
RIO, 16-: EllLr� ?s d�poimento:;, do outros o sr, Belmiro Valverde. A
t�mflos pe:,:) �OltCHl, flgura, 0, do: Que este, por o,casiêío do últ!mo I2 tenente LO Corpo de Fuzileiros encontro que tiveram lhe disse: Proprietario e Diretor Responsavel
Navais, Julio Barbosa do Nasci- I -«Na manhã de 11 do corrente, ,

menl,o, que comandava a guarda encontrar nos-emos no Palacio ANO
do Palacio Guanabara na 1l0iL(� G uunabara.» '

de 10 para 11 c�n correute. i
.
O, referid? oficiai confessou (}ll,e I

_.--.

-_
--.-,-- .

�a integrnlista e que mautove 11- I !"!2
gações parn H deílasracão do mo

vimen .o subversivo. Saucndo 05

ehefes do movimento, Cj:H' êle de,
clarunte, dava guarda ao PaJacio

IGlladnabara, t�YeDêssde selor_:, desi- 1\. prisão de OOI-a tituições legais, I Residencia vareJ·ada Porque não �oi ata-
gna d para agir. es e então pas- ! '.. •

SOII U entender-se com o capitão I
Lemos . -

cado o n:UJllIstro da

da reserva do Exército, Sevéro
A IUelS30 d� sr. Raul I ,RIO, 16-�s autoridad,es fl�, M,u·inha

Furnier, um dos chefes do movi- RIO, 16 - Noticia um vesper-
Leite mmenses varejaram a resídencia

, 'do sr, Raul Bandeira, á rua Pe- D lOmente, de quem recebia instruções tIDO que, segundo comenta rios .H ,16-0 ministro da Ma-

c ordens nos encontros que am- ouvidos nos corredores da Policia R�O,] 6-0 sr, Raul Leite reira Nunes n. 76, O morador, é rinba declarou ao «Diario da Noi-

bos tinham na esquina do edifício Central, Dora Lemos, que é pro- chegara a penetrar n') Palacio do ?lement? de desLaqu� ,nos meIOS' te" que o fato de ter se mudado
onde se acha instalado o Minis- cer feminista do iutegralismc e Catete, sob o pretexto de apresen- lt1tegrahsta�. e a poh�la, em ,eua i para Ipanema evitou que fôsse

terio da Fazenda, que se acha presa, privava da tal' ao chefe do governo os curo- casa, enconL�ou um fifie, calibre ] surpreendido pelos assaltantes, os

Perguntado com quem se havia intimidade do sr. Plinio Salgado, I �rime��os das associ3,çõ�3, de que 44"�a uma, c;�lX� co�tendo, 40 b�las, : quais na madruanda do dia 11

entendido para o assalto ao Pa-I Frequentava sua residencia e go-,
e presidente, mas, dali, fOI man- varr s, carmsas verdes, cinturoes e bateram na sua antiga residencia,

lúcio Gucnabara, o tenente

Nas-/
sava de sua inteira confiança, I dado retirar-se por ordem da De-, matel'la�, �e propaganda, i retirando-se disfarçadamente, de-

cimento respondeu que exclusiva- A reportagem de um vesperti- legacia Especial de Segurança Pu-I A ?O,lCIa) prendeu, tambem, um 'pois que se cert.ilicaram da sua

t
'-

F 'f'
'

h' b litica e Social I seu filho. 1 aulo, dmen e com o capitão urmer, 1- no conseguiu oje o ter nOV08 ". I O r" d'
, mu ança.

cando este em comparecer no I detalhes sobre a vida de Dora Seguido, de perto, por investi- utro li,I10 o lt1te�rahs�a de Historiou aí quais as residen-
Guanabara em a noite de 11 ás Lemos, a mulher que fez a sau- gadores, pouco depois, foi prêso I

nome Darci Haposo, nao f�I en- cias que foram assaltadas citan-
23 horas e .J.5 minutos, com urna I dação integralista durante as ma-

e conduzido á Policia Central. c?ntrado, por ter desaparecI?o, ha ! do os srs, Guilherme Hieken e

-

..

---

turma de 130 homens, nifestações em homenagem ao
dias da, casa,�:n comPbanhla de i Castro e Silva, A'quele, ernbóra

A t I id d I:> bli
outro mtearansta. SI1 e-se que d d

' , .

cresceu ou q ue pouco antes presi ente a repu ica, na tar- , h" ,

d
esarma o, reagiu atirando um

dessa hora, íôra chamado por um de de ontem, O reporter ouviu elemer aviam se I�co,rpora o aos grande tinteiro nos assaltantes.
iud t d d d P id Iz' ,

h h 'I I t t
e ementes autores na intentona na d' d

'

di f"aJIl an e ,e or ens o resi en�e
I

IZIn a, compan e,lf,a l e ,quarto mpftr a" e madru ada de 11' acu III o une I�t�menl.e o seu ·1-

da Hcpublica, o qual lbe trasmi- de Dora Lemos, Zizinha disse que V 1111 g, lho em seu auxilio, com um re-

til! a ordem de manter as senti- I
conheceu Dora num cinema e de a _. vólver em punho, pondo os assai·

nelas ,a�enta,s, e vigilantes, porque i Sll� vida �abe que tinha uma ir-I eXperlenCla
�e8elllit1JeOGe�l).otla••••Go••••

I tantes em fuga,
o capItao Flhnto Mueler acabara ma, em Sao Paulo, e

costurava'l I ·�qU "_"'� """" __M.�_M

de informar que qualquer coisa - Uma tarde - afirmou Zi·
T' O rIr AO'�(lnaldo' Um ex eSCf:;lVOde anormal estava sendo esperada zinha - da apareceu na pensão P_ORTO A�EGRE, 16 O telealU. 5U :

-
u com

,

' gr3fIsta Lounval A 'cantara resli- Ipara aquela nolle, nervosa. Declarou que estava de- t zou, ontem, á noite, na sédc da Di-li d G
-""

·f·· 120Pouco depois chegavam ao Gua- vendo 6 meses de quarto e não· retoria Regional dos Correios e Te- e oes O! reln- f anos
nnbara o capitão Sevélo Furnier sabia o que fazer, A convite de legrafos, na 'p�esença do diretor da-

ú. frente de vários homens farda- Zizinha, Dora passou a viver no
quela rep�rtJ.ç�o e de llI!me,rosos al- tegrado, , , , tos fUnCiOnarIOS, a pnmeIra eXlle-

dos de fuzIleIros navaIS, seu quarto, Ontem, Dom saw, riencía de transmissão do aparelho
Houve alarme, nêsse momento, 'I sem dizer para onde ia, e até aj· BAUDOT, pelo radio, ou seja, o S P!\ULO 16 P d t d
'd d t h d 't

-

'h BAUDOT sem fio
. -, or ecre o e

no selO a guar a, emquanto os a ora a nOI e nao ,tl,n ii re- ,,'" '��' hoje, foi reintegrado do sr. Aguiual-
srus componentes procuravam mu- gressado, Nade desconfIeI, por ela f ,oCoexltlotObtldo p,;om adexPderLnda, I dv de Araujo Góes, no cargo de de·

, , "Dl mp e o. surpreen en () a to-· IMI d d'" I" d 1 ImClar.se. costumar Ir aos caSIDOS, dos os presentes. �,,!a ,'i), �,po lCla
_

e a. c �sse, com
O declarante disse, então, aos O reporter indaga de Zizinha, Experiencias analogas foram ten. �xu�raCICW Jpu�tbol' a secretardl� d?t Se:"

d d
"

'I d' DA' '�adas s lt d d' � r nça U Iea, sem I!'eI o a
seus coman a os que serIa lOUtI como po la . ora Ir aos casmos' ,em r.esu. a �',em lversos percepção de vencimentos em

qualquer tentativa de defeza do �e não tinha dinheiro, Zizinha a- grandc,s cen�ros clen!_lflcos., i atraso.
,

, h SegundO mi'ormaçoes autOrIzadas
PalaclO, falando-lhes nestes ter- trapal a-se e não sabe l'espon- é a primeira vez, no mundo que Não
mos: der, alcançado3 os resultados pelo tecni· ---------------

-«Como vêm vocês, ha um C(l Alcantara que, ha varios anos,

movimento vitorioso, A nossa rea- IfI"'hpufeur d
vinha realizando aprofundados estu,

...., •• captura o dos nêsse sentido.
ção sería o derramamento de san,

gue inutil.:.
Depois disto, o tenente Nasci- RIO, 16 - O comissario Lírio

�ento seguiu com o capitão Fur- Fo�s�ca, da, 2,6a, Circunscrição da
, •

Ylier e o ex-sargento Manuel Pe- PohCIa Mun!clpal, I��ro\], ontem, A funÃ�do O navIo
reira Lima para o jardim do Pa- um t<mto, cum a p:lsao de um, e-: Uu

,Iacio Guanabara, todos armadOS,!lemento, que assu,mIU grande Im-
I
•

IA", HG t 1= d"A certa altura, o declarante, portancIa ,na lD�entona verde Ing e� rea ln s. LUIZ, 16 Realizar-se-á no

tendo verificado a pouca robabi-! e ��e, por Isto, ;al ser de }rande I dia 15 do corrente, a sole_niclade da

l'd d d 't
'

p
f

' I utIlIdade na ultima «demao» po- A
: entrega da bandeIra nacIOnal, ofe-

I a e
_

a VI ofIa, PIocurou uglr,! liciaI para extinção dos traídore,: VALENCIA, ,16 � vapor ingles: reci,da pela colonia portuguêsa á
mas nao poude faze-lo, porque um' d t d S'

GREAT END lllcendlOu-se e alun- PolIcia Militar do Estado.

elemento do capitão Furnier lhe' a ep os o Igma" clou, em consequencia de uma bom-

vigiava os passos, �rata.se de Jose, Rêlnha, O!l!() ba que lhe caiu �obre o conve�, duo

C t 'cl tonsta que conduzlll ao centro rante um dos tres ataques aereos,

on,ou: em segm' a, que o sar-
da c:dage mais de iluarenta inte-

I da madrugada de hOje. Informa�se

gento OdIlon, falando do lado de
r d . b 'b' d·L I: que ha vinte mort3s e dezoito fe- 5 G. Regl·mentofóra, pediu entendimentos com a g:a IsI a� os Sll UI lOS a eopo - , ridos.

guarda, Esse sargento disse, que
dma �fIm de tomarem pat:te no

estava alí da parte do ministro I
audaclO50 assalto ao PalaclO Gua- AVI·al'aNO

da Guerra para infOlmar os rebel- nabar�", �
eles que mais de uma brigada es. ,Jose ,R,anha e adepto do fUgI-.ManU'estaeãu ao ceI.

:__õii_iiõi_==_;;",Ai_iiil;>,--- .ãiii- _

tava do lado de fóra para a de- tIVO Phmo �alg,ado, ,t�ndo posto I' Cordeiro de .'8.-ias RIO, 16 Seguiu para Curitiba, I
.

feza do Palacio, ao que o decla- o seu carro, a dIsposIçao de ,to'l de avião, afim de assumir o coman- "�EM·A'Ll'A GAL
rante retrucou que o Guanabara dOR os camIsas ver�es que Iam. do do 5'. Regiment') de Aviação, f:j � fi)

"

'p,' I tomar parte lIO mOVImento, I PORTO ALEGRE, 16-Decor- para o qual foi recentemente no

la estava domlllad(�: lossegmndo I Em ma dT 'f fi _' reu entllsiastica a manifesta ão m�ad.o, o ceI. Plinio Laureno de
nas suas declaraçoes, o tenente , ,u ,.

I IgenC13 e IZ, o co I. ,ç I OlIveIra. O goveAr t" d"
N

'

t d' h d I
mIssaflO LlI'lo acompanhado do I promOVIda pelo povo nogranden-, -.

no ca Cllnnense em entE!n Imento com
aSClmen o IZ que, aven o en-

'
, , J Cd' d F' I as altas autor'd ..IJ 'DOt I'

C f
-

d I I
Comandante Monta dos Íl"cals

I
se ao C:)fone -,or eIro � anas" A C d C t

I a�es Ii1hl ares reso veu U'4stituir este

a?t certa confus�o, e a se apro- Ruí Natal e Her�c1ito e" do� Saudaram o interventor gaúcho; asa e as ro I ano a Semana do dl.l. Osorio, que sera- le5·','.
veI.ou para uglr para o morro:·

,
.' ,'n d d

: � I!.

que fica atrás do Palacio, onde

ii guarddas
1.098 165? e 558 fOl sur- 'I valI:Fd

ora or�s;, te�:- o s, s, r('s-

AI S-
vamente comemorada nesta capitaDo

ficou escondido até ás 3 horas. preen er 0_motoflsta verde na poOn I o em
,

elO (lldscl�rso,. ves, em ao Assim é que estiveram reuíiI.dos. ontem, ':;;'.1;
A h dA rua Jaguarao 30 em Braz de povo aClamou e Iramemente

1
7 ...

essa ora, escenLlo o morro, P' d
"

, _

'

t t f' I' 1 P I
6 horas •....0 <:Jab;""'ete do sr Secre&-· d E,(I. •

.

f d d I I ma, ando-lhe voz de pnsao e o lO erven or e ma lZOU aque a

au O
,.. ",.. .

. ..ara0 o .n ..eraor e
sam nos �_n os e uma�asa,g�- cemduzindo-o ádeleO'aciade Irajá homenagem com o HinoNacional Justiça dr. Ivo d'Aquhllo, autoridades civis e min-
gou o I;l0r �odParad� rua, omdan.,o ,. Em poder de R��ha foi encon� cantado pelos milhares de mani-I tares, che�es de repartições e J·ornalistas.
um taXI e In o pe Ir escon efllO f "

'd 'd t' 't- trado grande numero de docu- e�tantes, S PAULO 16 Teve lunar no Após ter o dr. Ivo d'AnUI'no exlril ....s ...o o f;m ""

na reSI enCIa e seu 10, o capI ao

I
' ,

-

. ,
-

� "11 It"" t. • ...

d f d O mentos mtegl'alIstas, alem de tl'es I salao nobre do InstItuto Geodrafi- que se dest;nava aquela ··eu .....·a- "" "'onst.·..Ilo··II"·· <.>;j s""ga .e mar e guerra re orma o, scar
Ih bit' fI I

- ---- co a cerimonia da instala"a-o da
• • ." v '" ""'" ....... � .

S S
'

d I nava as, o e ms e .arou as, I
' .,..

t
,-

f·'ouza k,pm o�' , O perigoso ele t f' t.,
Casa de Castro �lves,em São Paulo. e comlssao, que. Icara encarregada de organiz�l'

Seu tIO, porem, mformado do .,

men o OI en re

'O s.
i Aberta a sessao, o sr. FredeI1co e-sas CO

- c. "

t" .

'd b d' gue depOIS de autoado, á delega-, C a p eraflm Ilq'diti declarou in"talada a Casa de
iii memoraçoes paQ,rlo acas: comandante Crn-

ocorn o, ver erou o seu proce 1- , , , .

1
�

t'· A h . -

.

t d Ih d·
- Cla de Ordem PohtIca e SOCIal. • Castro Alves. Fez uso da palavra, Imano ran a, capatao dos porto':'; corone� Cand"5.o

men o, eu- e voz e pnsao e

I
a seguir (1 sr Frederico Arditi que C Id

. r- ,.

mandou conduzí·lo ápolicia,acom- ... Vargas adl·do a-"" rraçoua;dircirizesdaaçãointel�tuall a as, comandante do 14 B. C.; dr. Ivo d'AquirH'�
I panhado por uma escolta do Ba- Capanga de Phulo 1 , �a �asa Castro Alves, além da divu!.1 secretário do Bnterior e Justiça; des. Henrique Feri-
talhão Naval, que requisitou pelo Salgado

'

D P A II g3Ç�O da o�ra deI Castro bA1Vlhel'. !'ubb. tesA II'Ilresidente do Instituto Histori ..,· "'eu ifl'''''nt"ld".o
I f

cara 11m Jorna e tra a ara pelo 7,11" , "" a. ��,

te � one.

d hA···
intercambio lamerical1o. Depois da Regls, cOfrli1andante da força ..púbUca n jornalieta

.e�gunta,o como. con, ecera o, RIO, 16-0 inclividuo Enio Ilelt':!,Ta dos estatutos, foi encerrada a Marimnho Canado presidente da A C I .9 f;;
�

capltao Severo Furmer, dIsse que Fernande� do Couto era conheci- RIO 16 O ministro da Guer-
scssao. ,_'.' .s., pro. <:::íi:-

foi por intermédio do ex-sargento do como 11m dos chefes da milicia ra man'dou ficar adido á Dirctor!.a!
- ,_ bast&ao Rocha, supermtendente do Depar'tamentn

Manuel Pereira de Lima, a quem, que guardava as costas de Plinio Provisoria das Armas,. até sqjUnda!
.

de Ensino; jornaUsia Batista Pereira diretar da
por �ua vez, co�h�cêra na resi· Salgado o, p�meiro res�onsavell ���gx:;. o cap. Serafllt! D::Jrnelas

I P rêso O autor do Imprensa Oficial; Gustavo Neves, diretor da Dir(�,,,
deDela do dr, Phm� Salgad�, pela orgam�açao dos "camlsas-ver- i�, teria do Interior e Justiça" prof. Luj� T' d d

O tenente NaSGlmento mfor- des» no paIS,
.

f t d b·lh t diretor d D d'"" ;:). ran a e,

mou, ainda, ter ido três vezes ao Tinha êle missão especial no ur O O I e e O, eparta�ent? e �nsmo;, B�spetor es!:o-

prédio da Avenida Niemeyer n, serviço de espionagem, sendo des- CondA)n�do Cot-
Dar Romano Moreira; Jornahstas Jose d� Diniz e

522, onde se encontrou com o dr. tacado eIemente de agitação e de IL li 24 655 Jairo Callado.

BelplÍYo Val!erde. o - ex-of�cial do abs?luta c?nfiança dos maiorais

tf
"di· Para presidente dessa comissãD foi eleito ()

EBxebrClto PLl?lSant ef, dr. dRmmtund0 dOOlllttegrahsmo'd f
' ne I RIO· 16 F' � I ilustre capitão dos Portos comte. Cristiniano Ara ..

ar osa Ima, a 1m e rocar nem, quan o era elta a ma- ,
- 01 PCt;SO no centro 1 nha e ara secretário· . - , .

idéias sobre o movimento, nifestação operaria ao presidente ,da cidade. o autor do furto do p., O Jornalista Jose do Dlnlz.

Por último, informou, que, se- Getulio Vargas, foi êle prêso. quan- �ERLIM,. 16 O campeão de 1 famoso bilhete 24,655, da cam- "�oJe, as 17 horas, os membr�s; da re'ferida
d h f d

'
. .J

'

'f'
tems Cottfned von Cramm acaba b' M'

,. """'mlss""o re··il."r se
-

C '.fi, • ,.[> In
'

gun o uns, o. � e e o movImento I 1:1.0 procurav� mlstI lCar-s� com. a d� ser condenado a um ano de pri- Ista an� Martorelh, An Dru- ,",v "" ... - -a� na apa ...ail'iIlGl iíl0:; Ii-Oi"tos, pa-
.

�ra o dr, Phmo Salgado e segun-! massa laboflosa que apOIa ai IDs-I sao por crime de homonexualismo. i mont da Sdva. ra assentarem madldas e elaborarem o programa.

I 1/. i

J �1

! f.
.

I
f" 1\, •.

AS DECLARAÇÕES NA
POLICIA DO TENENTE

NASC� ENTO
A T

.l.
,-

,
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•

I e rall-� a
o primei:2 fardo

� de al,gooao bra-
sileiro

S, PAULO, 16-Egte ano, ce

rno nos demais, será realizado o

leilão elo primeiro fardo de algo
dão da safra de S, Paulo promo
vido pela Bolsa de Mercadoriar.
Na sua última reunião ficou d -

signada a data de �1 do correi -

te para a realização dêsse leilào,
cujo produto será distribuido en

tre as instituições que oportuna
mente serão designadas pela di
rcí oria da Bolsa,

Como é sabido, o Govêrno Ff'
deral autodsou a Companhia Pre·
trolifera Brasileira a explorar 30
mil hectares de sub-solo, no Ji.·,··,

RIO, 16 Na festa realizada no lrito de Graminha, comarca de
jardim do Palacio do Catete, pro- São Pedro de Piracicaba, onde,movida pela Cruzada Nacional de
Educação, compareceram os escra. segundo os tecnicos, existe um

vos que se acham internados no vasto lençol de peLl'oleo,
Asilo São Luiz. Os pobres velhlinhos Empenhado no éxito da inicia
�u,e, foram �O�dUZldos para ali em tiva depois de uma visila a I·ümbus espeCiaiS, acenavam, duran'

'
.

' o o

te o tra.iéto, com {IS lenps, vivan-! cal _ (�e varlOs representantes f'S-

do o presiqente Get�llio Vargas. I pecla!Isad0s do Departamllulo da

v
Entre esses velhIl1�os �ncon tra-I Produção Mineral, do Ministerio

�r::;�e um com a Idade de 120 ?a Agricultura, este fez cessão á
a· .. ---··--· ... --••• ---_ .. • Importante COlnpanhia de ma-

G�S.to SI·mpa't·IC-O d�
I O CHILE RETI- quinismos e material neces>!ariu á

I{i;, \li DOU-SE ultimação dos trabalhos,
A perfuração atinje já 1,619,

colonia lusa no GENEBRA, 16 Na sessão de! tn;et�os achandl�-se, segudndo 0S

hoje do Conselho da Liga das Na- ecmcos, na u lIma cama a.

M hN
ções, o dr. Agustin Edwards, chefe Ao que fomos informados pejo

aran ao da delegação chilena, comunicou Inspetor da «Petrolifera Brasilei-
que, o

n

Chile dec!diu retirar-se da ra», sr, Carlos Richard, dentro de
Socledc de das Naçoes. b d' -"

reves las serac) fIlmados em

�RISE NO MINIS- um dos nossos cinemas varios dos

'fERIO trabalho,� que estão sendl) execu-

I tados sob a orientação suprema

LONDRES, 16 De acordo com I
do enge�heiro Ball0ni,

os circu�os autorizados, LOi"d Swil. A

As ,açoes, do valor de 100$000.
ton apresentou sua demissão a tem tido grande procura, não só

I �hamberiaill, ha �lguns d,ias, pri:� i em Sãc Paulo, como em todos os

de clpalmente por na� deseJar ser�r I· EstadoR brasileiros pela certeza da
i de embaraço ao governo, por ocasiao b

' '-
dos debates de quinta-feira sobre o'

Sl:la reve valonsaçao,
armamento. I

Cia. Petrell
fera Brasi

leira

SORIO"

/
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Numa partida ardorosamente disputada
O Avaí FI CI venceu o �mérica F, C. f:>ela con

tagem de 4xl. Lance por lance a pugna de do
mingo no grarnado ela L. F. F.

jQunca atràs, Posta-se com

umarNo campo da rua Bocaiuva"fcair bem em cima da área peri- das mãos estendida em direção à
perante numerosa assistencia r�8Ii- gusa. Pu�a Max, pula Pacheco e I bola. e uma precisamente a poucos
zou-se domingo, passado ,o Jogo ivlaxldtlxando escapar das mãos II centunetros do homem a quem!
entre o America de JOlDvile e a bola dá ensejo a Pachecs mar- marca. Deve procvrar conservar'
o Avai, �t:� til capital. car o 4' e último tento avaiano, i tanto o adversario como a bola

ODEON ..d dosNa pnffit"l{i1 flW!e da partida Perdendo por uma diferença sempre dentro do seu raio visual. cin:m�serambos os contendores apresenta- tão grande não desanimam e ata- Si perder um dos dois de vista, Apelação cível n' 1,897 da
r arn um jogo técnico e bem de- cam constantemente o arco deien- mesmo por instante, deve ser pre- PROGRAMAS DE HOJE: I comarca de Campos, N!'�o,s. em

senvolvido, perdendo o rubro-ne- dido por Vllain. lerivelrneote o jogador contràrio. que é apelante Mana 1 rindade
gro ótimas �casiões de vazar o E foi num �estes ataques peri-, Após longa pràtica, o jogador A'S 7,30 HORAS: e apelados J010 Batista Valen·
arco adversario. g()WS que Co,tmha recebendo um ,c�egarà ao ponto de poder pra- te e slm .. Relator o H. r:le�.
O América apresentou-se di�· bom passe de Suspiro envia cal- i

t camente prever qualquer passe.
Uma pelicula da FOX, que reu- TAVARES SOB!�INHO.

I dine um elenco de astros de pri- O I
'

posto para a uta.disputan o muito cuiado chute. Vencendo a pericia

'I C t'
r

".
'

.

Trihuna negou provimento
b J" •

d Vilai
,

1 .on mua no proximo numero meira grandeza: Fredrich March,
I f'em com seu auversano a vitona, ie I aIO consigna o

.

tento
..... __ .... .. .... .... Warner Baxter, June Lang, Lionel á ape ação, para con irrnar a

de�faz�ndo assim a. m� i�pressão I'
para o America.

I CHARLAU TH Barrymore e Gregory RatoU, sentença apelade que ordenou a

deixada no seu pnmeiro jogo. JUIZ O A io P d
' ,

O CAMINHO DA GLORIA, reintegração dos autores na poso
L de jni A 'b _-- sr. ntomo r", e

didogo e 100CIO o vaz a re a
OI'

,

b é o creme que revolucionou o se per I a.
,

édi d P iveua, atuou em.
-

,

'

Preços-2$500 e 2$000, A I 'I 1 862 dcmtagern por mterrn 10 e a- mundo velho, e, óra revoluciona <I; pe ação cive n·. a

checo ao bater uma penalidade Preliminar Amelica do Sul. S
comarca de '\raranguá, em que

máxima descontrolando desta ma- �INES COROADO são apelantes a Prefeitur.l Muni-
neira o /unerica. A preliminar disputada pelos CHAR LAUTH cipal e o Prefeito Caetano Lu-

Entretanto o rubro-negro não esquadrões secundarios de> Avai REX, ás 7,30 horas:
mertz e apelado Otavio Correia

d
'

b t' 'I e Atlettco, resultou num empate não é um creme comum
de Ouei R I dse eixa a ater aci mente e rea- TERRA DOS DEUSES com e _ueICoz. e ator o sr. es.

ge valentersente sem conseguir de ! x I. Paul Muni e Luise Rainer. GUILHERME ABRI.
todavia desmanchar a diferença CH A R LA U TH Preços-2$500 e 2$000. Foi reformada a sentença ape-
assinalada no placard de lxO fa- Figueirense vencido

Ih d rOYAL '

7 830 h n' lada para julgar improcedente a

voravel ao AvaL em Tubarão e extinguj�à as sar as, p,a�os.
:I ,as e, oras:

ação. Vencido o sr. des. Henri- De ordem do sr. Presidente,
Ai' di

"

d' N n d a I' d 'b d Tcravos e espinhas, sem a mimma

I
convido todos 05 clubes atléticosem Isto, como J6 issemos a toura a rea iza a sa Fi o "

_ dei d' Ih ,MISTERIOS DO MAR-um que Fontes.
. " "

d

I
d ' .... ·d d A l untação, eixan 0- e a cutis fil t I Embar'gos civeis n' 1.861 da desta capital. e imediações. a de-

acima, os 101hVl enses per eram passa o, venceu o \....Z a e 7U i '1'
-

'f
1 me na ura e

bê -_' d I d 8 3 d 'd 1 impa, macia e resca. PINTADO A OLEO-comédia.
comarca de Tijucas, em que são

tuar sua filiação 4 esta Liga,0<15 ocasroes, pois a vahguar a pe a contagem e x, epois e u a

C f d Eb t I t tU' , ) d J
' ' Preço-l$OOO. embargantes Germano e Romeu on or-ne ispõern os statu- v"lU (o-negra eve que u ar (;00 ra I er�lra, r\ezen e e anOl salrem

�
_

d b d tos, são considerados f.uod::ldoresVilain que tinha consigo o fator feridos da luta. _ Henrique Da aro e em arga o

sorte. _- Congresso Interna- José Beleti. Relator c) sr. des. todos os clubes ou entidades fi-

O Avai por sua vez conduziu- Venceu o Brasil eional de Estradas Acusado de sabota-�ALFREDO TROMPOW:'KI. liadas antes di eleição da prj-
d t d R d e

O ex-medI-co de I O Trl'bunal na-o tomou conLle- melra diretoria definitiva, o q ese com acerto, ten o o seu pon o No jogo realizacJo ante-ôntem e o agem I;em r

f P
-

f
.

I �1-e."lall II I cI'mento dos emb· "�gos e� faré se dará dep01s de 30 dIas, aJrte em roCOplO, que OI urna
nos Coqueiros, entre as va mosas .1.-. U' ;.0\ "

_

fi b
'

d RIO 16 F d dL Ja Lei' o' 319 d� 11\36. Vtn- contar desta data.
gura astante de.staca a em cam· equipes do Brasd e Lopes Vi- ,-

- ai 8:;sina o e- I] '_ ::1

S Ld v, d [ MO� L�OLT 16 O d cl'dos os srs. des. Tavares 50- -:cretaria da iga Allética
po. eira, saiu vitoriosa aguda pela CJeto na pasta a la,çà('� e- .).', � r.

C 15 d �A dE 'I'b d' d d h
'

S S d d brl'nho e Gustavo PI'za, atarineilse, aos e 'Vlaio e
'lU! I rao o o jOg0 e con u- contagem de 5:13. aignan o o engen elro da ecre' a maev, antIgo rr:e ICO pes- 1938. �

zindo melhor os ataques o� de- taría da Agricultura do Estad0 I so;;l do cZar, Nicolau II, foi Apelação n' 5.877 da co·

fensores do Avai) aproveitando O JOGO DEFENSIVO do Rio, Rubens Coutinho, péua acusadú de sabotagem, o que marca de Tubarão, em que é I
todas as ocasiões excelentes gua NO DASKET-DALL I representai o nosso governo jun- indica que será prêso. apelante José João Dominw)� e I
8jJareceram procuraram alinhar a

• to ao Congresso internacional de Badmaev foi organizador e apelada tl Justiça. Relator o sr.1
pelota no arco dekodido por (Por G. L. Duros, lOS- Estradas de Rodagem, a realizar- diretor de um::! chmca alédicá des. MEDEIROS FILHO.

.

N\ax, que esteve num dia infeliz, tr�tor do '_'uadro de
se em naya, fia pmximo mê� em Leningrado, tendo exercido Dado, provimento à apelação,

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

C f
MIdway HI�h Seh�ol) I de junho, sem onus para os co' sua profissão, tanlbtrn em Mos- para absolver ,o ,apelante da pe·, Neguseh etl,OUorno se ormaram CO:1tmuaçao Eces publicos. cou, onde gozava de reputação. na que lhe fOI Imposta de 151 t::t

os quadros Preparando um guarda meses de plisão celular. I a Lond res
Avaí: para interceptar passes Ápelação crime ,n' 5,898 d� I LONDRES, 16 _ O «Ne-

comarca de HamoOla, em que e H 'I'
'"

I 'é h
I 'J d S'l I gus» ai e ':'a aS!1 c egou a

ape ante Catarina ordão a I va
t 't I d t d G

I d J. R' Ides a capl a, prore en e � e-
e ape a a a mtlça. e ator o es. b
,YlEDEiROS FILHO.

ne ra.

Luz

AGENCIADORES
FALSOS

CARTAZES
DO DIA iTribuna! de:

Apelação
I

Julgamentos da ulti
ma sessão

Avisamos a nossa

distinta íreguez a e ao

publico em geral, que'
não devem entregar suas
roupas a qualquer agen
ciador, sem que ° mes-

1110 apresente o respecti·
vo cartão identifican
do-o comi) tal, at.m de
evitar contrariedades e

contratempos.

Tintumria Seleta

Liga Atlética
Catarinense

CLOViS GAMA
I. Secretario

.Jlmerica:
Max

Pé de Ferro Janjão
Laranja Manteiga Réco

Suspiro, Saquinho, Mario, Cilo e

Costinha.

Compreendí que era preciso
uma perfeita precisão e coordena

ção para ser um' ball-hawker,
mas acreditava, mesmo assim, que
um instrutor poderia desenvolver
essas caracteri.licas, Hoje sei que

I póde conseguir muito no desen
volvimento da capacidade dos jo.
gadores em interceptar passes.Pri
meiro, deve ensinar ao jo�ador
um sólido jogo defensivo e enlã(l

convencê-lo de que muita vez

convém arriscar. O instrutor tira
então o jogador de trás e leva-o
pala o lado do homem

guarda.
Na pràtica, o jogador deve ter

muitos passes dirigidos a si, de
modo que se torne habil em anuo

là-Ios ou interceptar aqueles que

julgar possam ser interceptadm.A
principio, comete muitos erros,

mas gradualmente sua decisilo e I
preCisão se aperfeiçoam dentro de I

al,-;uns mêses, loma�se um pengoso !
jogador de defeza em cada passe, 'I'Logo aprende o jogador a

mover-:;e de um lado para Gutro I
do homem a quem marca,ao passo!
que se movimenta a bola. Atra-!
vest a-lhe na frente com tanta f r I .'

quencia como vai para tràs. De
fato, si �eu adversario joga à d;s
tancla de dois metros ou dois me

tros e meio da méta, joga a maior

parte do tempo na frente dêle"

Confirmada li sentença que
condenou a apelante a 7 mese:

e 15 dias de prisão grau medio
do art. 303 da Consolidação das
Leis Penais.

T .Apelação crime o' 5.878 da
t
comarca de São José, em que é

apelante Ricardo de Soma e a

pelada a Justiça. Relator o sr.

des. SILVEIRA NUNES.
Negacio provimento á apeja'

ç'!1o, para confirmar a sentença
apelada. Ante a prova do crime
e sua autoria, afigura-se certa a

condenação imposta.

Dr. Pedro da Moura Farro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significa

__________ N •

Os 5goals
CHARLAUTH

usando o creme

Aos 5 minutos de luta, Janjão
�omete hauds dentro da área pe
nai e o juiz a�5ínala penalti,
qtle batido por Pacheco resulta
no l' tento ào Avai.

Procopio organiléi um ataque
passando a Sapinho, este corta

rapidaml:nte para Galego que com

um potente "lijolo" consegue o 2'

goal para os seuS.

Nlzetl'; interceptando um pl'dSe,
de Cilo, apodera-se da êsféra e

dá a Sapinho, que entrega ime
diatamente a G3]ego, e,te disputa
com Réw que leva a melhor e

d. longe envia um nmorteiro" que
explóde no arco ddt'ndido por
Max, obtendo o 3- goal avaiano.

Pé de Ferro ao aliviar uma

carga da linha relâmpago envia a

bola pelo lado lateral. Galego
bate o escanteio e a p�lota vem

CHARLAUTH

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

<:oueertos e limpeza VENDE-SE uma maquina
de maquinas de escrever, de escrever «\Voodsto-
rádiof, e aparelhos em gera!. ck», por 600t000. i-<ua
Rua Conselheiro Mafra n' 66 Saldanhl) Marinho n. 10.
••8 �

I Sr. !?a�!r����!r os produtos do Instituto I: Biolo�ico CatarilJense: v61cinQs, �ôros, desínfetantes '

� �
.

}

: CRESITA e FORMION, carrapaticida, ibc, etc. I
: VACIN A. CONTR � A

I PESTE DA �IiANQUEIRf\
•

: H. Aquill"lo & Cia.
:
• COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JOSE'
: SANTA CATARINA

� .,
� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tendo o jornal «Dia e Noite»,
ha tempos, publicado uma nota ����������������������1II_","'_' -1II,_____,",,'-_...._1 ........::.

relativa ao comercio ilegal da A VOZ DO POVO Proprfetario---ê-Dlretor Responsavel
profissão de dentista. por parte.

.

J A I II O C 1\ L L 1\ D Ode Walter Johann Ternieden, a �-�����������������__!����a����_�...�������������,,,,,,
Secretaria do Interior e Justiça

Por informações particulares, ou colhida» em vários órgãos tomou as necessarias providencias
de imprensa ,le outros Estados, sabemos ter causado a melhor im- no sentido de apurar a veraci-

�pressão a solenidade de I.' dfl Maio. promovida nesta Capital, e em dade da denuncia. I
que tomara� parte : (�dn: 118 au�o.r\dad('s. sel.n ex�e?ão d� .uma, es- Assim procedendo, ficou c<:>ns-j
duais, ff'c1eral�, murncipats e religiosas. aquelas CIVIS e militares, to- ratado, haver o mesmo requerido
dOS(lS sindicatos, C:l'i'lÚ) Operário com o� vários, "l'ncleos, Colégios e Es- em data de 20 de maio de 1936,
col�s católicos, Irmandades e Associações católicas e grande massa ao Departamento de Saúde, o Continuando na fiél execução
de povo. certi!icado de deptista pratico !i- do programa prêviamente traça- Não só os médicos mas tambe.n

(;('lry'10 autoridades p,o,tadnais estavam presentes, em lagares eenciado, de acordo com o

dIS-j do, o Aéro Clube Catarinense
I SAONA, 16 As agencias de en- q publico inteligente, interessam-se

r,'ser\'ados, ao lado da epístola da Missa a ser celebra.!a, corno foi, posto no art. 8 do decreto n. vem dando a contribuição eficien- têrro, ha dois anos, não recebem cada vez mais pelas questões relat ..

no adro da Cat.edral os senhores Interventor Federal, dr. Nerêu Ra- 20.862 de 28 de dezembro de se da terra barriga-verde ao de- um centímo sequer da alrleia de vas às dietas alimentares.
mos, que se dignou ser um dos oradores oficiais; dr. Ivo de Aqui- 1931, combinado com as alineas!,' senvolvimento da aviação civil Careto, no vale de �lta Bo�midaI!l' Ha dez anos passados pretendia. __do, Seeretário do Interior e Justiça; dr. AI tamrro Lobo Guimarães, « a» e. -< b.» do art

..
5.

.

brasileira. ��o��e�u��te s�d:f�l����n�;�:�d�:t�� curar os males sub�etendo o� pac.ie.' _

Secrt:tário da Fazenda; dr. Celso Fasto de Sousa, Secretário da SallsfClt�s as exigencias, com a I Nessa mocidade não poderia os seus 500 habitantes, emquanto I tes a dietas draconianas, sem qual
Viação e Obras Públicas; dr. Ivens de Araujo, Secretário ria Segu- apresentaçao d?s respetlvos. �ocu- ! mostrar indiferença diante ('.1 a média de nascimentos é de 9 por quer critério físíologtco, No caso, '.ô 'f
rança Pública; Tenente Couonel Cantídio Hêgis, Comandante da For' mentos, encammhada,a pett�ao ao existencia de uma instituição, cu- ano,

exemplo, de febre tífíca. recebia '1

ça pública. Como autoridades federais. tambem em legares reserva- Departamento de Saude, foi pelo i jo efeito util é dos. m�i� amplos, =rm ... êles míseravel quantidade de alímcr-
dos, assistiram ao ato os srs. dr. José Pinheiro Dias, Inspetor Re- dr. Donato ��lo mandado pas-. tanto para cada individuo em tos tornando-se fraqrríssí nos, S"1
pianal do Trabalho, Comandante Cristiniano Aranha, Capitão dos sar-lhe o .certlhc�do,. preenchIdas! particular corno para a propria as aulas praticas de aviaçao, s�- J defesa, sendo, por isso. ás vez
Portos de San ta Catarina; CeI. Candido Caldas, comandante da as formalidades legais.

. _ I coletividade. biamente ministrados pelos dedi- acometídos �e delírio. Atualme;
Guarnição Federal; Major Mena Barreto, Comandante do 14 B. C.; Deste modo estava a situação I E assim, houve facilidade em cados instrutores. 'são melhor alimentados e de tal n: _

!. Comandante Belíort Gu!marii.es, da Escola de Aprendiz?s �1arinhei- d_..o sr. Ternieden validada, si não: constituir-�e a prime_ira turma �o ÁCom �ais algumas bora; de. do, que não sofrem, absoletamenr,
ros; Comandante Epaminondas Santos, da Base de Aviação Naval. fora o decreto 23.540 de. � de curso de piiotos-+aviadores, cujos Voo, estarao aptos para o «solo�,' as referidas «íébacles-. Os médíccsEntre as autoridades municipais notamos a presença do sr .. de�emb.ro �e 1933, que limitou componentes já dão provas niti- tão almejado por todo o candi- I

modernos não se descuidam das al: .

Mauro Harnos, Prefeito Municipal e seus dignos auxiliares. ate 30 de Junho de 19�1, o

pra-lldA�dOqnefOramecontinuamsendo
dato ao brevêt. racões patologicas elo íntestíno ne-

..
A Ácolenda Côrte de Apelação ta�bem se dignou tomar par- : zo do.s favores concedld�s pelo :�••••o••••••••ee•••"••••••••o•••••••�01J•••••o••eo: gado, nem se esquecem oe

_ mau\:.:te, na pessoa do sr. desembargador Henrique Fontes.. I dec. 20.862 e 20.877, de _8 e 30 � B R "E L I TE" : em perfeito estado a nutricão ge: ,[� parte reIigics� esteve presente pel� p�óprio sr. �rcebisp_olde dezembro de 1931.21..073 de
� ar e estaurante : dos enfermos. O mesmo Sf:' verifica

MetropolItano, D. Joaqmm Dommgues de Ü!lvelra, qu� f?} o oh-/22.501 oe 27 de feveretro de
fj : I no:: casos de mal de Bright, Ge ,.!_

ciallte do aLo, e que, ao Evangelho, pronuncIOU alocuçao JO do co-! 1933.
A � Praça 15 de Novembro, 3- Esq. Rua Tíradentes e cera gastríca, de tuberculose, de dí 1_

nb�ciment? dos ieitores e ampla�ente divulgada pela Imprensa O-I Em face ?O P,�posto, o sr. d_r. : : hP.tes. de hipertensao vascular. etc.
final, acolJtado pelos Rvmo'3. Conego Harry Bauer, Cura da Cate- Ivo de �qumo, tl�stre S�cretarw:; Recomendamos aos srs. Viajantes e : IJá se foi o tempo das dietas de L
dnl e Frei Norberto Tambosi, do Convento dos Peso Franciscano�, I do In�enorÁe JustIça,

.

baIXOU �m : Exmas. familias O Bar e Restaurante : me•••
co.n assistência de ,out.ros. sarcedotes, tanto do clero reg�1Ial', quanto ! dat�. e ontem u.ma portan�, • "ELITE"".. por ser o melhor da prae:a: Contra a má digeslão das alb'll1-
do clero secular (la capItal: , . I :_on�lder�ndo, como lleg.al o certt- : 7

: nas, da carne por exemplo, devido.lComo nota predommante, apraz-nos acentuar o e.>pmto de Illcado n�0 so do dentIsta wal-I CI de Floriallopolis. e falta de acido clorídrico no Sl>CO g?'_ordem, religião e trab:.llho que sempre distinguiu e distingue a mui-

'I
ter Ter1ll3de?, Cll�O de t�dos i Co inha ótima e a vista do freguez I tríco dos díspepticos. não mais .::;.:ta esforçada e nobre classe operária de Florianopolis. quan,tos hajam SIdo forneCIdos

I :
S

: prolbe o uso dê5te alimento, por co _

A depOiS da data do decreto I_ MAXiMO ASSEIO- Exclusivamente FAMaLIAR : ta\ o doente com o recurso certo �
--------------- 23.540.

I! • rapido do Acid(il-Pe�sína, compnn'-� 1
#' II> . .. .---------- •• ---_ ... ------- 1\!I�0e••CllO...I'IUt8••••0•••o••••••••e.e••e••••e••••••e.... '-"

r a a a 101ftltel.1Sa o capl'" . �e••••e••••••••••••••e.e•••••e••••••••••ee••••o••••e dos da �asa .Baler. Nao �als pee,l-

_-'- _. ",·--f , ......iiiiiiiüiõiiiii--.;;,�-·-__...:u..- Absolvido, O dele·! Srs ViaJ·antes! � Srs. ViaJ·antes! i ��'re1�:�do�rt;:r��� :�U��md�útod:�!�
tao Filinto Mllller - V Id d:· =-, I ����:_c!��d!í�:��_s.u5�}!����:.._

gano ii emar e I :,== ......._--= --

I. Não esquee:am que a Fabrica. AtloraçãoRIO, 14-Deide os sangrentos "imente da Delea:acia Especial, di- F·'gue·,redo i.1 PINHO é a unica que concerta e re- o.: ,

.

d
.

l'�

I
. e a marca que omma na atu3]-a"ontecimentos da madrugada de· zendo que, em momentos como I CP forma todas as suas ma as. com rapl- • '

Q I
'"

I • 7 dade e dominara sempre. ua que-11 do corrente, a reportagem vi- o� vividos na madrugada de ter-
R!O, 16 O juiz Afonso Cor- : d2Z e perfeieão.

.

. lo que seia a sua necessidade denha procurando ouvir o cbefe de ça-feira, encontrava sempre toda rêa Lirio, em sentença aI! ontem I. RUA SALDANHA MARINHO, entre João Pinto e perfumarias, prefira sempre{-alicia. O sr. Filinto Muller, no a policia filiada a um só proposi- na 7a. Vara Crimina', absolveu o I: e Tiradentes-Fabrica PINHO. : as da marcapntanto, sobremaneira atarefado, to; o de manter a ordem com o delegado Valdemar tie Fisueir,:do, I: , Ad
_

recusava-se delicadamente de fa-. sacrificio da propria vida. acusado pelo delegado Frot� AS_!1lar, I �e•••••••ee.e e•••iI••••••o•••e•••e e••••••�1 oraeao
. '. '

I R
.

d h f 'I'
de manter uma casa suspeita a rua.lar aos Jornahstas, prometend_o . �memo:ou am a o

.

c e e a.e Benedito Hipolito. Ifazei-o logo que lhe fosse POSSI- pohcla vanos fatos, CItando dI-I A sentença é bastante longa e

yf'l. versos episodios vividos, por

oca-I
termina por julgar improcedente a i

'

Ontem, afinal, os reporters con- sião do movimento integralista. denu'ncia. I

�e-guiram euvir o mentor da po- A' certa altura, um reporter refe-
.

lida carioca. I riu-se ao caso do principe de Or-
Roberto MuellerO capitão Filinto Mueller mo�- leans e Bragança.

trou-se, antes de qualquer per-I -Ha uma 8ft'ie de coinciden

gunta, satisfeito com a maneira cias-declareu o cbefe de policia
por que se cond.uziu a imprensa, -que ha necessidade de esclarr.
narrando os fatos como êles nel cer.

verdade se desenrolaram e evItando Uma delas é o fato de, uma

publicar detalhes que poderiam vez ferido, quando o herdeiro
ser prejudiciais ás diligencias ain- presuntivo da corôa do Brasil f(,i
da em curso. socorrido, quem o fez teve o cui-
-Cuidei de fornecer á impren- dado de enrolnl-o num lençól, ati· I

I
sa as notícias mais nece15sarias á Irando fóra a farda de oficial do I .

divulgação do .que .ocorr�ra. E' I �xérc�to que vestia
.. S� sua inten- d.o. á Correção, conforme fOI no-

llatu�al que mUlta. COisa �ao pos- çao nao era outra sl�ao defender I tICla?�. .
:

ha mnda ser pubhcada, ISSO por-! o governo, por que esse gesto de

I
Á

VarIas perguntas foram felta.s
que a publicidade implicaria no se desfazer da. farda? Isso e al- sobre os tumul��oso� acon!(WI-!
fracasso de certaSl diligencias que I guns outr�s �mtomas. merecem mento�?a r��ehao mtegrahsta, i

('stão em andam�nto e por con- uma exphcaçao cabal. Pesando I ao capltao Flhnto. Muellell. Uma
duir. O meu ponto de vista foi as circunstancias, resolvi mandar I delas sôbre o posslYel numero de �

hem compreendido-afirmou o deter o principe de Orleans e Bra- \ vítima�. . ..

chefe de policia. I gança, na casa de saude 0nde se I -EiS uma rflspo�ta dIÍlctl--:-res-
Referiu-se o capitão Fílinto

I
encontra em tratamento.

I pondeu.
O necmterIo, nas ultI�ag

Mueller, em seguida, ás suas pri- Aguardemos a sequencias dos 24 horas, apresentou um�. dlfe
meiras providencias, salientando o· fatos. 'renca a malS do seu movI�ente
cuidado que teve em inteirar-se I -E o general Bertoldo Klin- normal de 22 cad�vere�. E pro
rapidamente da situação em todo I ger ?

....

vavel que ��nha SIdo esse:: �u
o país. Louvou a ação do� seus -Ta.mbelll mUlta COl�cldpnCJ.a mero .de VItimas da revoluçao lD

auxiliares em geral e partlcular- que eXIste. O general fOi recolhl- tegrahsta.

fiRIMEIRO DE MAIO Certificados de deu
.: ' " lista julgRdos ilegais

epercussão das festivi ...
� dades em. eutres Estados

e

Maria Alayde Medei
ros Mueller

participam o nascimento
de seu filho

José Carlos

GAZA E TA

Aéro Clube I Ha dois anos

Caiarinense I morre alguém
Careto

nãoTO problema
em derno das dietas

alimentares

mo-

.'. ),' t,'.t ." ':;. �"'.� ,.'�: r" • l < ';"" , <'� \

ARAMEESTRAIDOS DE

tipo
AMERICANO

para calDas de:

Solteiro
112 Casal

Casal

molas e sem molascom

Fabrica-se ean todos os tamanhos

SERViÇO GARANTIDO

Lar--eCOnODlico I;, SA lOM AO
-----------------------------------------------------

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

mal pela raiz, conleçando 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 qualquer outro fogão.
Visite hoje mesmo o nosso mostruario para certificar-se da qua-

lidade do Fogão "GERAL"
[conomia ,_. Durabilidade ".-A Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

.

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

I.

GUEL A N r�

., Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Repl·esentantes nesta eapital

,MACH.ADO (1 Cia.
Rua João Pinto li Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.florianopoUs
-------�----------------------------- .----.

, TOCOS PO'OE
SAR OINHEIR

ECONOMI
, , ,
lEI • •

mês á sua maior I�iquidaçao de
distir�t.a freglJezia e reduzir o

Informações na Livraria Catarinense.

Estabelecido com escritorio de representaçães, consignações1.300 me- '.

e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais

111;;1_a_f_et_a�s_a_o_s_e_u_r_a_m_o�d_e_n_e_g_O_Ci_oe_. ������-:o.

Telegramas: CORDOVA
-

àe
VARIED

00

DE INCAlCULAVEL

assombrar
uma 15.600

19.000
.. 28.000
« 28.000
« 13.500

de Dl.!12$ « 16.000
uma 34.000
ti 52.000
« 16.500

SEDAS:
Seda Cloqué, cl lá (Reclame)
Seda Cloque, hnissirna, pI inverno
Seda CIOyllé Francêsa
GCloerdine de seda cI lã
Gabe.diae de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada ('20 côres)
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Scd;l Bayadere Flancês!! (Seda Natural)
f,longol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada, art. rncderno
Tafettá bordado, novidade
Seda listada pI camisa
1 afettá Xad�ês preto e branco
Seda China Gloria (Miss)
Setim de seda pj colcha. largo 1 mt40
Seda Laqué o gll� ha de melhor
Veludo Chiffon francês (R�c1ame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Sultauita do melhor artigo
Jersey de seda, larg. 1 mt40
Veludo liso

»

»

>,

»

»

»

»

»

»

»

»

artigo
»

de 12$ por
mt
»

de 7$ e

mt
»

»

»

»

»1

»

»

»

»

uma
"

"

6.500
4.500
12.500
5.500
R.SOO

28.000
24.000

�

10.000
5.000
16.000
13.000
2.�00
2.500
3.0'00
3.700
J .500
1.500
3.50G
9.800

12.000
8.500
1.200

11

um

n

Teeidos quentes e diY8rsoS; e

a r
A FlUA FELIPE SCHMmOT, 19

ti. BrII Prefira " perlada da manhan que o movim\trf�to é

O'�;�.�I_�N�·�T�U�R�A���I����llo_;.VENCE�SE��Em�S�h�J���Ui�m�da�c���a�da�s���a�i J. R. �ordova

I�I é A SELETA e nada
Rlla Tiradentes u. 7 - Fneo

intensa.

um belo terreno na Praia do Müller, plano/com
tros quadrados.

00

I
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,'I' Companhia Salinas Perynas=-Rio
I Pring Torres & Cia, Limitada+Rio

,d Navegação Brasileira Limitada-Rio
i Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío

Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGa�S DIRETAS PARA O PCRTC DO RIO DEJANEIRO

I Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
I ANGRA DOS REIS e RIO DE JANIilRO, diréta-

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

I��,
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

.

tóros etc., cereais e mercadorias em gelai, para qualquer
porto do NOIte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País OUi do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
AvlllsO Recebe-se carga'> e encomendas até �a' véspera !das saídas dos. paquetes

D12SVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

SERVIÇO Oi\_��NT1DO E RAP!D_O-_�isg�DICOS . ..!._ testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
;;'..m"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiM�iiiiiiiiiiii__íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil"'iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__íiiiiiiiiiíiiiíiiiilõiiiiilililiiíiiiiiiioil1íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-

�����
--- -----��� rnenté para bordo em embarcações especiais.

� A Favo r 1111ta I i�����: �:I�Ç��ARg�.:;��(F����i6l�)���·D�F��LEEO�2gg�TEIRA
[1j , ' , Para mais inforrnacões com o Agente
��
[� ...J. SANTOS CARDOSO
l� O;2$�AVA��$Y�V��ÂV�VA�.��a _

� m
� � estrutura em con- cattzação e direção

,

� ereto armado de obras

� e ferro Apareihamento com �
�� plete para censtru- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �
� .�
�

. ,

�,

.... ����l& ������ �J

.. """,�.,_...
- �W1""""J:;

� Rual15:de Novembro, 416 �
SALAS 12i�Á�DAR

Banco do Brasil . �

:::=;A GAZETA
"'--�_..----��........-.._._

.. '...- .

. 12::22

dolar Schwai '::11)==
i_.,
&_-

-----------�-----

Endereço Tclegr.: DOLn • Caixa Postal, 32
S. n�ANC!stO DO SUL-- STA. CATARIl':A

!)(jENCIA DE VAPORES,

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta do Leal

�
�
��
�

EJ I ET ESH

Federal e Santa Catarina

Capital
FURdo de reserva

100.000:000$000
·2'59.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

A6E"NCIAS E CORRESPONDENTJ:S EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt..L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur'lS (COJIE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límrtados (limite de 50:000$) 3� ala
Dep. populares (Idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 :e das 14 ás
Aos sabados: das 1. ás :11.30 horas

'-ÉncféTeçc;:,� iêlegra�lco: SATELLÍTÊ
TELEFONE

.

1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

A Casa Miscelanea
__._�O,,'''' ,,'w.... , •• ' _

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

Para o Norte

.

T�·
.

Para o Sul

-

Fretes de
•

cargueiro:

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1. J 72
Residencia I .686

--

I

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29
O Paquete ITAQUATIA' sairá á 17 do cor- O Paquete ITATINGA sairà á 18 do

_

rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

� RADIOS
�l Para se� concerto, procurai a

� Casa M'lslcal, que conta com a

� oficina melhor montada na ca

.� pital.

� Rua João Pinto, J 2

Associação
� Comercial de
Florianopolis

�
� A Associação Comercial

� Ollrt3s contratadas non.• - semestre de Florianopolis tem o pra-
j� zer de avisar que acaba de

� de 1937· � instalar em seu Consultoria
� � juridico uma Seeeão de

fa·�.· � (;ohran�as a carro dodonte em�concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) .

v �

Ponte de�ccnc:reto armado sêbre o RiQ S, João (Estr. Curitiba=-leinvlle) � respectivo Consultor, Advo-

� Prefeitura e Fórum de Mafra � gado dr. João José de Sou-
� rupE I d M f .� za Cabral, encarregando-se
�

sco ar e a ra

� este das cobrançasçjudiciars� Grupo Escolar de Rio Negre � ..

'ft1 Grupo Escolar de Iratí R! ou amigaveis de debitas -o

� Müternldade de Rio Negro � íerentes a .contas comerclãri

f? E�tação Experimental de Vi�dencias em�TijucoPretoll(Paraná) � �e nI SOClOS, po��n?o aSI

� Diversas construções de resldeneias � interessados se dírígírern e

�
. . '. � nossa séde, á rua Felíps

���V-6V�.o..�â��7A\.VAV'&1l\� Schmídt n. 8 (sobrado).

A DIRETORIA

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Omar RibeiroCarneiro
ENGBNB".O t;ITII..

Tel. 1503 Curitib. .. Paraná

Fermldavel !

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

Valde.nilr !
B.

I

uriga
Inscrito na Ordem dos
Advogados-Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças amlgavcís e

ju�lcials
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas _,
de

URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANGl\.

Santa Catarina

EUXHi Df NOGUEIRA
z;,npr�lll',do Com SUCCO!ISlJO em toct.l

aa molestías provenlent", da lFJIdIII<j Impuio,zaa do .anauel

DI
��

')
FERIDAS
ESPINHAS �.�

ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PI!UI
DARTHROS
fLORESBRANCAl
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAI

Sandalias e sapatos de
tiraSi Calçados de todas as qualidades aos

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

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

dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co- CORTUME - .. BARREIROS
nhecer nossos preços e condições de venda. A. LH EUREUX

Lições de bordados gratís Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS. Ca-
Informações com o representante j. Braunsperger. sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

I'e José Galti.ini. SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

___A_..
_

T_.R_A_•.J.A_.N_O__N_••_a__ lliiiiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiR.uiiiiiiiia_�ciiiiiiiio_n�seiiiiiiiilhiiiiiiiieiliiiir_I)iiiiiiiiMiiliiiiiiiiafiiiiiiiiraiiiiiiii'iiiiiiii6iiiiiii6iiiiiiiiiiiiiiiiiii.íiiiiiiiilliiiiiiiifliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii� _iiiiiiiiiiiiiíiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR"UiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiiiiOiiiiiiiiNiiiiiiiiS..EL_HiiiiiiiiE_IiiiiiiiiR_O_MiiiiiiiiiiliiiiAiiiiiiiiiFiiiiiiiiiRAiiiiiiiiiiiiiii'3iiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiil.I.'.Florianopolis FLORIANOPOLIS Pedidos do interior á Caixa Postal 124

.. �. - ... �--�----
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GAZETA--FloricJnopoli.s-1938
.

..

u arna s
BoseH

••• , ...... lIarllla. por6111 ,

••elhor d. lIIundo

DEPos�,nrJ!\AgOS EM STA. CAT"A�·NA

EPCKE
OPOli

Filiais em:

•

Velas' e Magn •

Sul,
São

Blumenal\a, Oruzeiro

Joinvile, L.ages, Lagul,I[�,
Francisco tio Sul

Tllbarãa

MOSTRUARIO EM:

•

l-D;- Alfredo

Tratamento do crnpaludismo e d3S rnolcstlas da pe-
le e nervosas pela fiutohemntherapia

Consuttorio e res1dencia-PraCfB. 15 de Novembro, 13 I
Telefone, J .584 _j_(ons�H(JI:-Das 8 às 11 e das 14 às 1.�_ horas

-.' ..

c. Fama Mundl.1I

Com orátca nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA E,\1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 c elas 16 ás 18 horas.

I
Com ultéls das 1 O ás 1 2-

das 16 áS 18

I
Consultorio: Rua João
Pinto. 7--- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva. 1 14

I ru, 1317

1,1-----
III Dr. Carlos Corrêa

RAie) x
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados eléctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Ct.rucas
Exame de sangue para diagnostico da sihiis (reaçõe, de
Wesserraann, de Heckt Tzu, Kahn e 5achs Zorge). Diag
n ..&tiCtl do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc .

Exame de urina (reações de Aschem ZOIldeck, para dia

gnostico precoce da ifavid�z). Exame de PUl, escarro. li-

quido racaidieuo e qualquer pesquiza para elucidação de
diegnosticos. IFernar,do l�a(:;!'''\f;:'C:jo, 6 ·1 Dr

TELEFONE I. I 9 :t-
FLORIANOPOLIS

�fl,F�N �M"'1í!lm$Bm�íi4N _ aa:_ _. T·:=!!lII!!!��������'1

� Dr. Ca_l'11ará Martins
� 'ME'DI$O-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO 1iISTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

I

I

CURA RADIGAL DAS HEMORHHOIDA�. SEM OPB

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariarrente das 5 ã. 7 da tarde

Üu EC Eã·.· ·.u.a·.' I...

••Uj;-

[� Mcde�:;;das e Operações
dos

Ol-t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo

J.
Assistente do Pruf. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe� do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saú.de

.: de Florianopolts

., Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
tt Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

li Rua Visconde de Ouu� Preto, 11- FLORiANOPOLlS
A -

. , - - ;

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente -- livre de Oftalm. da Universida
de 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 Florianópolis até 12
DE IVIA�O

RESIDENClA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Trajano, 1 - (junto com o dr.

Carnará Martins,
Das 9 ás 12 e das I ás 3 horas.

, ,/

•

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
Ex-interno e assistente do

Serviço cig prof. Mel ass
Ex-inte«.o de Dispensarie

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospxal

, Graffée Guiule' e SUAatorio
Manoel Viterine

Clínica médica cirurgtca das
molestías da

e:AB�ÇA E PUCl:QQo
Especíahsta em

NARIZ, GARGANTA E I

OVVIDO.
GONIVLTORI.

18- Bua Trajano -18
RESIDENQ:U

J Hotel GlOria I,

J Diariamente àas 16 át! la hs. �
daí tlB .GEI e- tW7'iiCilD&...�iliiiiiiiiii.._iiIiIiiiitíiiii-_-iiiii·íiiiiiíiiiii�__iiiõíiiiõi__-:...-�·-::::�.�.-�:;;iz-�.i;J>�)tt�J·���"��-�;�-�

...

_��,!�_.��.

Accaclo 1\110-1-

Dr. Pedro Catalão

�

re Ira tern S{'''U escrip-

tÓJ lo de ad vogaeía á rua' I IDr. fi·adro da_;Moura f.rr"

[Dr. -;io:rdo I
Gottsmann'lL.·chefe da clinica do Hoepi
ta] de Niknberg, (P.<J{e&:tOr
I:ndGrg Berkhardt e Professor

E.rwin Kreuler)
•

fipeoJaUski 8111 cirurgIa
uerat

Visconoe de Ouro Preto

Partos - Moiestias de
Senhoras e

Moléstias de crjançatii�
Dlraror ds Maternidade:

,.

Mad�cG do HO$pltaJ

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorim
ANITA GARlBA LDI. 49

��
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1). 7f). -- Ph01\4:>' 1277.

I_CaiX.1 Postal, 110.dita cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e Ioperações de plastica

Aderbat
da Sílva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon� 1631 � 1290

R.

CON�;ULTORIO---Rua Tra
ue N. 1 tl das 1 () ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1."St. Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-
� J

.

ta Catarina.
FUtSIDENCIA- Rua Este- Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto. 131

ves Junior N 26 sobrado sala n' I

L TiIV· I�__ "",,-_P_A_R_A_!,_'jA_·iiiiiiiiiiiiiii.....IiiiiiíMi_;;p;;.; -iiiiiii,·-33SA�=N�'�rA�c�A�T��'!!�._�INIiiiiii��.,

; Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I

li Telephone rr 1458 I
--- =«FI'

J Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel ern Direito

•

Dr. Pedro Cama
ra Simões

CLlNICA MEDICA
Asma. Reumatismo, Artrite,
Ciatica. Lua: bago, Nevral
gias em Geral. - Doenças

Nervosas e Mentaes
cr.IHlrA mEDlrA-·rirurgica
elas !TIolestias ôa Péle•• 51·
fIlis . Blenorragias e suas

complicações· molestias
Venereos

ELETRICIDADE ME'
DICA: Alta Frequtncia
FolotF.rapia: (Poi>sante apa
relho de Raios . Infra-Ver·
melhos, t po grélnde\ d,) di.
Oeken). Banhos de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
, Consultas+ Das 8 ás 9� I e das oi ás ás 8

Atende a Chamados
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1161.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G ..t\ZETA
__------------------------------------_---

,

t

Dr. Joaquim Madeira Neves
1\/1 EDICO--OCULiSTA

Flcrlanopolls, -193&

@l __IS IM. "' li

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

I Cur 00 de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo FIlho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

1 da FundéJ<;ão GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro

I Completa aparelhagem para a sua especialidade

I
Eletrecidade Médaca, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

1'1_ CONSULTORIO Rl,Ja João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

A

BC ....'s

A Casa Oriental

r
i

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE f. CABA DE HECEBER UM

GRANDE L VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,

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

DURANTE O MEZ DE MAIO

'PAkA INSTALAÇÕES DELtJZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

A ELETRiC ').

C a s a Oriental

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VI NDA POR
PREÇOS SEM o MP E TIDORES N " PRAÇA.

",MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-
JOURS ELEG ,\NTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'tricaRua Joao Pinto n. 14
ACABA DE RECeBER UM FINISS1MO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO \JARANTIDO

Conselheiro Mafra, 15

Inlernational

quinta-feira
19 de Maio

Oficina de rnarrnore

r e granito de Carlos
Zech

Executa qualquer serviço dt
túmulos, estatu.rs, placas e cruzes

de marmore.

Compra-se e vende-se mármore.

Caes Frederico Rola, 75
.. ti-

Machiner;;y
-------------------

Engenheiros importadores ..

Company
Rio

Srs. Agri'cultores e Industr"iais!
.Aumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar'
Peçam informações e catalogos 8.0 Hepresr ntante e Ven-

deoor e'Xc!USiVO no Estado

1-1. AVIL.A
.. EscrltorlC) Rua CClns. rvli'�fraJ 31

FONE '561 CAIXA POSTAL, 140

T e:·lfjj_J,) fa' �-, ''?(!''

'1.:3'''''::::._ II úfPt�
--a .

.

-

r- ;�:·tlari(.::"o""·:"

BEM

t--------------------

I
" r

I
Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PAR-! OS

Operações
Consultório. Rua João

Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42--
Telefone 1355

SEUS FILHOS
confecções para

AO

Dr. Clari bal
te Gaivão
A.DVOGPlDO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

I,

I; I Escritorlo: R. Deodoro n- 15
FONt. 1.665

I
'VE NO E-SE
I
I
I

i o prédio á rua Conselheiro
I

Mafra n: 50, em frente, ao
i Mercado Público. Para tra
I

tar á mesma rua numero 11.

Clube dos Funeioua
; rios Publieos Civis de

II s. Catarina

"CAIXA BENEFICENTE»

I Comuníco aos srs. Associados que
I nesta data, conforme recibo e:n nos
I so poder. foí pago a D. Ludnda Cor

I rela Grumíché a quantia de um con-
to e trinta mil reis (1:030$000), im
portancia liquida do i- peculío desta
Caixa. pelo falecimento ultimamente

.
nesta Capital do associado sr, João
Grumíché.

Está sendo feita. no prasn de 30
dias a cobrança do 2' peculío em
nossa Séde á R. Conselheiro Mafra. 2
(2' andar).
Floríanopolís, 20 de Abril de 1938.

meninas e g.ritos só

PITAL.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUSTA

A GHOMENAGEM

Domínio da IIUnião
I ANIVERSARIOS

Resultados d. provas do 3. São convidados a comparecer I DR PAULO DALO
ano do curso de perito-contador: ee. urgencia, á Administração do

.

Historia do Comercio: Admir Dominio da União, na Delegacia I
José Ozorio, gráu 7; Madalena Fiscal, afim, de tratarem de as

'I'Lacerda, gráu 9; Juvelina Mar- suntos de seu in teresse, as se

tins, gráu 9; Miguel Nicolau Spi- guintes pessôas: Viúva Born, Ma- ,

rides, gráu 10; Néli Boos, gráu ria Valente, Anica Valente, Luiza I

10: Adão Sobierajski, gráu 10; Gonzaga Martins, João Machado;
Ivo Nicolau Maes, gráu 10; e Costa, Miguel Leal, Miguel Mo-[
João Batista Laus Schmidt, gráu reira da Silva, Ricardo Pedro
6. Goulart, Ana da Bela Cruz Car
Seminario economico: Admir pes, Mario José Soares, Mario :

José Ozorio, gráu 9; Madalena Lopes Femàndes. Leonardo Cam
Lacerda, gráu 7; Juvelina Mar- pos Junior, Estanislau Traple,
tins, grâu 9; Miguel Nicolau, Spi- Rodolfo Celestino Romão, Jovi
rides, gráu 10; Néli. Boos, gráu ne A

..�olllão, Umbelei.na C. da,
9; Adão Sobierajski, gráu 9; Ivo Conceição, Clube NautIc? de Re-I
Nicolau Maes, gráu 6; João Ba- gatas Aldo Luz, Francisco Se-
tista Laus Schmidt, gráu 3. I bastião da Rosa, Francisco Mar- I

ciano Pereira, Generoso Eleuterio
____. da Silva, João Martins Dutra,

Juvencio Luiz da Costa, Licia
Castro, Candido Manoel Gouvea,
Deolindo J. da Costa, Bernardi :

I Passa, hoje, o dia natalicio do
no de S. Vaz, Eugenio Morais, sr. José Garcez Junior.
Elias Paulo, Francisco P. da A data de ôn.tem. assinal?u a :

NASCIMENTOSRosa, José P. de Carvalho, Pedro passagem de trígessuno amver

Antonio Vieira, Euzebia Pereira sario de casamento do sr. dr.
do Nascimento, Francisco Krarnis- Paulo Dala Aflalo, ilustre Dire
ky, Manoel Vicente Filho, Ade tor Regional dos Correios e Te
laide dos Anjos Borba e Helena I legraío s em nosso Estado.
Cavalcanti, José Serafim da Sil-I Pelo transcuaso da segniíi-

Previsões para Q período da'! va, Etelvina Gonçalves, José cativa data, foi o sr. dr. Paulo
18 horas de ontem ás 18 horas Manoel da Silva, Delgicio Mar-I Dab Aflalo, alvo das mais ex

de hoje: ques, Ezidro da Silveira, Leoca- pressivas demonstrações de sim
Tempo -Instavel, com chuvas. dia Maria Cecilia, Venceslau

A-I patia e aprêço, recebendo nume-

Temperatura--Estavel. zezedo, Ricardo Pedro Goulart,
Ventoa.+De suêste a nordeste, Francisco Pedro Cidade, Alcino.

d L' k C IC·' C h' d F I reira, Teo oro 19O5C, ar os
sujeitos a rajadas. ipriano, ompan la e < umo

I .1 III. K R: F I
.

d S CM' G St l\,. oe.er, urt +nntur, li VlO
GAM UNSAs temperaturas extremas e v�nta rJuz" Ganal omLe�,.a1mAmo I

D'Avila, José Frederico Andra- CHE
ontem, foram: maxima 19.6 e mi- icente ose ou art, isne n-

d UI. II B" h I' G ilh e.

C d D J' P A, ua (O rteig e I UI errn
DR HENRIQUE Bl] \UNr:"nima 16.9 registradas, respecti- tomo ar oso, onato ose e-

K'I' H it I d C' J d .
< _H i I�

, �� I mn, ospi a e aflua e.vivo e "constante, de cordura e

\
vamente, as 13.;);) e 3.00 horas.

CS61••••e••••••••••••••O••••••"•••••(t.SQ••Q••O........ '"

I
_ -

'!t Está nesta capital vindo dede disciplina; esta ava laça0tao:- •

exata da responsabilidade d� ca- ------------------ ..----- .. , A FABRICA DE BALANÇAS SANTO ANTONIO, :. Campos Novos, o dr. Henrique
. I José Braune, integro juiz de di-da um para com o mt�reS:le co-
.. .•• de Porto Alegre, comunica nos seus amioaos e freguezes a des- •

I d
..

I I I :. : rei to, daquela comarca.letivo, titulo �xce so e CIVIsmo, mapr�claev v� �r econo�wo, e a- : tituição do cargo de seu viajante em comissão o sr. �{alter
no qual se �fI�ma e fle alcandora de.mals,- braSIleIros patnotas que I: Horch, por ter havido diferença na presta9ão_ de contas, não :o carater publ!co de gente cata-! SOIS, --:- orgulhosos �e haverdes I. reconhecendo nenhuma cobrança ou negoclaçoes efetuadas pe- :rinense. Ou amda se houvess8 cumprido sem desfaleCImento uma I: lo referido senhor. •
miGguado o que vos sobrou em linda demon3tração de quanto I. :
abundancia, tais a decidida co- póde a nossa capacidade técnico [ : AVISAMOS, ainda, qlle a única pessôa devidamen- :operação dos poderes legais, e o profi>,sional, o nosso espírito de I: te aulorizada a proceder aqui a venda dos nossos al'tigos é

:integral apoio de suas autorida- organização e no'O'Oo senti'lo de : a firma GONÇALVES & ClA. • OUTROS PAR'.rEJl!
des, quer ua esfera municipal, sacrificio.! � LEONARDO MAIAonde a fortuna vos encammhou Em nome do Governo do E3- �•••••••••••••••t}.e•••••• 1

a este exemplo de operosidade tado agradeço ao serviço de fe
que se chama Ferreira da Sil va. bre amarela todo o trabalho que
quer AO ambito estadual, odne em Santa Catarina tem 8ido le
refulge como governante sabio e vado a efeito com tão evidente
vontadoso, a figllra querida e in- eficácia, e louvo os srs. drs. Julio
comparavel de Nerêu Ramos. Paternoster e Jeferson de Sou.ila

Podeis agora seguir vosso ca- pelos relevantes serviços prestados
minho. levando em vossa baga- na delicada emergencia que aca·

gem a confortadora convicção de bamos de atravessar.
haverdes concluido com tlxito e Levanto minha taça, em voto

galhardia uma dlficil crnzada, I que expresso pela saúde e pela I

contentes de haverdes realizado
I prosperIdade pe!!soal dos meus I

uma grande obra de higiene, de, queridos e ilustrei! colegas.
--- -- ----------

A' s 20 horas do dia 13 do cor-lrente, foi levado a efeito no sa

lão nobre do Clube América em I
Blumenau, um banquete de 80 I

talheres, ofrfpf'ido pelos elemen
tos mais represente tivos da po
pulação do cidade, {'!11 homena
gem e con.o agradecimento aos

distintos médicos do f)erviço Fe
deral da Febre Amnrc!a, ao:'] mê
dicos locais e ás autoridades mu

nicipais, que tão proficientemente
contribuiram para n debelação
do surto de febre amarela silves
tre <11)0 ff'C'-ntemf':lte irrompera
naq uele municipio.
E- ta cerimónia, que transcorreu

eo:n grande brilhatismo, teve a

presidi-la, como representante do
Exm«. sr. Interventor Federal, o

sr. dr. Barca PeUon, digno Su
periutendente Geral do Departa
mento de Saúde Pública, que se

encontrava ladeado pelos srs. Pre
feito Municipal, médicos home
nageados, Juiz de DIreito e 011-

tras autoridades locais. AU des
ser t usou da palavra o sr. Achi
les Balsini, que de inicio leu os

telegramas recebidos do Exmo.
SI'. Interventor Federal. pelos
quais S. Ex. agradecia o convite
que lhe fôra dirigido, ao mesmo

passo quc se associava á justa
bomenagem e outorgava ao dr.
Barca Pellon a honrosa incum
bencia de representa-lo. Em se

guida o talen toso orador em fe
liz discurso, interpretando os sen

timentos do povo de Blumenau,
disse da significação daquele áto
de reconhecimento, para terrniaar
em patriotica invocação á gran
deza do Brasil.
Falaram, ainda, os srs. drs. Al

varo Batalha, que a todos en

cantou com a sua delicada ora

ção de fino lavor literario, o dr.
Barca Pellou, cujas palavras trans
crevemos adeante, e os homena
geados, drs. Julio Paternoster e

Joferson de Souza, para agrade.
car a gentil lembrança de seus

admiradores de Biumenau.
Foi o seguinte o discurso do

dr. Barca Pellon:
Illmo. sr. Prefeito Municipal.

Caros colegas. Meus senhores.
Entre aleluias e hosanas, co

memorou-se hoje em todo o Bra
sil o cincoentenario da redernção
definitiva da raça negra.
No instante que passa, congre

gamos-nos aqui tambem, em sim
bolica e significativa cerimonia de

r�gosijo, para celehrarmos o even

to de um outro resgate, qual se

ja li libertação do jugo, que tl�

bre o nosso Estado pairava, som
brio e torvo, a nos inquietar com
sua ameaça quási misteriosa, com
prometendo e abalando a vitali
dade da mais próspera e ativa
região catarinense.
Em meio, pois, a esta festa

de cordialidade e de reconheci·
mento, em a qual se procura de

algum modo homenagear os exe

cutores de dificil tarefa sanitaria,
magistralmente conduzida, permi
ti, lenhares, que se levante uma

outra voz, que melhor mérito
não oferece como valia, tão des
colorida ela é, sinão o de repre
sentar no ensejo, o pensamento
do governo estadual.
Relevai ainda, senhores, que

VOi diga de minha intima satis
fação, ao tomar parte em acon

tecimento de tão alto sentido,
médico e l'Ianitarista que sou, a

feiçoado á causa pública desde
anOi, para trazer e tirar dentre
as sombras da minha obscurida
de, o contigente apagado mas

sincero, da minha solidariedade,
do meu aplauso, e da minha ad
miração, ao lance vitoriollo que
aqui foi vibrado com rarQ bri
lhantismo por outro!! médicos e

sanitaristas, provindos como eu

da mesma sementeira de trabalho,
e enlaiados outros1m no i!lochro
nismo do mesmo rÍtmo de bra
dlidade.
A campanha que ora encerra,

1 rosos telegramas e cartões de Ie
licitações, das figuras mais desta

AFLALO cadas em nOSiO meio social.
« A Gazeta », embora tardia

mente, apresenta ao dinamico
funcionário postal, seus melhores
parabens, com os votos sinceros
pela continuação de suas felici
dades,

ESCOLA DE
MERCIO ossa

Instituto livre

Dr. Barca Pellon

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

embora breve, foi aspera e dura.
E se devemos lamentar vidas que
se fôram, dôres que ainda não se

leniram, ou orfandade que espera
nossa proteção, - imperativo lu
tuoso êsee que decorre invariável
do nosso proprio destino,- deve
mos contudo exalçar a vitoria
conquistada e consolidada de Iór
ma assim rápida e fulminante,
graças á benemerita organização
quc é o serviço federal de febre
amarela, e graças sobretudo ao

desvelo, ao carinho e ao esforço
refletido de seus médicos aqui
presentes, aos quais rendemos o

nosso preito de gratidão, os srs.

drs. Julio Paternoster e Jeíerson
de Souza.
Mas, meus queridos colegas, se

vosso mérito foi desmedido, e as

sim o atestamos todos nós que
seguimos pari passo vosea con

duta, bem deveis ter sentido ao

que parece, vós outros que labu
tasteis nas linhas de frente, e que
viestes de outras paragens, tal
vez recaiosos de possíveis incom
preensões, que não correria tão
acessivel vossa patriótica emprei
tada, se não tivésseis encontrado
este 'sentimento que aqui palpita,

o TEMPO
Departamento de Aé�

ronoutica (;ivil

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em .h,eueas de Senboras

e ereon�as)
mudou sen (;ONSIJLTORIO para á

Rua Felipe SelImidt� 39

HORARIO: das 101!2 ás 12 e da; 2 ás 5 horas

,,_,

VI11 tino COSTUME ou CASACO DE LA FEITO

Custa na A MODELAR
MENOS

do tecidonormal EM METRO!do valor

VERIFIQUE� ,
•

Córte ESlncradíssirnoLindos Modelos

Lavando--se COlD o Sabão

"Virgelll Especialid e"
----------------------------------.--.- ---�

de WETZEL & -Cia. Joinville Ml\nCA REt.ISTn�t\DA

economisa--se tempo e dinheiro •

. ,

TA
�

ida

Faz anos hoje, a exma. sra.

d. Raquel L. Mayer, esposa do
sr. Ern%to Maycr, representante
comercial, nesta capital.

Assinala o dia de hoie, a pas
sagem do aniversario natalício do
sr. Wenceslau Ferreira Viana, ex

ad:ninistrador dos Correios e Te-
legralos, neste Estado, servind 'OI

atualmente nu Hio de Janeiro.

Ocorre, boje, o aniversario na

talicio do sr. dr. Felix Malburg.

Está de parabens o lar do nos

so prezado amigo sr. Roberto
Mueler e de sua exma. esposa d.
Maria Alaide Medeiros Mueler,
pelo nascimento de um interes
sante menino, que na pia batis
mal receberá (J nome de José
Carlos.

«A Gaz '1 ta -, deseja ao recém

nascido um futuro repleto das
maiores Ielicicidades.

DR. EDGAR PEDREIRA

Encontra-se nesta capital, o sr.

dr. Edgar Pedreira, integro juiz
de direito da comarca de Tubarã�.

Segue amanhã para a Capital
da Hepublica, onde vai servir na

Diretoria Geral dos Correios e

Telegrafos o nosso distinto con

terraneo sr. Leonardo Ferreira
Maia.
F'Jncionario competente e de

dicado conquistou durante o tem'

po que aqui residiu um vasto

I
circulo de amizadeB pela maneira
afavel de tratar.
«A Gazeta:t deseja-lhe feliz

viagem.

Seguia ôntem para São Paulo,
onde vai se especializar em en

cardel'llação, o sr. André Vilain,
mestre encadernador da Peniten
ciaria do Estado e destacado ele
mento do Avaí.

Viajou para São Paulo, o sr.

dr. Admar Gonzaga, advogado.

VIAJANTES
(Via terrestre)
Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação Cruzeiro
Ltda.: - Edith Saot'Ana, Emilio
Schudres, João Cunha, Araci
Cunha, Olga Santos, Aloisio Mi
cheli e iamilia, Geraldo Foersten,
fJlisse€ Dutra, Leonidia Freitas,
Maria de Lourdes Cardoso. .tPão
Emidio Cardoso, Francisco ftei'
nert, Ri.cardo Felan e tte. Virgi
lio Silva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




