisco do Sul.

I dr. José Rocha Ferreira Bastos
Se a �ompallhia, �m si, .,pela prov ête advogado e integro SlIb�

sua formidável capacidade, ja re- Procurador Geral do Estado.
presen.ta urna garantin. a impô-Ia Espírito culto e muito bernquis-
a confiança e preferencia do pu- to no meio social de nossa terra
bli AlI d f

'

ICO, a escoina que vem e azer, pela sua maneira de gentlemau,.
do sr. Adolar Schwarz para se:1 f) aniversariante, por certo, na

.

rep:_e::;entante, vale como a ef�tI- data di hoje, será homenageá
vaçao segur� dos altos negoCiOS dissimo pelos seus inurneros ami
que lhe estão reservados neste gos e admiradores, que lhe pro
Estado. porcionarão hem merecidamente
Trabalha?or incansável, larga- estas homenagens de apreço das

mente relacionado em todos os mais significativas e merecidas.
recantos da terra catarinense, com �A Gazeta» felicita-o cordial-
um nome respeitável e uma

hO-1 mente.nestidade simbólica, a designação
de Adolar Schwarz, traduzirá

pa-,
RO�ALD LUZ

ra a «Auto Diesel d� B!asil S. Passa hoje � aniversario do in-
A. », uma fase de realizações efe-I teressante garoto Ronald Luz, fi
tivas, qUH excederão, certamente, lho do nosso distinto conterraneo
toda a expetativa dos seus diri- sr. Haroldo Luz, alto funcionario
gentes. da Delegacia do 'Imposto sobre
Nós, que o temos na conta de a Renda, neste Estado e de sua

um dos espíritos mais dinarnicos '
exrna. esposa d. Dulcemar Soares

e operosos do nosso comercio.] Luz.
sentimo-nos bem em apresentar- II Festejando a data, Ronald oíe
lhe nossos melhores parabens, recerá aos seus amiguinhos uma

pela preferencia com que foi dis- i rnêsa de dôces,
tinguido, desejan?o-lhe, assim, I
como a Companhia que repre-I Vê passar hoje o seu aniversa
senta a maior �oma de Ielicida'l rio natalicio o sr. Eduardo Gri
des e de uegocios. sard, competente Iuncionarío da

Secretario----d�--Se�! �:�.toria de Estradas de Roda-

gurança Pública

PORTO ALEGRE, 12 Foram
prêsos em Livramento Osorio Lara
e Anaaias Adinago Almeida, auto
res de uma falsificação em São Pau'
lo. Segundo foram informadas as
autoridades riograndenses, aqueles
dois individuos, apresentando se

como fazendeiros em São Panlo,
conseguiram retirar criminosamen
te de um banco a quantia de 170
contos, refugiando-se em janeiro
ultimo neste Estado. Ambos vão ser
enviados para a capital bandei
rante.

Bóletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para Q período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Bom, com nebulosi-

dade. Nevoeiro.
Temperatura-Estave!.
Ventos:-Variaveis, frescos.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 26.6 e mi
nima 15.7 registradas, respecti
vamente, ás 15.00 e 7.50 horas.

Pereg.·inos brasilei
ros� em Roma

VATICANO, 12 o arcebispo de
Porto Alegre, d. João Becker apre-
sentou hoje ao Santo Padre os pe- reunírtos junto á sua pessoa. os re

regrínos brasileiros que vão parti- presentantes da fami 'ia cristã, "tão
cípar do Congresso Eucaristico de afastados geograficamente", Nas

Budapest. O Sumo Pontifice exprí- tão proximos de seu pensamento e

míu sua grande satisfação de vêr de seu eoracão paternal.
ee O e••e�c�•••••• �

• i
• •

I Feira N. SG FátílDa 1
• •
• •
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1 HOJ� -- AMANHÃ E DEPOIS I
• •

: :

I
NO LARGO LATERAL AO QUARTEL DO 14' B. C.

..::GRANDIOSA FEIRA DE ARTIGOS DE VALOR NA RO-
DA DA SO'RTE.

ABRILHANTARA' AS 'FESTIVIDADES A BANDA

1 DE MUSICA DO 14' B. C. I
• •
..................................08.8 e.�

Revolução Integralista
Continuação da la. págini?

MATEHIAL EXPLOSIVO LAN- rael Souto, tão logo seu estado
ÇADO AO MAR de saúde o permita.

RIO, 12 - Devido á grande
quantidade de bombas explosivas, I CONFIRMA-SE AS PRISÕES
petardos e outras máquinas de RIO, 12-Positivam-se as pri
destruição apreendidas pela poli- sões dos generais Bertoldo Klin
cia, determinaram as autoridades ger, Castro Filho e dr. Barbosa
que as mesmas fossem lançadas Lima, tendo este último sido re

ao mar, o que começou a ser fei- colhido á Casa de Detenção.
to esta tarde.

1- A- TinturariaENCONTRADO O AUTO DO
ISR. PLINIO SALGADO

RIO, 12-Foi encontrado aban
donado perto da Gavea, o auto
movei n. 21.196, de propriedade
particular do dr. Plinio Salgado.

O automovel em questão,segun_
do a policia apurou, foi abando
nado no local por um individuo,
que até ao presente momento não
poude ser identificado.

;
Fez anos ôntem, o jovem Jor

i gr. Euzehio do Espírito Santo,
: dedicado empregado de <1 A Ga

Do Rio de Janeiro, para onde I zeta »,

havia part�do, ha dias, em.. objé-' _

Fazem anos hoje:
to de S�:VIÇO, regressou, ontem, i () academico Orlando João da
pelo aviao da «CondoI'" a esta I Silva Medeiros'
capital, acompanhado de sua ex-I o j'wem Ga�tão de Assis, el!!
ma. esposa, o sr. dr. Iven:;; de tudante;
Araujo, ih;st:e Secretario da Se-I o menino Wilson Schmidt;
gurança Publl:��, o qual era aguar- o jovem Porporato Nunes Pires;
dado no trapICoe de desembar- o sr. João dos Santos Neves;
que pelo representan�e do sr. In- o sr. Antenor Borges, dedica-
terventor Federal, tItulares das do funcionario da Cia. Força e
outras pastas e grande numem i Luz Catarinense-
de pessu::t� amigas. o menino EdcÍio Antonio, filho

do sr. Eduardo Nicolich, concei
tuado representante comercial.
VIAJANTES
(Vja terrestre)

� M .. •
Lista dos pas"lageiros que se-

guimm pela Vit'lçã. CruzeiroLtda.:
feira de N. S. de -Celia Costa Linhares, Maria

Olimpia Santos, Helmoso F. Cor-

A banda da Sociedade Musical fátilna �la, �dol��l HichFhie�teIB' Am�drio
"Amôr á Arte", fará retreta no

ves a I va, uzu raga, r.

Realiza-se hOJ'�, amanhã e de- Manoel M. Pinheiro, Guilherme
jardim Oliveim Bélo, hoje, 13 de V I O
Maio, observando o seguinte pro- po!s a feira _de N. S. d� Fátirnll, are a e Iga Cunha.

grama: ')r�-construçao da �a�m,: do �g- CHEGAM UNS
l-Marcha Triunfal Brasileira de trel�o, o futuroso distrIto de Sael

F. B. I Jose. .,

SERA' OUVIDO O PRINCIPE 2-Valsa-A. Batuta de G. Beneiii. .Conform� pr?grama que ]a pu-

D. JOÃO 3-Samba-Foi você de A Alves bhcamos, sao mumeras a9 atra-

RIO, 12-Está apurado que o 4-Marcha-Touradas em Madrid ções proporcionadas ao público.
ti'

. de João de Barros Iniciamos hoje a puhlicação de
aU.0Il!0v3 _em que VIajaVa � ,. .

.'

dados sobre a N. S. de Fátima:
PnnCIpe Joao de Bragança, fOI a-Fox-Trot-Ha de vencer de H. -

�� �--�-----_ ....._-_.-_.- .._-.

atingido por dois projetis, um dos I Holmes.
. . fA'TIMA _ A LOURDES

LOTERIA DO ESTA-
quais eSLilhaçou o para-brisas, 6-Samb1-Balan� do tabolelro � RTUGUEZA

DO DE SANTA
indo o segundo atin"ir sua alte- de André FIlho. O CATARINA
za. 7--Marcha-Seu condutor de R. FA'TIMA é uma pequena e

Ao que parece, o veículo foi e Alvarenga. pobre aldeia de Portugal, na Co-

alvejado, quando o Principe fez 8-Mazurca-BeIl Angelo de R. va da Iria, desta distante cêrca

uma manobra, como para entrar. Martini. �ais ou menos de dois quilome
n0 Pala cio. I 9-Dobrado de Joaquim Carneire trüi. A estação que serve Fátima

O Principe D. João de Bra-j Jor. de Vespasiano. é a da cidade de Leilia, linha

ga.nça será ollvido pelo dr. Is- 10-Tango-9 de Julho de J. Pa- Coimbra-Lisbôa. Leiria é a séde
dula. do bispado, em cujas proximida-

M•-n.-stro Os ll-Samba-OIá seu Nicolau de de., fica o celebre mosteiro da
• P. Barbosa. BatalI:ta. Ha poucoc anos ainda,

Id A h
12--Marcha-Iés! Nós temos ba- Fátima era um lugar .ompleta

va O ran a nanas de João de Barros. mente ignorado. Hoje, porém,
13-Valsa-Sonhei contigo de Pe- afluem ali de todos os p0ntos de

dro Cunha. Portugal e da Europa, dezenas e

l4-Marcha - Liberdade de B. centenas de milhares de pessoas,
Lacerda. mormente nos dIas 13 de maIO 15330

15-Fox-Trot-Sirio de Prisco de 16 de outubro, para honrar N. S.
Freitas.

.

do Rosario, que fez n'aquele si- O numero 8828 foi ven

16-Marcha - Venha vindo de tio 6 aparições a três pastorinhos: dido na cidade de Florianopolis
Prisco de Freitas. Lucia de 10 anos, Francisco de 9 e os demais numeros sabe-se terem

Dobrado "Para a retirada", e Jacinta de 7. A primeira apa- sido adquiridos pGr pessôas re

Paulo Schlemper da autoria de rição foi a 13 de maio de 1917'1 si�entes na cidade do Rio de Ja-

Vespasiano Souza. (CONTINU'A) nmro.
.

é a melhor.

Assassinou o cole
ga com seis tiros

Sextaufeira 13 de maio
Vatapá baiano

no Bar Restaurante Elite

VICTORIA, 12 Esta capital
foi teatro de novo crime que causou

gran1e sensação. Fernando Trance
so, funcIonario da Estrada de Fer
ro Victoria-Minas, assa!'sinou c()m
6 tiros seu colega Teodoro Silva.

O SR. PLINIO PROCURADO
ATIVAMENTE

RIO, 12-Muito embora tives
se corrido, com insist.encia, a no

tícia de haver sido o dr. Plinio
Salgado detido pela policia, o

certo é, que tal captura não foi
efetuada, achando-se várias tur
mas de investigadores empenha
da,: em descobrir o seu paraàeiro,
uma vez que as autoridades se

acham na convicção de que ô
mesmo não conseguiu sair desta
capital.

RETRETA

Chegou pelo «Carl Ht:'Iepcke »,
o nosso distinto patricio sr. João
Roberto Sanford, alto funciona
rio da Alfandega do Rio de Ja
neiro.

Resultado dos pt-e
mios maiores da ex

traeão de quinta fei
ra do 12 corrente:

1176-4.
8828
10864
6996
9287
1180
2199
7890

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
500$000
500$000

,

•

A bordo do avjão da CONDOR,
,
passou, ontem, pelo nClsse. porto o
.;1'. dr.Osvaldo Aranha. Ministro das

. Relações Exteriores.
O chanceler brasileiro foi cum

primentado a bordo, delo sr. Inter
ventor Federal, que se fazia acom

panhar do chefe da sua Casa Mi-

I Utar, capitão Asteroide Arantes; co-

l
mandante Crlstiniano Aranha, ca
pitão dos portos; secretários de Es-
tade e outras pessoas 4,e elevado
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