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I

dia
o Interventor Nerêll

12 de junho, assistindo, pOI4e
Mueler mandado erigir
Bornhausen.

Itajai no proxime
inauguração do busto de
pelo operoso prefeito sr,

visitará oficialmenteRamos,
--

essa ocassao,
na praçaLauro

Irlneu

a

principal
_------ ---------- ---------

------------------.."---��--------

Menlbros da "Can12u.aa dos'
... -_-__ ����.._-_-_-�_!!I_-_ . ."..tlf""'..-n_!'fI"L���.mw.'���-: iZI& M ���

400", em !�anta Catarina

J A I R., �ALLADO
-- .. _._--

I NUl\fERO

R60, 17 - A policia desta capital continÍlla
efetuando dUigem::aas e invesHgaçiiiíes itnr-H'.H'''hmtissi
mas.

Dvoz POVOA _.-------- -----------

----.---

Proprietareo e Diretor ResUJonsaveB!Em uma delas foi apreendido t<i1d� o arquSvo
revolucionario, contendo o plane das operaçêes, A"No-------jv--1--------Fiori;;�opc·ii-�;-(iuarta-fei-;.-;.:18 d�-Maio d-;-i93S
ordens de execuções, assaltos ás resldenclas, lncen- - ------------------,,-

dios e âtos de terrorlsme, além de outros poltmeno- _

,

res da slnístra trama lntegratlsta, I Longas con I r[Sm'f::lnJep;rosFoi lambem apreendida a 6h;ta (o.mp�eta dos U -

_
� OIII ... l U uU

membros �ue f�ziam parte da "Cam�ra dos 400", 'I ferenclas m i-/- vidos nocom a deslgnaçã« dos nomes, por Estados. '

.

Os membros que constituiam a referida "Ca- nlsterlals ' _

mara" domiciliados no Estado de Santa Catarina, I � I I . �AO PAULO, 17 - ° dr.Dul- RIO, 17 F.Oi, submetido � ju�-
_ " cidio Gonçalves 3' delegado au- gamento

_ no, Trfbunal do Jun VI·
sao OS seguintes: .: .

..'.. cenzo de Freítas, que a 7 de outu-

D b d H •"t C
"

R-b" RIO, 17-Esteve, ôntem, no: xiliar, em diligenciá reahzad� on- bro de 1937 na ma Alvaro Alvim,esem arga or erac I O arnelro I eIrO,. . . 1 J
.

I tem deteve no centro da cidade com uma tesoura feriu a Levy Al-
desembargador Salvio de Sã Gonzaga, ciro Marinho gabllnete do mflmstr.o ua ustiça, Jiv�rsn'l individues de nacionali- ves ROdrigU�3, �l�e faleceu em con-

, "

h
em onO'a con erenCla (-om I) sr.:

.

- -

.. sequencí do terím nto O" ímínode Souza Lobo dr lUIs de Souza dr Gud erme, .

o

I G duele estrarneira apontados co- .

a .I e .• err I -

, .". "f �
•

I
I< rancisco Campo, o genera -as- : .' 80 VIsava matar Carrneío Garopolo,

Renaux, dr. Antonio Dab MUSSI, Rodolfo Welckert, par Outra, ministro da Guerra. I mo e�mv�ntde� do levante da ma- porém, devido á intervenção de r,e-

Paulo Vieira da Rosa dr. Jeslne da Rocha Gomes Foram tamhem recebidos pelo i dru�;a a c.o l� II.
. .

vy, volt?u-se. contra este.
. A

"

'
"" , "

'
..

d J' d b i Conduzidos a Policia Central O reo 1aI condenado a dOIS me-

Eugenio la Malson Juventmo lmhares Jaco Vlta- ministro a ustiça o esern ar- I
�, f'

.

h dos

I
ses de prisão., "' d Vic te Piraaibe presiden-Io:; presos oram encamm a os ao

li, Otok'ar Rudolfo Gruba e a vurva Ana Gruen- gta dor TI'ben I ld o

A' I
-

d cartorio e devidamente interroga-
I b ltu] R" d G lit IL. t

e o n una e pe açao o I d f I idwa t, que SU sÍI UIU rcar o ruenwart, na em- Distrito; sr. Menezes Pimentel, _

os, co� essaram �star envo VI �s
pos morto em Jaraguá. i interventor no Ceará, e Artur 'I no mov�me�tL) �_hg�do� aos cadml- JULGAM ENTO

---I Moura, secretario do Interior e
sas vere e� e ao au � e to 0.0

O
•

d O J ti de P 1 co I sul do p3JS, com os qU31S mantí-

pOVO carioca pe e
I uR1Içat' e er�a� lU

d�nOl.adaslnham correspondcncia, pondo-os
O d t Ifuzllamento f

an l�eram, OD ,m�'ni�tro d� ao corrente do que se passava ecre O que regu a oI con �renCIas com o. I 1
nesta capital.Marinha, os generaIs Gaspar Du-

_

tra, ministro da Guerra, e AI-I N ..

t
A assunto promulgado pelo

RIO 1., N t
. , merio de Moura, comandante da

I aZls as pre-, • - o a-se que o povo carioca e pro- 1. Região Militar, os almirantes chefe da Naça-openso a aplicação da pena capital aos chefes da Cas�ro e Silva, chefe do

Esta?ol SOS em Bu""intentona lnfegrallsta. MaIOr da Armada; Gastou Lavig-
Assim é que quando o presidente Getulio ne, diretor do. Ensino Naval; Gra-

d t RIO, 17 - ° Presidente da Republica, assinou, ontem, o

falava na manifestação que lhe ffoi feita ao reterlr- ç� �\ranha.' dIretor do Lloyd Bra-I apes seguinte decreto:
� - " I sllelro; RaImundo Melo Braga de I ° 'd t d R bl' d d t 'b

. -

Ih,se sobre a condenaçao dos rebeldes o povo mter- Mendonça comandante em cbere _

A
I «preSI en e :ii epu lca, usan o a a rI UIçao que e

,
1 B U DAPEST 17 F e

. confere o art. 180 da Constituição, decreta:
rompeu-o exigindo, em a�tos brados, que se 'h.nd- I da esquadra e o capitão de mar A dA 12' -:-t

oram pr).
-"_ I'..

d
sos cerca e nazlS as, quam,o Art. l' - ° processo e julgamento dos crimes deCinidos

2as_�_e__ �S__���!�_s__ ��_!��_e_li��� i e �uerra Lemos Bastos, JUlZ °
tentaram perturbar uma demom- nas leis nrs. 38 e 136, de 4 de abril e de 14 de dezembro de 1935,

lO _-;-w: --";'"*" _......_.:--::--' I TrIbunal de _�egurança. _ tração de 30.000 veteranos da será feito pelo Tribunal de Segurança Nacional, na fórma deste de-

U ma famllla OUVidos vanos Im,· I Atiradas ao mar 300 gueil'l'a, creto-lei.Art. 2· _ Recebido o inquerito relativo ao crime, o prpsi-

de -Integra- ple1cados ;1-
bombas de dinamite

- dente do Tribunal dará imediata vista do mesmo ao procufUllor
ou a um dos adjuntos do procurador, designando o juiz e o escri-

I_ t � RIO, �7-Na madrugada de, ER� O SECRETA�_RIO vão que devem funcionar no processo.

IS as RIO, 17 Iniciou se ao mcio.!ontem, ahm de .desocu�ar.o larg.ol DE VON PAPEl'\'" Art. 3· - No mesmo momento, mandará citar o réo, ou os

dia de ontem a inquirição dos im- I espaço e prevemr pOSSlVelS perI- I réos, para defender-se, nomeará ddensor para os que o não apre-
plicados na trama integralista e: gos, o dr. Alvaro Gurgel de Alen-I _ .

sentarem dmtro de doze horas.
testemunha� arroladas. I car Filho chefe da Secção de Fis-I .

Vb..NNA, 17 A policia. anun- Paragrafo unico - A citação será feita pessoalmente se ()Os depOImentos, tanto de - U,!;';, • �

,

" � elOu,ontem,que o cadaver retuado do
como de outros, Sã3 lom1_dos n� s-)- cahz�ç�o de ExplOSIVO:;, Armas e I Danubio, llas imediações de Hain- réo estiver preso ou, quando solt0 ou foragido, por edital afixado (t
la do cartorio da DeleS::lci:1 d:, S:-: Mumçoes, mandou lançar ao mar I burB. foi identificado como o do se- perta d0 Tribunal.
gurança Politica e Soda. sob a WC' 300 bombas de dinamite e grande cl'etário ele Von Papam, barão Vi- Art. 4' - Dentro de virüe e quat.ro horas, contadas da a-
sidencia do del!Bado d� �ervlç(), f,Cl�' quantidade de polvora apreendida lhelm Von �ett�er. bertura da vista, o representante do Ministerio Publico procederÍtdo as declaraçoes recolludas redu?E· I d

.

t I' t
_

A proposüo, e oportuno recordar
das a termo. : os m �?ra IS. as... que o barão Von Kettler desapare- á classificação do crime de acôrdo com as leis mencionadas no arl.

Até.á hora em que _�e<:.ha'Jam:)s I A dilIgenCia fOI. realIzada .e� cera mist�riollameIlte na noite de 1', indicando os seus autores, co-autl)res ou cumplices, e as pena,;
os serviços da presente edJ.çao, falam, lancha da InspetOrIa da Pohcla 11 de março. aplica veis. •

interrogados os integralistas lHilwn, Maritima e Aérea que levou a
n .-L--�� �DO P.olllO--.JM- ., A,rt. 5

.. -. E.m �eguid.a, o juiz_ designa.d.o na fó_rma do. ar.t_.Tavares, Frederico L\sboa Schmic. t, ,
. .,' d b .tll 1rlot1l GUI' aa iii_ -

Valdemar de Sá Peixo.o D'_>\lnrto;, pengosa carga para fora a arra.

GUARDA .. NO'rURNO
2 marc,ar.a,. I?ara. mstruçao e lulgament� do feIto, uma aUdlenCl:1

Osvaldo Belém e João DarG, fundo· 'I
--- ----------

-. ----------d--
.--

I que tera mlClO vlOte e quatro horas apos.
nando como testemunt1a'l Ifl'ancisc:J A vestImenta a Paragrafo unico - Dentro deste prazo. o juiz dará em car-
Pereira de Carvalho, Sergi.o Pimen-I equipe brasileira s. PAULO, 17 O suarda-no- torio vista do processo ao defensor, ou defensores do réo ou dostel, Vitalino Paulo Monteiro e Ma- tumo Isalino Cesar Silva, por ques '

,

noel Murilo do Socorro. I
.

tões de serviço, feriu g!:avemente, a
reos.

AS declarações dos intesralistas PARIS,17-0 sr. Castelo Bran- ti;o, o inspetor de Sesurança Anto. Art. 6' - Iniciada a audiencia, feita a qualificação d,) réo,
referidos revestem-se de, sran�e im-I co, presidente da delegação bra- nio Ricardo Junior. ou dos réos, quando o juiz não decidir em contrário, e ouvidas as
portancia para a contmuaçao das si1eira entender-se-á com a Fede- I testemunhas de defesa, se tiverem sido apresentadas, o representawdiligencias policiais, mantendo-se,

-

�' A 1 F b'l f'
por emquanto, reserva em torno raçao Fra.ncesa (� ute o a:_m _um .. • te do Ministerio Publico sustentará oralmente a acusação, em quin-
das mesmas, para o bom exito das de que seJa solUCIOnada a questao ze minutos, seguindo-se a defesa, do m@smo modo e por igual
providencias delas decorrentes. da vestimenta. Com efeito tanto Maols cadaveres re- tempo.

R equipe polonêsa como a brasi- § l' - As testemunhas serão duas, no maximo, para cada
leira usam uniforme branco o que Ihed réo, não podendo o total exceder de dez, se houver mais de cinço
trará confusão no jogo. Uma das CO I OS no ne- réos.
equipes, por conseguinte deverá

���!!car su������,,-_�����ais. crolerio

1152

Matou por
engano

Faleceu o CCI�

mandante
Tailor.

envcl
levante

TIIO, 17-Faleceu ôntem, re

pentinamente, no edifício do M i
n isterio da Mannha, o capitão
de mar e grerra Caetano Tailor
da Fonseca Costa, um dos mais
distintos oficiais da nossa Arm t

da.

SUMARIC!)

RIO, 17-Foi prêso, no prédio
n. 20 da rua Tiradentes, () ale
mão Teodoro Salzmann, suposto
mQrador dêsse prédio, tendo, á
última hora, o chefe da Ordem
Politiea e Social, descoberto que
() morador dalí é a viuva Teixei
ra Leite, membro de urna das fa
milias mais conl'eituadas de Nite
roi, que foi Gonvidada a compa
recer á delegacia. Depois L1e ha
bilmente interrogada, declarou que
toda a sua familia é integralista,
e que, na sala da frente de sua

residencia, que é de construção
antiga, sendo espaçosa, realizavam
se frequentemente as reuniões do
Sigma, partindo daí todas as or

dens que os integralistas cumpriam
em Niteroi.

A viuva está prêsa, esperando
as autoridades capturarem o res

tante da família, pois que na oca

sião da prisão da viuva, não se

encontrava em casa mais ninguem.

Recebido no Cate".
te o Nuncio Apos

tolico

§ 2· - A inquisição de cada testemunha não deve durar
mais de cinco minutos.

§ 3' - Se a defesa estiver confiada a mais de um advo-

Um crédito de I gado, um será dentrp. êles escolhido, para falar por todos. A escolha
R10, 17 Corno vimos noti.] será feita pelos proprio" advogados ou, não havendo maioria, pelo

3 500 000$000 ciando, ainda não foram sepulta" I juiz.
S. PAfJLO, 17-I)elo" C_ruzeI·- .: i dos todos os corpos removidos § 4' - ° juiz poderá dii1pensar o comparecimento cios rém-,RIO, 17 O pre::;idente da Re- ,

ro Sul, embarcú'..l ôntem para o publica recebeu, ontem, em audien- RIO, 17-0 presidente da Re-' para o.necrot�rio d�vido ser igno- e. resolverá em .defi.nitivo as questões preliminares e incidentes su,-

Rio o general Dedchamps Caval- cia especial, no �alacio do Catet:, publica assinou decreto-lei, abrin-' rada mnda a Identidade de alguns cItados na aU?IenCIa.. ". .

canti, ministrQ do Supremo Tri- monsen.hor Alo�Sl M�sela, NuncIO
I do pelo Ministerio da Viação o deles. I

. ,Art. 7 - Logo a segUIr" e den�ro de tr�nta. mmutos, o JUIZ

buna.' MI·Il·tar. Aposto}lcO acredItado Junto ao nos-! 'd'
.

I d 3500'000$000' Ontem entretanto foram reco--
I profenra a sentença, que mandara reduzlr a escnto juntamente com

so governo. Icre �to espeCla
. � �.. _., . ..':

_

.

� d t h

M-
---------------------- destmado a aqUlslçao, construçao _

nhecldos mais dOIS dos cadaveres o resumo do d.ebate e d?s depolmentüs as tes e�un as.
e

f a"
e

O d· d
A

e modificação de locomotivas para
-

qlle se encon�ravam no. necrote-I. . A�t. 8 - Cor:slder�-se .p�ovado o qtle fICou ap?r.ado no

Issa em su r glo Ia e on"'\a Central do Brasil. irio ?O Instl�uto .MedICo-Le�al:illlqueflto, desde que nao seja ehdld? 'por prov,a em �ontraflo!
de

e

d I
--------- : l\Iano Salgup:lfo �I.an:l, solteIro, I . Art: 9. - Da sentença d<: jlilZ podera. iler mterposta pela

as Vitimas a tem no Ca- o \Tatieano reeonhe- :]e �O ano�, IdentIh?ado 'por sua I defesa ImedIato recu�so de apelaça? ,para o Tnbunal pleno, q�",
• eeu O riovêrno de ' Irma. Odete Sl:I.l�ueuo ylana,. e, convocado p.elo presIdente, se reumra dentro d e quarenta e Oito

rebellaNO tete
�

: Hennque JuvenclO Pereua DiaS, I horas para lulgal.o.Franeo I,Ll 37 anos, casado, morador em § l' - Da sentença absolutoria haverá sempre apelação
, i .., ilz-Lobo, reconhecido por sua

I
ex-oficio, a qual só terá efeito devolutivo.

� RIO, 17-0 presidente da Re- RIO, 17 NI) Palacio do C�tete ba �:�:���?�e�6oficta����eS� aJ�� i e,'posa, �rancisca Nascimento Pe-
.' .

§ 2' � No ato �a convocação, o presidente designará o

Publica manda celebrar, amanhã, estiveram 011ltem em conf;rencla e vêrno nacionalista �a Espanha. i retra Dlas.
... . [JUIZ que deve lela_tar o feIto.

.'

ás 10.hOlas, na igreja da Cande- despacharam com o presIdente da ------------------

-I Alem desses fOI ldentlfIcado I
Art. 10 - Observad(i)s os prazos do art. 6 o relatorIo, a

la�a, ml·8sa em sufra'gl'o a' memo- Rep";lblica as srs. ,Francisco Campos, '.fEVE A (;ABEÇA IJ)r sua esposa' Leüpoldina Go' sustentação e fi impugnação do recursos serão feitos oralmente. A
., mimstro da JustIça e Gustavo Ca-

DVCvP �D" I'
-, ; I· -

'd' d
..

ria das vítimas que durante os panema ministro da Ed1lcação. J!C; ln n.l:1l. rnes Neto, o 2 tenente reforma- l segUir, em sessao secreta, o pre�I ente tomara o voto os JUIzes e

acontecimentos da madrugada de Tambem conferenciaram com o I LISBOA, 17 Quando alguns' do -da Policia Militar Teofilo I v0tará em ultimo logar, proclamando depois a decisão em sessão

11 do cOlrente, tombaram em de- chefe d� Nação .o almirante Aristi- I es�udant:es.regressavam de ,u_m p�s� I Oton Jacena!, que residia á rua! publica se, a seu juiz?, não houver inconveniente para a ju�tiça.
feza da le.alidade e da ordem.

des GuIlhen, mmistro da Marinha, �elo aos arIedore� desta capItal, v!a _ Sabedoria n' 53 na estação de Paragrafo umco - Em caso de empate prevalecera o vo-
o e o sr. Artur de Souza Costa, mi· lando num ombus, o

academlCQI"/f" t d 'd t
'

A missa será celebrada pelo nistro da Fazenda. ! Manoel c!.� Silva Pereira de'!ruçou- j,lesqUI��, .,

o o presl ea e.
. ,. _

bispo titular d. Benedito de Sou- Em audiencias foram recebidos o se para fora de uma das Janelas, Contmuam �o. necroterIO dOIS
. _

Art. 11 - Esta. lel ��_trara em Vl�O� na daLa Ja sua pu-
za e do cardeal d Sebas- almirante Gr�ça Aranha, diretor d,o quan�o um bonde, passando rente i cadaveres de vltlmas dos aconte- bhcaçao, revogadas as dlSposIçoes em contrarIO.

r-' Lm nome

h.' fA Lloyd BrasileIro; sr. Euvaldo ,Lodl; ao veICIllo, d�cepou.lhe �. cabeça. °I' cimentos do dia 11 que ainda Rio de Janeiro 16 de maio de 1938, 117' da Independen-18.0 eme, que se ac a �n ermo,
I e srs. J.M. Bel;) major MacCnmon, lamentavel aCidente verificou-se na

- ...

'
.

5' d R bl' ( )
.

V
, �m Itaipava. da Superintendencia da Light. J rua Augu�ta. nao foram IdentifIcados. ,Cla e O a epu Ica. - 8. Getuho argas».

General Desehamps
Cavalcanti

•
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Saneando o funcionalismofp E N A D E
de elementos deletérios Regulada em

'"

7,

MORTEO ART. 177 NOVA
decreto TE EM

RIO, 17 - O presidente da Republica assinou decreto regulando a

pena de morte, Consta no decreto que essa pena será aplicada à
todos aqueles que atentarem contra o presidente da Hepu-] RIO, 17 - O presidente da Republica assinou deci
blica e por meios violentos quizerem subverter a ordem, com is- tabelecendo o art. 177, da Lei de Segurança, que determina
tuito de transformar as instituições. Também, estão incursos os missão ou aposentadoria dos funcionarias públicos, indepen
que praticarem homicidio por motivos frivolos. de processo.

._- - __.:._------------------------

T di b t I SOFREU UM DtiSAS,'
rage Ia ru a na TRE DE AUTOMO- Noss.aB

· VEL O ESCRITOR
ala GILBERTO FREIRE

ANIVERSARIOS

1Ocorre, hoje, o seu aniversario �/��im
natalício ii exma. sra. d. Ro�a
Amélia Torres de Miranda, de-I
dicada educacionista p esposa do:
sr. Lucas Mirandas, funcionario :,,,=,=,=,:,,.:,:,,,,:,,,:,:,=,:,,

da Fazenda Nacional. IFaz anos hoje, o nosso con-,

terraneo sr. Edgar Araujo, filho I'do sr. dr. Alfredo de Araujo"
abalisado clinico residente nesta

í

capital.

Está em festas o lar do sr,

Rui Viana � de sua exma sra.

d. Noemia Lopes Viana, com o I
.

nascimento de um lindo garoto" " ....;;;S·.....íiii.__iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii_iiiõi>_iiiii

que recebeu e nome de Hui. '

Está nesta capital o nosso pre�
zade amigo sr. Pedro Sales, de
dicado inspetor da Fazenda Es
tadual.

PEDRO ARLANT

I Encontra-se nesta capital 9

distinto e competente engenheiro

C L A 5 5 E
Isr. Pedro ArJant, abalisado conl

I trntor na região do ex-Contes
tado, dirige obras de grande vul-
to.

OPERAÇÃO
Submeteu-se a uma dedicada

intervenção drurgica no Hospital
de Caridade, onde se acha inter
nado, o nosso prezade amigo sr.

I
Antonio Batist!l da Silva, abas
tado comerciante e capitalista re

siden te em Laguna,
FALECIMENTOS

iNTE� Matou a sentinela 'ENG. �IlEDERICO SELVA

\ f.n su� ret>:i[.��ncia á rua Deo-

CA5i! �� � e tug.-u da ade.-� ,��ro,' fale�eu ôntem, o;âi � 8 horaa,
,.. I

_..
c .. após crueis padeoimentos ? nossU"'-

ilustre patricio sr. engenheIrO Fre-
--

derico Selva, pes3ôa muito rela-

da
.

ca-, Quando o militar c' -

to cionada e estimadissima pela in-

*':icalu r ás grades, Deol:nr1 'egou Jun teireza de seu cara ter e magna-
.'

. , \rrou-o ra- d..l
- Por 1'11

, -ie pldamente TV'
.

efioo nimida e "e seu coraeao. -

n1ndo be! am

a
so sua mórte ecoou dolorosameD-

ngou te nesta capital.
«A Gazeta» apresOIlta pezames

á familia enlutada.

MISSAS
S�rá rezada, hoie, ás 7 horas,

na Capela do Ginásio Cât�rinen.
se, uma missa de sufraglO por
alma do nosso saudoso conterra

oeo sr. Joaquim de Oliveira Co€-

legas ta mandada rezar por sua fami

I foi li;, na passage� do 14 aniversa

rio do seu fall�clmento,

Fazem anos hoje, os srs. Helio
Porto e Carlos Boiteux Piazsa.]
NASCIMENTO�

RIO, 17 -- Ent.·e asmedidas tomadas
�as co!&d'erencias realizadas no Palaeio
Gualla�)(laJJ·a'!l destaca-se II deter�inaeão aos
govern®s de t@dOSi os Estados da União no
sentido de p�3eedel�em seClD pêrda de t�m
po., a um� li·1�o.a·osa siadicancia nos qua
dros do fnneionalisllno público afim de a-

� c
'

i�orar ,?als os illneioJlarifts que se acha-
,';cun fIliados ao integralismo, ou que do _

mes�o se hajam mostrado simpati antes.
SAO SALVADOR, 17:-Uma ,bru- RECIFE, 17 - 011 escritores

IEssa sbuUca.ucia tem p- f· ,

tal �cna d� sangue regfstra, hoíe, 1 Gilberto Freire e Olivio Montene-

crI> �..
$ _ _.,r 1m, e�pur-, cromca policral. gro, quando se dirigiam para João

'P>�a ., com a d�mlssao, do seIo do fllinclono- José Gomes Cardoso VIvia marit
-

Pessôa, a convite do interventor

hs�� u», todos esses elementos, naturalmen- mente com Terezo de Jesus que, li- Argemiro de Figueiredo, sofreram
te � ,lIgados perniciosos em face dos .lIti- nha G'jas filhas: Olgl de tres anos e ligeiros ferimentos, em virtude de

mos acontecimentos. Odete de um ano. Em fevereíro pas- ter capotado o automovel em que

A medida ai '" f • sado, José Go�es, descobrindo que a viajavam,
.

.

_ _ c�?t:ara os uucionarlos companheira nao lhe era fiel. abano O carro ficou muito danificado.
lIiBUVOS, seJa qual fur a classe a que per- donou o lar.
tellt:ome Ontem. inesperadamente. mvadíu a Ultl·ma sorte gran de-------

casa de Tereza " sem discutir, foi ...

lhe ao encontro, cravando-lhe oito
punhaladas, Em seguida como louco, Os srs. Angelo La Porta & Cia.
avído de sangue. José Gomes investiu concessionarics da Loteria do Es
contra as indefesas crianças, Olga tado de Santa Catarina, soube
morreu com duas punhaladas c Odete ram por telegrama, que o possui
ficou �ravemente ferída. dor da sorte grande da ultima

Praticado o crime, José G ornes Iu-extração de 12 do corrente, é o

giu, sendo preso na madrugada de Ir. Luiz Fernandes Bastos, Iun
hoje. Onvido pelas autoridades. o cri- cionario da firma Lopes Saraiva
minoso confessou tudo, dizendo cal- & Cia., estabelecida á rua Santo
mamente que queria termínae com Cristo n. 224, no Rio de Janeiro.
toda a raça da mulher.

A ALA VERDE DA MORTE
RIO, 17 - Quando a policia

varejou o apartamento numero

606, do prédio u' 70, da rua do
Passeio, residencia do integralis
ta José Gontan Londô, encon
trou documentos comprometedo
res, inclusive uma carta de Fran
cisco Caruso Gomes, <chefe» da
"ala verde da morte», uma espe
cie de coluna da morte.

De posse daquele documento, RIO
a policia descobriu a existencia

' l7-Tendo sido prêso o

sr. Mansueto Bernardi como umde um grupo de integralistas en- dos implicados no movimento in
carregado de trucidar os minis- tegralista do dia 11, foi .indicado MACEIO' 17 F Itros da Marinha e da Guerra, ,

- a eceu o sr. Nas inspeções de saúde a que
chefe do Estado Maior do Exér- para substituí-lo na direção da Fernandes Lima, ex-governador do. se submeteram no DepartamentoCasa da Moeda, o sr. Josué Serôa E t d d d dcito e altas autoridades militares. s a o, ex-sena or e ex- eputa o de Saúde Pública, perante a jun-da Mota. f d IA "ala verde da morte» tinha e era. ta médica oficial, foram conside-
um comandante.

A sua posse será hoje, no ga- - n_ rados em perfeito estado de saú-
binete do ministro da Fazenda.Era Francisco Caruso Gomes, de e aptos para ocupar qualquer

que ainda ostentava o pomposo cargo ou função pública: Aimée
titulo de chefe da 5a. Região Gomes da Costa Pereira, Anita
Militar. Pissani, Euridice Monteiro, Valda

Para �uxila-l? na trágica i�-. O TEM· PO _ Pereira Baixo, Freya Hoffmann S. PAULO. 17 - Em compa-

cumbencia, Jose Gontao Londo, '
--4111\ Waltengel, Carmen Pereira Bai- nhia de sua senhora dona Rena-'

que Iôra escalado para a88aSSI- '" '�:I\ xo, Geni dos Santos Melo, Ja- ta Crespi da Silva Prado, em-

nar o general Eurico Gaspar Du- Departamen[o de Aé-

�
nuaria Teixeira, Dilma Lima, barcará no nroxirno sahado no

tra, recebeu Oi! seguintes homens: ronautiea Civil João Gonzaga, Jesuina Vieira" Rio para a Europa, seguindo a

Léo Ramos, Manoel Carvalho, f Cecilia Costa, Rosa .Fernandes bordo do <Augustus>, o sr. Fa-

Barnabé da Costa, Antonio Ro- Boletim diário da Esta- _ _

Soares, Germa�o do�. Santos, Lia Prado, ex-prefeito municipal
drigues Lima, Bento Ribeiro de -

A' r t.-. Margarida Etebpna _

VIeira. de S. Poulo..
Oliveira, Tramatuco de tal, Nar- çao. _ero-c

una

o,oglca 1
,... �������������

ciso Melo Menezes, Jacinto Dar-
ci Vieira, José Gigante, Clirio 18 p��;.�:o�: �:�:mo á�er��doho�:: I' A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON Roberto Mueller
Pinheiro, Raul Martins, Antonio
Aires Barbosa, Antonio Francisco

de hoje: e

Ramos, Adamastor Tóes, Azeve- Tempo -Em geral instavel. (Especialista em' doent:as de Sellhora. M.u. Alayde Medel-
Temperatura-Em declinio. ) M IIdo Filho, Natal de tal, Rubens V t ._ O

di'
e ereaneas r05 ue er

Rodrigues de Araujo. JaÍme Go- en:d f
o qua rante su,

mes da Silva, Aírton Pinheiro, co� rat as rtescas. d
mudo. 8eB C01VSULTORIO para á participam o nascimentQ

Djaniro Masenna, um tal c baía,-
s empera ura� extremas e - de seu filho

t I J ' 8ntem, foram: maXlma 20.4 e mi- Rua Felipe Sehmldt, 39
no" e um a ase. .

16 5
.

d
.

I d I ,.
. .

I
mma . registra as, respectI- Jose- Carlos

Ilterroga o pe a po ICJa, o m- t' 11 00 6 12 h H 10 1 2
-

12 d 2' 5 h
dividuo José Gontan Landô, de-

vamen e, as . e. oras.· ORARIO: das I as e as as oras

clarou o seguinte sobre o frusta-I
do assalto a resideneia do minis-'--U--ID-----'-'-C---R---O---S--L---E---y--,-"tro da Guerra: I

< Léo Ramos ficaria no sub-
comando do pessoal, atento sob
suas ordens José Gigante, Anto
nio AÍres Barbosa, Djaniro Mase
na, Nareiso Menezes, Gomes da
Silva, Rodrigues de Araujo, José
de tal, Azevedo Filho, Natal,
'framatuco e «baíano»,

Na noite de 10, Barnabé ficou
no ponto de observação, enquan- U Mto na bomba de gazolina perma-
neceu Antonio Ramos. Como ele-
mento de ligação estava Aírton
Pinheíro e como observador Ro-
drigues Lima. No serVIço de se-

gurança, vigilantes ao forte de
Caxias, ficaram Clirio Pinheiro,
Jacinto e Darcí Vieira.

Para realizar o assalto contra
o titwlar da Guerra, Londô tinha
ás suas ordens Adamastor, Torres
e Carvalho.

No entanto, sómente um ho
mem tinha voz altiva na «ala
verde da morte». Era Francisco
Caruso Gomes, que organizára
uma lista negI'a, na qual figuram
nomes de projeção na vida pú-
blica do país.

Hermes Lins Albuquerque e

Solon Vivacqua eram tambem,
memhros da citada organização
terrorista.

Para levar a efeito o assalto
110 Palaeio Guanabara, com exito,
Francisco Caruso Gomes, acompa·
nhadu de outros asseclas, rondou
o Palaeio da rua PaÍsandú, dias
antes de irromper o movimento,
a fim de conhecer a topografia do
I Jcal.
Ag rellidencias dos generais Góes
,Monteiro e Gaspar Outra tam
bam foram rondadas pelo "chefe»
da «ala verde da morte».

Novo diretor
da Casa da

Moeda
Segue hoje, para a Capital da

Republica, a serviço, o nosso dis
tinto conterraneo ar. Hernani
Costa, dedicado agente do Lloide
Brasileiro nesta capital.

S. s, teve a gentileza de tra

zer-nos o seu abraço de despe
didas.

OUTROS PARTEM

Departamento de
Saúde Pública

FALECEU O SR. FER
NANDES LIMA

V\I A' EUROPA

ou "G ARTON E"

lhe 'darão'

satisfação de ter e ouvir

RADIO DE ALTA

uan otianas condições

na "A MODELAR"
A MAIOR
GRALISTA ERA A

DA MOEDA

CELULA

RIO, l7-A Casa da Moeda f Nova revista, em todas as 8ec- S. PAULO, l7-F,'

�inha sido transformada na mais I ções, da Casa da Moeda, foi le- deia de São Pedro
Jmportante celula vêrde da cida- vada a efeito na tarde de ôntem O ladl'ão e assas�"
de. Ali se trabalhava meno!! para em con�equencia dos depoimento� Souza. ReSDOT'.J'
� Estado do que para o integra- prestados pelos funcionarios prê- de w

hsmo. sos, Ao.ir �ssa, sub-diretor: 'D�)'lO
I

Distintivos, medalhas, placas, to WiIls, cheie d& cunha
tudo isso era fabricado na Casa varro, ajudante; Aristid�
da Moeda, para o integralismo, chefe das oficinas e JOEl'Li
com material furtado á Nação. de Souza.

Com a prisão do sr. Mansueto Ao que apurou a

Bernardi, diretor daquele estabe- tagem essa segunde
lecimento e membro da Camara vestiu-se de maia
dos Quarenta da extinta A.LB., tendo sido efetua
pôde a policia inteirar-se de to- tr...ts prisõe9 e a

das ei!sas irregularidades, quantidade de

abriu a

, militar
do-o.
�olindó,

, Fran
�dro e

Foram

EXECUÇÂ

Vid�
IRINEU BORNHAUSEN_1!

A nossa capital hospeda desde
ôntem, o n0SSO ilustre conterra
neo e prezado amigo sr. Irineu
Bornhausen, uma das figuras mais
representativas do comercio e in
dustria catarinenses, digno e hon
rado prefeito do município de
Itaiaí, onde desfruta de largo
conceito e prestigio.

S. s., tem sido muito visitado
no Hotel Gloria, cnde se acha
hospedado, pelos seus amigos e

admiradores.

PEDRO SALES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Especialista em tnolestias de creanças, nervos

impaludismo e motestics da pele
Tratamento do crr.paludisrne e das molestias da pe

le e nervosas pela Autenemetherepta
Consuttcrio e residcncia - Praça t 5 de Novembro. 13 I

I Telefo;�e, ! .584 _jCon..�!.��-::Das_��I_� _ _:._ das_ 14 à� l_� horas

I' CURA RADIGAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPa.

RAÇÃO E SEM DOR

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

A• -.... . M.M

·.W*Mizwnw dMí'•

I Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL!ST,C\

Forma-to pela Faculdade �e Medici�a da Unlver
sidade de do RIO de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. P�u
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sa\)son, no Hospltal

II da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro

II Completa aparelhagem para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORlO RI:I3 João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Sílveira 57 Telef. 1621

FIm ianopolls, - ) 92tJ

1ratamente moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. João Pinto, 13
1 eleione, 1595

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
ConsulfQs das l3 ás 16 hrs,

ET
.�__:;:__-

A,raujol

-;;r.-�rá-M �;� i� s ':,'11 11· �;;::�:op::�;!�··
.

-----

111 dade de Medicina da

ME'Dl'IQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- �� i Baía
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO / Ex-interno e assistente do

Sfrviço d@ prof. Ml')la�l,
Ex-intrrr.o d0 Disp«msario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospt�al

GraHée Guiule e Sanatorio
Manoel Vnerine

Clínica médica cirurgtca das
molcstías da .

,...... �4iIlira*__

·1 CABEÇA E PE$COCo l.O Especíal.sta emMo!esí.:.ias e per"açoes ·1 NARIZ, GARGANTA E
dos OT:JVIDO�

OL. L..I OS I' CONSULTORIG.

r-. 18- Rua Trajano -18
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

I
RESIDEN€IA

.

Dr. J o ã o II e A r a u j o . Hotel Gloria ,

11 Diariamente das 16 ás 13 bs.JJI 7iiiF7 t! _êiiiií&"'�tF::1l5ii1IT...

1I&B!I!iI!I!II.�:·CLINICA MEDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica, Lurn bago, Nevral-
gias em Geral. - Doenças

Nervosas e Mentaes
CLII-·mA mEOICA-·Cirurgica
(los molestias (la Péle. - 51·
filis - Blenorragias e suas

complicações - molestias
Venl?n�as

ELETRICIDADE ME'-
DICA: Alta Frequencia
Fototp.rapia: (Possante apa
relho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande] d» dr.
Oeken). Banhos de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

. leias
I' Consultas+ Das 8 ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

----------

Dr. Augusto
"de Paula

MEDICO

DOENÇA�Llc:. SENHO
RAS-PARIOS

Operações
Consultoria: Rua João

Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

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

Telefone 1355

Valdeiftar
Burlgo

lnscrito na Ordem dos
Advogados - Secção de

Sant. Catarina

ADVOGADO

Cobranças amlgaveíl I

ju'lcial.
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG <\.

Santa Catarina

o-. Clarib�'i- --:] [Ite Gaivão
ADVOGP,DO

Desem ba rgador
�'1.i'ivio Gonzaga

AL�VOGP.5U

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· E'3critorio: R. Deodoro n- 15

FONE 1.665 '

Ad"o_glido
J. Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schmidt]

Telefone 1.172
Residencia 1.686

EliXiN uE NOGUEIRA

� . .,

1, N S T I T U T O D E O I AD
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr, Djalma Moelimann

_I

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

il(>;AVAR'A'�
....�. Milhares d. curados �.

:�,;{i�1Df. OéPURATIVO DO UD

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

-RAIO X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(díagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electricos)
CLI�HCA BE CRIANÇAS DOENÇAS eo SISTEMA

I
NERVOSO

. Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratórios de Microscopia e Aná ..

i' lises Curucas
Exame de sangue para diagnostica da sifilis (reações de
Wessermaan, de Hecht Tzu, Kahn e Sechs Zorge) Diag
n05MW do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc .

l!xame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rechidiano e qualquer pt»quiza para elucidação de

diagnosticos,
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.1 9
F=LORIANOPOLIS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Direwr di Maternidade,
Medico do Hospital

'"'

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 1)2 da manhã

e á �a;:c� -_ Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

RAL

Para seu L

Casa M'lsical
oficina melhor
pital.

Rua Jo

l-Dr, Ricardõl
Gottsmann.!

I

a

re Ira tem seu escríp-

-,
1

R.
i
I

I
I

ix-chefe da clinics do Hospi
� de Nürnberg, (P.ülessm
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eipeclalllla Dili cJrurgla

geral

I tÓI io de advogacia á rua

Vlsconce de Ouro Preto

n. 70. -- Phone- 1277.-

I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

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

operações de plástica

lo,. Pedro dollM••ra ror« I
Advogado I

I Rua Trajano, rr I s0'í>rajo I
!__:elePhone n' 14�1

1 J-

I Dr. Osvaldo Wanderley da
.

Costa I

Bacharel em ,,6ireíto
A dvoga na capital e no interior (d�ste e do Estado de San-

I Rta Catarrina. fiEscritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, ) 31

IsobradRl sala n' I
PARANA' .:. SANTA GATAmNA

çã�
Movimento f\�"Ctritimo .. Porto Flcrianopalis
Serviços 'de Passagei,..o� e ele C�r�,�=",

. . .. ... _._. - ._.-- -"_--

Para (j Norte Para o Sul

CONSULTORIO---Rua Tra
aBO N. I � das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 às 16 112 horas.

TELEF. 1.2RS

I�: RESIDENCI�- �ua Este-

l.
ves [uníor N. 26

I
TELEF. 1.131 f-- --

Companhia Nac·lonal de Navega-
Costeira

Fretes de
ti

cargueiro:
ITAQUATIA' sairá á 17 do cor- O Paquete ITATINGA sairà

ira: corrente para:
.naguã, Antonina,

.antos, Rio de [aneíre,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedela
.s e passageiros para os demais por

:l1ieitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Recebe-se cargas e encomendas até a véspera 'das saídas dos paqueteslO e emite-se passagens, nos. dias das saídas dos mesmos, á vista do a

Slc:. .......) de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
ompanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida; gratuita

'1té para bordo em embarcações especiais.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

'ORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE ) 250)
'�S-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) --END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CA.RDOSO

,- !'- '.. �. ,J._ .. ��
•
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