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povo
A fidalguia com que foram recebidoI pela distinta ofi

cialidade do 14 Batalhão de Cacadores, DO quartel d,quola
briosa unidade rio Exército, os jornalistas catarinensea, que

1.tli fôram, a convite do ilustre comandante Candido Caldas,
para aasistirem á tocante cerimonie, pela primeira vez reali
zada, da apresentação da Bandeira Nacional a08 recrutas in
corporados, merece um registro especial.

Se a cerimonia, em si, valeu como um atestado magni
fico de brasilidade, no que concerne ao aspêto propriamente
militar de que le revestiu; por outro, assinalou o proposíte
de um estreitamento mais solido, entre a. classes armadas
\ e os representantes da imprensa, de molde a argamassar a

quele espírito de harmonia entre todas as classes, expresso
:

em São Lourenço, pelo eminente Chefe da Nação, na memo

ravt'1 entrevista coletiva que ali concedeu aos jornalistas.
E foi, certamente, pelo reconhecimento de que valiosos

frutos resultarão para a consecução da grande obra, que se

firma no novo estado de coisa ems que a Nação tão ardente
mente se empenha, que ti nobre oficialidade do 14 Batalhão
de Caçadores, cercou os representantes da imprensa catari
nense das deferencias, as mais penhorantes e destacaveis, que
eumuláram pela distinção de eolocal-os, durante toda a ce

rim�niad' junto do �stado Maior. logar de honra, por exce J
lencía, as cerimonies militares. t

Aos jornalistas não poderia passar despercebido esse re

quinte de gentileza e fidalguia, precisamente por partir da
classe militar, que representa o penhor da nossa integridade
e a cuia guarda está confiada a manutenção do E!tad. Novo,
consubstanciado!' das aspirações nacionais.

O exemplo de cavalheirismo e de distinção dado pela .

brava oficialidade do 14 B. C., deve ser seguido por todos
'

aqueles que nem sempre olham a grave missão que nos in
cumbe pelo prisma que deveria merecer.

A' imprensa cabe um papel importantissim» na Iorma
ção moral dos caratêres, amoldando os espíritos á semelhan

ça da lapidação dos brilhantes. E' ela que orienta a� mss

sas, pondo-as ao corrente do valor dos homens public.is, da
realidade das suas iniciativas, do que ha a esperar da sua

tarefa, da sua competencia e da sua abneguç'io. Não fôra a'

imprensa e todas essas manifestações, quer de patriotismo,
quer de capacidade, passariam desapercebidas, com o acres

cimo de faltar o estimulo, que é, e ha-de ser sempre, a ala
vanca propulsora dos que trabalham, dos que produzem e

dos que se sacrificam pelo bem do Povo e pelo progresso da
Nação.

Daí, por issc mesmo, o eminente sr, dr. Getulio Vargas,
não escondeu na entrevista de São Lourenço, a necessidade
de uma colaboração efetiva e permanente d03 homens do jor
nal, julgando-a iadispensavel , obra gigantesca da I:ranrJeza
do Brasil.

Daí, por isso mesmo, abraçando tão proveitoso exem

plo, a nobre oficialidade do 14 Batalhão de Caçadores, hou
ve por bem, honrar os jornalistas com 8S distinções tocan-

I tes ��rante8 que lhes ficaram no coração._�__
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oartigo 177 Verdadeiro corpo
em ação vaiaria

I
S. PAULO, 26 - Nos termos REZENDE, 26 - O sr. Nes-I comando, de acôrdo com a hie-

do art. 177, da Constituição de I tor Contreiras Rodrigues, grande rarquía sigmática, além de um

lQ de novembro de 1937, foram' fazendeiro neste municipio, e que: Estado Maior, composto de ho
aposentados, por conveniencia do se encontra agora preso em Ni·l mens da inteira confiança do=che-
regime, OI srs. Inacio da Costa terei, era o fínanciador do

movi-,
fe supremo>.

ferreira, Euzebio Egas Botelho e menta integralista no Estado do Pelos documentos apreendidos,
!rtur Leite de Barros Jr., respe- Rio e estava indicado para go- sabe-se que essa tropa, cujos es-

! ti'vamente delegado especializado vernar a <província do Rio de .�taculosos desfiles pela cidade
i da Ordem Política e Social, dele- Janeiro.s I de Rezende eram comentadíssi-
I
gado especializado da Repressão Homem de grandes recursos mos em todo o Estado, deveria
á Vadiagem, e delegado espeeia- financeiros organizou e financiou,

I
com a vitória do movimente.ocupar

lizado sôbre Furtos. pessoalmente, um verdadeiro cor- esta cidade, e, dela, marchar pa-
Foram aposentados tambem, pc 'de cavalaria, do qual era co- ra a capital do Estado, onde eli-

de acôrdo com o mesmo artigo,; mandante. perava ter entrada triunfal, dano
no interesse do Serviço Público, I Esse corpo de cavalaria era do posse ao <governador>.

.
os srs, Ernesto Jordão de Maga-I composto de 280 homens, todos

'

.

ll�ã.�$, primeiro delega�o de p�li-;muito .b�m equip\ld?!!, armados e UMA MULHER ESPECIAcia de, Santos: LeoIlls' Martins e municiados. Haviam postos de

fao�rJ�ub��'e���[:�: i�·ret�[��Ç.�.�1 ' IL··IS·TA' E·M FU.RTAR PE· L'E,J"S""Segurança; Raul Waloubuhl, pn-I '

meiro escriturario do gabinete de I
. -

----

Investigações e Eurico Kebes de i 14 estudantes impll.
Araujo. escrivão da la, Delegacia I'

eUfllos nlt masorea PARIS. 26-.A SURETE' efe.., nais e de um PICK-POCKET
Auxiliar. I

tuou a prisão de um bando de internacional, Weissman, que já
�---------- ... ---- ... .,-----_.

!tIO 28 O deledado Paula malfeitores intêrnacionais que foi uma vez expulso da Argentina
�etido mais um do_: Pinto �uVlU ôntem Durvnl F. de I agiam nas principais capitais da e que apresentou um passaporte
aualtautes do Gua-I

Castro, residente em Niteroi. que. Europa, ocupando-se especialmen- britanico, que se acredita ser fal,

nabara ��:I�:i! tr�I�'!'::.��!r�:in:::e:�� te de emigração ilegal �a �rança. soo

tinto Muller chete de- Policia do Este bando estava constituido por
RIO, 26 J'oi prêso mais um Distrito Fedei-al. sete pelonêses, um rUJpeno e um

dos atacantes do Palado Guanaba- i Os assaltantes eram alunos da rUS80.
'

ra. Trata-se o Integralísta José Faculdade de ,Direito da C!pltal flu- As autoridades policiais detive-

I
Maria de Campos. que conseguiu mínense, de onde o capltao J'ellnto. .

.

,escapar para Nlteroi e dali para Muller também ê aluno, e dai a ta- ram ainda numeresos malfeitores
Angra dos !tels, onde estava homí- cílídade de terem stdo Identificados i procedentemente colldeaado. por

I
alado. no grupo de asaaltantes. estarem envolvidos em um crime

S A
da mesma natureza, vários dos

I. L AR10M I N IM O quais ". encontravam na Fra�C8
clandestinaraente, por terem sído BELO HORIZONTE. :&6 Tele

-

expulsos e terem regressado ileial .. ,rama. precedentes de S.João d'EI-
I Rey. Intormam que o individuo

I
mente.

• -'. Antonio NUclmen,to, conhecido pe-
Estes malfeitores �o três lta- í II alcunha de PORCO ESPINHO,

.. )ia�os, dois, s.lemãp-s,·· doia poJolla...i.....sslrtou a machadas . a 'Sua J:!.iu·
.

,�'SéB' 6' lHo �.,rto.�"pfi,sã,o ácar-: Jhi(�_�aria José Mendes. '
'

retol1 por 'SUa vefi'à";' d& uma mil.. i

O·
-

o

lher polonês. êsp(!cialisbt !m ro�-, regresso do mlbo� de peles, de um ladra0 aus-I
.

tl'iaco, de uni tcheque, de mais n·lstro da J u &-.r
: dois p�lonêses ladrõea internacio- ,

SI. I�a
i

I

�IO, 26 - A localidade flumi- ealma.
.,

.ense de Caxias viveu, na ma- I Americo Soare�. entreta-nto fu

drugada de ontem minutos de giu, sendo prêso José Dantas. que
illtensa agitação, devido a um foi autuado na delfgacia local,
violento tiroteio irrompido, como onde fui aberto inqueritll a res

semprp., com Murpreza geral, em peito.
"Uma das ruas mais oentraes da:

ci��:.motívo ,le crédos politicol! I --------
diverg�ntes, tornaram-se inimigos'C .-garr·OS. I-nlia mUIto tempo os moradores 10-. ,.-
cais Tenorio Cantalicio de Albu-' _

.

quergue e José �antas, este co-li tegrallstasmerClante, propnetano da casa

«A Paquelá:t, e o primeiro fiscal,

Id. prefeitura (laxien�. RIO, 26-Ainda pelas autori-
Pelas dez horas de ontem, os dades da Delegacia Espeeial fo

doi. homens, qua se hostilizavam ram, ôntem, apreendidas 50.000

sempre que se viam com pala- ,carteirai de cigarros especialmente
vras illsultosas, defrontaram-se feitos para os partidariol do si
maia uma vez, á porta do esta-. �ma, assim como 204.000 fitas
helecimento de Dantas, á rua para carteiras dos mesmos ci�ar
Plínio Casado, entrando a dis- ros.

cutir. i O diretor da Companhia VEA-·
Eu) dada momento, José Dan- i DO, fabricallte da mercadoria em I

�all, entrando para os fundos da I apreço, comptQ.��teu-se a de!tr�ir I li"
,c

casa, de lá voltou empunhando todo o mat�nal por acaso eXI!-:O prejjidonte Getulio Vardali atra e
.um revolver, com o qual passou &ente, reeerV'ado para atender ás! .

'. ., V Z •

a fazer disparos visando Tenorio. exigenciai dOIl partidarios do si-!microfone, anuucla ao proletariado, hav..., •••••_•••••••••••••• "".,•••••

Este, lacand� tambem de sua gma,. I decretado o "Salario MlDlmo"
.

:=T.P��I�iF�?=;:fs:: A POLONIA ACORRERIA inveiltõ""(iüiTi Va� ser ��tida .�
�.�ue acudiu em aUXilio da-1EM DEFESA DA FRANÇA oficial brasi- quilha do Jutahy

.
Form,)u.le daí cerrada fuzila- I .•

rIa d f' I d P f· I le RIO, 26-No dia 31 Elo cr.rren·
.. ' �.eu o o Isca a re eltura VARSOVIA Q6 _ O ·oc· I

.

dá'
.

d E Iro '

abo�o em um braço. ' ..
.' J n. pIra o; s l�slDuaçõel o c: < ve- te deverá ser batida a quilha d()

A �sse tempo, havia acorrido , �overna�ental c: Ilu8t.roW'any Kur- ning Sandard- sobre a atitude 8eiundo contra tOl'pedeiro da séne
ao foeal vários policiaiI, com o k!r Codz!enp e varIO! outr08 or- da Polonia no caso de conflito PORTO ALEGRE, 26-0 co- de seia navios encomendadas nOI!

proprio delegádo á frente. sr. Te- gaos da lmpreDl,a polane�a.. �el- europeu. .

mando geral da Brigada Militar, estaleiro! inglesês;
1.s Bitencourt, que restabeleceu a pondem em termos, de feitiO lOS· O jornal acima mencionado es. nomeou uma comilisão ·de oficjai�, Esse navio, que receberá o DO-

cren: <Os .circulos bem informà- afim de examinar o aparelho in· me de cJuta�y�. eatá sendo coo,
dos de .Varsovia de�ment8m

.

ca-. ventado pelo �.apitão Dorlindo dé truido nos lit�leiros 'da"firma .Sa
tegoricá�ente 8S iftformsções�' in- Oliv�íra c-e destinadQ a adaptar á muel Whit, na ilha de Wi",ht,', li

UM ADVOGADO PA;' 8ertas no «Evening Standard> e ·metralblldora cHotchkiss; para ti- quem está tambem e8Dfiada a'

RA O TRIBUNAL DE dec�araP1 que a Polonia, fiel aos ro' anti�éreo. construção' 'tio contra:torpedeiro
SEGURANÇA lIeUI .�cordos cpm a França, exe-'

�-
,

. ... cJav,ry». cuja quilhajá fei bati-
.
aIO, 26. o ministro da Viação

cut,ará todos os seus comprQmiii-· ":PE�II_Va diobelre f.l. da em 30 de março ·ultimo.
.

dlri,lu um aliso ao diretor da Ks-

IIOS, e portantO acorreria em
.

de- s. e lIuardava 8 trada de Ferro Central do Brasil.
RIO, 2(j-Pa'80u á di,p"liçlo d F determlnan4Ô que não sejam ele-

T'b 1 d S fesa . a rauça, caso esta poten- verdadeiro t d oi f ido ri una e egurança, para f d'
�

Viajará .P'ara a D_-O,.
ua OI ,Jla.a�.entos. aos nnc ona-

funcionar no" cargo de advo,ado,
ciB oue ataca a por terceIra :t.. ..

�. riOS que estiverem envolvidos nos

o sr. 'Waldemar Medrado Dia.,"III..· RECIF;E, 26-A policia anri- pa eDl p..�elplo. de acontecJmentos extremistas de 11
I ��o_••do. SCROC' •

I Ia L_ do corrente. ". '

que exercia identiea funCio na guou que o mternaClona • D_ Ma Central do" Brasil tomos in-

Primeira Auditoria. Foi nomeado o sr. Ltiurentino, guitarrista e falsario Rafael Ma- .. .
., formados, que as folhas �e �aga.

Em substituição aosr.Medrado da Costa Avila para exercer 0llheirO
tem em depósito 115:000$. RIO, 21 Deve partir para a mento para o' corrente mes Já se

d 1b· B 'C·, I' . I Europa no proxlmo mês. de J�o encontram conduidos e de::ido a

Dia�, na Primeira Auditoria, foi cargo e a or�tonsta �o Depar- no anco omerclO e ndust�la e
I
o ministro .Teão Alberto tW de. essa resoluçie ministerial lrao so.

desipado o .... Bv.1Udô ��. tllmento de S(úde Púbh.a. 9:000$000 no Banco do Braail. 'Barros. irer um peqUeIlQatraso.
,

-
..

VIOLENT.O 'TIROTEIO EM
CAXIAS "O

AMEAÇADO POR

rKIDNAPPEBS"
OXFORD, 26-Dois indivitluol

desconhecidol tentaram raptar Ôn
t;D:I o magnata indust.rial, Lord

�Uffield. Entraram no eSlCritorio
!ia industrial, mal um amigo do
Jl1tsmo, sr. KeBnerley Rumford
{,Ue trabalhava na sala cQotigua,
QUviu vozes e chamou a polkia,
fi. qual cercou a usina e prendeu
,Oi tlimiaÓiOI.·

de ca- O soldado compOI
uma simfonia

CURITIBA, 26-Durante a

posse do coronel Plinio de Oli
veira como comandante do 5' Re
gimento de Aviação, registrou-ti e
um fato original. A banda de mu
sica do 15 B. C. executou a sim
fonia do 5' Regimento de Avia
ção, composta pelo soldado Oto
Kasper, do mesmo regimento, em

homenagem ao novo comandante.
O autor foi oumprimentado pela

general Meira, que assistia á BO

enidade, e muitos oficiais.

Assassinou a es

posa a machadadas

.

RIO. 26 Não se verificou on

tem, como era ef:p�"'Fljo. o regre�
so do mlni8tro E' , l�L�G Cnu!);)!),
que fora a Belo F.Lrdzoute. conior
me noticIamos, afim de assistir aos

.

• fu,nerais do seu Ü'111ão, sr. Mario

1 gou e casou ,na Igre-., ca���3Sivel que o titular ;a pas-
, . '.,

I.
ta da Justiça chesue hoje a esta,

I Ja cato Ica capital,��ompa�ltadO de suas filhas,
.

I senhorita Donnha Campos e se-

. I nhora Yole Campos Impelezieri e

"
BELO HORIZONTE· 26-0 do seu genro, sr. Osvaldo Impele.

h·
.

)A W·lt. : 'R' I'"
zleri.· ,

engen eIrO lDg es I la� emo us -.----.------- _

, ,Greenfell abjurou, publicamente, O·..,· d! o anglicanismo, pa��a�do 'a a�ei� Ispensa O um
! tar os dogmas da Igrela catohca.!

.

, " :

I .
Depois de se flllbm��er ao ba- 'agente fiscal

i tlsmo e comuugar, hOJe pela ma-
'. .

.

i, nhã, o engenheiro Gr�nfell ca-

sou-!!e, ás 14 horas, na �reia de RIO. 26 O ministro da Fa'

iN. S. das Dores, com a senhori- zenda dispensou, a pedido, o agente

'ta Jull·t·a AlmeI'da.
fiscal do imposto de consumo Cris
todollndo de Moraes da comissão

O noivo, que é professor de que vinha exercendo no Serviço de

quimica em Nova Lima, el'a viu- Control� da Secção de Estudos Eco-

vo e· conta 54 anos de idad�. nomicos e -Financeiros.

B�tisou-se, comun-

Médicos brasileiros
na. ,Alemanha

BERLIM. 26 Vinte conhecidos
facultativos brasileiros são aguarda
dOI dentro de pouco em Berlim,
onele tomarão parte na Conferencia
Mêdlca,· organlzad's pelo Instituto
Médico Germano. Ibero-AmerIcano.

Os
.

extremistas não
receberão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dirigida á�1 !.:8L.i-tor idades
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Uma ehQcnlar do mi
nistro da Marinha
aos chefes dil"et®l1.�es'
e e(i);1ilUUld�fldes de
navios, corpos e est,m ..

belerhueutos da Ma ..
'

I"inha

.. ' ',� _'

�./�·;··'.1 '-�"",' .'.�., � .....J ... � _'_.
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A Companhia Petrolífera
tlcular, participe desta oportunidade,
proprlo e pela grandeza do Brasil!

��:-��-�--

::�:o:.:.�,:���r':t�1 G A 'Z . E T A [.f.��.y ort:' Wm.U;IN?s2v�
'/:l "�amara dos 40�� �� e ...

� Senhora � Acacio e José de Freitas (Bo-

��������������������.��������,_�.���!� � néco) avisam aos seus amigos e

la�;;;h:: �N?t���f.u�e�����tr:� -AV-�'!""-OZ-DO POVÓ-;;·oprietario e Diretor Responsavel I� part�cip�ma08se�sp_arenten � �:�������r�s8,q�� o:u��m;����i:�
sentado ao 3 delegado auxiliar, o J A .I R O (; A L L A DO,! iii: pessoas e suas re açoes o nas- fifi d d 250 244 f am tr cadu = � cimento de seu filho OSNY. �� a es

�

e" or
.

o 08
sr. Henrí Leonardí, um dos com-

.'._m_ "Pm_ -_... pm__'

� Fpolis., 31-5-38. � para ,,18 e 520, respectivamente
ponentes da »Camara dos LtQ» do � � e atendem chamados pelo fone

\ íntegralismo.

A d e C' a, I ça s
���100��� 1.222.

Leonardí foi prêso na localída- S � so.e•••""••••0."."'••"""•••••"".81
de denominada Juparanã, muni- ..'

:cípio de Vassouras.
'

.

.1 Dro MIGUEL BOABAID •••Depois de ouvido pelas autori- �_�"�_����""''!''''����������-'''''''-�-�,!!",,�.,,!!7���__�_��
dades policiais de Niteroí, o che-

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

I: :
Ie integralista foi mandado reco- I! comunica que foi enea.rregado pelo •

lher á Casa de Detenção. ,It
dr. D"JALMA MOELLMANN de di- :

! rigil· a see�ão de :
IRADIOlOGIAi
: a ,jlexa a �'eu eOlls!dtorio, .t� e

t= DUra �·1ERN.t'NnO MACDAD�q (; I
!: Diariamente das 16 ás 18 h9iloas :
c �
- �
�eS�0e�@@0.e.e�e.e••••••8e�eooeo••e55@•••6�&8.eo••e�0

._,_Ao;\I,.o'W��, ..... ,__ .• "" • ......,.� .M"__ ",,,,,,,,,,,. .,,._.a..",,,,(���,,,,,,�. "tO "."".",. .s X( • ,".

i'
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� IEstação !f!!ER[lIZES -- -- V6Ea 'Vitorüa

l�
de Sarrt:� C�hU"ina

i

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o '[il!amenLo consorvativo e cirurgico de doenças pul-! fr: monarcs (pneumotorax, frenirotomia, toracotomia). Este Sana

, � torio encontra-se Iocalisado na Estação Perdizes - Vila Vi-
" toria, l\:, r: ',r ;;;,:j,.. de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metros sobre '::ve!, possuindo luz elétrica, agua encanada e

e'!!r'·".···· -h P,.j"l(.,JVe) com di'Da saluberrimo.
.

li ;)MiuLUJi" ,'nC('lltra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo crsnioo (malaria), esgota
mento, etc.

Observann! __

�=--�"=��.D=--==ML==l...=·�,.�==�ii�����__--�--UDN�-" �· m�·)
Libertado o sr. Pe-

dro Vivaequa

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

.. _�_.- "---"._-- -

Curso Universit�rio.
de Jornalsmo

i
I

lHO, 26 -- o sr. Hen fique
Dodsw orth, pu.fcitll do Di,üil.o
Frdrnd, vem d·� receber o seguin
tp oficio:
«A }l�sCC;iJ(;b(l Br2sikj!(l de

J n pl'CDSfl não póde cleixar d� ,'C

)�i�tJar () contentamento corn que
\ in ,'J:tlliCind8 pelo dr. Paulo <lI'
,&,s�is Hib,'iro, ilustre secrctári.
�:cl'rd dt: J���llCti(:;Jn, Ú C'l'iaç?io d»
� scola de ior�l:disuji " aspirac.r
que hu u.uit o ela c;e[6r:dc e 'lUt
r"i com tonto briiho :allç'J:da pclu
velho profissional da imprenso
.loào Mel". quando tld presiden
«ia desta C:J"fl e renovada em tu
das as diretorias. E:\Le "ontentu

mente redobra de in tcnsidade,
quando tambern se anuncia scr�:
:J cadeira (i'di3da a Costa ne�,()
-v-urn dos mais talentosos c bri
lhante" jornalistas. Sirvo-me do

ensejo para renovar os protestos
de minha perfeita estima e dis
tinta consideração, com que me

'subscrevo de v. excia. HEBERT
MOSES, presidente."

A,doração
é a marca que domina na atuali
dadl! e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adoraeão

Banquete ao

sr.Waldemar
Falcão

PARIS, 25-0 sr. Waldemar
Falcão visitou, hoje, na Embaixa
da do Brasil, o sr. Sousa Dantas.

l, O Embaixador brasileiro e sua

e�osa oferecerão ao sr. Waldemar
Falcão e senhora um banquete,
no próximo dia 28, ao qual assis
tirão os ministros do Trabalho e

do Comercio da França.

Pena demor�
�tepor um ano

BUCAREST, 25-0 Conselho
(�e Ministros resolveu decretar a

l·ena de morte para os atentados
rontra o chefe de Estado, tenta
t iva de mJldança do regimen e

rara os crimes de roubo e assas
f.. inio.
A lei entrará em vigôr no pra-

80 de· um ano.

Brasileira,
invertendo

deseja que a

seus capitais

Iii

economia par...
em proveito

Umltreino

S tcri "S ta Catar i "
ana erro an a atar ina

Pela marcha que as coi-lum dêles demonstrando I to outros

I sas levam, com os pro- i SliJ3S habmdades�emquan. atentos.

A va se a
I

gressos crescentes do te- I

gra !iii. I
lI11irr�ismfj, nio é ��'1i�pOSS��

sltuacão eu ... veR, que, amanhã, c sexo
III Y barbado tenha qm� vlr a I

ropea
cuidar dos bãbêsf, C�!: ... iI quanto as esposas vao

tratar dos negoch'l>s.
�OND!:ES, 2�.:-Por motivo Na previsão dessa 6&v�ra'

da �nc�rsao de_ avioes checos em da " já os marRdos norte-
terntono alemao, agravou-se no- '.

tM ii: t
vamente a situação entre o Reich amnsracanos es ao ra iU�-
e Tcheco Slovaquia. do de apreder a arte til ..

O Ministro do Reich em Praga ficU de amarr�H' caae8ros e

apresent�)U u� protesto.reclaman- e encher mamade5ras.. Id� provlde�Clas para que o fato A gravuva acima repre-
?_ao se repIta. senta o flagrante de um

treino realizado com êsse
fim. por um gll"upo de

graduados de lun curso

especial, creado em Nova
York, para futuras amas

sêcas de calças, vendo-se

II

expressrvo
o

�;z
'I

MITORIOS RIO. 26 - Entre os detidos sob
suspeitas de partícípação no golpe in
tegralísta contava-se o sr, Pedro Vt
vacqua, antigo presidente da Asso
dação Comercial do Rio de Ianeíro,
que se achava recolhido á Policia
Central.

Ontem. tendo sido já .apurada a
sua inocencia. o �r. Pedro Vivac'lua

10i
restituido á liberdade,Pinho e 111lbuia

acaba� Expulso do Exército

de

para iodos os estilos
mento

com

esmerado

desde 480$000
�-._--.__ ._.-.._-.-...._..

RIO, 25 - Foi expulso das filei··
r,lS do Exercito o 2- sargento eletri
cista Walter George Hans Philípsen.
da Escola de AViação Militar, por t�rl
ficado coinprovada a sua participação
nos ac(mtecímentos de 11 do corren
te. ao lado do capitão reformado Pres
ser Belo. que tentou sublevar o l'
Regimento de Aviação•

MOVEIS
,.",

SALOMAO

ESPIONAGEM

BESANÇON. 26 - O tribuna1111í
litar de Besaçon condenou hoje a

quinze anos d-: prisão e a vinte de
banimento. Roberto Meyer. de nacio
nalidade suissa. acu�ado de espiona
gem,

Roberto Meyer foi prêso em de
zembro último. quando tinha em seu

poder planos de navios de guern
francêses. e fotografias aereas de
fortificações do paiz.

GUELMANN

Postal, 19

Est. do Paraná ALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorio. com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

.ti situa�ão dos ea.. ,
beeas da revolueão I

. de 1935 I
\

RIO. 26 - Aind2. não transitou i

em julgamento o acordão do Supre- \
mo Tribunal 1'v1ilHar que conàenou i

.

Luis Carlos Prestes e os demais ca-:
b�ças da revolucão extretIlÍsta de:
1935.' !
Fomos informados de que a mes

ma só passará em julgado dez dias
lPÓ.s a intimação. o que ainda não
foi feito. i
Aliás a decisão ainda p6de ser I

embargaJa. podendo êsse recurso ser i
i�telP�st0 independentemente de in-j
t���. I

Caixa

Curitiba
-------_._----------------

Médicos nomeados.

Cia.
Foram nomeados, pelo Govêr

no dQ Estado os srs. drs. Osval
do Altino Doria para exercer o

cargo de chefe de pôsto do De
partamento de Saúde Pública e

Orestes Procopiack para exercer

o de médico auxiliar ILdo mesma

departamento.

.

!
Solto O secre-tãrio da I

presideneia do Duu- :
co do Brasil I

RIO. 26 - Noticíam'ls ha dias a!
prisão dG sr. Alvaro Carvalho. secre-'

tario da· presidencia do Banc.o do·
Brasil, aC'.lsado de participação no

movimento intersralista irrompido na.
madrugada' de 11 do corrente.

Ontem. depois de varías diligenci
as, aquele funclOnario foi posto em

liberdade.

Representantes nesta capital

MACHADO
João Pinto (;aixa Postal 37Rua
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VIAGENS DmETAS PA.RA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREiN (joinvile) e: SANIOS.
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se de claseilicação, medição e EMBARQUE 6ile
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóres etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterier
Recebe carsas de importacãe,: do Pais OUL de Ex-

o I � ,

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

liESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRlO

�, SERVIÇO GAI\'ANTIDO E RAPIDO-FRE oS MODICOS
�_�.Íói'· •

anca do Brasil
Ca!}ltal

FUAdo d� r�s�rv�
10G.OOS:OOO$OOO
"259.741:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕ!S BANCARIAS

AGRNCUS E COftRRSPONDENTUIlM TODO O PAU;
AG-ENCIA LOCf:..L :RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. 0& seguintes juros:
Dep. com Icris (COlvIERCIAL SEM LIMITE) 2� ala�
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% a a

Dep, populares (idem de lO:900$) 40/. ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. :Com retiradas tam-

bem de quaísqaer ímportaacias).
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: oas 10 ás 12 .e das 14 ás
Ans sabadoe: das 10 ás 11,30 horas

EnderE�:() telegrafico:i,lSATELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

15 horas

nYiJ'M64 ••

Velas e Hagn

BlllllfHemt"., Cra•• lra lIiI Sul,

Jaln.ile, LalJes, L_guaa, São
Franeis•• l�G Sul

...

le•••e........eM....I).��MeG....$e�••Me........I)�

� .������-���!"'"""!"..������-�'''''�'!''�!��--

�i

FECHADOS. m 2 de JU

Tuflar6e

r����J�a'm,E.r�-cllfi!h·!!'aI!�.�d�'i��r'Y�,m;�.
Eij.•:� ����., '--A"��F'··��a-v-'O r =I·�t·"a··� -s;

..

cri;;;;-;
.._-_·......_..

,,''I E';"'d·e-rc'co 1'el-e�!L: DOLI. " Caixa Postal, J2
Procure conhecer os produtos do Instituto

'li
"

• b -

\�
Biologico Catarinen=e. vac in��, sôros, desin fetantes II S. FRANCiSCO DO SUL- STA. CATARINA

l���
.

.

-

��f��.
(;IlESITA e I?OltMION� carrapaticida, ibc, etc.

Ij AGENCIA DE VAPORES �
I,�1 Companhia Salinas Perynas=-Rio " VAClN A. CONTR!\ A

II Pring Torres & Cia. Limitada·'-Rio ��,� Em loteria a sua favorita �Navegação Brasileira Limitada-Rio �k'1
�II Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio

. ,
,

,

Vandenbrandn & Cia.-Santos Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a
I
II
II

N t"):Estreltc..> Ponta do Leal

EJ T sH E EI

Federal e Santa Catarína
l\_�

'ii NOS CLA.SSICOS ENVELOPES

Formidavll !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Galllani.

Rua:�Conselheir!) M2fra, 66
FLORlANOPOLlS

d=A&MIiZU

S P tos de pelica, sal ..a a 'to alto, para
INVERNO a 18$000
Sal1dalias a 105000,
de verniz de todas as côres.

Sepatos para
-

creanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo para semens, senhoras e

creanças, sandálias, chinelos, TAMAN
OOS de toda qualidade, cintos, etc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARREIROS

Secção de vendas varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

De Fama Munilllflal r

PESTE Dl.\ áVlANQU EI RA

Hm Aqtlil1T§�i ,( Ci_a

COQUEIROS; MUNICíPIO DE S. JOSE'
SANTA CATARINA

H
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A G.t\Z·ETA

A
IDr� Alfredo P. de Araujo

rVl �:: [) I (�:; (C)
Especialista em molestias de creançes, nervos

impaludismo e moléstias da pele
Tratarnents do f'mpml\;jf.,1ii,�me e d,,{f� melcsttas da

le e ner: osas pela .Autehemottierasia !

Consuttorio e resideneia-: Praça 15 de Novembro, 13 I
I

Telefoíic" l.584 _j�sultas:---D·�_� __� às_.l �.. __ �.. �_�� __

14 _��__1,6 horas

Flortanopclls, -19à6

ET
I

._-

Dr. fVUguel
eoebélid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento m,tlernfl dtfs
melesties ti, Pulmão

C.(lf.'1'3ult.-.�...ioiã\li Pinte, 13
"( dC!::fon"�, 159.)

t�e:s. H.I Gloria"FoBe 1333
Conslllhu das í 3 �g I 6 hn.

I N S T I T U T O O E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospttals europeus

CUNiCA MEDICA EM GERAL
Censnltas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

R A 10 X
Dr.Pedr$ Catalão GABINiTE DE EL�TROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Diplamat.io pela Facul- Curso de aparfeiçoamento em doenças do coraçãodade de Medicina da (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas porBaís I

I
'Ex-iDh�rno t! assisteute do traçados electricos)
s.cviç. do prof. M"HUlh CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS 00 SISTEMA

NERVOSOEx-iet•• CiII d. Dí.a[,tl'tSwi<l.

, Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
\

Silva Lima
médicaEx-adjuDtQ do Hospnal .

,. Laboratorios de Microscopia e Anã-
,Graffée Guiult' e Saaetcrio I:Manoel Viterine I ises C li nicas

Clínica 0lé.4íca círurgtca das Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe5 de
melestías da Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

�ABEÇA E PESCOÇO nosace do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
EspecialIsta em

ZNARIZ, GAR<;ANTA E Exame de urina {reações de Aschein cndeck, para dia-
OUVIDOS gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTORI" quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
18- Rua Trajano -18

. diagnosticos.
RESIDENCIA f Fernando Machado, 6Hotel Gloria d TELEFONE 1.19

Diariamente das 16 ás U bs.
tI J_

.

F L O R I ANO
...

P 0_ L I S
-....,.,.... ..... �iiiiiiíiii.-aii�"""iiiíiiiiiiiiiiI�������

I Acca�io M-;.l
I

Camarâ Martins

MHI r.".I.·..=n, 'BI.n E ·T,. �..����

!
r Dr.
i

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

ME'DICO-ESPECIALISTA EM M<JLESTIAS DO EiTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

ORA RADI�AL DA� IflUi01U\HOIDAS, _� OPI!.

BACÃ.O :! SEM D"R

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

7 •

M�!eetlas � OpereçOes I
dos

OL-t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

,

Drm-João de Araujo
---------,---_._._----

Assistente do Prof. Sanscn, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhlno do Centro de Saúde

de Florianopolís
Membro rfa Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I Consultas dia rias das 4 ás 6 112 FLORFIAoneOlpOOOLI9SI Rua Visconde da: Oure. Preo;t�. 1 I - . N
.

Madeira NevesDr. Joaquim
MEDICO--OCUL!STA

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as rroles- I
"tias dos olhos .

J
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. P.w-
lo Filho, DO Serviço do Prof. Oavíd Sv',son, no Hospital

da Fundaçã. GaHrée-Guinle "o Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecfdade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua joão Pinto 7 scb, Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

t" fi " h�,.. ...

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

OperaçO.s
Consultorlo: Rua JOiO
Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis'"onde
de Ouro Prdo, 42-

Telefone '1355

Valderftar
Burlgo

Inscrito na Ordem dos
Aàvogadoi-Secção de

,I 5anh\ Catarina

ADVOGADO

Cobranvaa amlglveía I

Judlclall
Comercio-- Civil e Crime

na. comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG t\

Santa Catarina

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Clari bal
te Gaivão

I
Avisa aos amigos e r I

antigos comtituintes que
-----------

reabriu seu escritorio de,
advocacia e continua a

I aceítar ehamados para
trabalhar em qualquer

I comarca do Estcdo.
I

1
J
I

A.DVOGADO
Rua lrajado no. 29

Advogada
J. Bayer FqhO

Rua Trajano. 11
(�!lglJina Felipe SrhUlidt)
Telefone 1.172
}:"..:s:dencia 1.686

E3c·itorio: R. Deodoro n' 15 i
FOt'i ..., 1.665 t rf

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

-

Dr. Pedro Cama
ra Simões

CLINICA MEDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica, Lumbago, Nevral
gias em Geral. - Doenças

Nervosas e Mentaes
l'LIHIl'A mEOIl'A-·l'lrurglca
aos molestias da I?él�. - 51·
fIIis - Blenorragias e suas

compllccçõee - molestlas
Venrzrlzas

ELETRICIDADE ME'
DICA: A [ta Freguencia
Folotl"'rapia: (Pos�ante apa
relho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande d» dr.
Osken). Banho� de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

Idas
Consultas+ Das 8 ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tira�&'es, I �-Sd>.
T.lei6)l)e; I 167.

EUXlR DE NfJ8Ufl.A
�liJ,r"'({!ldo Com 8U�s:.o ..�_

IM Il1OIrsf11'l3 prov!;nje!Ílel da lJIIbIII• lwlllU""al <Ío 'aJ>aU.,

• a.:�I\!!l- ...
"�G._."
.-"Ia •"�'ilIt 01F'

·I)\Õ,�YARIA·�
t®llarea d. 1lUrad... G

m��t !ltPURATlVO íou

VENDE-SE

prédoio á rua Conselheiro
Mafra n' 50, em frente a0

Mercado Fúblico. Para tra
rutar á mesmaa numero 11.

Para s.eu concerto. pr9curai a

Casa M'lsical, qUi'! conta com 1l

of�cina melhor muntada na ca

pÍtal.

n. 70. - PhOIIP' 1277.- Rua Trajano, rr 1 sosraão

I Caixa Postal, 110. Telephone n' 1458 I
.� J .J i .. i': ti .. 12 9 .3 _ " .IL ,

1
"

I Dr. Osvaldo Wanderley da
'Costa

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

f'..

ta Catarina.
RESIDENCIA- Rua Este- Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 1� 1

I J
'

N 26 sobrado sala n' 1

I
ves uruor rv,

, �..
PARANA' SANTA CATAHINA

_ TELE_F._I_.1_3_'__ .

':.....iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii� ,......iiiiiiiiiiii.iii3iiiliii-'iiii_iiiiiili'iii?;;;,;;;;;;a;__iiiiiiiiiii_iiiiiim.l.iifiiii?iâ�

Companhia Nacional de Navega-
çã\l Costeira

Movimento Maritimo ..Porta Flarianopalis
�, Serviços de Passaezeiros e ,je Ca«-gas

['Dr. Ric:ardo IGottsmann.
tem seu escríp-

.

rerra
(;x. -ehele da clinics do Hospi
tal ele Nürnberg, (P.. oreesor

Indórg .Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

g,peclaffala .m cirurgia
gemI

aba cirurgia, ginaecologia, (do..

en§3S das senhoras) e partos,
eimrgia do sistema nervoso e

operações de plástica

UH io de advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

CONSL1LTORIO--Rwa Tra
.aae N. 18 elas 10 RS 12 e

elas 1 5 ás 16 I ,2 horas.

TELEF. L2liS

Para o Norte

. .....:.�.

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseeço

Consultas das 10 ás 12,
das 16 ás t 8

Consultorío: Rua João

IPinto, 7--- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 1 t 4
TeI. 1317 I

----� ----__----

Dr. Carlos Carrila

Partos .- Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor di Malernldadam
Medico do HOlpital

(Curso de especialização em

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

,Dr. Aderbal ·R.
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sebo
Fones 1631 e 1290

lar. I'adro d.�Moura F...,.,j
Advogado

Para o Sul

Fretes de
O Paquete ITATINGA sairá á 27 flo cor- O Paquete rrAPURA
�cnte para: corrente para:

ParanagHà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió,

.

Recife e C2beJelo
Carg�s e passágeiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

sairà á 26' do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto l\legre

A• Recebe-se cargas e encomend�s até a �espera das saídas �io� p!quetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vIstaido a ..

testado de vacina. A bagagem de por�o deverá ser entregu�, nos �rmazens. �a
Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas, para ser condtlzlda,�c gratuIta-
menté para bordo em embarcações e�peciais. �,�(.�i·]1t�

ESCRITORIO,-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
AflMAZENS·-CAIS I3ADARÓ N. '3-'(FONE'I666) --END. TELEv. COSTEIRA

Para mais informacões COíTI o Agente
J. SAI"T'O'S CARDO-50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T �-r,; ':' bu f�a I ri te Tiulgou extinta, a ação �enal.Recurso cnrne II. ,)'040 da

A banca examinadora de con- A IPe Iaç iiD comarca de Araranguá, em que

curso para provimento do cargc
é recorrente o dr. juiz de Di-

de terceiro escriturario da Conta- .J U l

ga fj) '?� n t; (:::.JS reito e recorrido José Manoel
doria Geral ào Estado aprovou

I
da ú It j rrl cSt MachaJo, Relator o sr , des. UR-

os candidatos abaixo com a se- BANO SALES.

guinte classificação:
, Emba:o;zs: ;�'�6,) de

Confirmada a sentença apela-
1'. lugar, Eduardo Dommgos Lages, embargante Ana Mada-

da q�e por falta de provas. jul-
da SIlva' I G 'b d A gou rmproced-nte a denuncia,

, ena rackei <� ern arga o nto- ,

2' lugar, João Schlegel. I no Inacir. rh Cru;, R!-'I�)�nr o
Recurso cr irne n. 3.048 d�

Foram reprovados três

concor-, sr. des. URBANO SALES. I comarca de LaGuna, em

q,uc,.e I

rentes O 'I� ib 1 I
recorrente o dr. JUIZ de Direito

•

ri una anu nu os em- . J A
'

I
.

.

I
e recornao ntoruo de Souza

Vende ...se duas casa- bargos psra confm�ar o acórdão Toneli.
AZ AS SOBRE HONOLULU' de tiJ'ulos ernbargarlo. Vencido o sr , de". R I t < ,.,I ,', LF::::>ED-)"\ ,

(�LJ"T AVO fJl7A
e a or o sr. nes. /-, ('\ .

agua bôa e muitas arvores fru-
,J J. �-\ '---, TROMPOWSKY.

qecurso (flm.' n. 3 038 da
tileras de diversas qualidades. ao de' ·b'

Reforman(!o II sentença na sua

I d d I d 14 B C
comarca e unti anos, em qu- I - b 1

-

IIfí1INES IIfí1OROADOS
a o o quarte O , ." d J.. '. D ,cone usao para a re.ver em vez

'-' '-' e recorrente o 'r. lJI'! 'l': "-Id' , ,

110 Estreito. Para tratar com o 'd E J ! l� [ oe HnpronllnCliir o i e. orrido.
to e reCOffl_O (gare �é'lr· 'p, I

-

"

" '

pccprietario Vidal Ántonio de
I AI

..

i-I I I T \'
RecurvO crrme n. 3.065 da

, (tO: . mpl(J',,'� 'll·or o c·r , ,;, /. - i . .. J n, ,:'Jouza, VARES SOBRIN.H'" i comarca I f'. \)1 "··a;;'. f'OI.qUC e

�'�J�.crliI·�U·_1lIIIlI1HI1_ilJltl IIIEIllllilIliTiS =••I'!I,

I
SEU CRIADO OBRIGA- I� ,�' 'f' .·1

\",.1,
,recorH'!!,t:: () "1-, luiz d�, Dá, 11"

ci' DO R b T I J Ve r'� d e-s,r-loo � �"":. rOI con :rm(jn', ii sente vc» ",,! .J J
' ,- , ()

K' �1i.1i\,.,
com o ert ayior e ean i '

."''''
= _,

,

'. ; I,
. ,,:,J. "iC reurnuo .')'e !'ranClsco,I\,-

� A n�" tscetanea l l Iarlow. I seguintes corlnda qu: J'ji,OU imp. c'): lCjlator p , r , eh, GU!U-IERl\lE�' �:j : �Sa �
n

:
. ;ili;'."�':�· et

"
Preços-2$500 e 2$000. !prt"",priedade:=;

a

'�:�:�::' "f 'TI' n, 3,061 daIA!H<'Y.
-- ,.-. ,

I
Uma casa na rua Cooselhelfo I 1

-, .

h i Negado p: 0\'1 ,'ul) ao recu ,(o

---,.------- ROYAl '7 O I comarca (' 1...;"n)10 as, e-m qu- f
�, as e 8,3 horas: Mafra n'. 51, outra na rua João, , d J � D

' IM' a cnn iImar a ,Plltcpça rec ,-

I{\IIMIG() MAlDITO ',P;oto
n', 53, e pequena car.a ele reCOrrdjt� ,0 fF·

1HZ ie

�rlcl �rida. Vencido o sr. deE. M.:-
j , L· com

h J ' V
'

U
to,' I( C(l'[V;(lS lanc'SCo li' LI i DEIROS FILHO

R b Y FI R·
c acua na rua ase elga. m, I R

.

d '
.

o ert oung e orence Ice,
"f , r."- 'R, ,)1' e outro, r eldtor o sr. c:;'j A I - ,'., ,...

8
P -1$000 j\J<u.de ,,1th) no a[,cho Quelma- GlJ-"TI\VO 017' I peaçao Crl111e 11. J, 97 ,'"

reço .

d E'
. J ::; 1 L./\' I [d' I

. o e outro no strt'lto. r\l d' : comarca ue n ala, em q\le f�

ENDE SE
.

T J Q' d
e(JFJ () p'OVJment') r,o r('('urso I J J J'

.

V-uma maqUina I rata':-e com oão .)IUfOl l'

j
,

I ape ante a US(lça e afie IlI; :'

I
de escrever «Woodsto ..

1 Fone 1253, IVHó! CP!lIlfI),,(!f a ,ente'ça que' Franci�co c·Je ge Henl"tí. R, iI

ck», por 600$'000. f(ua tor I) sr. d'ó's. T.AVARES.s >,

Saldantlu Marinho n. 10.
"'AlUa • _==::J - ...

,

- .........._- m -�......�� BRINHO.

1�'���""��.J"�'·��7.f��'�""''''������� 'lí:""'� �� -:'1'1"";$' � '�� ,

II�.\.�\�";i,,#,4,��I<,�{:.;<b��:&,�" "�,�, �::!� r: �,�1����:j� �:�':d�:lt.��"�.z�'Jf��, IEm São J@aquãmdaCosita da �€rra : 'I Negad(� provimert1o iÍ ar)::l;, çõo
��� � _ . �1"1 I' para conhrmar a sentel;ç;'l a!_.,o-

�.�;� Calculo de qualqU€lr Planta,execuçao, fls" �� J .. R. COl!·�ht,va I, lutoria, ..

��� estrutura ern con4 calização e direção �, Estabelecido com escritorio de representações, consigna.ções 'I" Apelação clime fi. j.903 d"

���;,� creto arrnado de ob. as

�Ji�!
e conta propria, acei;a qUa.i�qUel'

incumbencias

come.rciais·,. �omarca de Curilib,élY;os. em qt,ll':
� e feno Ap.are�hamento com �

I I afetas ao seu ramo (,e negoCiOS, I e. a�elante a J,os:tça e a�,el�"d"r� pieto ara constru- � TeUegramas: CORDOVA DO,mli.1gos Rodflgu�s, de A�,:�.".�� P � I I;;.
.

.�'---��',--'._--------�. . ---�---��-. Relator o sr 01"5 (.1 !lL!�r: R-

� çÔes de pontes em �i
_, - __ r _OH·" n ._ ..""'..--....

ME ABRY.·
,,, ..... , ....

�.:� concreto arrnado �1
-..... = "..... rr�= �_����__�_-' -- Anulado o juigamento por hJ-

� ,� � ta de citação das testemunhas

i�� ; MOtOC iO Ietas: como se cons'.'. d. ""idão de
,�

Omar Carneiro Ribeiro ; �:I:::la::oal:'i:e ::";09;;::
comarca de São Joaquim, em

que é apelante a Justiça e alJc.

t;.. lado Francisco Silva. Relator o

li� IlNGENB.BIRO WVIL sr. des. GUILHERME ABRY.
r.}'

� I
O Tril-unal Imulou o J'ulaa-�

,

�

,..� �\.4'11 menta por não t�rt,'m compareci-
�� Rua 15 de Novembro" 416 ...

SALAS 121� l�DAR � ,do as testemunhas arroladas no

�,'1 �,1�1 'rl�bele.
Havend�, destarte, prete.,"'.�1J1 �� nção de formahdade de ordem

� � publica. Vencido o sr. des. GUI·Tel. 1503 Curitiba • Paraná � NSU - BMW - Triumph - Duelkopp Y�p��;o A��r�. 1.899 d.

I Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -

�.' I
Opal .. Bauer apelante a Empreza Sul Brasilei-

I.� Radias: - American-Bosch e Loe- ra de Eletricidade S. A. e ape-

I I
we-Opta lado Artur Muller. Relator o sr.

des. SILVEIRA NUNES.
Motores: -ILO para bicicletas e motocicletas. Convertido o julgamento em

'I' t� para iluminação de c::l.sas.-Elpo-E- diligencia para que, seja dada vis-

�.� Obras coniratadas no I- semestre �I clipse-Evenrude para botes. ta a apelante afim de falar sô-
� � Aeessorios: --para bicidetas e motocicletas. bre os documer.tos que foram

�� de 1937 ��
I juntos pelo apejado.

� � Importadores - Distribuidores Apelação civel n. 1.879 da
��.�4i donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Este. Curitioa-S. Mateus) � João Prosdocinl0 & Filhos comarca Ide Florianopolis, em

'11 Pante de conc:reto armado sobre o RiQ S. João (Estr. Curitiba-Toinvile) � que é ape ante a Fazenda do

� PrefeItura e Forum de Mafra � Curiti ba ". Joinvile - Blumenau fsta�o R �pelado Teod;ro �imL·
. 'hl rupEscolar de Mafra n. meti. e ater o sr. es. -

�� Grupo Escolar de Rio Negro � Uma organização completa no ramo, estabelecida VEIRA NUNES.
�'� Grupo E I d I I' � ha vinte e cinco anos. Negado provimen�o a apelalf'lo
���� Mi'lterni�:�� �e �ior�egro ;\ para confirmar a sentença �ue
t� E�tação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � julgou procedente a ação afim
r;� . DIversas construções de residencias � d� condenar a Fazenda do Es-
� � tado a pagar ao Auter a inde-
;i��.�����������7A""�����

"

nização e os luclos cessantes que
\ tem aourados na líquidaC;âo.

(�'HIt!., 14 W uE , ;;;;;:

Lindas e graciosas confecções pal'llIR m.,ninas e garô"los sá

na A CAPITAL.
esquiná da TrajanoRua Conselheiro Mafra

LL_ -

Eletric a
�'.""'':'"<l:',f.::..,.t:�Q? FTiiltlíiLU !2ll2������......����
PAR!. ---1 �:�7;-Ã-í ,At()E�� DE LUZ. FôRÇ-A E AN·
TEi\/\S DE rZtI DIO, CO>bEi\TOS E AUMEN

TOS PROCUREM

,t:.\ ELEV�rRjCA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.

r r \ ',,-' DI" TC- [I E'i'DICOC' LU"""T'RES
�

(\ B Ti\.i.-\i t:-.'\ ".0 ....... _,i..,&.\. ,-), ""'1 -� L:, i... -l\ ..

_rOURS ELEGANTES E MODER!\'OS

NOVID�DE?! VlSITEM A Ele't�l·caRua JO;ii() Pmt4l n, 14 &. ....

ACAB/\. DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI-
MEN�! O DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO ..._�ARANTIDO

não 'll'Cc[sa de rec'ame, visite SU(\S exposlçoe5 e

vrifique os seus preços

R .....rRAJANO
Flol·ionopolis

N.

Vísta BEM

--�

'1 CARTAZES.

DO DIA

CC,Incurso

ODEON' o lider dos
cinemas

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7,30 HORAS:

Um Eormidavel celuloide de
aviação com Ray Milland, Wen

dy Barrie, Kent Taylor e Wil·
liam Gargan

Preços -I $500.

REX. ás 7,30 horas:

e

SEUS FILHOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G.A.ZETA

G•••••••••••••••••••••Gt .

�ARRETINIIA
V�pdt:-se uma com 1 ani- PIANo,.,_vende-se u� de

mal e correames á rua AI- marca "Zlmer-
Illirante Lamego-1.14, mann" em pnfeito est<Jdo.

Florianopolis Tratar nesta redação.

FJorianopolis, 27-5-1938

BUCAREST, 26-0 Con- Os pedestres confiam de-
selho de Mintstros decidiu masíadarnente na pericia dos
qU'2 seja aplicada a pena de motoristas. Estes, entretanto)
morte �os crimes p��v�s�os nem sempre pódern mano

pelo artigo I 5 da Constituição, brar o carro para. desvial-o
a saber: atentados contra o do transeunte, que se obstina

so.b.erano e membros da Ia- em não dar passagem. Além
rnilia real, chefes de Estado desses existem ainda os pe
estranjeiros, dignitários do destre� descuidados.que atra
Estado, e crimes de roubo vessarn as ruas C01110 esti
cam assassinato e crimes de vessem atra vessando o pro
morte por questões politicas, prio quarto de dormir. O í e-
A pena de morte entrará sultado é serem apanhadas

em vigor um ano depois da pelas rodas ou, pelo menos.
publicação do ato no orgão pelo para-lamas dos veicules.
oficial. Quem sae á rua, precisa

aprender a locomover-se, não
embaraçar o transito, nem se

expõr a atropelamentos. Se é
descuidado por perda de fos
fato ou porque sofre de in
sornnia convém procurar um

médico para tratar-se. Deu
tre os melhores medicamen
tos indíca.dos para estes ca·

sos, cita·se o TonofGsfan da
Casa Baier. Ao ffim de duas
ou tres injeçi5es os pacIentes
sentem-se renovados, retem·

perados, mais espertos, .
conseguindo andar na rua

sem atropelar nem ser atro
pelados!

DOMINIO
� !A GAZETA

I Pena

DA
.

UNIAO Desportiva
de
morte

Confiançe
m

lPer�lgDsa

En ��T jj� m São ,convi.d�dos � campa-
L' i\1 W.: Lo

I
recer a administração do oo-
minio da União na Delega-

De eodormidade com o disposto no artigo 61 do (egu- ela Fiscal, afim de tratarem

m�nto a que se rdde o Decreto-lei n. 3r')9 de 30 de abril de de assuntos de seu interesse,
1938, e cumprindo o artigo 18 do citado o.�ercto-Iej, deterrni- as seguintes pessôas: João
o ás Uoiõe� de Sindicatos d,� Empregadores e Empregado�. aos Bayer, [oão Alcântara da

�t Sindicatos, si não existirem uniões destes, e, não havendo Sindr- Cunha, Manoel lzidoro da

atos, ás Instituições ou Associações . de classe devidamente reco· Silveira, Lourival Cipriano A mais linda
�he('.id'l�, que. até o dia IOde junho do correr te ano, pro' de Azevedo, Francisco Pe

cedam às eleições de seus vogais e suplentes pata a organização I dI O Cidade, Ubaldo Brisí

das Comissões de Salario Minimo, d� acôrdo com as instruções gheli, Guilherme Kuian, José
abaixo transcritas, expedidas pelo DicC'tor Geral ,:10, D, partarnento Frederico Andrade, Fulvio RIO 26 J',

.. ,' P blicid 1. d'A'1 C 1 M Ti I ,'-- a se encontra 1'0

de Esratístice e

I
U ict

aoU"'·' d.... r:
.

d -r Vdl a, t arII�s k: 'Doe etr, Rio mademoiselle Lily Lamp.miseArtigo o,-As rnões e omdicetos de en.preg roores eo ore o .rgoc I, onaol!), 1937 f' 'd'"
d

. . . .

d' f I d J é P
.

L I A t
.

I
:)115 • emorsr a ois meses

c emprega os e, SI não exrsnrern. os sm reates e, em a ta estes, OS ,erelfa, 'cne n 01110 .

I 'd' ,

. .' .
- d I devid h 'd d C hia d F n-sta capit» e, em segut a, Ira ,

as aSSOCHlS'ÔCS e mstuuicões e c asse ev« arnente r e ccn eci as, Car aso, ompan 1(.1 e umo
'I II d

.
' "d' dA' C' V' , t J ,para 1- I) yw:o tomar parte, co-

leClf,rão a.le o dia 10 ie junho o corrente a"o,--tr!�, vogaIs e Santa . .IUZ, icen e

ase, I _l •

d fil "�""l: "'- dl fi'.

d 'd
.

h ' ,

t E I' P
.

d
mo estre a, em nois gran es rns, �a f'�a e C'.;, I U a !"'"

três suplentes que ever ào cada um e por sr. piten!.: -r os se- G\JJ)lar, � UZe,l!a erena O
L I L I' d

.... '.- _ I

oui[')teF requisitos: a) ser brasi]e ro nado; li) perten,> r (1') r es- Nascimento, Delgicla l'v1ar·I' IdY a.mp, qUe a,em e ��.! élS Ie is de na·'
.,

. o)' d 25 . d)
.

A n I' d ,,'. canta ora Jovem. pOSSUo� uma oh- ·t ,.-. , . :-

oecnvo quadro social: e ser maior e ano, CSt.1f quite ques. CLe ma (JS :\nJ\)S d d d d U, a�lzaçao
r

'

, ,.' . 'J C' .

d 1-1 f U! H
< C I' t' ma e e uca a voz, ten o canta o

com .0 serviço militar e pOSSUIr carteira 00 )(:'IV1ÇO .ie �c'nll ica noroa, 1'IerJa Java Crtn 1" ,
.

d P , D .•

, '
.

,t �. J J'. 1:'
. ,

r 'I L' I em varios teatros e ans estrea- 1'\10 26 -O míl1lstro da
ção Plofls;'lOnd; e) exelcc:r, (fetlvamenvõ, la (1;,,1, (, (OlS aoo, . télvlI1a G0nça. ves, eoca-I' doo 27 Gl:JILL ROOM F d' ,

d' ,'- d', , I' J I
. ..

r l' C, ,'1 ' �(. "I'
r3 ,<1 no , azen a paz a IspoSlçao a

atIVidade prü!IsslOmd da enilda e que o f. êJé. OU \ cu, ar cargo [Iii Ola Varla t CI la, 1\'ldI10,- IJ" d U '
. _. .

d· -
. d t I t'v Vl('e·'te FI' huo Jose' [V1anuel I o La,100 a lea. comlssao Itlcumblda de estu-

sua aeçao, por mail a o t' e I o. I, ,
J

I L I L f
.

t b "

Artigo 20,-.11.. pr,)va da qUálidade de ('O"fi" garl"r nihl da Si, �la, Rlcarlln F\ dru Guu, 1 y a1mp'IO) °dI aTrn e,m, cQdn- dar as leIS necessana� p�ra
, ." .) "I '3 '

•.
r • V· I tratada pe ii '\3 la UPl, ati e rtgular a entrada flxaçaosindlcé;lhzado sera feita rm·dlanle recibo co )m;,r,,[o rI·' lU I,j In,; LHt ViUV,l r ()r,l. Mar.a a I . !. 30 . _

I
_

'

.
-

.

,
- J. d )

.. j , I\'.n V'" " I i '
,,,�tr,-iHél no úiél , . naturallzaçao e expulsa0 de

e pr.ofrsWf'S, celll'Jao no coletor feder» ou .!,: 0";)' I H ,',1'5:,(', jIor,te, '\n!C..l dl'.nIC, L.U,Zd,.. .!'
,

. .

I
•.

,

1 " , , '., J'- ,I I <a gl âli'.e emIssora cànoca estranJelros sem pre]U1Z0 df'
do prefeito nUnIc,oal e ato empreQado reLi <::",,,"1 pl(/{,',s'onat i,_:.unzag:a Martlnf), oao I\/ja, o', 1937 f' " _, .

�

, '" .;'
di' �C' , , '

. I L'� I rrus., r iUlS ara uma sene suas funçoes p"opnas o sr
slJpllndo-se esta, dada a Impos�lblh,Ja e (e ,I) l ,: r;ç�' ) i,r' chado usta. IJIIg,U� Cc11, .

d 20 apresentaI-Ido �d'l S'" C'
.

d d 'd J I I ! Iv'; I !V>' �
.

r d "":'1 r!.: ) programas U lon da uva onrado.ateslado de empreQa or ou e autOTl·ac.e oc". ! ,lQUe ,iÜlelra e 0J.va, fU <.J canções rançês�s,
Axtigo 30.-A eleição a que se refere o artigo lo. rias �na da Bela Cruz Carpes,

!)resenles instruções SfTá feita em escrutioio sr-cretr,; s')men�e podr'- Leonardo Campos Junior.
rá realizar-se em assembléa f'erd convocada t'XTr'[f'5S'lDwnte para Estalisnat Klaplé, 1�odolf0 \/ d r- � .....

FILTROS•••
... r:

..

·"'i""'l 8(,.3 i 10'1

f· I'
1 i'

t
I

C"'" ""-0 "("f);; I Joo.iO:J i\ • �"" -, '. Pid'a motores trifasicos e mo·êsse 1000J. a qUê cstc];:;;m p�eseHte;) P�!O mp"!ns Q()�� err.;o�· ('0'i "'-1 _·
..... ,L��' 1 �'. II ai.. , _""1 I, (',.

r-:';�;;7:l �"I. tir•sociado� qUlIl"S da entidade. I t�Oinài) Uub,: ['.lélutieo de I
._ .... �:.> ,�

I nofasicos,
os mais eficientes, pOr

. § lo,-Se a primpira convocação não aeu ar () total t!;-I Regata�, ��do Luz, Francis-
PORTO ALEGRE 26-0

I curem A cMUSICAL
tabelecido nest� artigo Sfrd f�ita �nn que pm.S.3 ultrap?g,,,.r o

pra-I
co SenJst,ao da f�osa, Nlar

. ." I

Rua J""-ao PI"nto, 12
'

10 d
.

I d ..,. p c>y, a Genf'ro"o El6 u� I comercIo Varejista telegrafou ao v

zo.> que se extmgue a (: lun 1, o cprri nt,� a:IP, �'·,:1 [IOV3 ela o , LI llr. ,
. oJ", '. _

d
.

b' d
' ,

I t· l �.', J
-

Mar' ns I uesldeme da Republica pedm-convocação com a p�sençl a m"l1CJfla ai ,,.-.juta L)" <I �'uclildos ell.O oa ,.Iva, oau "c li ,h • ..,

'

,

d d ':1'" 1 . I ; [, t J' o, 1C·I· Lu's da '

or.,
do seja modlhcado o regulamenqUites, elxan o a fnll: (IpI' (.1:' "'I', Ç,tf vog 1., e WP,j: (G', oes';; 1 -u ra ._] V t I () , ·0 ;:)

•

A
. . .' "_ I. ','" C t (_ ....

.

.-l ti) do Imposto sobre vendas mer··

hlp0tese, SI C� candIdates méJ!S \'CLólCks nao cons�guHem d, IS ter-I ta, .......
lU;;J as ro, anUluO

I .

1 f' d
., 'li ,"' G( veA., Euge"li" cantis no sentido de não se fa·

ps aos su raglOs eposltados na urna. �VlanO.1 lU a, 1 U '

§ 2· -- EfrtuF!da a eleição, o nome do� eleitos será deo- Moraes, Elias Paulo, Fran- zer a ;obrança do �esmo a.o
Iro de quarenta e oit() horas, comunicado telegraficamente ao Di· cisco P. da Rosa, José P. compra or, o que determma mUl-

tar do Departamento de Estatística e Publicidade do r"l!ni,krto do de Carvalho, Antonio Vieira, tos tr3nstom,_o_s. �_

Trabalho, Industria e Comercio e ao 1000pdor R"giunnl em cuja l�t:·dro Anton.io Vieira e José 3 ",JO
lírea de jurisdição estiver Iocalisi1da a entidade. ,'}t'rafan dê. Silva.

,"';;, !OO .ce'" ido ..-:.

. § 3' - Servirá como CI ed,:nci al do'.! eJéitos a cópia da � lIW&i Pi
�_

' *! '--:
i .

.", .... I
!' ! a •

t
!::S

ata da ass�rabléa eleitoral da el';t;dad,:. 1.1 que; u(erç;lm, d.�vid'.l- r
\1'�N g.E"5 te: r e n'"1 .�.!Can .,0'8

.

d 1 l\n :. ·d·d o >.'.. -

I UIll SItie) Cef') amuas terras paramente autentica a pea 'lesa, que t.ver pIe>! ",o (}c. ft'"pe'tlv('st,;,,'l '

-O d I BARr'ELF)"-'(l Ih
'

"d' 'I
.

I 'I í)I"Pii\çã('; com 5) r i:" f�ente per \" �
I .'4A

[)a os e, por vIa mais rr PI 3, remdl(,:, !rr'plOflog'�ve.-l'lente ilt·, 9 i
..

,,,' . , O
d

.

h • I t· f) 'I' J' I 500 de fundus, p<lsSUlOdo cerc.� Agen(:la Phebos llohçw que 3 O
e Jun o do correilLe ano, a mpt> or.a ,"'�{O!,,, CU),, ,pu: (,,- JU' 'A 1 O O f'.

d· - I t' I " d de 1.500 metros de le,'he, tenno pessoas morreram e . O 'IC8-
rl& Iça0 e a es lve:' oca Iza a.

,

f·
.

f 'd
.

d
A t· 4' E' f ltdi.

.

d L' ainda bô� chacacll e mUItos ca cel- ram en as, em conse'luenCl3 o

lIgo
- acu a ,) a ql\d.qUt�í cSWCH, o que I:ilJa I b I' 'd f' I

comparecido a assernbléa eleitoral, dç:;cl: .jl!<:: \',:[t,:� '1.1.1 :,> ii." de di- ras. )om

�rd( ediodaerAeol.
e '1ue, 1°0' 4a5-.

f d "r· Tratar á rua Tiradentes n. 7 vo a Cl a. e e Icante, 3.5 Irelto ou o ereça ocurnl'!nto novo, nt·�,po(, �em e,· Ih ;;ll�;)�I1.;IVO, I _j h-M·· d r b I' I 1
'

,co, 'ri t com Jnâo José ria CnstA, loras oa mHn a.
recurso rata o Inlstro o ra a 110, 1l1úu;tfl3 e .....c):nerClO, df:fI'r m_ ,.__pu_

do prazo de dez dias, conlddos da reahzaç�' do pl",Íto.
Artigo 5' -- A pIova de: ;nfraçà0 das pr�"ent(:s in:·tru'·1

ções. uma vez ju gada pela autoridad,e c' 'fIl!1et< de, íí\ p'o,rta na ca�-I
sação aulomaticl'\ do mandato eleitural co cedido e, ,cm prf'julzo'
das penalidades constantes da legislação em vigor, priva a entidade
de concorrer para a c<l>nstituição da Comissão do Salário Mínimo
que funcion�r 'na àrea em

qu.e
eL estiver locaiisada.. IArtIgo 6' - Na h!O�tese clt! não compiHeclmentJ de em

�]regádores ou de emp'egado.'l, no e-iSO d� uma c1a:;s� ou ambas
Ideixarem de ir dicar númffO sllficiente de vegals e suplentes, a
;

!/iesa que ,iver presidIdo li as:;emllé� .elclro:al comunicarà, r or ,ln IIterml'!dlo do Dtpartamento de Estailstlca e Pubk':ldó.de, (> ocorlldo
ao Minister:o do Trabalho, Industria e (>.merrio e fOste fará a�

i

nomeações em dependencia dI" ekiçRo.
>

•

\rtigo 7' - A eleição a qUf! se refer� o artigo J' das
pre�entes instruções é válida unicamentf' para que a entidade con

corra para a constituição da Comissão de Salário Mimmo, que

furt-cionará oa area etn que e!a estiver locali7ild'J,
,

Artigo 8' - Os vogais e suplen,tes quI' p"'''''nluríl f1:11Mdsejap', e�colhjuos papl a cOIl��Jtulção das CO'l'ls,ões da :,,«,1 rH" ,\;:í
. nimo," poderão, c,onforme di,põe (l artigo 1 9 dd lei n' 195, de 14

. cle janeiro de 1936 e per solicitação da f'otidade qUt os elf'gFu,
feita ao Duetar do Depar\tamcnto de E�tahst!ra e PublICidade, :
ser- considerados fiscais da i'ua ex<:'!cução.»

,

, Çhamo a e�pecial atenção a qu �m de direito; para a ri

gorosa' obs'ervancia das instruções acima, e�pecialmente no tocante

aos prazos nehs fixados, os quais não devem Sfr excedidos em

hipc.teze alguma.
'.'

16a. Inspet0ria Regional do Ministerio do Trahalho, In-
d�gt;'Hlo,:� €omercio, em Florianopolis. aos 25 dias do mês de
maio de 1938.

JUGURTA N L\SCIMENTO - e!lcriturário «G».

respondendo pelo expediente.

Deixou o cargo de redator es

nortivo de A GAZETA o sr.

Carlos L. da Luz, sendo substi
tuido pelo ginasiano Osmar Cunha.
i\gr adecendo a colabor ação que
prestou o nosso ex-redator, faze
m)� votos de muitas lehcidades,

• •

parrssense

··_--� ._. a _

VENDE-SE
u n excelente piano, à rua Aníta
Garíbaldi 60. I: Oi -, �

Preço de oeasião ,.�"""'C">���"�;

I ALUGA-SEG*1m��bi(i���
Tratar á rua Conselheíro

Mafra n. 90.

I

RIO, 26--A policia. do: 12�'
distrito teve a denuncia de
um fato extranho. Na rua

Maragojipe n. 60, estaria sen:'
do realizado um casamento
«post· mortem», de uma noi
va viva com um noivo mor
to.
A autoridade que recebeu

a denuncia partiu para o lo
cal afim de verificar a verda
de,

CAPIlALlIACÃO I',
Importante I

I

I
I

�asamento "post
lDortem!!'

SUL AMERICA

Aviso
Altf3ração da hora do sorteio

COVtUNIC,ÂMOS AOS SRS. PORTADO}<ES DE
TITULaS E.. AO PUBLICO EM GERAL QUE.

Os Sorteios de Amortização
, .L� partir de Junho p. futuro

Serão reallz dos ás 14 horas
#
Em vez de ás 15 boras.

�,,' �, .

,'- _, . {.,', .) ':'�. :", ...
' ,--;.,

A Casa Oriental
AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE f CABA DE RECEBER UM

GRANDE E VARIADO SORlIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,

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

DURANTE O MEZ DE MAIO

c 0, t
.

Ira en aa s

Conselheil'llc: Mafra,' 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SRA. TOGO SEPITIBA

Por ocasião da
I

A Z T AInaugura- \
-

do Congresso, 200çao
mil pessôas receberam a

..- AIIII_ iI_. -

benção papal A VOZ DO POVO Proprieiario e Diretor Responsavel
J A I n O C A L J: A D O

f

BUDAPEST, 26 - Foi sole
nemente inaugurado ás 17 horas
e 15 o' COFlgreSElO EI1('arisLieo.

A solenidade realizou se na

Praça dos Heróis. estando pre
ISentes o regente Horthy, que en

vergava o uniforme (te almirante
da. antiga frota austro-hungara,
e dos maguatas hungaros que se

apresentavam com seus uniformes
multicores.
A inauguração do Congresso

foi aberta com a leitura de uma

«bula> pontifícia,
Healizou-sc, aqui, um desfile

de cerca de 200 mil pessôas que
se ajoelhavam ante o cardeal Pa
celli. O legr'do pontificio fez, en

tão, a volta <la Praça dos H,,
róis, dando a benção papal á
multidão, é dirigindo-se para o

Altar Mór. Aí ocupou o trono

pontificio, cercado de 15 cardiais.
A' chuva dos ultimos dias, su

cedeu-se um sol brilhante que

Homeuagem ao dr.
Nerêu "alnos

O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter
ventor Federal no Estado, rece

beu o seguinte telegrama:
Itajaí, 23-Homenageando o

brilhante govêrno de v. excia.,
comunico-lhe que coloquei na ga
leria de honra do meu cartório o

retrato de v. excia. Cordiais sau

dações. Edmundo Heusi, escrivão
de Paz, Arnaldo Heusi, substitu
to.

Transfereucia de

apólices

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adoraeão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

•__•• ••• a __ •

Resultado dos plee_
mios maiores da ex.. f

tl-aeão de quinta fei
ra 26 do corrente:

6250
U027
3514
2121
7123
1667
1902
8770
14566

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

coroou os festejos da instalação
do Congresso Eucaristico Inter
nacional. va- NOSSA VIDA

dos ANIVERSARIOS

Os passagel- Mais armas evinte e cinco
ros do "Gua- munições Igões sakaram

�aci" .serão apreendidas I trilhos
lnden lsados RIO, 26-A policia fluminense 1 S. PAULO, 26-Registrou-se

apreendeu, no município de Angra um violento desastre de trêrn na

dos Reis. uma grande quantidade estação de Perús, quilomctro 104,
de armas e munições, que se acha- da Estrada de Ferro de S. Paulo
vam em poder de vários adéptos Railway.
do integralismo. Uma composição puxada pelas gemo

Depois de varejar numerosas locomotivas ns. 89 e 71, dirigidas
sêdes de antigos núcleo R integra- pelos maquinistas Antonio Bran
listas, casas suspeitas, diversas co e José Garcia Metulio, vinha
propriedades rurais, as autoi ida- da localidade de Cachoeira, cheia
eles conseguiram apreender o se- de tóros de madeira e outras car

guinte material de guerra: 5 mos- gas.
quetões mauzer, 15 rifles de cali- A composição era composta de
bre 22, 5 rifles calibre 44, 636 60 vagões. No quilometro 104,
bombas de dinamite, 1.200 tiros os trilhos da estrada estão em de
de fuzil e metralhadora,800 tiros clive, motivo por que a composi
para armas curtas e 530 rifles de ção, quando ali passava, os va

diversos calibres. gões bateram uns contra os ou-

tl'OS e chegaram a sal�a� dos t:i- A senhorinha Zita Moritz. apli-
----.------.----.- lhos 25 deles. Por felicidade nao cada aluna da Escola Normal

viajav� muita gente ?O . pl'irncir.o I Superior e dilêta filha do noaso
comboio, tanto que so fICOU feri- I conterraneo sr. Roberto Moritz.
do no ?esas.tre, aliás levemente; vê passar no dia de hoje, a data
o funcionario da Estrada Jose do seu aniversario natalício.
Cristiano da Silva, de 26 anos,
casado.
A policia esteve no local.

RIO, 26-Está marcado para' DR. JOÃO DE OLIVEIRA
boje, na Auditoria do D.P.A., a

reunião do Conselho de Justiça Está nesta canital o sr. dr.

SAO SALVADOR, 26 - Foi Especial que, sob a presidencia João de Oliveira, nosso brilhante

preso em Itabuna o chefe integra- do tenente-coronel João Pache de colega de imprensa. ,)

lista José Nunes de Aquino, ex- Faria, deverá proceder ao julga- -Acha se em Florianopolia o

prefeito. msnto do capitão do Exército sr. Paulo Mary, acatado eomer-

Durante diligencias levadas a Ciro de Carvalho Abreu, acusado
I ciante em Tubarão.

efeito em Barro Preto as autori- de crime de deserção. 'I fJHBANO MOURA' FERRO
dades apreenderam zrande quan- A sessão de julgamento deve
tidade de documentos integrali.s I te:. inicio ás 13 horas e será pú- i Encontra-se em Florianepolis,
tas, um. arqu�vo, estação de radio I

blica. I tendo nr.s dado o prazer de sua
e grande copIa de armas. I visita (I distinto patricio sr. Ur-

----- - --.

bano de Moura Ferro,

Os três pri--
II

melros pro-
cessos a se- RIO,. 26-Afim de saber s.e .os

passageiros da Condor que V13}a-

ril'�m Jlllu�gadoslra� domi��o no avi,ão GUARA-
� II CI, que caiu na bala de Santos,

estavam segurados, procuramos

RIO, 26 - A policia do Esta- ouvir, naquela empreza, um fun

do do Rio enviou ao Tribunal de cionario, que se prontificou a dar

Segurança, hoje os tres primeiros nos esclarecimentos. Disse que não

processos sobre a rebelião verde. existe seguro para os passageiros
O primeiro se refere ao alicia- que por ventura tenham prejui

menta dos integralistas para a zos, como aconteceu com os pas

rebelião e ataque ao palácio Gua- sageiros do GUARACI'. Entretan

nabara. to, êsses passageiros não serão

Como se sabe, 90 % dos as- prejudicados, porque a Condor os

saltantes da residencia presiden- indenizará bastando que os mes

cial eram da visinha capital. As mos apresentem uma lista dos

ocorreneias da Barra do Pirai, objêtos perdidos e o seu valor.

onde o movimento armado teve Para os casos de morte ha o

imediata repercussão, ocupam o reseguro. A Iamilia do passageiro
segundo processo. Finalmente, o v!tima�o receberá ,uma indeniza

terceiro, é sobre o caso das bom- çao CU]O
_

valor e forma �e paga

bas apreendidas á rU:1 Tiradentes menta nao nos soube Informar,

n' 20. I d�clarando que depende de enten-

A policia fluminense não ó I dimentos que s�rao entabolados
.

apreendeu todos 0'3 petardos, co-I com
a Companhl� Res�gu�adora, PORTO ��EGRE, 26-DIvul-

mo apurou a responsabilidade dos' de vez que esta e � p�ImClra vez 1 ga-se a notICI� �e que
_

o Papa
financiadores e fabricaates, que que a Condor se ve diante de um I deu o seu apoio a creaçao de um

também se encontram presos.
caso de tal natureza. I bispado em Passo Fundo.

Julgamento
de oficial

Decorreu, ôntem, o aniverearin
natalicio da exma. sra. d. Maria
de Lourdes Vaz Sepitiba, esposa
do nosso estimado conterraneo
er. Togo Sepitiba, funcionario da
Diretoria de Estradas de Roda-

Deflue, na data de hoje, o dia
d61 aniversario na talicio do U.

Antsnío Shissa, Iuncionario da
Diretoria Reginal dGS Correios e

Telegrafes.

Faz anos hoje, a senhorinha
Maria Hosalina de Lemos Corrêa,
filha do sr. Antonio Gomas Cor
rêa, Junior, funcionário da D. R.
Correios e Telegrafes.

HABILITAÇÕES

No Cartorio de Registro Civil,
desta capital, estão se habilatan
do para casar o sr, Altamiro
Guimarães Vaz com a senhorinha
IIca Ferreira e o sr. João Ramos
Furtado com a senhorinha Maria
Silva.

CHEGAM UNS

Durante o mês de junho pró
:rimo ficam suspensas as transfe-
rências de apólices nomiuativas

O TEMPOda divida pública do Esta�o, afim
de serem calculados _ Juros e

procedido o expediente para o seu ID t.. to ele Aé-
a amento. epar a .eu ep g

ronautlca (jlvil

LO'!,�R:'� -:�N��TA. 1Casacos de PeJe ;;mr»l Capas de "Skunz" e "Argentês" I OUTROS PAUTEM

CATARINA �-�'::'!:__�.�=--- -.--�.���.:=.,.�-".�. -. ..-. _..."'
m --........

.

_-
� I Regressou a Bom Rp.tiro t) (1ro-

(Garantia de durabilidade cinco anos)
.

II
véto advogado dr. João de DauA
Faustino da Silva. jUill aposel-
tado.

Finissimas Renards ,,-II "Argentês" � "Isabels" � "Karntchatcas" I DR. RIBEIRO PONTES

I Retornou a São Joaquim dã
C03ta da Serra, acompanhado de

I Bua exma. esposa. o sr. dr. Ribeí.
I ro Pontes, integro juiz de Direito
daquela comarca.
__ w ••••••••••••

O cadaver do comerciante Adol·
fo Gustavo Albr�cht, morto JIQ

desastre do c Guarací», palSOu,

na "A MODE LA R" ��::��IPJ!Op:O;:?r,PO:;� e�e��::�
jTodos os numeros sabe-se terem a Porto Alegre.

sido adquiridos pGr pessôas re·· O UIesmo avião regressará, hoje.
sidentes na cidade d'i Rio de Ja- ao Rio de Janeiro, escalando, po,r

nm"i.ro.· mm .w� mF.I.or.i.an.o�p�o.l�i� ..

�_.
�l
I� !

[J
rlL
'�
"I

. J

Bispado em

Passo Fundo

DR. PELA'GIO PARIGOT
,

Vind� de Campos Novos th&
gou a esta cidade o cúmpetfnte
médico dr. PeIági" Pari�ot.

I FALECIl\[ENTOS
Faleceu, ôntem. no HOllpit

de Caridade, a sra. d. Olia OI
veira Passos.

O sepultamento do seu cada
ver, efetuou-ile, ôntem, no Cemi·
terio Públicn .

o corpo do com.....

ciant� �Ibreebt

-�._�---._--,

A LIVRARIA MO
DERNA DE PEDRO
XAVIER E {;IA.

precisa de lI'a IDOea
com p.eátiea de escri
tOleio, correspondeu-
cio e datilografia.

�"'�í!rII!:!:'f',irJ!')')ol:.J.<>Ifo1l!:J.�...... ,.a<"'i·, . ._ .... ,)<:..

P�eso "!"IChefe integralista
Ctnl baiano preso

�fl.'3Ã���RCf""
ESPECIALIDADE

o

retor da
nedia

(Espet�ialista em doeueas de
e creaneas)

CONSULTOBIO

Rua Felipe Sehmidt� 39

MORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

RIO, 26 - Pelas autoridades
da Delegacia Eepecial de Segu
rança Politica e Social, foi ontem
detido o sr. Adernar Gonzaga, di
retor da Cinedia, apontado corno

envolvido nos acontecimentos que
culminaram no golpe integralísta
da madrugada de II.
Interrogado pelo dr. Israel Sou

to, o sr. Adernar Gonzaga coo

Iessou que tinha em seu poder,
Previsões para o período das de fato, alguns fuzis, que foram

18 horas de ontem ás 18 horas jogados na lagôa Rodrigo de Frei
de hoje: tas, depois do dia 11. Em di4i

Tempo - Em geral instavel. gencia no local indicado, investi-

Temperatura - Em declínio. ,adores da Segurança Politica eil

Ventos - De sul a oéste, com contraram 4 fuzis Mauser, que
rajadas frescas. foram levados ur.ra a Policia Cen-
As temperaturas extremas de traI. O detido

�

deverá ser ouvido
ontem, foram: maxima 19.4 e mi- mtlis dem(Jradamen�e, quanto á
uima 17.0 registradas, respecti- sua possivel participação no mo

vamente, ás 11.45 e 6.00 boras. l vimento revclucionario do sigma.

Bóletim diário da Esta
ção Aéro-dimatológica

A Dra JOSEPHINA SCI1WEIDSON
Senboras

"'MARTHAS"• inverno!sensação deste
4

A' VISTA E A' PRASO

a grande

PREÇOS MINIMOS .,

tnaior e m.elhor stock da praça!o

Lavando--se C:OlD o Sabão

"VirgelD Especialidade�'
-----------------_._-----"-------_._-----_._-

de WETZEL Joinville MARCA REGISTHt\DA& Cia. -

economisa--se tempo e dinheiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




