
Santa Catarina prestará o culto
êsee V�jlor�1)S(H s�I)I,�lado9 cuja vida foi

e J�lGer�(1;:litl'fl�:ícan,Jo llnl (JOVO.
_------
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prefeito:
o lgus S�;"" fi1� I RH), 18 - Na mad!rugada de ontem, na praça
g!ll , U �M da Bandeêra� varles guardas da Pclic�a Municipal

viram slargir pesado auto-transporte com as luzes
apagadas I!:; sem chapa na frente. Os policiais ãnti
snaram II) r.tllo'h'lrista a parar. Quando se aproxima
va do velcuêo parttu do mesmo cerrada fu:.'dSaria.

TOWWHtRt)S pela surpresa os guardas deram al
guns tir�s� r..,míl dos quais foi atin&ir o guarda da
�C�entu"al ��_ f:lrwsU, José Augusto de Souza, que se

cneontr ;;:1 em estado de choque.
(Do Diario de Santos, de 18-5 - 938)

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

�,�A�::'(Í',;'S para
FOI RECONHECIDO

llic f,JU li,
•

f �

G I RIO 18 - ° coronel Canro-
a �ha 'ranue bert d� Costa reconheceu, na

Policia Cental, entre os presos
ali recolhidos, um dos assaltan

RIO, 18 Em veiculas da poli
I cía íVhmicipal, devidamente escolta- tes de sua residencia e que auxi-

i dos, deixaram hoje ã noite a Chef a- liou o seu sequestro.
tura de Policia 599 íntegraltstas que' ------------------
pelo vapor LA.GE foram remendos Le,'antameuto topo- HIO, 18 - Estiveram em con-
para a Ilha Grande. No mesmo na-

I ,fi-a'fl"co ferencia com o chefe de Policia
vio seguiu um contingente de 10[1 i e

praças de Policia Militar. I
o interventor Henrique Dods-

PI-efeito Alfredo worth, o comandante Atila Soa--

' ,-

I RIO, 18-0s pêritos estiveram
SI"lva I p

.Ao.

d C d res, secretario do Interior do
resos a �S::l '.l : esta manhã procedendo ao levan- '-'<

A Sociedade Recreativa 17 de U U U !
tamento topográfico do Palacio

Distrito Federal; o major Carnei-
l\1íaio, num preito de gratidão pelo M d Guanabara. ro de Mendonça, diretor da Car-
esforço e dedicação demonstrados i oe a teira de Redescontos do Banco

. i para com aquela sociedade, pelo do Brasil; o coronel Fiuza de
a) Alvorada pelas bandas militares na praça General Oso-

sr. Alfredo Silva, prefeito daquela ""'O 13 F
A ,

Castro, comandante do distrito
rio, ás 6 horas. fI te cid d

.

O' á
LU , oram presos ate de artilharia de Costa: o sr. João

b) Concentração escolar e militar na praça General Osorio, � ore:cen e CI a e, iuaugurars era agora 25 runctonaríos da Casa da I Imigr.1lintes portu- C I V· Ip, a noite de 21 do corrente, o seu 1'1_ oeda que se encontram detidos na t
ar os Ita, ministro interino do

ás 8 horas, para hasteamento solene da Bandeira Na- � retrato no salão de honra. I Policia Central. guêses Trabalho: o general Heitor Bor-
cional, e em seguida desfile. ,J

I Uma comissão irá á residencia ges, diretor da Aviação Militar,
c) Evoluções de aviões navais, ás 9 horas, � I

do homenageado, afim de acorn- Ixenerado O erefei- RIO, I8-Notícias procedent�s que foi assent�r me�datl .c�mce!-d) Inauguração nos quarteis e em todos os estabelecimentos
I mi panhal-o até á séde da sociedade, L U f-I' de Lishôa informam terem parti- nentes a um mquerito militar, e

de ensino, repartições federais, estaduais e municipais, li I A'· d ! d 1...
com desti B 'I' iaoitã d t C

.

'� I pos a inauguração o retrato, t d S"" V· t
o note, estino ao rasu, c pi ao e COI've a arneiro, en-

do retrato do General Osorio, ás 15 horas. \' , O e ao Icen e I B' A d d·
.

I5 � realisar-se-á um grande baile, que '

I
pe os vapores« age» e « stu- ca.r:ega o o inquerito po icial-

e) Retr_êta?� jar�lim "Oliveira Bélo", das 18 ás 20 horas. �! promete revestir-se de glande rias. 165 imigrantes portuguêses, mili tar na Armada.
f) Sessão Clv.lC�, as 20 horas, no Teatro Alvaro de Carva-

,
I concorrencia e brilhantismo. Esta alta patente esteve tam-

II
lho presidida pelo exmo. sr. dr. Inten_Tento_r__Federal_, lll·��-----���M�

.. _��-�--.,.--�ft S. PAULO, 18 Por decreto de, bem em conferencia, ontem, foram exonerados, dos car- i
- com o sr.

gus de prefeitos munícípaís, os srs.:
' Israel Souto, delegado da Ordem

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

-'---;;--.----.---��_._--�-, Regimento de Avia- José M0!lteiro, de São\,:icent«;_;Ama, Faleceu a sra. Lima Politica e Social.
� P I

zonas Ribas, de Harare; Jose Fon- _

S
�ão em �ão Bel.. seca Teixeira de Barros, de São car- Cavalcanti

O cap Presser Se U PER,pIJ los; Salvador Bueno de Mélo de
•

. - '

RIO, 18' O general Isauro Re- Faxina; Jeronimo Serafim Barcelos,

I denunci LOTADAS gueira, diretor da Aviação Militar, de Barretos e Silvestre Ferraz de

O enuncIou pes.. ;, designou o tenente-coronel ·Angelo Igreja, de Ipaussn'. horas da tarde, nesta capital, a

I Mendes de f,loraes, para estudar e Tambem por decreto de hoje" esposa do sr. Lima Cavalcanti
A I

.

jU0pOr as medidas necessarias á or- foram nomea.d�s! res�etivamente, I ex-governadol· do Estado de Per:
soas da a ta repre- RIO, 18 _ ° chefe de Poli- ganl.zação dcfinitlva do 2'. Regi- para os n�umclplos aCIma! os �rs.1 b,

mento de Aviação, rrn S. Paulo, Rodolfo Nlcolasch, Eugemo DI38 1
nam uco.

1'<>1 cia do Estadc do Rio está cogi- devendo, para tal fim, proceder a

t
:rapit,. Carlos de C.amargo Sales'l

sent'"1!l'ao tando de aeOIfltldar os integralis- reconhecimento os terrenos indica- E�1ammon.'las FerreIra Lobo, Fabio.'

(Ij� tas presos na Penitenciaria, uma dos para a instalação desta unida- Junqueira ))'ranco e Rafael de Souza. Prêso .nais um dos
d d

.

d C de e uma vez assentada a sua es- ---------------------
It

• _

vez que a: �pen enCIas a asa cOlh�, atuar CDmo rCDrt'sentante da 'I '
T

assa antes
RIO, 18 - O eapltao de Detençao la se acham super- d.il'etoria_ para ;] sua �bten1,:ão junto � O V A M E N T E

IUni Presser De,lo,que II\!tadas. •. I
às auto�'l!ja es !:cuen1l3 e estaduais,: P R E S O RIO, 18-Foi prêso

.

h
. I .

em S, hulo.

t I h�
r

h f C

e::n::':;�':�:��:e:: i F-uz- I-L-- iM- ENT----0- �-i::: r-D-�a\-i--o-- RIO, 18 -:.
Por _uma turma de I �� Josc :�s:I��ntesesa:o

t de Avia�ão depon.. K '�&,I"l. I
ag.entes da DelegaCIa da O. �. S.� i Guanabara.O

• v.' . � foI novamente preso em NüeroI ,.----------
do hOJe .no I�q�erl- MODO D'E AP,·· 'L"!CAÇAO DA:oRr, Joaquim da Costa Melo'lA tropa da 1 Regia-o M' �IIIIItu policlal-m III t a r " �, sub-diretor da Despesa do Tesl:>u- , II ri I:':

��:;s:::::o!e�u�::;;i PENA C,APITAI. Ir_o
Fluminense. I

litar voltou a rigorosa
Borges, fezaeusaeao.' t·d-�1 varias I!�ssôas de 'UO, 18 _ ° ministro Francisco Campos. recebe� � t.arde I Bravo morto em pron I ao
l-esponsabdldade co- os jornali::.tas aos quais declarou que a ordem publIca contmua mal-

T
_

Imo tambem impUca- terada em t��o o país. .
i

_

. . . . erue RIO, 18-0 ministro da Guel'l'a, general Eurico Ga8par
das nomovimenit@,in... As dlhgenclas ('n('etflna� pAla, a'!to�l�ades,. pohcraI�� no seu- Dutra, deixando á tarde o seu gabinete, diriO'iu-se imediatamente á

,I
•

e autorhhtdes tIdo de e�c.l�rece!' CD np!êtamente a tram 1 HHegr::w"tci, f' C��fatura de Púlicia onde, depois de. �onfere;ciar eom o capilão
� �I�IV respC'llsaDlha8.dc, Jm; ql1e preparararri o surto reI- SARAGOÇA, 18 - Foi morto FIlmto Ml�el.l�r, regressou ao seu MInIsterio, cêrca das 19 horas.
mI Itares.

• • com rapidês e serenidade., I:
" sect0r de Teruel o major da AlI JU o aguardavam os generais Góes Monteiro chefe do

O depOimento fOI Anunciou o ministro da Justi", C\\}b"
1 <l : ilharia Ricardo Arjona, que Estado Maior da Armada e Almerio de Moura, comand�nte da 1.

tolDado em segredo pera, ao presidente da Republica, o tex, 0.'3. vi:lha combatendo desde julho de· R.M., com os quais passou a conferenciar,

de justit:a• ça� Nesta lei, qne entrará em vigor, poss>1e\íii f�i'''- 'lO momento em que por Dessa confprf'ncia, na qual foram assentadas várias medi-
tabelecida a maneira como deverão ser aphc(\(,. aos rt

-r-' A.,. i f' ' ,élico arro- das de segurança, resultou f';er posta imediatamente de ngorosa
..... .. _ _ ..

ponsaveis pelos movimentos sediciosos. .,tl'lenS sobre prontidão toda a trl:>pa da 1. R. M., cuja prontidão fôra reduzida
SalientlJu que a pena de morte figura Q\ Lamente regula- I, corTI o ob- domingo último. .

mentada nos novos dispDsitivos da nova Lei de ::;egurança. Inter-I Cita-�e que 0. titular da pasta da Guerra pernoitou no seu gabinete de

rogado sobre o processo de execução da pena capit.al, o sr. Francis- io� e fez sentir trabalho, Juntamente com os seus auxiliares, mantendo-se em co;;s-

co Campoli respondeu: FUZILAM ENTO, a fi:> buscaI-os tante contato com o chefe de policia, tend& recebido durante toda
Informou, por fim, que as providencia3 assentadas nl) ulti- ern v Illsforman- a noite, até á madrugada de hoje, os generais Góes Hnnteiro AI-

mo decreto-lei pelo presidente da Republica, sobre a fórma processual I d,,-(' dados. merio de Moura, Mauricio Cardoso, Izauro Regueira, Horta 'Bar-
dos implicados no movimento estavam sendu executadas c"m pres- i C recente- bosa, Heitor Augusto Borges e outros.

teza, julgando-se, por isso, autoriza'io a prevêr que dentro de 15 mer Jeus fei-
.

Só .h.oj.e pela �anhã o ?Iinistro Gaspar Dutra deixol! o SEU

dias terá inicio I:> julgament.o dos principais acusados. I tos gabmete, dmgmdo-se a sua reSIdencia, afim de repousar um p'OUCIJ

"S N

\a
época

--------------------------------------,------

Inicia-se, hoje, a "Semana do General Osorio."
Se lia homenagens que se imponham. se ha cultos que

o patriotismo determina sejam rendidos. estão em primeiro
plano os que se reférem ao valoroso soldado, gloria imorre
doura do nosso Exército.

Nas páginas rútilas da nossa Historia, ha figuras que
se perpetuaram como lidimos expoentes do heroismo da raça;
nomes que o respeito e a veneração esculpiu nos corações
dos brasileiros e no marmore eterno onde ficam, indeléveis,
os feitos Ia jantes do Passado.

;\. tempera rija do grande soldado, o seu destemôr, a

sua coragem indômita, o seu alcandorado patriotismo.Iormajn
o feixe das suas virtudes e engrinaldam a memoria do seu

nome com uma auréola de luz, que os séculos jamais terão
o podr r de dissipar.

1-1a vidas que são um evangelho e são um exemplo.
ExisLencias, que assinalam uma época. Homens que j.ersoni
ficam um Povo.

Osorio, na majestade empolgante da sua �jglJrR varonil,
va le PP]' todos êsses predicados excelsos, revendo-se a Patria
no seu nome, ao reverenciar a sua memoria, cheia de ufania
e de orgulho.

Programa das eomemol"a�õe!ii

Início a 19 Termine a 24 de Ma60

DIARBAMEN1"[

a) Preleções em lodos os estabelecimentos escolares, publi
cos e particulares, sôbre a vida do general Osorio,
Preleções diarias pela Radio Cultura Blumenau, pela
manhã, realizadas por vários oradores,

Artigos dia rios em todos os jornais, focalizando a perso
nalidade do insigne General.
Retrêta das 17 ás 19 horas, por bandas militares e S.
M. "Amôr á Arte", no jardim "Oliveira Bélo".

Hasteamento da Bandeira Nacional nas repartições e es

tabelecimentos civis e militares, ás 3 horas.
No dia 19 haverá alvorada pelas bandas militares,

na praça General Osorio.

b)

c)

d)

e)

DIA 24

MEDID.>\S PREVEN
TIVAS

RIO, 18 - As medidas pre
ventivas e a vigilancia que 5e vêm

exercendo são as mais severas.

Toda a tropa continúa em rigo-
1'osa prontidão.

E ALO o,

um

da sua admtraeão e r� 'nelt�J
..�� r

evangelho, assinalando unta

DO POVOvozA ----,--------

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

J A I R o {;ALI.ADO

I NUMERO
Prepríetarte e D�retor Responsavel

J � .. - .--------------"----.----------- .. ".----_.- - ----.------

ANO
---, -------------

IVI Flcrianopoiis, Quinla-fe&ra, 19 de Maio de 1938
--,----------�------�._----------------,,-----_._----'- --_._-------_- -- --------

omenagem ;Apesar do fracasso
tlnuam átlvos

con-Conferencias
importantes

I

I
ao

de RIO, 18 - Com o presideat .

da Hepublica conferenciou outen ,

demoradamente, no Palo cio do
Catete, o ministro da Guerr�,
general Eurico Dutra,

RIO, 18 - No Palacio do C: -

I
II

tete, estiveram ontem em conE"
rencia e despecharam com o pn
sidente da Republica, os srs. 0,
valclo Aranha, ministro de Extc
rior e Fernando Costa, ministro
da Agricultura.

599
RIO, 18 - Esteve ontem á

tarde no Monroe, em conferen
cia com o sr. Francisco de Cam
pos, o desembargador Barros Bar
reto, presidente do Tribunal de
Segurança Nacional.

RIO, 18-Faleceu, ás 2hoje,

elegado de
Joinvile

Foi nomeado delegado tespeci81
de polir:ia do municipio de Join
vile, o distinto oficial da Fôrç-u
Púbiica do Estado, sr, capi'lão
Homeu Delaít, que já seguiu pa- I

ra aquela cidade, afim de assu
mir as funções do referido cargo.

esta ma

Barbo�a
Palacio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR: Carlos L. da Luz

Pt�ornovida pela "A Noite" e pelo "Flurnine"'
Fv C.", r�ealizar-se-á ern a noite de 23

nt}.o. a "Ccsrr ida da Fogueira", sendo
c-f IClaHzada pela Prefeitura do Distrito

at,

de ju
prO\i8

Feder-aI.

se

gueira serâo os :;eguintes:
1 )-Bronze A NOITE, à lo JOGO DEFENSIVO

e1uipe cla-,sificada em l' lugar. NO DASKET-BALL I
�O!lse temporaria. Três anos con- I
h�cutivos ou cinco ahernados. (Por G. L. Duros, ins- Em

• 2)- Taça A NOITE, à equi-l trotor do quadro de' do
pt! c�a.s�ificada em l' lugar. Posse

I
Midway D��h Sehool) lEr

defimtlva. C f
-

; la
3)-Taça à equipe classifica, I

on muaçao i
d� em 2' l�gar oferecida pe�o I marcar p�nto. Os dianteiros e o:
fLUMINENSE. Posse temporrma I

centro arriscam-se de todo modo'
(três anos consecutivos ou CIOCO para executar uma intercepção.

C. . jEstão treinados para executar um, homens. Um pás-e r ápid» após um

U
' -

C?RRI DA_ DAralternad�S).
. r � ,se oensarn que têm probabilidade rebate ou goal, no primeiro caso �llat'

ç:y,..:::>G LJ EIRA 4!-,, f��a, A J'.,j�1 I'E à .eqPl-1 de SO'l. de apanhar a boia.Quan- ou n� segundo, signifi�a um goa/,
pe c!asslÍicada em 2 lugar. Posse do um destes homens perseguem Depois de acontecer Isto urna ou

C(,NTP.IUAÇÃO defininva. a bola (makes a desh) os outros duas vezes, os jogadores contréri«

5),--!aça A NOITE à equi- quatro imediatamente deslocam-se se tornam tão nervosos que ficam ( I-:..:�5sem b Ié ia Ge ra I )
pe classificada em 3' lugar. Posse para uma zona. O mesmo se dá receiosos de desfazer sua marca- De ordem da Diretoria convido a todos os snrs. associa-

definitiva. quando um guarda persegue a ção, na ofensiva. porque êsses dos para a sessão de Assembléia Geral a realizar-se do dHl 2C

6)-Taça A NOITE à equi- bola. guardas nunca sabem quando ' do corrente, em I a. convocação ás 19,30 horas e em 2a, ás

pe classihcada em 4·lu5ar. Posse Isto evita que homens desloquem homem que os marca se retirará 20 horas, pard apr ovoção dos Estatutos desta União,

d�finitiva, homens, e o mais das vezes o para a deleza ou passará em di Secretc)lia da União dos Varejistas de FloriailopoJis. 19

7)-Taça A NOITE à equi- atacante não chega livre ao 150a1. reção ae cesto contràrio. de Maio .'le 1938.

pe classificada em S' lugar. Posse As paredes são mureis contra esta
definitiva. defeza, porque o recurso é sempre Continúa no próximo número

8)-Taça A NOI TE à equi- para uma zona logo que a bola ------------------------_.

p .

pe de clube não fi!iad:) que ob- passa a lin�a d� frente. Se o cen-
.!ALUGA-SE .....

um ,q,uarto Un9e m1te tra IIed i ta

�f:fih;ti:a�lelhor classificação. Posse tro ou os dianteiros perseguem um mobíuado.
" Vi Iai PaRIne ia

passe e perdem-no, continuam. Tratar á rua Conselheiro P

9)-Bwnze JULIO DE 1\10- deixando uma zona de quatro Mafra n. 90. , S. PAULO, 18 -t\ trage lfUSãO, pânico mes.no, corren-

RAIS, à equipe de clube carioca. •
dia que tanto consternou on do os parentes da moça so-

filiado à L.e,A" melhor chmifi- Sociedade de Assistencla aos tem a população paulistana, bre o criminoso. Este, man ..

cado. Posse temperaria, Três anos L
"

O f
teve, hoje, um epilogo ines, tendo-os á distancia. com a

'7_ Da comissão orga- consecutivos ou cinco alternados. azaros e e esa contra di perado. arma apontada. chegando
nizadol·a 1 Ú) T O f

'

d d
-

aça ao clube de Pe- Lep ra .

ato assim po e ser des- mesmo � isp�r ar do. s tiros

tropolis melhor classificado ofere- crito: conseguIU sumir entre as ra

cida pela A NOITE. Posse de- ".
cm vila Pompeia. rua NIi· mazens de denso matagal.

hnitiva. I
Balancete da Receita Periodo a cargo da 2a. randa Azevedo, 266, reside Enquanto isso ocorria, era
e Despesa" cerrepon- tesoureira Isenhora Ire- Lucas Manoel Barbosa, que o caso comunicado á Central

CorporReões mUi- i' dente ao mês de ne d'Aquino possuía uma filha, Aurora. ce e uma arnbulancia ida ao lo-

,_

tares
I

abril de 1938 18 anos, que trabalhava como cal transportava Maria Auro-

1 1 )_.- Premio à unidade do i operaria em urna fabrica da ra para a Assistencia, onde .;

Exército melhor classificada, ofe-I S ld d ês d
B E C E I T '\ Kua Guaicurus, 129. Sob O chegou cadaver.

recida pelo FLUMINENSE. Posse
a o o mes e mesmo teto habitavam José Feito ligeiro exame pelo

telDp�raria. Três anos consecutivos I Produ�')ar�: chá 139:273$500 Manoel Barbosa, irmão de medico de plantão, que cer·

ou CIl1CO alternados. f 'd I
María Aurora, e um cunha- tificou ter o projétil através-

! 2)-Taça A NOITE à equi-
o

ereil
o

pCp CiO deste, Benedito Antonio sado a região prccordial, foi

pe militar de qualquer natureza I �a.
eatnz . de Lima, de 23 anos, opera o carpe removido para o ne-

VI- Dos premios classificada em 'I' lugar. Posse I Aaml�s d I)
100$000 rio das I. R. F. Matarazo, o croterio.

S d d
..

I dr'"
UXI lO a re- � qual, desde seis anos ali vi-

- erão ie uas espectes, n- enrnuva. f
'

d FI
Jiviàuflis e Coletivo�. 13)-Taça A NOITE à equi-r' �Itura /

0- via, sem que de sua condu- Epilogo da tragedia
A-Individuai� (oferecidos pela pe do Exército classificada em 2' Callo�� I�

d
166$600 ta houvesse algo a dizer. Abandonando o matagal,

A NOITE)-Vencedor-grande lugar. Po�se definitiva. ! ontrl" �lção e Mal entretanto, imaginava Benedito Antonie tinha o frr-

medalha de vermeil e taça come- 14)-.Taça t\ NOITE à equi- í pm �noOln:t
1 :000$000 ) familia Barbosa que acolhê- me proposito de finalizar de

rnorativa). pe do Exército classificada em! rOd utd 50 ra u'n homem de instintos maneira efic.�z a tortura que

-2' ao S' lugar-medalha de 13' lugar. Posse definitiva. I
ven a

I
e

d
de féra e que desferirir sobre o afliv.ia. Disposto a dar sa-

vermeil. I 15)-Taça A NOITE á uni.! ej,xemp aFIes.
o ela golpe traiçoeiro. tisfação cabal à familia que

, ,
, Ivro « arra' N I lá B d't

'

-6' ao IS' lugar-grandes dade do Exérclt:> classificada em
I

d ld"
amoro de semanas en u ra. ene I o se aproxI-

medalhas de prata. 4' lugar. Posse defillitiva. po e

edas», Bened!10 Antonio Um�, mau lia residencia, não en-

-16' ao 60' lugar-medalhas 16)-Taça A NOITE á equi-
a

ca�o d i reCalcando sob falsa discri- contrando pessoa alguma que

de prata. pe de Forças Auxiliares (policia�, �a. F
a .. a ena ção os sentimentos que nu- o Aestorvasse em seu plano.

-61' ao 500' lugar-meda. bombeiros do Rio c dos Estados) I' 'p
.

d errod 564$000 tria por Maria Aurora, espe- Cerca de 1 hora de hoje,
Ih d b b

.

ih I'
ro UlO a ven- parando d t

as e ronze. que o tiver me or c asslficação. d
'

10
rava, com paciente calma a menos e qua ro

-Todos t\s finalistas receberão Posse definitiva.
a de

d /xem- I
chegasse a oportunidade de passos do ponto em que tom-

diplomas especiais, com o nome I í)-Taça A NOITE á equi- PFes
o

IV;t conseguir o que arquitetára, I
bára Maria AU,rora, Benedito

f! classificação obtida; pe de Forças Auxiliares c1assifi- !�/rrapos
e oportunidade que se lhe de- desfechou um tIro no peito e

-Ao melhor atléta de Petro- cada em 2' lugar.Posse definitiva. dias», aDcalrgo parou ha duas semanas. loutro na calleça. Sua mürte

I' d Ih d 18) T '
.

d
a sra. u ce N t d d foi instantanoa

po Is-me a a e prata. -

a!ta a eqUIpe e corpos '�

R
um momen o aza o, e- ... .

-Aos chefes das 3 equipes da Policia do Distrito FederaluI\!' al,ITiods 320$000 clarOll a Maria Aurora o amurr
Pouco depois o cadaver

Ih ) 'fi d d Ih I 'f' d ()f 'd I
eosa Ida es

'

11 t era transportado para o
me or c asSI ca· as nas uas cate- me or c aSSllca a. ereCl Q pc o d FI

. que le vo ava, o que causou. ne-

garias ciVIS e militares de qualquer FLUMINENSE. Posse temporaria.
e

r
o liano- I:stupefaqão á r.lOça que por I croten� e colocacto ao lado

n'\tureza-medalhas de vermeil, Três anos consecutivos ou

ciocol�o
IS corresp�n- Benedito não sentia a menor de Mana Aurora, sôbre o

prata e bronze, respectivamente. alternados, dente. ao mes inclinação. marmore frio daquela depen-
Oferecidos pelo Fluminense 19)-Taça A NOITE á equi- l\� maí.�o d 922$000 Depois de o\1vir a abruta dencia da policia.

F. c.: pe de unidade de Marinha melhor
I d' e�sa I

l �5 declaração de Benedito, a ina- O inquerito que fôra íns-

_ Aos 3 atlétas estreantes que classificada. Posse definitiva. ! ep��ho os ça respondeu que a resolução taurado,. ante .0 desfecho do

melhor classific1tção obtiverp.m- 20)-Taça A NOITE á equi-
e a oça, a do. namoro dependi-a de seu ���.�.:.!.?!_��<;!��_a..d_�. _

medalhas de prata, com seu cunho pe de Tito de Guerra melhor Acargol,da"R'srads. paI.
fi· I I 'f' d P dr'"

melto . li. Ou l' d t' B d't
'

�����������
I) Cla, c assuca a. osse e 100tlva. R h C

V n O ai ene I o VIS- ;;,

-Aos 3 atlétss que nunca 21 )-Taça às unidades de ?C é)

C ' o�- lumbr0u desprezo por parte
venceram uma p!Qva Justica e que Exército aquarteladas na Vila celção olm ra 66$500 3: 139$1 00 142:412$600 de Maria Aurora e planejou
melhor se classificaram na compe- Militar, Deodoro, Santa Cruz e

mataI-a.

t ção-medalbas de prata, com Campo dos Afonsos. D .E S 1> Prologo da tragedia
seu cunh<:> oficial. 22)-Taça á equipe militar de LomissAo de 10010 Have!1do ddlberaJo (.1 cri, .

B-Coletivos-Clube ou bló- qualquer natureza. que apresentat paga á ccbradara 92$000 me selvagem e hediàndc" não ,I
C)S de atlétas ciVIS-Os premios o maior número de finahstas,ofe- Saldo r�ue ,�"..�sa jjarJ>"; demorou a pôl-o em pràtica.
c )letivos para a Couida da Fo- recida pelo fLUMINENSE. mês dL '1'2:320$600 Conhlcendo bem os habl-

ao
.... tos da infortunada moça, que

lhes despertára tão repug
nante paixão, Maria Aurora,
findo o seu labor na oficina,
dirigiu-se para casa e ao pôr I
o pé na soleira da porta re

cebeu uma bala no lado di-
142:320$600 reito do torax, tomhapdo fe

------------ rida mortalmente.

dos Valliejis,t��§
Florianopolis

de

IV - Da apurac:ão
final

JOÃO BATISTA PELUSO
20. Secretario em exercic.o

A individual será feita por or

dem de cheg�rla. computando '�e

o resultado pela ficha deixada pe
lo corredor no espeto;
-a coletiva serà feita pela so

ma das classilicações obtidas pelos
cinco melhores componentes de ca

da equipe;
-,ef3. vencedora a equipe que

obtiver o maior número de pontos
e em caso de empate, a cujo úl•
timo componente terminar mais

próximo do vencedor individual,

na

-Serà composta de cinco mern

bros, sendo três do corpo redato
rial de "- NOITE e mais os di-
r l.r<,,� cl� atletismo e técnico do
Fluminense F. c.;

-cabe-,lh,: a organização, di-'
reçáo, execução e apuração final
da prova;
-deverà publicar em tempo

oportuno, a relação dos juizes e

instruções técnicas e disciplinares
concernentes à prova.

Foga de Benedito
Estabeleceu-se a natural con- _iiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiii__iiiiiiiii.__"'"

.t\GENCIADOBES I

'FALSOS

Avisamos a nossa
distinta freguezla e ao

publico em geral, que
não devem entregar suas
roupas a qualquer agen
ciador, sem que o mes· i
mo apresente o respecti
vo cartão identifican
do-o comI) tal, afim de
evitar contrariedades e

contratempos.

.Jtraeão do saldo

('o Nacional
92:320$600

co Popu-
50:000$000 Tinturaria Seleta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Govêrno do Estado pros
seguindo na renlização do plano

(rodoviário, (,',U! a construção de
novas estra.' ;J5, aut orizou h Di
reteria de Estradas de Hoda
gem, a proceder ao estudo do
melhor traçado a SfI' i'ôculL;d"
na construção da J ( l! ovie qur
ligará as sêdes I:U� Iu turnsos
municipios serranos,' Canoinhas
e Curitibanos.

Tomou posse
S. PAULO, 17 - Tomou pos

se hoje do cargo de delegado de

Investigações sobre Roubos, o sr.

Laudelino de Abreu, que, até ha

pouco, exercia as funções na ex

tinta corr('gedoria de policia da

capital.

MOSCOU, 17 Os Jornais on

tem chegados das provincias reve

lam que houve nova série de sen

tenças de morte em varias cidades
do interior.

18 pessoas loram condelladas á
",orte por atividades contra revolu
cionarias.

Dividas bra
sileiras

LONDRES, 18 Respondendo
ontem, na Camara dos Comuns a

uma interpelação do sr. Maxwell,
o ehancele'r do Erario sir John Si
mon declarou não ter mais que
aerescentar ás respostas anteriores a

respeito da atituõe do govêrno
quando á suspensão do pagamento
das dividas brasileiras.

O sr. Maxwell indagou se o do'
vêrno dos Estados Unidos havia sido

consultado, ao que sir John Simon

declarou que não podia responder.
Deante disso, o sr. George Griffits
observou: "Se vossa excelcncia con·

sultar os Estados Unidos, é posSível
que êles não declarem que já foram

pagos em primeiro luSar".

Não houve
protesto

GAZESTRADA "CANOINHAS"-IBancava o inspetorAcu ITIBANOS" 1 de policia
�����������!IIIII""��-�.�����_���;.a�,,���.�_!,_�,.�·�"",!,����_�·��:aw��_��_��m"r.-,);)

I SANTOS, 18 Fr:mcisco Daniel, A VOZ DO POVO PJ'ÓP!ielIaRfi-o�-e-D�etAor LRLesp�nDsavOel. mais conhecido em S. Paulo pela .t1l '<iJI' .__,. .t1l
alcunha de "Mascote", um preto ""'-�������-����=�.':"'-������������_"",:!-�__ . _'�'_""_!"_�!"""'�'!'.,!,!,,,,,,,,,,,,���-���....�_'!'.��-��_. ..,.._.,
que apesar dos seus '/,7 anos de ida-
de, não mede mais do que um me'

�l�� �:i�;re��N:::.r_etros, tem a ma- faleceu o profes- Exame de sangue come
Vindo para esta cidade, a pé, se

���d��:�:�:�!',;��:��:::���r1� sor Iniolras pro"a dê�ni_f:lad_é
Oi

foi d�tido pelo insp�tor Mario Ja· Vamprê __ .___

I'
nuario, sendo encarnínhadq pala a

Delegacia Regional de Policia. . .. .

O nosso herõe, exibindo um dis- LONDRES, l8-PeJa pnmeira I fIlho de Hawkings.
Cumj--ir do a r]('tE'rminnção tínttvo com os dizeres "Serviço de I. S. PAULO, 18 Vitima de um vez na Grã Bretanha o exame de O juiz aceitou como valida [I

recebida o Diretor de Estradas Policiamento Civil" e o rr , 2.981, Insulto cerebral, quando lecionava, sangue foi aceito como prova I prova e desprezou a ação inteu
de Hodsj.em or;';';lI:iZUll a couiis- havia feito parar um transeunte e na Faculdade de Medicina da Uní- ib I d idi "t d Miss Dorington.
são têcnica encarregada de rea- .dfzendo-se inspetor de Segurança, o versídade desta Capital, da qual era por um .tn un.a, para eCI Ir u� a a por

havia revistado, apreendendo do lente de neurologia, tâto que ocor-. caso de investigação de paterní-lizar o referido estudo que, sob i mesmo uma pistola automatlca que rcu sábado u'ltimo, faleceu hojena
'

dade. '

a chefia do r ngenheiro sr. Feli- [' novamen�e lhe entregou, depois de Sa!lta �asa, o prol. Enjolras. \:,am_1 Miss Ena Dorington, de Ram-s
J.!e Buendgens e seu auxiliar en- haver retirado da mesma as respe- pr.e, cUJO sepultamento se vertrícará .

b With L T Csenheirc sr. Heitor Ferrári, se- i Uvas balas. amanhã ás 9 horas. 'i ury. lere, acu.sava e�IIe em",.1 ___! _ _., . [Hawkings de ser pai de um filho
guiram para a cidade de Cano-

l rt= d
- - "ti

G I seu. Procedeu-se ao exame de
inhas, onde, confórme cornuni-

Inspetor de est•.adas Ad.OraçãO l.Xpe Icao a ro- sangue no si, Marís Hospita.1 de I (OScação recebida pela mesma re- �
L d d L h I. -

d h
.. dr Tareisio Sehaefer .

I d-
on res, e o r. ync exp lCOU

partição, o
..

engen euo-.I:lspe- .:. ,

é a marca 9ue ?omina na atuali- enBan Ia ao magistrado de Ma�iborongh
tor sr. Tarcisio Schaefer, ja deram micio aos trabalhos oe explora- dade e dominará sempre.Qualque- Country, por onde coma o pro-
ção. que seja a sua necessidade de cesso, que diante dos resultados

A comissão técnica no estudo do melhor traçado terá que perfumarias, prefira sempre .. BERLIM.,! 1.8 A expedição cíen-
I do exame, o menor não podia ser

fazer o levantamente preciso dos detalhes topográficos da faixa ex- as da marca
títíca ale!11a, dIrigida por

Harden.!-

f ten, partin
com destino á Groen-

piorada, bem como, colher todos os dados e informações da região Adoraeao landia, onde efetuará uesquízas .__ ..

que será beneficiada com a construção em apreco. -------- durante os mêses de verão. I
. O� t�ab.albos d: explo�ação, que consistir�o no levantam�n- Capita-O COS-! ... -- ....---.-----.

I

to píanialtimétrico, tera, por fim, o exato conhecimento da faixa j iii

'O� t d- I t Ide terreno, e� que será lançada a futura estrada, tendo, provável- I

t f!! III

t U ro car Ina a o ,

mente, 160 quilómetros. a Lei e IAs condições tênicas da estrada projetada serão as estipu- no Brasilladas para as estradas de primeira classe, competindo ao sr. Inspe- U . Itor Tarcisio Schaefer, determinar os pontos obrigatorios de passa- RIO, 18 Partiu. on�em, para
...l d b d

.

d di
- . -

d b Buenos Aíres, por VIa aerea, o ca-
RIO 18 P d It

- Igem na estra a, CH en o, am a, a nreçao e onenLacao os tra

a'l pitão Pedro da Costa Leite recente. •
' rocura o em ai-

Ih 1 'I
-

,
. - pava, onde se encontra, o cardeal

os (e exp or�çao,., . m�l1te nomeado �ara a �omlssao. D. Sebastião Leme declarou não ter

. .� pr?Jeto !mal que sera acompanhado de um relator�o .ge-I
mííttar do Cha.::o. .l';s�e ofiCIal tev:' chegado an seu conhecimento qual-

ral JustIfIcara entao o traçado a ier adotado com a descnmma- um embarque concorndo, !lotando quer noticia sobre a creação de ou-
-

' "
.

I
A •

d se a presença do general Goes Mon·. .

('êlO dos terrenos atravessados e da zona de mf uenCIa a estrada, tel·ro representante do ministro da l
tro cardmalato no BraSIl.

• ""•

,.

d I
-

d
-

d d f I'
.

.

. .' 1.�•••e8Q•••ê@......... ...

com a estatlstlCa a popu açao, pro uçao e estu o o tra ego pro- Guerra, outras autorIdades e mu·
! (ii

G

vaveL It'eros oficiais. ,ii B R t f. "E L I TE" = BUENOS AIRES, 18 O
.------ ....�6.'i...Qm�: ar e es auran ..e : juiz que preside ao processo cip

C IdiS
iii

IIdll Rlft dunl'ft Cill • falsificação de testamento do mi ..

orone O UICI 10 no U· III til
.... i! Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tíradentes : lionario Ricardo Garcia; resolveu

Exe"relato
--- i: :

I
converter em prisão preventiva a

ent;sta alema-O i· Recomendamos aos srs. Viajantes e : netenção do escrivão Damasco
. a.!

I: Exmas_ familias O Bar e RestaUi·ante 9 Salvatierra e da marqueza Maria

atropeRado : =IAngela Filipina Genüveva Prique
I : "ELITE��, por ser o melbor da pra�a : de Guipperville de Beaurepaire,

tRIO, 18-À policia do 6. dis- acima referido, onde se acha ins·!., de Florianopolis. : 'pelos delitos de falsificação do

Por au o trito foi avisado á tarde, pejo sr. talada uma pensão familiar. iI Casinha ótima e a vista d f
e testamento e tentativa de f[,Bu-

Raul Gonçalves Fp-rraz, residen te O comissario João Luís fez re·
, � O reguez : de, decretando o embargo dus

RIO l7-Quando transitavalá rua Profe5sor Gabizza, n, 184. r:t;I0ver o la�aver para. o necrote-I: MAX.MO ASSEIO-Exdusivamente fAMILIAR:: seus be:Is,_até completar a \lomu

A' R br de que, na casa n, 8 da rua. Apra- no do InstItuto MedICO Leg.al". • de 2 mllhoes de pesos.ontem peja praça da epu Ica, .

I h
.

'd solicitando a competente pericia, 'I' ;®e•••••••••eo••oo•••G••oce,.@� 06)NOeoeil.�,�..esquina da rua General Camara, �Ive, um om�m. s.f" SUlel ara,
""

I d E' ·t AI'd L mgermdo 20 comprImIdos de « Pan-

Io .orone o xerCI o CI es au- .

deodoro Sant'Ana, de 54 anos, topon» e, em segUIda, gol�eando -----.
Id d' 24 d os pulsos com uma IamlOa de

cas� o, mora ar a. rua
.

e

I' navalha «Gilete�.
MaIO. n. 1.297, fOI atropelado D··· d

.

d' t t
I f d Il'1g111 o-se lille lU amen e pa-

par um automove, so ren .0 em
I I

..

d d·.

f d ra o oca, o COmISSarIO o I�-

consequenCla ratura a perna es·
t't J

_ L' I' .,""
d

rI o sr. oao UlS, a I ver! ICOU

qUcer ad"d t C t I d a veracidade da informação,
..

on U�l o �o pos o en ra e
O suicida era o . químico ale-

A ..�IstenCla, ah re�ebeu 0â ne.ces- mão Erwin Fritzeldery, bromato. BERLIM, 18 - Um porta-voz:
sarlOB socorros. �ao sen o glave logista da Universidade do Di�. da embaixada brasileira f6dllziu:
o �edu e�tado, retIrou-se para sua, trito Federal, solteiro, contando I ao minimo a importancia l'olitica:
resOl enhCla'ff ' ·f· d 37 anos de idade e que, ba 20 da conferencia que (J emhaixador.

c au eur apos ven lcar o e- .

d' M
.

d A
-

t b· I

d·
- d dIas, se mudara para o pre

11)'1
UlllZ e ragao eve 0]e com

s�stre, eva lU-se, nao sen o pos-
o seu secretario do Ministerio do '

slVel apanhar o numero do carro. Exterior, sr. Weiza Ecker.
FILTROS...

I
Declarou o porta·voz que Ó

Péira motores trifasicos e mo- embaixador do �r�sil tratou de

nofasicos, os mais eficientes, pro- assuntO!l comerCIaIS e que, nali

curem na ca�a duas semanas últimas, o mesmo

A MUSI�AL tem visitado a Wilheimstrass va·

Rua João Pinto, 12 rias vezes. Desmentiu, por fim,
. .__ que o ministro Muniz de Aragão

tenha apresentado qualquer pro·
testo contra os at&(jues da im-

100 integralistas

1"O Expurgo" ODEON� o lider dO�1 prêsos
• •

einemas

sovletlco RIO l8-A policia do Diiltri·!

PROGRAMAS DE HOJE: to Fed�ral, em diligencias reali.'zadas ôntflm á noite, efetuou a
I

prisão de mais 100 integralilitas. I

Ontem a noite a flolicia prende� I

diversos funcionari0i do Banco de
Brasil.

E TA

CARTAZES
DO DIA

prensa.

aviões niponi'M
bemhardearars
Suchow

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

O celuloide da Warner que nos

traz George Brent e Anita L,mise

juntos pela primeira vez no ma

gnifico filme

Assumiu o coman- I
�

do do 1·. RJ ..

Roberto Mueller

SHANGAI, 18 Um porta-vez
japonês informou ter ocorrido um
dos maiore!' bombardeios aéreos ele
toda a guerra, pois nada menos de
cem aviões níponícos em esquadr i
lhas sucessivas de mais de 12 apa
relhos lançaram mais de 200 bom
bas sobre Suchow, causando conr í

deraveís danos,

. M_. ••• •__._·_·

e

Maria Alayde Medef
ros Mueller

parti41ipam o nascimente
de seu filho Testamento

ficado

QUERER E' PODER.

Preço-1$500.
Na sessão das 5-1$100.

falsi-

CINES COROADOS I RIO, 18 O coronel PenidJ Pe- )

, I dta, assumiu o comando dp 1'. Re- r.:'
REX, as 5, 7 e 8,30 horas: gimento de.Infantaria, n'I Vila Mi-

A U'LTIMA CONQUISTA-lUtar.
com Joan Crawford, William Po-I ----.------------,.
weIl e Robert Montgomery, I OrAem dos Jo-Preços-2$500 e 2$000, I U t:.

(Na sessão das 5-1$500.) I suitas
ROYAL, ás 7,30 horas: IERRO DE UMA MULHER" VATICANO, 18 O "Osservatore

M C r 1 A.r M Romano" publica hoje o texto do
com ary. ar IS e, - me ac

decreto no general Franco restabe.
Mahon e Basil Rathbone, ; lecendo a Ordem dos Jesuitas na Irreço-l$OOO. llspanha.

José Carlos

ESTRADOS DE
t

tipo
AMERICANO

ARAME

para calDas de:

Solteiro
112 Casal

Casal

com molas e molassem

Fabrica-se ean todos os tal1lanhos

SERViÇO GARANTIDO
".

SALOMAO NGUEL

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Bept-esentantes nesta eapital

MACHADO

Rua João Pinto Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__

·'''_'I''V'''''íi1iIllmllllii-' V������e:s ('te�m :rcia I de
..ios �����:;i��viS de i' p � n ha Ion

'

a

A Casa tscetanea pro prle'd,,9des Florianopolis "
«CAIXA BENEFICENTE» I ex-empregada

. A Associação Comercial I Comunico aos srs. Associados que
I

Uma Casa na rua Conselheiro de Florianopolis tem o pra- nesta data, conforme rec'bo em nos- P. ALEGRE. 18 - O
Mafra n'. 51, outra na rua joão zer de avisar que acaba de'so poder. foi pago aD.LudndaCor- Ho!,pital Taquara foi ontem
P· '53 " tal. C I' reia Grumiché a quantia de um con- d' I� '. d .luto n , ,e pequena casa e JnS a ar em seu onsultono

t" t
., .

(1 OJO$OOO)'
teatro e violenta cena e san-

h J
' V' U J idl S

-

d
o e rrin a !UH rets :,J .rm-

e acara ?� rua tose elga,. m un ICO uma ee�ao e portancia liquida do l' peculio desta I gue.
. �

grande SItio no Rancho Queima- �obraD�as a Cilfgü do Caixa. pelo falecimento ultimamente A domestica Esmeralda Pa�
do e outro no Estreito, respecti v() Consultor. Ad vo- nesta Capital do associado sr. João checo, ao ser ali recolhida p1>ra

Trata'se com João Sauford gado dr. Joãtl José da !�ou- Gr�roí�hé.. da rá luz, foi. apunhalada pela
i I =wm-CE dli1I!!!i!k!i wr=_ Fone 1253, Z1i't Cabr�l, encarregando-se d'

tsta !>eto ferta'dno/rasu dl.e 30
sua ex-patrôa, Guin-mar Socza

-

tp L .obr: " 'd: ','
Ias a �c r�nça. o • peco to em FJ' n d X P'

'''; ,��, _ ,_. ."........,,',. ,,' " . .""""!",, ,t-
! es � tias co. rança:; ]� rcrais nossa Séde a R. Conselheiro Mafra. 2 ereua, esposa e 'st� erei-

V&�S:�#'����V���V���'P"AVA�� uu arnrgavcrs de debitas, -o (2' an�ar). . ,

ra, empregado da Vlsçao Fer-
� � íerentes a contas comerciare Floríanopolís, 20 de Abrtl de 1938. rea, ét qual desconfiava que S II

Ri Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- � de n] socios. podendo así marido mantinha relações inu-

tíl estrutura em con- C,alização e direção �..
", ir.teressa�?: Se �jrigir�:� e ADOLFO��!������Ln�!LVEIRA mas�.eorn �smtral�a. .� creto armado . de obi as � �,ossa, seCle, á ruo! ! elips .. ,,,._...__._ .. _._, .__ .. E,meralaa. logo em seguida

� e ferro Aparei harnente c,o,m � Schrnidt n. 8 (sobrado). Dr. P:lJdro r",.ili} 1\lhmrll2 Ferro

I a.o
parto, f,alt:eeu em consequen-

� � Advogado ela dos fenmentos reCebld,)�,
� pteto para constru- �i�, A DIRETOFU/·\ Hua Trajano I. (sob.) "" ,_ •.
� ções de pontes em �'�"'''':'_._'-==-''- ��� _...- -- A chacina do. l3es-

� concreto armado � A E I rs t r i r o 1115. :aA:��t:& Ch�II':SB",.
� � I III �... i

I
i r�s Penl�ado, z-. promotor FÚ�

�

o rna r C'''''
ft

R
ll'4

b
a � I I �\==;NS�:\��AçóÊ��7í'JJT�rr; �ll���. d:eT�� o;.t:p�r!d��r,d� J:�"arn·e·1ro

.

I' '··Irft '$;1 I T';"AS DE ID\010 CC)N'''�''''T')S r AU"'r:'N II U l� i
I'.d'l.._ � >,A

....

' .

� �t.r: \. r:. lYlcl'
,

núncia centra Ari/is à,� Oliveira,

� I
TO� PROCUREM

'I au�or do assassinato dos propre

t1« I c; é:..LET'R; C_; ,0,. t t�'IOS
.

..10 Restauraate Ch.cês e

00 I . I de dOIS d� seu, empregados, em

�' II TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. püi� I circustancies que a imprensa re-

� PREÇOS SEi\/1 COMPETIDORES N i\ PRAÇA, Ilatou com pormenores e grande-
� MATERI/\I5 ELETRICOS, LU';:TRES E ABAT- II destaque.rq'l�

I jOURS ELEGANTES E MODER��OS O sumario se iniciará dentro

� NOVIDADES.! VISITEM A Elétrica I d_e_b_l'<.._ve_s_di_as, _,� II
Rua João Pinto n. 14 Concertos e limpeza

[� ACABA DE RtCl::.BER UM FINISS:MO SOR fí-
� M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI

�' DADE NO RAMO-AR rIGO �ARANTIDO

--�--������.

Lindas e graciosas confecções paa�a meninas e �arôtos só

na A CA ITAL

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

não precisa de reclame, vlsue suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRAJANO
1�lorian8polis

N. a

fiNGENBIBRO GI't"D..

Rua !15�de Novembro, '416 •
SALAS 12:le 13

l' ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná
•

Oflras centrat_das na lu semestre t�"
� de 1837 �
�.�.' donte em concreto armado �Ôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-�. Mateus) �
� �:���tu�� �(]��r�� �em��r:6bre G Ri. S. João (Estr. Curitiba-Ioinvile) ����':."'Â �IT' rupE�coIar de Mafra

� Grupo Escolar de Rio Nltgro �n Grupo Escolar de Irati N

� Mtlternidade de Rio Negro �.� E�taçio Experime�tal de Vi�denc!as em Tijuco Preto (Paraná) �� DIversas cunstruçoes de resldenclas
,

�
��.�����i'TA1V�TA�����:7AV&7Â�.
�i ,..__.' ·!lA

Vísta BEM

A Casa Oriental
AVISA A SUA DISTINTA FHEGUEZIA QUE r CABA. DE RECEBER UM

GRANDE [. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,
SE��HORAS E CRIA�ÇAS, QUE VENDERA' POR Pc<EÇOS REDUZIDOS

DURANTE O. MEZ DE MAIO

C a s a Oriental
Conselheiro Mafra, 15

'I ' �.' "t!'1 � '.. ,', : '

•

_ .fi', ' ' 1>'" r ov.· �

,'to

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

Rua Consel'heiro Mafra esquina da
•

"!,.

s,...
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RF"�REESENTANTES E

CARL.OS"

c, Bu'zinas
BaseH

........ 1...a...... po......
••olhop d. muado

DEPOSITARiaS EM STi� .. CATA�

I-tOEPCKE

FLO· IANO OliSatriz

Filiais 81n:
__ to.... - d. UIII .0....aplo••on. 00111 .. 1 .

�•••I quo aAo Don...... ".terla (2,5 )
IDlmea.. dura..I;I .

A

.oada om tod .

oa.a. do P o

• 80.

�����H��J�__�.�_�w��Ui�a.����I_��������____

i
. Adolar SCh\9";atl'l �

Endereço Telegr.. DOL," , Caixa Postal, 32
\ S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf\A

AGENCIA DE VAPORES

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

Navegação Brasileira Limitada-r-Rio
I'Navegaeão Cabofriense Uda.--Cabo Frío

Vandenbrando & Cia.-Santos i
VIAGENS DrRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEfRO I

f Navegação ent-re BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
i ANGRA DOS REIS e RIO DE JAN�IRO, dlréta-

I· mente, sem tra nsbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

RnC8fCega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte 011 do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas de irnportaçãe. do País ou, do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

D�SVIO DA E. DE FEfmO ARMAZEM PIWPi�IO

S�VIÇO G�RANTlDO E RAPIDO--- �RE�?�-2h0?ICO? �

Banco do Brasil
Capl�al

P'ut'ldo di reserva
10G .000:000$000
'!59.748:100$000

EXECUTA TODAS AS (PERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCl.L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
�. Dep. com Iur is (CO!Yi.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
t, 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 ímportancias),
com aviso prévio de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

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

4% a.I�
5% <:

4,5% ala

LETRA$ A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito an sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegraftcoe SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

4% a. a.

5% c

_._�-------_._._------

."""",;.�'-.---'--.. -_'-'.

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

•

•

Velas e Mago

Bluin_nau, (;ifl�UJ!!elr@ do Sul,

Jr{:wlnv:�mi��;, Lages, Laguna, Sã \:

Fra��cific. da Sul

�������
--- -----

i�����:!�� G••••••••••••••••••••e•••••••••••••••oo•••••••O••• fléJi�·'

�11.�.·.•1. A F vo r i ta. �,
' Sr. Criador! !�

tJj I � Procure conhecer os produtos do Instituto

� � Bíolozico Catarir.ense: vacinas, sõros, desinfetantes .

., , "1 C::;RESITA e ."ORMION9 carrapaticida, ibc, etc. I'�. VACINA CONTR!\ A
,Em loteria a sua favorita �

� PESTE DA MANQUEIRA

HII Aquino " eiRa

N (� Es'tr€-:,;ito Ponta do Leal

MOSTRU i:� Rlt)

Tubarão

, , • ,._> ,,':1i"'I�';' .,.�;,,,",,, J05'tl' .� ,
'" 't"-' '. '<,II' ". '. " I�"�" , .. """ '"" r ",_ ••

-r: '. • t" �;.p ")('i<!'i�'1II'�" • .

H s

De Fama Mundlall

E T E

, COQUEIROS] MUNICIPIO DE S. JOSE'
SAN'fA CATARINA

Grande vendas estão sendo feitas das maquí
nas de costuras e bordados marca ME! EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gra tís

lníorrnações com o rrpresentante ]. Braunsperger.
e José Galli.mi.

Rua Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

I _

I···· o••••••••�

=

, ,

,

Sapatos, de pe lica, sal
to alto, para

INVERNO a 18$000
Sandali�5 <':� 10$000,
de verniz de todas as côres.

Sapatos para ceanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo I ara aornens, senhoras e

creanças, sandalias, chinelos, TAMAN
COS de toda qualidade, cintos, etc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARRf IROS

Secção de vendas uarejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o TRIGO EM NOSSO Criadas
ESTADO

duas NOS S A�'r"V IDA

Acompanhado dos distintos a- xecução.
grônomos srs. Ario·,tll Peixoto, Ficou também combinado que,
Afonso Veiga,Frederic:u NLSc:1.midt entre os agrônomos Afonso Veiga,
e do sr. Manoel Morais, deu-nos, Ariosto Peixoto e Frederico M.
ontem, o prazer de sua visita, o Schmidt, todos do Ministerio e

sr. dr. Gastão de Faria, ilustre este Diretor do Serviço do Fo
diretor do Fomento de Produção mento de Produção Vegetal do iVegetul du Ministerio de Agri- Estado, se estabeleç.i a mais
cultura. franca colaboração, tanto na cam-IFinura de relêvo na adminis- panha do trigo, com') nos de
tração federal, conhecedor profun- mais serviços da agricultura ca
do de todos os assuntos concer- tarinense,
nentes ao importante departa- -Que nos diz dr., rI"s serviços do
mento que dirige, não nos sería acôrdo entre o Ministério e o

dado deixar de fugir a oportu- Estado de Santa Catarina.
nidade de lhe solicitarmos algu- -Estou como brasileiro c di
mas impressões sobre o que oh- retor do Serviço de Fomento Ve
aervou na visita ao nosso Estado. getal do Ministerio, entusiasmado
Gentilmente, o dr. Gastão de com o que vem sendo feito em' O sr. dr. Nerêu Ramos. Inter

Fana, se dispoz a satisfazer a Santa Catarina. Devo-lhe dizer ventor Federal no Estado, rece-
nossa curiosidade, dizendo: que as minhas observações me beu (l seguinte telegrama:
-»Tive o prazer de verificar levam a admitir que o seu Esta-

. Ri� do Sul, 16 :- Tenho a �a
que a cultura do trigo em Santa do é talvês o único que vem tisfação de comunicar a v. excia.
Catarina já está implantada e cumprindo rigorosamente as obri- 5Iue, d:_ acôrdo c?m_ o -"apêlo. e

que promete, daqui por diante, o gações contratuais. Mesmo que, instrução da Comissão Exec�tlvamais franco desenvolvimento. por efeito de refórma, sejam ex- deste .r:9tado da C�E, no �la 13
A última safra, 1937-1938, a- tintos os convenios com 05 Es- de MaIO foram criadas e insta

tingiu a 7.000 toneladas, tudo tados sou de opinião que deve ladas festivamente, neste munici
levando a crêr que a futura se haver' exceção para Santa Cata- pio, duas eseolas mixtas, sendo
elêve a 11.000, que demonstra I rina. uma propriamente municipal, de
que poderá ser atingida, desde já, I -Qual a impressão que teve nominada < Dez de Novembro>
a quinta parte do consumo, anual da nossa terra � na localidade Ribeirão Pinheiro e

do Estado, -Levo de Santa Catarina, rico outra subvencionada pela Preíei- I
Com os trabalhos ora inicia-I Estado sulino, a melhor impres- tura, denominada <Trez e de

dos, esperamos vêr em breve,

I
são, certo de que muito em bre- Maio> localizada no lugar Raso

produzir Santa Catarina, não só- ve será um dos maiores celeiros Feio. Respeitosas saudações. Pau
mente o trigo para o seu consu- do Brasil, tanto mais que encon- lo Cordeiro, prefeito.
mo, como até poder exportar al- i trei da parte do Interventor Ne- .. R "

guma sobra para outros Estados réu Ramos, responsável pelo in
da Federação. cremento da riqueza agricola no

-Qual o motivo da visita de território catarinense, o mais
V. S. ao nosso Estado �-pergun- franco e decidido apoio.» coteirostâmoa;
-Êncarregado pelo Ministro

Fernando Costa, vim a Santa
Catarina, com o fim, de entrar
em entendimentos com o Inter
ventor Federal e o seu Secretario
de Fazenda e Agricultura, no

sentido de articular os trabalhos
do Ministerio da Agricwltura com

os do Estado, na mais franca
harmonia de vistas. Do entendi
mento que tive com ambos, levo
para o Rio a grata notícia de
que, d�ssa articulação, muito vi
rão a lucrar os trabalhos em e-

EE:tá nesta capital o nosso dis

Associarão de es- r tinto patricio .sr. Rodolfo .Koüke,� r operoso e dedicado prefeito mu-

brasileirOS [nicipal de Hamonia.

VIAJANTES
(Viu terrestre)

Foi or-ada em Rodeio a Asso- Lista dos passageiros que se- HORARIO: das 10112
ciação dos Escoteiros Brasileiros.

I
guirarn pela Viação Cruzeiro Ltda.:

Identica sociedade foi creada em -Inês Leite, João de Deus Ma.:
.1.
__ .��-����������_ ....._..-- ==::.� .,.Hamonia, cuja diretoria ficou as- chad_o, M�r�oel F. Souza, Jaco I I I'sim constituída: Dacól, Edivino Glaude, A1lgUStO I C � 1Il" t P d· I I

Rodolfo Koffke, presidente; l\1oppoeu, Osmar Nunes, Hercilio' I rreU1,,0 U ,UO
'

re Ia":1Mansueto Isokmi, vice-presidente; Welber. Francisco Santos, Haul
Ivo Muller. primeiro secretário;: Andrade, Lazaro Gonçalves, Anas- fUNDADA NO ANO DE 1914-
Celso Muura, segundo secretário; I tacio FurtaJo, Batista Gozanig�
José �ousa, primeiro teioureiro, I Ti:ibio Lemos, J�ão CalsandI,

I
O Maior e mais acreditado clube de

FrancIsco Kobb, segundo

tesou-I·
Joao Bernardes, Inneu �rener, I Sorteios do Brasil

reiro e Mario Fedreeli, chefe té- Adolfo Maes, Nelson WledJer e

cnico. Nelson Oliveira. F L O II I A N O P O L I S

PALESTR ...'\. COM O DiRETOR DO FO
MENTO DE PRODUÇÃO VEGETAi. DO
MINISTlEnIO D.� AGRICULTURA

-

l?O ml!
tuação

chlnêses em si
desesperadora

CHA�GAI, l8-A Cruz Ver
melha Internacional acaba de lan
çar um urgente apêlo para que
lhe seja prestada assistencia fi
nanceira, declarando que se acham
esgotados 011 seus fllnd� e que
cento e setenta mil refugiados
chinêges 38 acham em situação
desesperaflora.

SOBRETUDOS

DE.SCE
de GabardineCapas

Só artigos finos ..

na "A

•

mais

escolas
õiiiiiãaa:ãiiii_õiiiõ.;;;;m;;;_.;;___-...m;-""'-----;;;;u
:i. .N 1 V J<.:RSA1UOS
Faz anos hoje, a sra, d. Eba

Ramos, esposa do sr. Osvaldo
Ramos.

Paul«rCordeiro, ope
rOiiO prefeito de Rio I

do Sul

CO'RTE

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio do sr. A lbine Zomer, co

merciante.

Passa hoje, o aniversario nata

lício do Eugenio Cordeiro Dutra,
empregado da "Confeitaria Chi
quinho>.
HABILI'l'AÇõES
Estão se habilitando para ca

sar o sr. Paulo Geraldo da Ro
cha c a senhorinha Aaita Ziege.
VUENAM UNS

RODOLFO KOFFKE

ELEGANTE

aS$OOO
Borracha

VA.I CASAR-SE
PONS:Boatos

I

mantes
alar-- Dôr de gar"':

ganta?

Capas de Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no
valor de cinco contos cento e setenta e cinco mll réis (5:175$000),
a caderneta n. 6.366, pertencente ao prestamista ANTONIO AL·
VES, residente em MAFRA.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
14.706-José Hildefonso Rosa, Camboriú
5.374--João Vidal Ribeiro e Maria Joana, Tubalão
l1.699-José Joaquim Sant'Ana, Tijucas
l3.472-Nelson Gomes Moreira, Florianopolis
11.364-Antonio E. Fogassa, Araranguá
l3.866-Doria Ramos, Herval
14.638-(yete Galoti, Itajaí

Il7.78l-Silvio M. Pereira, São Francisco
9.942-Antonio Augusto da Lapa, Laguna
3.457-Henrique Beiter, ltajai

.

I
Premios em mercadorias no valor de Rs. 10$000

.

,

Nesta época do ano são fre-
l2.270-Marion Muller, Florianopolisquentes as dôres de garganta, as
6.443-Walter Damiani, José Mendes

inflamações das amygdalas, de·; 10.Oll-José Silva e Maria, Santa Luziavido ás mudanças de temperatu- 11.725-Direéa Fedeles, Ponta Grossa
ra, á humidade do ar, e ás póei- l4.750-Benedito Fernandes, Sertão dos Corrêa
raso

L359-0svaldina ':Waria Freitas, João PessôaPara evitar êsses males, dos
7.928-Adelaide Garcia da Silva, São José

quais pódem resultar sérias com·
l1.307-João Luís do'! SaNtos, Trindadeplicações, chupe algumas pa::;ti- 6.16l--Arquimedes Purificação, Florianopoli'llhas de Panflavina por dia. 7.836-Arnaldo Martins, FlorianopolisNada supere estas pastiihas na I

prevenção das doenças que têm Isenções de pagamento por cinco sorteios
por parte de entrada a boca e a

garganta. 9.479-Francisca H.andowiscky, União da Vitoria

d dAlém de ser de paladar muito 4.706-Almiro Wertzkel, Hansa Izabel

PIANO----ven e·se u� e
agradavel (compostas de Tripa-:I l1.996-Juiieta Aguiar, Saco dos Limões

marca "Zlmer-: flavina, mentol, assucar e choco- l4.750-Benedito Fernandes, Sertão dos Corrêa
mano" em perfeito estêdo.! Iate,) e p0r isso muito aprecia-

I 2.74/t-Maria Amalia Pinheiro, Jaraguá
T t t � -

di' I adul 7.692-João Fagundes, LagunaPrevI'so-es para o período da!! ra ar. nes a re"açao. as pe as CrIanç'iS e pe os -

, G
' S'l FI' I'..

tos, têm uma forte ação desin- l1.762-Mustafa uaram e 1 va, ofIanopo IS

d18 hhO�:lS de ontem ás 18 horas

r����::C���1
fetante contra os germes infecio- l1.091-Saturnino Joaquim Morais, José Meudes

e oJe: � � so� que ae localizam na mucosa 4.459-Laura Effel, São Mateus
Tempo -Bom, com nebulosi-

r,. � daquelas cavidades. lL9:�9-Irene e Ivone Rodrigue3, Itajaídade e nevoeiro. �. .Ruí Souza Viana t� A Loda pessoAa que se sentir

I
T E tI é

.

t ;' . � Florianopolis, 18 de Maio de 1938.emperatura- s ave nOI e
i e � ameaçada de dôr de garg'lnta ou

A Irmandade N. S. do Rosa- e ligeira elevação de dia. tt Noem."a L.�pes Viana Il!i dela J'á estQJ'a sofrendo, aconse- Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
d· d V t V" e freucos r.� Fiscal do Governo FederalJ:o e São Bane ItO, conce eu o en os: - anavClS "

� i!fI lhamos o uso imediato das.refe-
IH'azo de 30 dias para translada- por vezes.

., participam aos seus parentes e

� ridas pastilhas que, com toda a P R O P R I li: T PJ. R lOS

I
(',10 dos restos mortais dos mem- As temperatura� ext���as �e �� pessôas de suas relações o nas-

� segurança, produzirão os melho-II . J_.M_O_R__E.I.RA
ê elA.

.

Ibros dessa Irmandade, elo antigo ontem, foram: �axlma '. e m!- jt; cimento de seu filho HUY.
i ras resultados dentro de pouco

._eemiterio para a nova necropole I nima 13.5. regIstradas, respectI-.� .�
temD_o. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii__"" ' .... •• ...

elU Itacorobí. vamente, ás 14.55 e 6.10 horas. �:!lG�)�;'#1%1r#�

Preços que impressionam I

IMODELAR"

NOVA YORK, 18-Lily Pons,
O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter- cantora de opera e artista de ()i

ventor Federal no Estado, rece- nema, anunciou seu proximo ca- RIO, 18 - As auLoridades po
beu o seguinte telegrama: samento com o maestro André liciais de Niteroí, em virtude dos
ITAJAI', l6-Tenho a honra Kostelanetz antes de sua viajem boatos alarmantes que vêm cir

de comunicar que nesta data foi ao Rio em 26 de junho, numa culando, dirigiram um apêlo aOi
instalado neste municipio.o Dire-I tourné� pela America do Sul, comerciantes que mantêm seus
tóri0 d_o Conselho �aclOnal .de quando espera visitar tam�m a estabelecimentos abertos até mais
Geograha, o qua! fICOU a�slm Argentina. ,tarde, nl) sentido de que os mes·
conliltituido: preSIdente, Irmeu

mos CJlcem suas portas um pou-
Bornhausen, Prefeito; Membros O TEMPO co mai� cedo. O apêlo foi aten-
dr. Thiers de Lemos Fleming, dido. Já ontem as casas foramfe·
dr. Leonidas Alves ue Oliveira; chadas com bastante anteceden-
Vogais João Gaia, Carlos Frede Departamento de Aé� cia.
rico Seára Junior e Nicanor Seá- ronautica Civil
r..l Heusi. Cordiais saudações. Iri-
neu Bornhaulilen, Prefeito. /8óletim diário da Esta-

ção Aéro-climatolágica

Diretório Municipal LILYdo Conselbo Brasi- .

leiro de Geografia

Restos
lnortais

IComandante do Bata ..

I Do:,"elI0gel1n., no Mi-
lhã@ de Gu�u·das lu§h·o da (JIuet·..a

RIO, l8-Foi nomeado coman-I RIO, l8--Promp.tem revestir-se
dante do Batalhão de Guardas, de grande brilhantismo as home
o coronel Onofre Muniz Gomes nagens que vão ser prestadas pela
de Lima, que vinha servindo no gnarniçào da Vila Militar ao ge
gabinete do Ministro da Guerra. neral Eurico Gaspar Dutra.
-.------ ---.-.-----.- Usará da palavra o general

N

J o�e""
Góes Monteiro, que focalizará �

juizo de São v
individualidade do homenageado.

Tendo entrado no gôzo de fé- \rias o Juiz de Direito de São Jo- PRODIGIO, significa MILAGRE
sé sr. dr. Mario Rocha assumiu i MILAGRE significa
êsse cargo o primeiro suplente sr.

Angelo de Oliveira Maciel. CIIARI..AUTD
--------_.-

usando o cremeDuas familias elD CHAltLAUTH
duelo dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!
BELO HORIZONTE. 18-

Duas Iarnilias rivais, encont.ran- __ ro-. .. R ... =a •

'do-se ontem á noite DO silencio
de uma estrada deserta. da Colo
nia de Afonso Pena, empenharam- juizo de Bom Retiro
se em furioso duelo, a páu e a

revólver. O tremendo combate te
ve lugar em plena escuridão, só
alumiada pelos disparos elos pro
jetis. Ao fragor da fuzilaria, acu

diu o destacamento policial, que
apartou os con tenderes, já bastan-
te feridos e ensanguentados. Co-
mandaram os dois grupos guerrei-

Requereu
- .. -

ros, compostos de uma legião de '{.. Inscnçaofilhos, primos, sobrinhos e at.é ne-

tos. os rasais Manoel An tonio de
Jesus e Maria Balbina ,e José Mo- Requereu inscrição na Ordem

reira e sua mulher Ana Silva. O dos Advogados secção de Santa
Catarina o sr. dr. Milton Lemos

pomo da cliscordia que deflagrou
em odio entre as duas Iamilias Quaglia.
foi um pequeno pedaço de terra.

•

ee.e�.��.oo••e•••••••••••••e ······O.G.

o sr. UI'. Norberto Ramos, Jui. de
Direito de Bom Retiro reassu

miu o exercicio de seu cargo.

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

A Dra. JOSEPi11NA SCHWEIDSON
(Especialista elO doeneas de Senhol-as

e creant?8s)
mudou seu CONSUL'rORIO para á

Rua Felipe Scbmidt, 39

ás 12 e das 2 ás 5 horas

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13
Resultado do 324'" sorteio ,-eaUzado

no dia 18 de Maio de 1938
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Premios em mercadorias no valor de 5 :175$000
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