
Blutnenau e Harnônia engafanam-se para recepcionar testíva e galharda ...

menee os ses .. Interventor erên BaIDos e gelleral Meira de Vasconcelos,
pioneiros Inremerates da patriótica carilpanIla nacionalizadora, ique os

vem ianpondo á gratidão dos brasileiros.
PARA COMBATER A

PROPAGANDA NAZISTA
WASHINGTON, 27 - O de- nosso povo contra a população

putado H. �ies apresentou umA ger�ano-a�ericana inoc�te� e .�---���.����������������������������������

reil�lução p�rantel o cco�ité de reI
- preconi�ou a °Ob&dervancdia dda «maior A V O Z D P d\\ V o.laçoe� exteriores (a amara, pe o precauçao ». eputa o emocra- U

qual este é autorizado a investi ta Maurí Maverick, de Texas,
IZar sobre a difusão da propagan- criticando a resolução, predisse
da subversiva, <isto é, instigada que ela causaria «o odio das ra-

ANO
por países estranjeiros ou de ori- çns e constituiria um grande pe

gem domestica, bem como os a- rigo para os judeus neste país ».

taques contra a atual fórma de �{!v�:I:'lW"'"tP'M""''IJ«"�oiInii_�'�

���::i��içã���'antida pela nossa A VISmTA A B�?�U 'ENAU E liA ONIA Jorn. Jairo (aliado

:�:;��::l�e��I�::n�i,o:����í:: IDOS--SRS7""iN"TEVi:NiOi NERE li
-
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tXtensão do movimento nazista

-
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�:�����S�t�!ze���i3�::e�103�aí�� MOS E GAL. MEIRA DE VASCONCELOS
com 480.000 membros e ter visto Io- '"' ------:;;;; ;:..-----------,-:;;.;.;;;.:n-;;;;:;-r-;;;:;---------L' ---.;,;;;;-..;,;;,;.;;---------- Bõiim::-���_;;m _

1 ngl'afiasmostramlo homens «mar-

chando e saudando a swastika ». Blumenau prepara-se para rece-

Acrescentou: «Tenho informa- pcionar festivamente os srs. dr.

ções de que certos in dividuos c I Nerêu Ramos. Interventor Federal
C' grupos contribuiram com flln-I e o general Meir» ele Vasconce

dos para animar c movimento los, comandante da 5a. Ht'giilo
nazista ou fascista ne.

ste país». O I' lV!i.!itar, cl}\:(� viiI) a'tlJela cidade em

deputado republicano Karl Stef'an. visita ode:al.
de Nebra.ka, adv o tiu que () pro-I O comercio e industria cerrarão

jet.ado inquerito < pôde inflamar· suas portas ao meio dia de hoje.
i dando, assim, ensejo a que todos

,�;.. __ ""I .. z.al __ :w._ .. _ .. .. __ liWa_. O� empregados cornpareçam á re-

cepção.
Os ilustres visitantes serão re

cebidos pelas comissões designadas
pelo sr, prefeito: () sr. rir. Nrrêll
Iiamos em frente á "Casa Fritz

I Mueler", sendo acompanhado á
Este'�'e, ontem. IH�5ia r®-I prefeitura por um grupo de ci

(�ação, O sr, �a�'}:��:o As- i cli-tas e escolares; o sr. general
terelde Arantes, chefe da I' Meir� de Vasconcelos e� frente

Casa MiUtar do sro Bnter-]
ao gl u�o esco�ar, sendo acomp�-

.
.

• I
nhado a prefeitura pelos escotei-]

ventor Federal, que vese
I ros e tambem por ciclistas. Em I

f'o�'I:'�dar, cru nome de Sua I frente áquela edilidade haverá 81Excia., este jornal para � recepção oficial, sendo 0:3 «rninen

t azer �al'te da íCon��thla i les inN'icios saudados pP[ J �'I
"j"05 ,,"hgn�i .. ÔÁ 1...,: �',,, ."""r::-! JOS3 Ferreira da Silva, prefeito II"., .... 1;;:: .)" "".0... nO..,.. .�.:.> ""I

..

ItO! 11.11. � mumcrpai.
r.. ••umenau e narno:maD ! A cidade será engalanada e'

'iluminada profusamente. Hoje, ás I

20 he nlS, serão queimados fogos
de urLifici:)� na praçii H"J'ciii I Lllz. I

Fecha.do escolas A's 20,30, no salão dos Atir�lo-
it.diaaU8 res haverá grande banquete. OS

PORTO ALEGRE, 27 A Secreta� moradores da rua 15, por o'1dc
lia de Educação e Sau'de Pu'blica -

'1 t h' d.

tã d
-.

d
. passarao os 1 IIS res ospe es em-

es toman o uma sene e provl� . -

'I
-

denclas no sentido de serem cum- b::mclelrarao com o P&Vl hao na-

pridas �s determinações da recente I cional as fachada,; dos fPspef'Livos
lei de nacionalização de ensino, s�'1 prédios.

.

lIundo a qual nenhum esta�e�ecl' Amanhã ás 21 hora�, realizar-
mento, dos chamados estranJelfo�, 'sexistentes no nosso Estado, poderá se-á u� gMrand: coTncertol p;-,IF� hO-funcionar, sem que esteja devida- ciedade USIC" eatra 1'0 •

mente registrado naquele departa� 5iinn".
mento, o que deveria ser feito até
o dia 23 :ultlmo. Entretanto, como

se sabe', Inumeros colegios italia
nOI, não só desta capital, como de
outros pontos do Estado, não obe
deceram ãquela exigenc1a, sendo,
por Isso, fechados, ante·ontem, por
Intermedio da Policia, ã "requisição
do dr. Coelho de Souza, secretário
da Uuca,lo.

'

Proseguindo nesse importante
trabalho, que está afeto ao dr. Ney
de Brito, durante o dia de ontem
foram feitas varias visitas a �utros
estabelecimentos de ensino, locali
zados nesta capital, tendo sido fe
chado tambem, por ordem daquele
fnncionarlo, uma aula italiana, que
era mantlc1a na SOCiedade AUghieri,
sem que se encontrasse, como as

outras, registrada.
O dr. Ney de Brito continu'a

trabalhando ativamente, procuran'
do, de acordo com as exigcncias da
lei, solucionar em ddinivo o as·

au'nto.

�·A Gaze�n'!J" liUi csuni
tiva ·do §j•• � uter""

ventor

._------- -_ .._- .� .. _._.

EM RAMONIA

Fiscais
sêlo

de
em.1�stendido aos

pregados de escri
torio

RIO, 27 - Pelú presidente da

Republica foi assinado um decre
to-lei reorganizando a carreira do
fiscal de sêlos do quadro único

RIO, 27 - O presidente da do Minísterio do Trabalho, o

Republica assinou decreto-lei es- qual passará a ter a seguinte for

tendendo ao)s empregados de eil- �ação: quatro da classe L com

critorioe de qualquer natureza as onze excedentes: cinco da classe

disposições do decreto 21.185 de K, com dois vagos a serem prw
22 de março de 1932, que regu- enchidos na �p,dida que se ex

la o horario de trabalho ao

cO-I
tinguirem os excedentC1�: iete da

mercio e as do regulamento que classe J, com quatro vagos a i1ie

para �ua execução co� alterações re� preenchidos na fór�a prece
llecessarias fora� aprovados pelo I dente; sete ,la classe I, um vago

decreto 22.033 de 29 de outubro i a ser preenchido da mesma fór'
de 1932, observando a parte re-, ma e doze da classe H, com

ferente á execução da fiscalização doze vagos a serem preenchidoli
do mesmo regulamento o que dis-' na �edida que se vagarem 051

põe o decreto 22.300. • excedenteli.

II 1

fi' l'
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Preprtetario e Diretor Responsavel
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,,-JAIRO LADO

I NUMERO 1160F'lorianopoHs, Sabado, 28 de Maio de 1938
---------_._---------------------------------------------------

o eadave.· do di·
Mauricio (;ardoso,
pasliou pelo nosso

porto

OXFORD, '&7 Dois indlviduos
desconhecidos tentaram raptar, on' Sob os auspICIOSOS e benção detem, á noite, o magnata industrial
Lord Nuífleld. Os assaltantes en- s. excia. revma. sr. Arcebispo
traram no e!<critorio do industrial, Metropolitano e consoante o e-

Seguirá amanhã um trem espe- lauto banquete. mas um amigo do mesmo, sr. Ren- ditaI da Curia, que vem sendo
Amanhã, serão realizadas e� cial de Blumenau para Hamonia, nerley Funford, que trabalhava nu- publicado, prejeta� a8 Congre-

Ha�onia as festividades de inau- que irá levar os ilustrei> visitan- A banda de música da Força
ma sala contigua, ouvindo as vozes, gações Marianas e Pia União,

-

d I "EI' tes e sua comitiva. chamou a policia que cercou a usi-
guraçao o grupo esco ar Isea Pública segue hoje para Blume- na c prendeu os criminosos. desta Capital, uma solene rOllaa�

Guilher�e", daquela Gidade, cujo A.os ilustres visitantes será ofe- nau, afim de abrilhantar os impo- ria á Gruta de N. Senhora de
ato será presidido pelo sr. dr. In- recido pelas autoridades locais um nentes festejos. --------- Lourdes da Trindade, no proxi.
terventor Federal no Estado, em

- ------

mo domingo, em adesão ao CON-
companhia do general Meira de Associaça-OIs· d

GRESSO EUCARISTICO NA-
Vasconcelos, dig��ssimo.. co�an-, .

N� L b t ervlço e CIONAL DE BUDAPEST, ce-

dante d�c5a. Regmo MIlItar. I C.&· I' �O na COn1 ii en.. lebrando simullanea�ent{.) o DIA
A' êsse ato comparecerão o ii "arlnense Divulgação MUN�IAL DO CONGREGA�O.

grupo de escoteiros e as escolas e I tes entre os rebel- O prolrama aprovado por S.
grupos escolares de Blumenau,!de Imprensa! Excia. Revma. é o seguinte:
Indaial, Timbó e Rio do Sul. I I

dos
. Por indicação do sr. Mauro Ra. \ A's 6 horas formar-se-á no a-

� me'<lcanos I mos, prefeito da capItal, foi in- dro da Catedral o grande presti-
______

O presidente da Asso- vestido nas funções de correspon- to que co�por-se·á dos numero-

dação CatarhUlnse de 1m-I . .

I
dente, nesta capital, do Serviço sos �embros das Congregações e

pnmsa jornalista Marti-, MEXICO, 27 - �s Jornahstss de �ivulgação da Policia do �is- Pia União, como seguem: Cen�
� I perguntara� ao preSIdente Car- trito Federal, o nosso distinto gregação N. Sra. do �esterro,nho CaUada JOi·.� determi- den�s se n�s tropas r�b?ldes de [coElterraneo sr. Manoel Ferreira Congregação N. SJ:a. do Bom

nou, ôntelí"d1, que lôsse CedIlo eXIstem elltral'l]elrOS, ao I de Melo. Conselho, Congregação N. Sra.
franqueada aos seus assoa que o chefe da nação respondeu: .---. da Graça, Ce>ngrega<;>ã. da Ima-

dados a séde da A. C. 8., -:-�Não. Mns. ba. sem dúvida AVIOESALEMAES VOAM culada Conceição, Congregação
que se acha otimamente

aUXIlIO m0netano vmdo de f6ra.» SOBRE TERRiTORIO do Pnrissimo Coração de Maria,

in§talada, á rua Felipe GHECO Pia União das Filhas de Maria e

_. - -.--.---- ..---._-- Congregação de N. Sra. das �ô-
Sthmidi, nos altos das
Casas Pernambucanas. PRAGA, 27-Dois aVlOes de resTodas as entidades serão che-

D t·· bo�bordeio ale�ães sobrevoara�
Ontem mesmo o jornaa ecae O O ImlSmO sôbre territorio Checo. Imediata-

fiadas pelos re:;,petivos diretores.

lista Martinho Il"'allado ' Pelo trajeto, que se fará á pé," mente levantaram vôo varios apa- serão alternadas -

Jor., renunciou o cargo britanico relhos checos,retirandose os ale�ães
ces.

oraçoes e pre-

de nr"'s;..JI"'1t� p,"sc.ando-o. á sua aproximação novamente Ali'" ., ou... _ 'oi J , o aproximar-se o prestito, do
por oficio, ao v!ce-presi- para o territorio do Reich.

pOl'tão que abre para a alameda
de_.te. LON�RES, 27 - O otimis�o

M·· S
interna da gruta, o exmo. revmo.

• __ .........__ .... _ ..�D __ U� •
dn imprensa britanica que vinha Inlstro ouza sr. Arcebispo se lhe incorporará,

• •• perdurando apezar da c6se che- sendo então entoado o Híno Ar-
Brilhante vitoria na'"

I' ('o germanica, decai.u nas últi· Costa quidiocesano.
eionalista mas horas, priucipalmente diante No piedoso Santuario, de cuja

BURGOS, 27-As tropas na': da atitude em geral da imprensa I RIO, 27 - Todo� os veBperLi- inauguração estãl) celebrando
cionalistas tomaram, hoje, após alemã, mostrando que a situação nos assinalam o natalicio do mi· o jubilêu de prata, S. Excia ce

briíhante vitoria, a cidade de Cas- é muito delicada e requer cuída-j nistro Souza Costa, destacando lebrará, administrando a santa
telar. I dos excepcionais ao ser tratada•. sua personalidade. I comunhio aos romeiros.

DR. NEREU RAMOS, ilustre Interventor de
Santa Catarina

Fa:lendo parte da comi
tiva do sr, Dnterventor Fe
deram, seguirá, hoje, para
Blumenau e Hamonia, o

jornalista Jairo Callado,
diretor desta folha.

Passou, ôntern, por este porto.
a bordo do avião da <Condor>,
O cadaver do sr. Mauricio Car
doso, que vinha acompanhado de
seu filho Matusalém e do repre
sentaate do chefe da Nação, cel.
José Maria de Azevêdo.

, .

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

Não pereceu DOS pri
meiros iust:lntes

A revolução
II

mexicana

SANTOS, 27 O cadáver do dr.
Mauricio Cardoso estava sem pale
tó e chegou á tona com um dos
bruços retorcidos. Estava calçado e

trajando calça azul-marínho. Sua
'fisionomia era irreconhecível.
I As autoridades policiais arreca
. dararn um relogío, que marcava

7,34 horas, c a tmportancía de
41ü$flOO, sendo duas cedulas de
200$(lOO c uma de 10$000.

Trazia, ainda, uma cartucheira
junto á cinta, mas o revólver não
foi encontrado.

'I'ndo está a indicar que o ma

logrado pc,Uti.co não pereceu nos

primeiros íntantes do nauíragío,
Encarcerado na cabine, teria procu
rado por todos (JS meíos abandonar
o aparelho, cuja porta principal,
como já refertrnos, se techãra por
si mesmo, no momento em que êle
prOCUl'HVa deixar o avião. Presume
se que um dos vidros da vigia de

'bordo foi r.artírlo pela proprío dr.
Mauri.cio Cardoso, na ansía de se
�(]lVllr. Baldadoa todos os esforços,
'\BUlll'duu, irremediavelmente, seus

u'ltimos momentos de vida.Pereceu,
assim, em circunstancias impressio·
nantes, já o avião afundaão, cuja
cabin Iene !:erviu como sepultura.

MEXICO, 27 - Depois de
um renhido combate em Rio Ver
de, as tropas legais aprisionaram
1.200 rebeldes do general Cedilo.
No combate de ontem, as tro

pas legais tiveram 59 mortos e

não 42 como Iôra divulgado.

520

LIMOUSINES V8

SIS e

Acacio e .José de Freitas (Bo
néco) avisam aos SIiUS amigos e

favorecedores que os números das
li.�ousines V8, de suas proprie
dades 250 e 244 foram trocados
para 518 e 520, l'espectiva�ente
e atendem chamados pelo fone
1.222.

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

Tentativa. Brilhantes manifes
de rapto tações de fé

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA�28�5_""'938 Florianopol!�__ ,

iiiiiiiiiiiliiiiii_iiiiiiiiiíii;;;;a ;,m;;;M�_"';_.;;;;:;;;:m;;;;..<J_;�_�__�---��-"'�--"""""'--�"��"""n=m=-----..;;;;:�:;�;n.��i'�f':G-;;_é;;ro§ori_;;;O"� fl,j �,l: ��j [lCondenaao ai� I ��kWt�� p{)§apiqueuma••�)i! 11 {�m� I restituir a
I fr�lgata

·------·1 . I
•

I

quantia des..-:
que em ��al���e:st::�,:e�;lr:�ã�J:ã�J�d:�s/,fh�����;�\teden:rr�r�:�ent viada rED�T&A.'L �s�:���I: �b:i:��o�: ::ri�:rt�a�:das ativid;_d.·, aéreas CCi\icn::ia:, em nosso r.aís [' ',istra muito pou- Funchal com urna Iragera que• '" I

Icos acidentes fatais r e�<<1 ft:hida+:-: é d"vida ás condições atrnos-] O eapitãB levai'ia, pa- i Para ciencia dos contribuintes do Im osto de Hi 11" ebastecia de agua o pf.lgu. teIéricas do Atlantic« <u!, (;u'l,i s"rnpre l.wotavejs, assim como á i
i"a satisfazer a lei., da neste Estado; torno público por ;"Clt: do pr("ser.!t I inglês <,Duver.'la Ca;:tle". pr o-:

pericia do pessoal das companhias e aos cuidados que todas elas 1.250 anos •. o edital. alguns diepositiv..s regulamertart:�; 'c:tJI pI na vigen- I dozindo um grande rombo no
têm com os seu� servIços de passageiros, cia: (Decreto 21.554, de 20 6-1932).

. I casco da frr,gi'ta, que foi <·0
Não podemos ê:ilj'l';C!ól o que lhes devemos na

m-ganiza-I RiO, 27 - O capitão de I Artigo 78,-Todas as pessôas físicas ou juri.Iicas I fundo r apidament.-. Uma lancha
ção das linhas == g,u<, 1;68111 as c:d<�df'S I

do no'i�� litoral e Adr�inistração �o Ex�[cito Ou�! que por si ou �omo represe��,�ê..nt:..s d� te ceir. s rag.:rc�: que se Ri hava n.vs proximidades
p�nei(am o mten�r, est�beiecr;nd� uma rede oe corn,unIcações ra-I rnerc.lndo Martms 1,dedo, __

fOI I ordenados, graÍlfic�ções, b, 11!lflcaçoes, ldcres�es COITII:-;SO- :;.;!vcu os lrJpuLi1tc3 da fragata.pidas de �xLl'aordmalla H't�)�fta.!)çia para ,a vida nacional. .' C.O::ld�B��O pelo Conselho de Jus-I es, percel1tagen�J Juros, _djVI;j(��ld(�S, lucre s, �:�Iguels. e. 11:-1 _._________ .. _Sao emprezas deticitarias, que vieram desbravar as vias tiça !V1l!ltar <I onze anos de pr
�

I vas; prestarão intonnações é: .)eçao do !rnp'--'':'lo j t-<,.'11da,1
aéreas brl'ls:leirâs, estudando-as, provendo-a; dos elementos mate- são, sob a acusação de ter des- i anexa á Delegacia }- íscal. II �,,,�riais indispe:l:;2lveis ao êxito. dos seus $�rviÇJs e allii:do assim á viado cr�minosamt'nte dos cofres I

.

Artigo 86.-As infrações do artigo 78 serão 01l·1!fi05'1.05 ce;�n
nossa. terra �ovas r: esplendidas perspectivas que se refletem de I da F�brtca de Cartucho? de In- i nidas com a multa de ?OO$OOO � 5:000�OOO.

,
. i � IIe rei iidemanerra sensivel 00 seu progresso, Iantaria do ReaJengo, onde era I Artigo 88.-.Ate (30)-- trinta de Junho ue cada ano, ,., .

, ,

As-im, não é ,iusto que se prett'?da ,�tribuir a respo�s�- tesoureiro, dois cheques no valor

I pódem ser feitas as decIAaraç�e.,s de endi!nc,ntos, indepen-bilidade do doloroso desastre, em que fOI vitima o sr. l.vIf.lmICIO de 210:000$000. dente de multa. A pessoa fisica _ (particularj.c.quc pos- RIO, 27 .. - Em virtude de
Cardoso, ao piloto do Guarrci, sr. Erler, que p um dos pro-I Por essa grave irregularidade I

suir mais de J 0'000$000 de rendírn-nto bruto, fie;l!'OU nada haver sickl apurado contra"
f,'

"

d Cd' d d f""
.

O
.

j r -" I
d J 1

-

iud I f . ) h V z O" s S
issionais inars capazes a 00 or e CUJO atesta o e pro rciencia lo capitão unercmr o SOfreu tre3 ! [cita à apresentação e sua (j 'e araçao, all1 a qu:.?, pelas q pro ,t�sl)r 'oe, a a e ., I ,

pode.,ser 2.do simp!t:sme?te lembran.da-se!') o numero de veze;! castigos: reformado a?mimstrati·rdeduções d� encargos de f�miii� e ontr.is qu'
_

o �egLlla-1 �1�leblaJes ?tla,)nar.e, Amerco
que ja realizou a me.sma viagem d0 RIO a ! orto Alegre e de la I vameo·e. pJr convemencJa do mfnto permIte venham a ficar Isentas Ca,;;u nao apresen-J

' é,lOe e dp Lal uoz�no, o cbefe
para aqm, sem que, apezar das naturais variações do tempo. ja- i serviço, nos termos do artigo te a declaração ficará sujeita ao la!1çam...!f1to «ex-ofício» ('e policia, mandou restitui·los á
mais houves�;e ocorrido gudquer fat�, desagradavel.

, T 177, da Constitui�ão, condenado e perderá direito ás deduções· regLllil�entares" inCidind01iib�l�dade.. ,O comandante Erler conta Ja na sua carreIra co;n um a unze anos e obngação de pr tambem nas multas de 30. 50010 ou amda trelS vaes o • ambem f(ll posto I"�m hbcr-
milhão d;; quilome.tlOs voados e, 'lut:m entende um pouco de avia� gar 5 vultosa importancía que valor do imposto, ou seja: 300o[0.-As firmas cOlrercíais dad? (j sr.

.

Adh::mar uonz,af.'"ção sabe o Cjll\? representa êsse tempo para a preparação do pi- desviou. coletivas ou individué.lis, air,da mesmo qüe tenhaln prc- i um dos oHetores da C!GeOl�,loto. Aponta-lo, pois, como responsaveJ pelo desasire ou esien- O m;nis.-ro da Gt.1erra expediu juizo, ficam obrigada':. a acrescentar á sua declaração os
I detido em virtude dos acontfcl-

der em. responsabilidades á Companhia, é fazer taboil raza de ordens no sentido de rehaver documentos que próvem (J seu prejuizo. mento� da madrugada de onlr'.
todo um longo remado profissiooill dos UlZli, brilhalit:::s e de todo

I
a importancia pertencente ao E, ArtiGO 175.-As emprezas qu� pagam juros de O sr. OO'lzaga prestou decla'

o C�r()r'Jo q�e' a Condor tem. dispendido para .do!:)! ? nosso país xprcito e mandando que se fi- debentures oe obrigações ao portador,
_ descüntar�o se:TI _ rações e depci, disto foi man

de um serviço aéreo dos maIS completos e rUJO elogIO pode ser lesse carga iiI) responsavel pelo pre i:1áependentc de saber a quem sao pagos esses JU- dado em paz.
leito pelos milhares de brasilciro& que têm viajac{o ilOS seus apa- dé'sfalg'Je, ros, à taxa de 80(0. Quanto aos diVIdendos de ações ao
rdhos nM ulti.mos dez aO:)5, . ":erif!�a-õe, 'p,ntretélntu, a im-[ portador, a taxa a descü�tar pela mesma fÓ�lTla seiá de _..... ' ••, ;a'iRUiilMISIIM !ii

O aCidente d:J Cmarac! foi obra da fatalidade e resul- praticabilidade da execução ela 4010 indepedcnte do imposto pago pela socIedade.

V !tou de um golpe de azar a que se acha sujeita toda a obra ord::m, fazendo-se o calculo dos "ArÚgo 182.-São passiveis do imposto de l'2nda oitahumana. descoGtos. Reformado com os os venciment,)s ele lodos os membros áa MagistraturaA ciência ainda não COfbcgU;U r.::alizar o milagre das vencimentos de 1 :400$000, c da União, dos Estados, do Di�trito Federal e do Territo-Imaquinas i,lfaliveis. As grandes emprezas aéreas americal-las in" capitão Gumercindo d�sc�ntarâ, rio do Acre, bem como 03 do funcionaiismo público do
Iglêsas. fran<..êsas e alemãs, nos Estados Unidoil e na Europa, corno manda a lei, a deClma l Estado e dos municioios. (Decreto 1'7.723). I RiO, 27 _. O caso do mispassam de vez em quando por dissabo es dessa natureza e niq- parte dq,S'JÍdo, ou seja J 40$000' Outrosirn, tor�u públíco que de acô, do com a ie; terioso desaparecimento da belaguem .ou$õ(i� dizer qu,� qualquer delas em�regas5e 110S seus servi-I mensais. �Iaro eôtá para pagamen- 1 S3, de 13 de Janeiro de 1936 e De�reto 21.033. de 8 Írancêsa Yvone, mais conhe::idaços pilotos mcompetentes ou aparelhos dAeJtuosos. i [o doo 21 O:OOO$COO, �rn presta� Fevereiro de 1932, o regulamento aCIma Citado, sofreu
[>or P1errot, ''lue havia caído emE' um máo veso apontar C:l'�JaZ em acontecimentos, que I ções de 140$000, são necessarios as sCi!uintes alterações: completo esquecimento, voltoudependem, na qUâsi totalidade, d,,: condições fortuitas. 03 meios I quinze mil mêses, ou 1,250 anos.

1

Lei 183,-Altigo 10.--A partir de 1936,;:A so-
agora ao cartiiz da publicidadede transportes terre,tres, as estradas de ferro e 03 vapores, para i ciedades em nome coletivo, as de capital e industria, as
(:om a entrevista que o enviadonão falar dos ,au'tomoveis �OrlJ(�Cel':'l diariJmentc-: ao notil�!ario é1!'i-j em co.mandifa e as fínn_s i.ndividuais, cujo �3p!tal cx�e· especi".! da NOITE em Parisden,t:s dos ma!: lamentavels, s;'r:n que se possa chamar a res�on- p . c::. i- _ der d'� 50:000$000, ou cuja s vendas !r.er�antIs ou rec�lta conseguiu da progenitora daquelasablhd�?e por eles a� Companmas qllf' 05 exploram ou os tecmcos I a ra

_

s ,_,

;

. e t ibruta excederem ,de, 300:0\J0$�00, deverao pagar. o Im- mulher.qu'! dHlge� as maquinas.
,_" " r'

I bOa pe!e I posto o�10 l�cro IIq,Uldo. de acordo CO�l o re�pectlv_o b,a- Um elétricisla residente emDa-se por vezes, uma cortjunça? de ClrclmstanCI?S miehz�s, I
.

_
. 'lanço, fIcanüo eqUIparadas para'o efeno da tllbutaçao as Co.scatiolll segundo di5tlito de 1

que nenhuma força humana p(;d.�fla eVitar e que' por ISSO mesmoT A ahmentaçao tem grande m-I SociedaJes Anonimas I P I' ,

t' , '- , " fi '''b I A
.

,

- 1.

'. �etrop() IS) narrou a repor agemna-o podem ser atnbtndas a oraa>llcao 0·'05 emr;rrzas ou a

mca-l
uenc·.l so re a pc e. s Jovens Decretv� 21 033 Artjoo l' -- Ne" ; hum lIvro ou d' �dOIT[.'

. .,

' . ,

".,.
-

. 1 -

I'
. -. . to>

.

a l'l 1.:, que em pnnClplOSPacidade dos seus agentes. DC311te do terrivel acidente da barra sabem, geralmente, os alimentos documpnto de c\'ntabilidade previsto peio Codigo Comer- d b d d
.

.� '" Ih'_' _I' 'AI
,}

. ., e outu ro o élno passa o, JUS-do porto de �antos, cabe-nos apenas lamentar, com Imensa trw que es pre)th:llCam a.,_cuhs, -

cial. peia lei de falencias e por qUalsquer outras leiS, tera
t t.p "aoião em que as

'

d
.

l' d b A I I
.'

, , ,

'd I
amen '-' nd Ow oteza, o desap:ueclmento e uma vlCa pre(:il)Sél, certos e que as gumas RC_ a astem, por cxemp o, efeito jurídico ou administrativo, SI não estlver 3.sS111a o dilig ncias da �olicia mais secaU6as aparentes da queda do aparelho não podem, cle nenhum de camara'), chocohte e de pa- por atuario períto contador contador ou guaraa-!tvros �_ t l e-"Ie a'"sistl'ra aciden-'

I d 'd' deI'
, , .

1 d' I ' ,
, .

.

a ....en uav3U, ..1modo, ser explicadas pe a essl la a ompanl1& e alUlto menos I tO& �Ulto com lmenta os, ou!�a,S I devidamente registrado na SuperintendenCla do EnSinO t�lmente um fato extranho quepela ineompetencia do piloto., , , ,
�e pnv�m, �or com,p!et,o .de fe,l-. CO:TIErcíalf de acôrdo eom ,) disposto no artigo 53 do �e- no momt'nto não o preocupára,Ambos pelas provas dlanas de um trabalho iDlOt(�rIUpto Jão e oe pao.. Es,e ultimo ah- ereto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Port�nto, no de-

o comunl'ca'ra a'd d tanto que nemde dez aC\os, estão acima de qualquer �uspeita. mento tem s o a�()n!a o como correr de Junho dé 30 cio mesmo mês, a Seção do Im· policia.(DE "O I!JOllNAL") 'res�onsflvel ror mUltos casos d"!, posto de Renda neste Estado està habilitada a fornecer A
'

F b k t I������=�-�����-����.�..,...... ",__"'f P' I d" , J

I
' ntomo Iam ac, a seu:, IspcpSla que se a::ornpmha'n Wc: q'IClI'SnlJer outros esclarecimentos .bem cumo a receber as .

d d U'-I
.

•

. 1
L

'1
' "

nome vIra na estra a a mao c

CAPITALIZA ANO I' mamf�stações aCrH:lfo�mes na pele'j dec:lar:lções de rendimentos referentes ao corrente exerp I Industria em Conêas, u.lla limou-, C lOque �)ouc.as jOVé'DS �abern, c: "O ' 'I d' d� ,
.

I .

d . I
lU •

, sme em Ollca lspara a pararI e que o �stado scoorrelCO a pele Seção do lmp istO de f�enda anéxa á DelegacIa d f '
.

d 6 1 J ' I "
1

• e ronte a casa em constru�ãoI e o cour:) �a el_ux:, �.:�l� c)m,o II-'iSC�1 d? Teso�ro �acion:::11 ,do Estado d� Santa Catan- situada naquela estrada. DesseAviso Importante o apare=lm .. n�o ld�. �.�,ta, :SPl- l1a, I'lonanopulls, 2) de MaIO de 1938.
carro saltaram dois individuos[lhas, estao Itg:wIJ" em 4:-> )[0 I

.

'AI f d
.

dos casos, õ" uma jti.mfícien::ia 'I �arlos Coneeieão que �e e Izera� esdcer
uma mu-

hl '1" N' . <_,��;;> lhcr pvem, t.aJarla e preto, qu�, c OrlOrIca do estom"Qo. .:,se
Jll'"'h f d � -

"dI Ih. ,:'. • II "l.; e e a �e4)ao

)
pretendiam condUZir a entra a

Icaso,} o me ,or tr(j,a,l)�>Jl� p�,a

'1'-1
.

............".�,
.

� da casa mencionada o que desis.11 pe e conSiste Im cürflg:r clio-
.

d' de 'ãIlogicamente esta insuficien;ia ddr,· I l'\. INSTALADOIRA DE FLORIANO- f tlf3Arnd. lante ,sufa apro�lmaç o
..

• 'd
.

I
' .

I B II POLIS'"
. d ctock de materiais II'

lantou o ln armante que ari rica pe os compnrmcos aY,:f' li � possoue sempre isfan e v
_

i f 'd II d
' '.I A,·, p' I 't

. � r I
'

t d '-)e .

'o tos ire,:;n a mu ler, ava a Impresce �lC!Olf', eps't1i.l, �lue se

dto-)'I"
e e rt�U?, vencas a v;rde]o e por a aca o. l se 11

IIII são de estar semi-morta ou pelomam as re elç(les. A� Jovens e-' especIais para revenue ores.
.

f t' dI menos ortemente nalCO ISS !I,vem, natura mente, (.�on:;ulta, o
_____,. I d'

.

h' -, .
" .. -- .--------------

.

I pula.. que ma po Ia camm ur.mediCO da f,",fOíha, é�ntes de I:n· �=8'=�===Zi -a;::g:.;---........

I·! Com sua aproximação os rere-clar o tréltamLnto.
'd

.

d' 'dI da Serra : [! os 10 IVl uos arrastaram r.ova-
�, A=ii�=:=-"":::: wm === I .

,

Em São Joaquim da Costa

I mente a d�'conhecidél. até o au-

1'1 J. R. �ord-r!f;va lomovel fugindo em desabalada

'i, A E' I �,7' ""t (tIIIIJ 14.l> C a � Renunciaram I Estabelecido com escritorio de repr.esentações,. c0nsignaç.?�s Iccrrida. A �(�PQrtagem da NOl-
.

v
, b . I TE corlclue dando mais, esta' i ,(;., ,

J'\ ,�. t �
e conta propria, aceita quai�quer mcum enslas comerCIaIS

. 'IIJ � "" _ ".

I
lires in I n IS ros

II
aFetas ao seu ramo de negocIOs, pista e aconsdhando é policia

mr _ ..__.. P' m7

I J·aponeA.�es I Te.le-g!a�.as_:_COªDOV_��_"__ .. ./'reencetai' as ,diligencias.
PA�A INSTALAÇÓES DE LUZ, FôRÇA E AN· �

Eiii ' rmTENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· � _.-::'�_?*f';�..J! ..-. .' -

II ALUGA SE um quarto·1 TOS PROCUREM TOKIO, 27 -- O� ministros '_',
- �... b'l' dda Guerra, Negocios E�tranjejros (urso de Maquinas e i;,Pilolagem II Tratar á rua C��s�:�eí��l4. ELETR �C :l.\ e Finanças, do Japão, renuncia-

-------- Mafra n. 90.fam seus cargus. afim de que o
.

govêrno possa organiza um Mi- PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA- VENDE -5Enislerio de fórm? mais energica. QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MO!,O- um HtlO, COI!, ótimas terras paraRISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A
�Jíantílçào, com 5 jO dto hente porMECANICA MARITIMA. '

1_500 de fundos. possuindo cêrCd

Conee�tos e limpeza OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. de 1.500 metros de lenha, tendo
EULAMPIO DOS REIS VALE ainda bO.! ·_haC!J,'â e UH; to:.; (ár ti-

II RUA GENERAL BITENCOUT, 49

..J
ros.de maquinas de escrever,

II fLORIANOPOLIS I d 7rádiQ�i e aparelhos em geral,' .

Tratar á rua Tira entes Df
.

Rua Conselheiro Mafra n' 6ó �__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii com João José da Costa.

LISBOA, 2í-0

ao cartaz
Pierrot

a

SUL AMERICA

Altfnação da hora do sorteio

COMUNICP·MOS AOS SRS. PORTADORES DE
TITULOS E AO PUBLICO ENi GERAL QUE

Os Sorteios de Arnortização
A partir de JlIlnho p. futuro

Serão realiz :ldos ás 14 horas
·

Em vez de ás lã horas.

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VE:NDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDOEES N A PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU;;TRES E ABAT-

jOURS ELEG/\NTES E MODER.NOS

NOVID�DES.! VISITEM A E�i!.trl·lI"aRua Joao Pmto rll. 14 .I\� �

ACAbA DE Ht� Cr..Sl:J-{ U;'/; FL'�í3S;;\I1( ,�. R J I

M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO �ARANTIDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: G' S expenenclas aSI orno se processou

é uma só i Dr. MIGUEL BOABAID I bombas I a compra de. ar-

I; comunica t,ue foi encarregado pelo :: I... dl- .. DJALMA MO�LLMANN de di� " I m�s e exp ittSAVOS
: ti RIO, 27- As experiencias das tUl \ti D

: loigir a see-:ão de : bombas confecionadas por Osval-I

: R A D I O � O G I!I A : d,c, B,elém eram realizadas nUI?! RIO, 27-Foi por intermédio

«Diz o historiador francês Paulo Fêval, que o imperador ro- •
L III l1i. CII SI�IO a margem d� Estrada RIO de Edgar May e Paulino Gonçal-

mano Nero, tido naquele tempo como um grande talento, mandou: anexa a �ceu es,nslidttoJ!Gi@", á : Sao �aulo, no qUllomet!o 45, �_c ves Moreira Leite, este proprieta-

matar de uma só vez quatrocenta_s pe�sôas poyque não se confor-! RUâ FERNANDO MACHADO, 6 I propriedade do comerciante '1- rio da casa de armas «O homem

�a:am co� a repugnante corrupçao daquela epoca e p�r terem, es- e DiarhultU!lw:tte das 16 á§ 18 h .
4�

"
cente Meggiolaro, membro d,a de Ferro», de Niterói, que o sr.

pinto de liberdade e que outro despota, de nome Vidius PolIon,.:
' Oi"iI!t!'ilí ; «Cam8!'3 dos 40» e a elas eS,ti' Belmiro Valverde adquiriu o ma-

teve fama de mandar atirar aos tanques, os seus adversarias, para

j ;W'li)a0eO$�$.
' verarn presentes ,os sril,. Belmiro teria I bélico para efetuar a inten-

engordar as moreias, em nome de são principio», <Plínio Salgado, o
1i�6i�.(i!lfief!bOSeil8".'l#4).efiU}@GeO@.0ii)$Ej$eO�®CHJ�a Valverde, Frederico Smith, Lauro tona, ° comprador da dinamite,

h f d f' d int I'
,

h idê d V'd' P
Antunes dos Santos Jair Tava 1'" d Ih I'd d

� e e o ma o III egra ismo, tin a a mesma/ :Ia e I, lUS �_ '08.lJtIl@••O�.$fjGtDl1!*WQleef)e8.@II®��®�a®@�e®eSC;�Qg:��.®�f?0G
'0

'r', '
.

-

que a ras, e a me, OI' qua I a e

hon, se por acaso vencessem as �uas falhas teonas, de mandar atl-::: B '

.

.

W.' re�
e o propno \ icente Mcggio- pela sua percentagem de nitro-gli-

rar ao mar, para engordar os peixes, todos aqueles que fossem con-: ar D R m- t "� L' 1f T �,� � i
laro.

'"
cerina, foi Lauro Antunes dos

trarios ao extinto «sigma» e tudo isso, Plinio Salgado faria em no- (!) l(; eSlauran e JEes. a ..... e.; �! Constatada a eficiencia ,dos es- Santos, A aquisição foi feita na

me de «Deus, Patria, Farnilia>. Pelo descrito acima, provado está, � __ -. ill tardes, estes eram removidos pa- firma S, Alexandre e Cia., esta-

que a história do mundo é uma só, o que acontece é que êla, se; � Praça 15 de Novembro,:� Esq. Rua Tí�'adentes � r� ,0 sitio Osvaldo �elém e ac?n- belecida em Meríti. Foi vendedor

reproduz de quando em vez e que, ESSES HEGENERADORES! � � dlCJOnad�s num paiol especial,: o socio da mesma, Miguel Bacha.

DOS COSTUMES POLITICOS-SOC::IAIS são os mesmos sacri- 0 Dial"iamelfU�.3 f1l'�ln®Cl)®S e jai1IH1ares COlD fl �lenle Jeito num subterrano. Dal Este, prestando depoimento em

pautas de todos os tempos; razão pela qual os mais sacrificados I: 8 Meu1ÍI§ difierente§ á e§��otl�&lefd_a COllítl � esse material bélico era removíd? cartorio, alegou que ignorava a

seriam os verdadeiros maçons. que sempre se bateram dentro e Ió- : CINCO piQ,nito§ cada um á 3$000 (Éi�e§ � �os p.oucos para a Gavea, ,A,vem- finalidade do explosivo e que não

ra dos seus Templos, contra as idéias hipocritas desses integralistas � Jinil laéi§) Pasteis de �am::n,eão � ua Nle�leye:r • para o prédio d,a
1
tivera dúvida em vendel-o por

ou satanist�s, que não amavam a sua liberdade e por isso, queriam = i rua �e,hz da Cunha, 24, quartéis ser o in teressado o chefe da Seção

cercêar a liberdade dos outros, que faziam parte elo regime demo- � Cosn�llha ó�ima e á vista do freguêses ii generais dos rebeldes, de Explosivo da Policia do Esta-

cratico, mas, para a salvação do nosso amado Brasil, surgiu I; i do. Afirmou ainda que'''9�'compra-
no momento oportuno, a figura de um grande brasileiro e clemocra-II g MAXJMO ASSEmO- lE"..::h.!ls�\lament® fAMILIAR �

.�a __mn.'�a_�"' .. �� "_�""_.

dor, isto é, Lauro Antunes dos

ta: que é: o exmo s;, dr, �etulio Vargas, d,d. Presidente da Repu�. �G!)�Q.&.ctO(!!!)S�&eê0�(jt®(ji.Qt.�e"Q1I1H"e$G.�8e.lJe."8.0••� l!IlI I Santos, l?e h�via dito que o ,81.0-
bhca e uma nova era entao começou em 10 de novembro de 1931 I �aleceu em I

ck de dinamite .ra para a fIrma

e o Brasil, se viu liTre dessa praga verde, que se chamou «integra- ;:"'!III!:_::!'!:���,�ll�'_"�'::����'
•• _.::..... n",""""",,� Ir � � Paulino Gonçalves Moreira Leite,

lismo», o qual trabalhava para que voltasse em nossa Pátria, o tri- i P
�

bunal da inq,uisiçã?, que outrora foi derrubado pelo e�fôrço UnIca, I S a f.l :::lI t o r; o
'"

S ::li fl1 .. '.li ('li t .:::. r ,. n �
" arl Si o sr KI

•• --- .... -- ........ - ....,----- ••

o da MaçonarIa Umversal. ! I R U I fJj I l lU! (ru lO ta

o exmo, sr, dr, Getulio Vargas, cbefe do govêrno demo-' ,----.--------.---.---------------------- Carlos Pi
cratico do nosso país, que sería a primeira vitima. se por nossa in-!

III

feli�idade vingas�e� levantele�ado a efeito por maus brasileirns d� par-I D� � �,d' �e�! ;1 ;r�.yhegy I, nheiro
cena com estranJeIros ganancIOSOS das nossas fortunas naturaIS, e � lIll Kg � 11" RI u� I§

h f' d pJ"SI' :l I
RIO, 21 O garagista João Da-

c e ia os por Jlmo a gado, o J lidas da nossa nacionaJirlar e, POli" �
ré, como se sabe, foi prêso na ma-

de com o seu pulso de ferro e de brasíleiro da gema, gnlpear de �I nn:u;:r:ron PROPRIElfAlllO ' PARIS, 26-Faleceu, boje, nes- drugada sinistra de 11 do cor-

uma vez para sempre, os introdutores de idéias estr;1njl�i:':H, que em
�! I ta capit.al, o sr, Carlos Pinheiro, rente, quando em companhia do sr.

nossa Pátria quizeram implantar êsses maus bra'3ileir(J';, g3nanciuso'i ',i E5tação PEh:t'll�ZES __ 'Vâ�al Vtitoraa Es'tado'! Delegado do Departamento Na- Belmiro, Valverde tentava fugir pe-

do Poder, as quais poderão servir á outros povos. mas, nunca aos
cional do Café,

la ES,trada dl_! Gaves_. pois lá se viam

d d' b
de Sm�ta Cafl:ar�51a ,-.-.---.

perdIdos. Joao Dare teve um papel

ver a eIr.s rasileiros e maçons, que livre::; nasceram e li '{res espe-

-

'I saliente no de5elllrolar dos aconte-

ram morrer. Seria uma carnificina sem registro na Hi3tóri" da Hu- i

A re'f..Jfo Iuça- It� �imelltos. Coube-lh� a missão de

manidade, se fôsse vencedora a idéia desses, que tinha p,)r lema:: O melhor estubelecimenf.o, perfeitamente aparelhado K y V'

llJbert�r '? coronel rex?rmado EucH·

-<Deus Pa'trl'u F '1' t 'I' bl'
-

a
I para o tfatamf�nLo conservativo e cirunrico de d('erwas plll- �

-.
des Flgllcuedo, recolhIdo 80 Hospi.·

, ,scm Ia}>, essa n ogIa SU lme, mas, que rl:dO cr a, �
J Y

nn U�exlco tal da Polida Militar. João Daré,

expressão da verdade por eles pregada, como provado ficou e já'�, 1T�C,1l3res (pnrllmolol'ax. frenicotomia, t<Qrncotomia), Este Saaa- u l�� fardado de coronel, ali se apresen-

está no dúminio público, i �I turÍo ellcontra-se lorali,�ad() na Estação Perdizes - Vila Vi- tou acompanhado de mais dois in-

Deus, na millha opinião de verdadeiru msçon, quer dizer:�! toria, na Estrada de Ferro S, Paulo - Hio Grande, 800 MEXJCO 26--t\. re I
�

h - dIl��du()s levando um oficio com a

b d d 'P" h d j
, metros sobre nivel, D,ossuindo luz eletrica, a�!Ua encan&c!a e f' d

,. y? uçao c e assmatura falsa do Delegado Espc-

uma Ofl a e lllumta, que c egoll ao ponto e mane ar o "eel a- i � 1
_' Ia,' o pelo general Cedllo, tomou,! cial de Ser!ui'anl'a POII'tl-ca, man-

d f'lh (J C
.

t ) I T b d l' t
- ti" , estradas de automovel, com clima saluberrirno, h I

õ '"

ma o I o esus ns o , ao p i-meta erra, sa en o ( an emao ,u-
I
;�. oJe, nova� proporções, tendo-se dando por. em liberdade o coronel

do que lhe teria de acontecer, sómente para Aalvar e remir a huma-, �I O Sanatorio encontra-se instalaào com aparelhos mo- re�strado violentos choques entre Euclides. O plano falhou e QS três

'd d P't' 'h"- d d d
' r I'�"

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio b ld
s"'m perda de tcmuo rUBi-am num

lU, a e; a na, na mm a opmlao e ver (j elro m(�çon, que,r, c Izer 1
..

I I

.

,r,e e es e as tropas legais, re,sul-, �'_u�on�.ovel. -'-n,ter-:r"o'<ll'(3n, nla POII'CI'a,

Pa z aond n e t d t t I I 'I para exmnes c e escarro, sangue, fezes, etc, d lU.
li- ",,, .V

I. e asc mos e amor a o as as cousas eXls en e3 n e a, co-
I S

tan o numerosos mOi'to� e fendos o "coronel" João Daré disse que es-

mo sejam: 03 nossos queridos pais, il'mão3, mulheres e amigos, eo- i �I eção separada para convalescentes de doenças graves. de parte a parte, I tav� metid_o no barulho porque lhe

fim, tudo q.e fica debaixo do céo que no_; cobre e da terra, que �, estado postoperativo, impakdismo cfonico (maiaria), esgota- As forças legais bombardearam' �avlam dIto q�e er�, ,apen�s, para

nos alimenta; Filmilia, aindd na minha opinião de vl,rdadeiro ma- 3' mento, etc, o aerodromo dOR rebeldes ocasio_ll�be�t�r o ,refendo ofICIal preso, do

d' I' 't t t d
• d " , d ih

", '1 qual e amigo, Quanto aos seus com-

çon, quer lZer, a lança e respm o mu uo, em o o .. os ponLOIl e II i
nan 0- es grande numero de bal- I panheiros de emJ.)l'eftada, l1egou que

vista, morais-sociais, que deve existir entre todo os habitant.es de ,;;;;:;��;;;;;.;;;;;;,;;;;;m;;;;;.;:;;;;.,.---:::;;;;:;;-�• .....".."""""'....;;;;;:;::;;_.,;;;:;;;;;;;,;.----_;;;;;::;�_;;;.;;;_.;;_.;;:;:;;;.;:;:;;;;:;;:;:;;... xas. los conhecesse.

uma nação. Portanto, essa trilogia dignificante: «q_e1l5, Pátria, Fa-; "IIInilia», tão decantada pelos integralistas, não éra 'mai3 que um en i
--------,-----,

godo, com o fim de caURar efeito, Ma�. �raças ao Grandll Arquite- Ito do Universo. as idéas i5atanicas de Plinio Salgado et Caterva, não I Il 1111- no dia 1+ de junho.

se realizaram e não 3e realizarão jamais eé prccis:), que e�3es mau,> '�l el1l80 ás 19 horas. no

brasileiros se convençam: que con�!'a as sentenças da Divindade, ��� ,-----prédlo n· 10 da.

nada se fará. «Homo proponit sed Deo disp'lniL» l'lL;_is uma vez

,�
,

•

' ma VIsconde de Omo Preto serão

dou graças ao Grande Arquiteto do Universo (qlle é Deus), por ter
<:; I vendidos. em leilão, bons moveis la-

ti Maçonaria, saído triunfante diante de toddS a:1 calúnias, q11e fo' •
I �ueados para sa!a� de vi�itas e de

ram forjadas contra éla, pelos satanistas, que se apelidanHn de in- de 11antar. para quartos de solteiros e de

tegralistas, os quais, só tiveram ° seu valor fiticio, enquanto () lem- I! cas�l. geladeira, filtro e Illuítas miu-

po, esse fatof formidavei de todas as cousas, retardava 03 sellS e-,
dezJs.

feitos matematicos, enfim de que a verdade aparecesse como éla é, �

b
· I

e não como de�eiaram esses maus filhos do Brasil. 03 causadores '

I I
J

de ontom, de tudo e de todos, que pregavam em nome de: � Deus, a I

Pátria, Familia», são hoje os acusados e escarnecidos pela l)pinião
.

.' I PRODIGIO, significa MILAGRE

pública, por terem mentidCil a sua finalidade, i
MILAGRE significa

E hoje, êles, estão convencidos de que, as idéas estranjeiras e

escravocratas, que, queriam implantar em nossa Mãi Pátria, são co

m. as mulheres bonitas, que só têm adoradores enquanto a natu

reza, não faz aparecer em suaI! faces, as rugae, que são às miserias

da beleza; assim foi o que aconteceu com os sanatistas, que tinham

na bôca Deus e o Diabo no coração. «Diz ainda a hijtória, que há '

em todas aI!! nações, dllas especie3 de prwo. Há o povo digno, la- 'I'borioílo e nobre na sua rude virtude, E há I) povo ignobil e impa
triotico, que mente aos seus patricios e que procura se embriagar
com o sangue que faz derramar dos mesmos, afim de coníleguir os;
seus idêais injustificaveis.

Por estes motivos, é nacef<sario ter a precisa c0ragem para

dizer ao primeiro, ao povo digno e simples, que o segundo, o povo

coberto de sangüe e lama, o suja e o deshonra, pur isso deve fugir
d'êle e de suas iNfernais doutrinas, nesse numero estão in

cluidos os: integralistas ou sat.anistas e comunistas, Quern dizer com
I l

a comparação que faço, que: o povo digno da minha Mãi Pátria, é.'

representado por aqueles que têm espirito patriotico, democratico

e amor a liberdade, e o povo indigno, é representado pGr esses que

vivem macaqueando os povos estranjeiros e nos querem impingir
ideologias, que não poderão medrar nas plagas brasileiras, aonde a

Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, nasceu para felicidade I
deste colosso, que se chama Brasil!

A

Mustaphá Ipé e Silva

PÓ de arroz e rouge
combinação felizo RAID AUTOMO-!BILISTI�O BRASIL...

AMERICADO
NORTE Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamentf\ na Capital da

Republica.
BIO, 26-Depois de percorrer

26,000 quilometros de estrada
num difícil «raid» automobilístico,
do Brasil aos Estados Unidos, re-

gressaram ôntem, ao Rio, o capi- Esta a maior prova de sua alta

tão Leonidas Borges de Oliveira, qualidade.
() observador Lopes da Cruz e o

mecanico Mario Fava.
EsseE! arrojados automobilistas Esses carros foram adquiridos

saíram do Rio a 17 de abril de por subscrição popular, A finali-

1928, dade da viajem era m03trar a

Os automoveis que usaram nea- possibilidade de se cf,nstruir uma

I'a prova são

d.
ois «Fords»: o pri- grande rodovia ligando as duas

Ill1eiro têm o n. 3.121, modelo Americas. Aliás de"lois da realiza-

1925. e o segundo 2.871, cons-l ç50
do «raid» a estrada está vir-

trução 1927. tullmente aberta.

Não conbece os com

panhehoos

�DARLAUTD

para todos os

mento
estilos com

esnlerado
usando o creme

�DARLAU'rD
dirá logo sorrindo: que produtg

1 m_ar_a_v_i_lh_O_S_O_I _

I Ministé.aj@

acaba-

000e do
Trabalho

Por áto do sr. Inspetor Regional
da J 6a. Insretoria do fJHnisterío do

I Trabalho. foi designado o sr. Fr�n,
cisco Pessôa Maciel, escritura rio da
quele IvIínistério. para servir comg

conselheiro junto á De1egacÍl do
Trabalho Marítimo de FlorianopoHs.

I enquanto
durar o imp�dimento do

mpectivo titular. . ,j

1-'-------Inspetolaia Ret:ioual
do Ministério do

Trabalho

v

o ELSAL N
-------------

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
Pelas portariéls flS, 7. 8. 9 10 da

J 6a. Inspetoria Regional do Ministé
l'Íu do Trabalho. foram nomeados os

srs. At-raro Tolentino Junior. vogal
representante dos empregadores, Au
gusto LivramentD, vogal representan
h: dos empregados, Eduardo Santos
e l�omeu Dominoni, suplentes dos
emprefSadores e empregadcs, respe
ctivamente. boto á Junta de Conci
liação e Julgamento do municípIo de
Fiorlanopolis. para servirem no 2-

I trimestre do corrente exercicio. Em
data de 23 do corrente 'IS novos

I ml::mbros da Jt1nt?, perante o sr.

'Inspetor l<egional, tomaram posse e
exacicio das referidos cargos.

Representantes nesta eapital

ACHADO eia.

Rua João Pb&to ii Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U rua s
BoseH

."0 .. • l1li.111 bêllll"mtlll, por'lII 6
...olhoI' ii. mUlado em:

__ lo... - ., U.. 80111 .. "arloo aon. 00"' ..18.....

••••1 quo nAo oow�om", ll1&lt�rla (2,5 amp.)
Immen•• duralltt-3111.".

A

a'flnda em totla. •• II•••

oa._ do .....

e noe

MOSTr.:lU IARSO·��E!\�"I. �" B [tiJ � � ,l� o

--- .........-�_ ..,---...,_...

do�ar SChVl e '?f_ '] I1\'

Endereço Telegr.. DOL" • Caixa ;Q:ta�31 I, �S. F.RANCISCO DO SUL-- STA. CATARH\A ���11�AGENCíA DE V !\PORES �

�
nJ.�

l�
n

Companhia Salinas Peryr.as=-Rlo
P

.

l' & C" J'" d �.)'nng erres . .ia. .umta a "-1..10

Navegação Brasileira Umlí8da--Hio
Navegação Caboíriense Ltda ...--Cabo
Vandenbrando & Oa.-Santos

Frío

};.NOS CLASSiC05 ENVELOPES FECHADOS

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANErRO) diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e E.MBARQUE de
todas as especiss de madeiras serradas, beneficiadas e em

téros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem COWLi para o Exterior
Recebe cargas de tmportação., do País OUI do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

�Er,VIO DA E. DE FERRO ARJ\iVIZEM PROP;'(]()

SERVIÇO GA�ANTID0 E RAPmO-�REç(JS MODICOS
._.

�_IiIiiIH_IíiiIl'�""'�" d_1MQil<�t"'í'l!t"III1J·,-.�

ance de ,
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME I EOH.. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

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

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Gallisni.

Rua'§Cons!: lheiro Mafra, 66

I�_.�� FLORI.A.NOPOLIS

CapJ�al
Fu�do de r�serva

10(;.OO(J�OOl$�lOO
"'259.74S:100hoo

EXECUTA TOO/\.5 AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRJl�PONDENTU EM TODO O PAIZ
AQJl:NCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

Abana. em conta corrente. os seguintes juras:
Dep. com Iuns (CO,.VJ.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límttados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de !O�OOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancias).
com '-ViSO p-év' n 1� 30 d{:t,
idem de �,C dias
idem de 90 dias

1Dtli'ild"''f1fCiIII_1lfilM6$fi1itMi-6'. II

J,�,;,: S�n�t('� de pelica, s�.I·
1 �� (f..1 ffltg ,8�, to alto, para

�� �.�" INVERNO a 18$000
DEP��Il��s� PRAZO-FIXO:

4%Sap '.� Sand�lias � IOS�OO,
por 12 mêses 5%�« .

d � d
..

Com renda mensal 4.5% ala ,I Sa�eV:��!: p:r�Oc�!��a�o�e�$OOO "

LETRAS A PREMIOS. C· I' l<1 1 'l!

jM : UêS�5 4% a. a. � alçados de qua quer tipo para semens, sen toras e '

por 12 mêses 5% c

i,' ��,� c,reanças, sandálias. chinelos: T J�MAN-
Sujeito ao sêlo proporcional.

. : COS de toda qualidade. cintos, etc., aos
,

Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas � I��
menores preços dl!éJ��ente da FABRICA

Aos sábados: das 10 ás 11.30 horas � .) BA RnEH\OS,
Endereço t€íeg"aflco:_',�SATELLITE �,' � Secção de vend ... s y;m;!o r-.

e tacado
TELEFONE 1.114 � � RUA CONSt.LHEIRO lViAtRA, 39

;
il'íWfI*iêi"í.tW!i3ê2i1!J'FtjíWFíRiie77ãtWW_"'IiII .Wftr'R'W'5'BFP'F!ltl" ±R_M! '"'Pf'!!'1S'"Tf"EM'MM'. •

MM

Velas e Magn

08 Fama Munlliiall

i\HJI\IICIP!O DE S. JOSE'
SANTA CATARIN .;

I
I

.,
-, c;;;..,- w
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Alfredoo-. Arau]o
._-----_._--- -_--

Pi. de
'\. J'!l ':::;'" f-' ,I, ('-)! v � '

..,.� "m"" � '_,.,

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratam'?;.l'ltn do ('rnp�judinI1o e das mel-stlas da pe·

le e nervosas pela fiutohemotherapia

Conslllfor/o e resulencia __ o Praça 15 de Novembro 13 I
I TeJefoj�t', 1.584 _jI_��sult�s._--Das 8 às

_

11 c das
_

i 4 às 16 horas

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇ!\S DE SENHO
RAS--PAR lOS

Operações
Consultorlo. Rua João
Pinto, 13 Telefone 1595

Das 2 ás 4

Resldcncla: Rua Vis-onde
de Ouro Prtb, 42-

Telefone 1355

Dr. Clari bal
te Gaivão
ADVOGP,DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
Comarca do Estr do.

Esc, itorio: R. Deodoro rr 15
FONt. 1.665

o Paquete ITATINGA sairá á 28 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

V E li O E .. S E Vitória, Baía, Maceió,
I

Recife e Cabetíelo

prédoio á rua Conselheiro I Carga� � passageiros_ para �s demais �or"
Mafra rr 50, em frente ao 1 tos SUjeitos a baldeação no RIO de [aneíro.
Mercado Público. Para tra-l'. II

A Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas '�(-J� paquetes
rutar á mesmas numero 11. I V'ISft e emite-se passagens, nos di'as das sal'da' ';:'

vQ U - '.'

I
112 '" "'� � � �. v dos mesmos, éÍ vista do a-

_________ , , , __ .

testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

I Companhia. na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
rnenté para bordo em embarcações especiais.

�--------------- ------------

1---------··:;1-;---,'
.

Dr. An1"dn�o c:

."-

ITavares

MEDICO-FSPECIALISTA

Ouvido - Nariz -- Gar

ganta - Peseoço

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Advogado
J Bayer Fitho

Rua Trajano. 1 J
(t'5quina Felipe Srhmídt)
Telefone 1. J 72
Residencia 1 .686

• Ilnl>l,nen'e em to6lll
Jl:Il 4!lccçoea �....

I"W S'IIjll •

Consultas das 10 ás 12 .. --

das 16 ss 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 --- Tel, J 456

Res. Rua Bocayuva) 114
Tel. 1317 I

_I

i
Ver' de"'se as

seguintes
prc'priedades

"
, " .,' do CUl1IdOIl F'

" � ;;I:F'Dn�mo DU SUl

I�

Uma casa na rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na IUa João
Pinto n', 53, e pequena casa e

chacara na·rua José Veiga. Um
grande sitiL) no Rancho Queima
do e outro no Estreito.

Trata-se com J0ão Sauford
Fone 1253,

I
--- ---,--------1

F<AD(.)I,3

Partos _, rv10restias de
Senhoras e

Moléstias de .rianças

da
•

Gornpanlua
çã\J

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

VE"-DE-SE uma rnaquir a
de escrever «Woodsto
ck», por 600$'000. Rua

Saldanho Marinho n. 10.

o Paquete rrABERA'
corrente para:

sairá á 28 do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Para "" concerto, procurai a ESCIUTORIO-PRf\.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
Cas� MIIslc1al. que conta com a

i J..RMAZEN$---CA1S SADARÓ N. '3�--{FONE'1666) -·END. TELEG. COSTEiRA
ol.cina melhor muntaJil na ca .. i !r.:}�",� maí: rnforrnacões c ..... ""t"'1 A" Aa.orr·l"'Q\

,

I I
lJr Qij�� ':;":.,,:,. ! UI�'.... ç;� vnü v bQH!J."",

pita. I

Rua [Dão Pinto, 12 I J. st�r'J'TC�S CARO:':'SO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sni�1 �Oedro 1'�lIedeiros
te do Figueirense. "A P

�

POST EM L.EII..A ", declarou·-nos o sr�r.

�ntonio }�postoJo, "e, por. iSSO, rne diri�i'tl."
Segundo çonsta, todos os jogadol'-es do

"Canipeão"estão solidarias corn este LJJtirno e
não jogarão até ser convocada
assembléia.
o Brasil nu Campeonato Estatutos \da �'Liga AtlétiC9iOlimpiades deda Mundo ca Catarlnense" .

em Tokio

(» Esperia fez 87 pon
tos eontra o Sirio

A grande represa para rega-I .

tas está sendo feita ao longo do S. PAULO. 27-Em disputa
rio «Arakaw> , curso superior do campeonato de Bol� ao Cesto,
do rio «Surnida- , que atravéssa d::fro,ttaram-se. esta nOl�e. as tu.r

PARIS, 27 - Adernar Pimenta continúa a declarar que todo o centro de Tokio. Essa mas do Espena e do Sirio, SaIu

ainda não escalou o quadro brasileiro que enfrentará os polonêses, represa terá a extensão de I vencedor o Esreria pela contagem
E' claro, entretanto, que é o quadro "Azul" que reune maiores pro' quilometro. de 87 a 27.

babilidades de ser escalado ou pelo menos jogará a maioria dos ele- No ponto de chegada, será

I1IU treino Brasil-Franea? mentes da turma que vem vencendo todos os treinos. Domingos, construída uma arquibancada lu-

PARIS, 27- Anuncia-se que o selecionador da equipe Machado, Zezé. Alonsinho, Lopes e Leonidas, todos do quadro xuosa para dois mil espectadores,
Irencêsa de [ureból, sr. Gaston Baireau, empenhado em submeta "Azul" têm os seus lugares garantidos, da mesma fórma que é quasi e em outros pontos serão tam

mais uma vez à prova as reservas da sua equipe, antes da grande certo sejam escalados Batatais, Peraclo e Hercules, tambem do qua- bem preparadas instaleções ge· RIO, 27 -N0ticias telegfáfica�
competição próxima, quer encontrar um quadro para opor-lhe. dro "Azul". embora Walter, Tim e Pate;:ko estejam demonstrando rais para os espectadores comuns. de Oram, na Argelia, Africa, di-

Não seria impossivel que o encontro se efetuasse com uma [órma admiravel. Os dois únicos integrantes do quadro que estão Nesta magnifica represa, sem' zern que Floriano, o veterano

equipe ainda não conhecida, mas que poderia ser formada de joga- mesmo ameaçados de exclusão são Martim e Romeu. No único curvas e sem fortes correntes de I "crack" patricio, ex-treinador do
dores brasileiros não indicados para a partida de 5 de' junho com exercicio aqui realizado Brandão e Luizinho estiveram soberbos e agua, 05 concorrentes olimpicos l Vasco da Gama, sofreu forte ata

• Polonia. tudo faz crêr que êles relorçarão a equipe "Azul". Assim tudo faz poderão mostrar todo seu valor. I que de figaJo, estando em estado
O encontro sería de carater secreto, porque o regulamento crêr que será este o quadro que enfrentará a Polonia: Batatais, Do- O público terá tambem, assim, gravissimo. Adiantam as nohcras

da taça mundial proibe partidas com receitas, antes de competições mingas e M,chado; lr-;z:, Brandão e Afol1sinho; Lopes, Luizinho, lu máximo conforto para assistir r

que os médicos não alimentam a

.rltre quadros que tomem parte no campeonato mundial. Leonidas. Perilein e H rcules, ! as nrovas. esperança de <alvlí-h da morte.
te 7 3F5WM nil&i :rW1JiilliIl!iRM2L !!!t'.S!"HRlIiBl.�UI.iIlIlWnlll.J]j�_ ri x=·,.,..-1T77

Julgam�n·�1 Metralhadoras a
IUrll rrt-apa do CHARLAUfH IVENPE;:-S�.mr

DI·strl·bul·�aAlo de ar- B (',d c:;,' i i in te- , un excelente plano, a rua Anda

taS I
AI

;::.J •

.' I'
I Garibaldi 60.

POpu ara0 g"'-a IIs te e o creme que, revo UCIO�oU o Preço de ocasiãn

mas para os aten- � mundo velho, e, ora revolUCIOna a ----------

RIO, 27 - A policia apre-
Amelica do SuL O t -= r ,íO r'lS"--o

t d
· MADRID, 27 - Os novos de- J' I I •

a os pessoais talhes ch gaGOS sobre o bem-
endeu em poder dos integraiistas CHAR LAUTH I' f") a Terra

b d· d I' f
um mapa do Brasil, com deter- San ta i

ar elO c A lcan�e, 'aze;n ::rer '

minada� regiões assinaladas pelos não e um creme comum

que êle superou em violencia os
agrupamentos com alfinete. O sr.

mais mortiferos de que foi alvo I IS' d "

srae auto, examman o esse
Barcelona.

Embora o bombardeio duras- :napa, constatou que os pontos
perfurados indicam a distribuição lhe exlinguirà as sardas, panos.

se sómente quinze minu�os, fica- dos integralistas, pelo Brasil. As- cravos e espinhas, !em a minima
ram c0mpletamente. destruidos Isim, aque e deleglldlJ esta fa'len -I irritação,

deixando-lhe a cutis
cincoenta prédios, contando-se do um balanço do número de limpa. macia e fresca.
em mais de cem os graildecr.ente I Idamficados. m�t!gra istas no país.

• __ ..... _

Não satisfeitos com o lançar 1_
bombas, 0.1 possantes aviões, bai- FILTROS•••

xaram subitamente, quasi á al
tura dos telhados. e despejiHam
rajadas de metriilhadoras sobre
:1 população, que fugia espavo
ri1d, aumentandc, assim, a c<La
enorme das vítimas.

Os brasileiros seguirao,
hoje, para Sptr"9��bolJrg
PARIS, 27--05 jogadores brasileiros embarcarão amanhã

para Nicderbronn, na Alsacia, situada a 26 milhas a noroéste de
Strasbourg.

Trata'se de uma pequena localidade de cêrca de 5.000
habitantes, situada pitorescaraente num vale dos Vosges t! famosa Art.

pelo seu clima saudave],
Em Niederbronn existem fontes de agua mineral natural

muito procuradas pelos alsacianos, sendo a escolha dos dirigentes da
delegação brasileira considerada como bastante acertada.

No sàbado, dia 28, os players brasileiros farão a sua pri
meira visita !J. Strasbourg, tendo então oportunidade de ver o campo
no qual jogarão contra os polonezcs.

Na segunda-leira os brasileiros continuarão os treinos inten
sivamente, até ás vésperas do jogo.

O jogo do dia :. não §erá um "walk ..over�'
para OM nossos•••

PARIS, 27 -Em consequencia das noticias chegadas aqui Isobre li espetacular vitoria do "scratch" polonês sobre a lr1anda, os

jornais parisienses, principalmente L'AUTO, aconselham os jog!!dO-1
res brasileiros a não entrar 'em campo 110 dia 5 de junho, com de
masiada ccnfiança. O correspondente do L'AUTO em Varsovia,
endereçou ao seu jornal o seguinte despacho:

«O resultado deste "match", (referindo-se ao jogo Polonia
Irlanda) demonstra que o jogo Brasil x Polonia não será um "walk
overD para os brasileiros, por mais bnlhantes que sejam a3 qualidades
dos sul-americanos.

Os polonezes chegarão a Strasbourg no dia 3 de junho, ou
seja -48 horas antes do jogo, emquanto que os brasileiros terão nove

dias para se aclimatarem no vale do Rheno.

RIO, 26--Além do proces
so em que està envolvido o

major Soares Santos o Tri
bunal de Se?,llrança Nacio·
nal julgarà na proxima se- hJO. 27-Provado ficou,
mana o comandantt: Jacir tambem, atravez das rnuJti
Carvalh::> Cereja e outros pias diligencias efetuadas,
que respondem a processo que a distribuição das gra
como implicados no movi- naaas e armas portateis PUol
menta integralista que pre· os componentes dos grupos
tenderam articular na Mari- de assalte ás r€sidencias das
nha de Guerra. figuras de responsabilidade,
No mesmo processo que foi feita pelo dentista Fran

será relatado pelo comandan· cisco Caruso Gomes, no es·

te Lemos Bastos, figuram critorio de Osvaldo Belém, á
..linda dois oficiais e doze I rua da Conceição, 17.
guardas-marinha. i Tomou parte' nessa dj�-

Estão todos incursos no I tr1buição. Mauricio Patrone,
artigo quarto, combinado com intereSs1do numa fabrica dI.!
o artigo primeiro da Lei de caramelos, e que tambem us 1

egurança. o nome de Mauro Lima.

DESPORTiVA
REDATOR: Osmar Cunha

é O novo presiden
_SIOENC��l FOI

'i'

urr.a

1940,
Continuação

A Comissão Olimpica dos' b) Pistu§ pUlOU corri-
120. Jogos de Tokio decidiu, no I das de bicieletas
mês de Ievereiro próximo passa-

do, inicar as obras di represa Para as pr ovas de ciclismo
par s regatas e as pistas para cor- estão sendo constru.das já duas
ridas de bicicletas, segundo os ;li��as, Uma ao longo da ·refe·rida
planos acresentados lia reunião i represa, tendo aí 4 quilometros
do I. O. c. I e depois se estendendo corpo

As referidas construções foram uma estrada para o campo. Nes
atacadas nos pnmeiros dias de S3 pista serão reahzados os grôd
março. des páreos. sendo que um de

Segundo a publicação da Co- 150 quilómetros.
missão Olimoica, os pianos em A outra será o «Velodromo,),
execução são os seguintes: que e.t.i sendo preparado, tarn

bem, em Shibaura, um bairro
perto do centro de Tokio,

g) Organizar, depois de ouvido o Conselho Técnico, um

regimento interno, onde estejam especificados as taxas, regis
tros, transierencias e mensalidades dos Clubes e amadores
filiados, bem como um Có:Jigo de penajidades e regulamen
tação do registo de amadores.

9' -São atribuições do Presidente:

I) Ser o procurador da L. A.C. junto aos poderes públicos
e JUIZO;
2) Orientar 05 trabalhos da Diretoria;
3) Determif!ar os dias de reunião da Diretoria. e convocar

as reuniões extraordinanas de Assembléa, na forma do ar

tigo 5';
4) Não permitir, para evitar disoerdicio de tempo e para
ordem dos trabalhos, que sejam nessas Assembléas extraor

dinarias, discutido assunto estranho ao da convocação;
5) Assinar as atas com o Secretario, c despachar todo o

expediente da Liga, quando em suas, relações externas;
6) Aut-rizar despezas e visar ao contas yue pelo tesoureiro
lhe lorc fi apresentadas;
7) Autorizar despezas até o máximo de 200$000, apresen
tando-as, para aprovação, em sessão da Diretoria.

Já estão sendo eonstruidas a represa pSlea
regatas e as pistas pal·a eorridas de

bicieleta

o brasileiro

A
I'

a) Represa para Re
gatasContinúa no próximo número

quedra

Floriano está á
morte!

CHARLAUTH

CARRETINDA

jERUS!\LEM, 27 - Uma
freira russa foi vitimada pela ou

da de tecrorismo que varr� aTeI
ra Santa. Trata-se de! Paria
Markova, com 30 anos, do con
vento russo da Ainkarem, o tra

dicional lagar �o nascimento de iI"S. João Bati3�o, que foi ferida
ontem, q:lando os terroristas a

tacaram um onibus, nos :medo-
res d, cidade, tendo ela morri-

PIiTa motores trifasicos e

mo-/ do no hospital.
.

rerroristas ata
nofasicos, os mais eficientes, pOr
curem na casa

calam de emboscada uma patru-
A MUSICAL lha arabe que policiava a eslra

cta Hebren-Beersheba,�, matando
2 policiais.

Vendt-se uma eom 1 ani
mai e correames á rua Al
mirante Lamego-l J4.

Florianopolis !lRua João Pinto, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t't� 116·_/..\ í':\'()I(" de C:lldo
assu-IREDUZíDOS

11%11.. rr-)iU.'
l- /i'-" D{)'i(l�S proporções re-,

I gtSirancw-5e vlOlento� t'�b8tes I!
com TIS tropas federaIS, Consta

� haver grimde numero de mortos,
.

n ·,t �-- �� i de pEi!te a parte. IC� .,"_,.l!l ."1"
'\_" � � ffiil,i

�: SA�\) L�I':3 DE, POSTC?SI,� 27 --Os aviões l-gais destruiram I
li o aerodcomo rebelde de EI Ru
!l�� sio, nas proximidades de San

l!=& '.·m.....r .........�P.W,;�..:m�76Ç.,., "
.

.,.
"

.

m� !)C'!I'nr.O·1 noroeste daqui Cons-
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��.IIh��,t1,(��itlV! ....�,F.dfi ����-:f·.·"_..,.d;.��IL:6��lo.!l<\-"'''''�,j/.�:;.J.·-...;._.. ,,!_,t...''�Ii.·.··�Il;,�?:-.o ).".� t.;i:1<"",� �)r;;p�1,b ';J�IXJII� � .. " ..,;s ..... \1..! " L� que f(1u�n! mortos nurnerosos I

��'i ' revoltosos. sendo incendiados nu

�'.'t� :
iTlefCSOS à'pcsitos de gazolina.

r;'gí' Gruoos de lebeldes atacaram Ift:j: e fma�l dispelsados em EI SaJ·,
�,...�
�:#,ll to.
.•f'f.� .

1;;'�� : fV\ FXl "O 27 Q t t
8.@IJ®��etl).@.ifll�0o••••e••••".�.�.f)8osQtlile.IIH'll*®illi8)Q)iloe•••

�"'\i I I .___ '-, - ua roct'il os I
,

i:;":l' cfJn�p�l1êscs arr:�adl,js, er;treglaradm�
I CA TAZES Desastre C(l)m 11111

;".,! se 1wle ao quaILe genera as
• - "M" P��� tropas' federais, em Santa Marta DO IA aVIa0 llIfU.ullÍ11!IIO em 01-·

�� del Rio. Na �idade de Cerritos" to M:rnx

. fkr�' f�ram apree�dldos �Uflier�sos fu-
OJll�ON' O U..1lle1• d....... RIO,'- 27-- BO,I'f, emt'l'J.1 ZIS di� fabricação Japonesa, Os Wi _""

fJ' 1 d ehmemas Porto Max, em territorio Pa-�iiÀ L
avi"cores cc ;lid,HJ recentemente

,}�<j.,' d 'd raguaio, ocorreu um desas·
··t<J

i pre30s,. rotam co" UZI os para
prr.9l0�Ir!lA�,.A1 �Lf! ""E H""JE:rl"�\ r>

L' j 'd d iH..,.1R ii�Y.. ,,", U III tre de av�ão com um apare-!""_.�__;� "

;)p,n mo, tenC!o fI i) encontra a
J lho militar bras:leiro. Fica,

�(l' (!ll s,,;u pcder a soma ele 200.000
A:S 5, 7 e 8,30 HORAS: ram feridos o coronel Tagso::--'.'�� : dé'Íares, O presidente Lazaro

T" A' t I'1'\\11 C . .

d' moco majores nsto e es
l'1..\; ardenas ;!1'lIIlCiOU que coo('c e- O t'nlOClmlante filme da FOX L' C' ,

I(;;"11, • I
"

V' � L' F ,- Ima amara e A,varo As-
':;" Ira a,,1jJ a amttla aos que se enrll com lcror ivlac agie, r;cLae

c-
-

D ;1" <l
," i ,�� o I· I t J' I /�l

-

S ,,1.1nçao aVl<") ...ste grave-

'-;''';'j,rCfiJI<::fll/
seUl l'ro Dng(l[ a u a. bait');) o,new LI opa tl.lâtt e1\1'

U -

I
< '.' mente .

. '.�� Michael \Vhalt;H

�.::'I·�w�=:m_a�:-_��-·"·-d-·-"" SÜL.DADO fv1ERCENAR10, RIO, 27�O general Eu,
,<I I o.BU'U' eauaveres e

rico Dutra recebeu um tefe-�f'll mOICBS I e o fi'l&! do e,tarrecédor filme S�;"

�{��! I I fiado com Bela Lugosi. Herman grama do ministro da Ouer�
r I

ra paraguaio, dizendo que���� .! OKIO, 27�Os "jomais in- Brix e Joan Barday os aviadores brasileiros, viti�

l\�.fl
for;na�n que os )ap(�,�,��es encon-IO l'vUSTEHIO DO BAIRRO JTIados no sinistro de Portu

17� t�"\,,W enlre 05

crJ�t)t;'.\-; djS so�· CHINÊS. Max, foram removidos para
� 1 C1UOS morto,; r,a Dt"l 'd • Q no � fi 00

O Hospital Militar de Assun"
&.7J K 'NoÍ. ,lri �t'Jltos cf.ldav�res d(� I Preços-l �O .

ção e q Ije estão fóra de pe-f,-:'i'i n:oça�;, Trala-::e, ao que parece, ,

I�l , , .

.€'I�nl�� o1if"O ,aDOS ngo.
SI "! ('!J I Oe: mc-�a<, pertencentes a soc!e- 'id..J ..l--.emo::'!' "LI U.t1l

I� s@�Nnes\t�r'(i� ��:�l dade r_h:nêsa das «Orql',idéa»,
I �CNl.UbfJ*O«l*"HI8*m.GlHGO••1

tt!., CUj.1S ,moças cssumerr-, Q ('(!mpro- HEX. ás 5, 7 e 8,30 honu: I
.

:�::'�i'frisso., ao ingressarecl. nó so .. ie- R'E[:;i')OTA(:C,"1! DF C!AN_I COnfiS::edo UH1 rnos-
lt·..�, J t. 1 .

. f
\._. \..,.a,\... J1._L... t/l ..- ..:11'-\. A

\1-"'/. Ule,e ---0(; serv:!' elmo ranco
i-UE r.' d ',iI lV� teill"O ;,��<f!\ar. a.nuernodonte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíoa-�:�, M3teUSj� f�l' 1

-

d 'I .... '-lo (:on1 ,',e l'"i(\C waay e ,,, '

, 1\,#,.;;1"", !::IV".
.'\\1,.' alIra. .·orcs as '')raens do ROVEr:n F F "':.iic·\�lt"\la-OPonte de concreto armado sêbre o Rio S, João (Estr. Cur:t.iba-Ioinvile) ;;;;;:'; l f--l" K,.

_,
rances ·armer e ';."vi i i

Prefeitura e Forum de Mafra ��, i
ce •.. iI c�� •

O TEZOURO OCULTO
E I d M f � I BERLIM, 27 - A publica·

�
rup -,sco ar e a n

_ ;:: I E I i rril i �). à� 0-' o,:� ' ..�'"' -continuaçào.
G.rupo Escolar d� Rio NegnJ �11

� "V ',,,,,," ....

:.._ � Preço_I $000. ção o�jciul "Wiener Zeitung"
� Grupo Escolar de Irati ��.& d €1. c; é� H�e publica um dé:cr�to anunciando

� Mi:lter�ldade d� Rio Negro,. ", ��! _ ".
ROYA!..., ás 7,30 boras: ",ue o Estado. confiscou o mos-

� E�taçao Expenrne�tal de Vl�denc:::ls em TlJucO ereto (Paraná) t� I �IIO;. 27
I � pefart��!len� .� ,., "\i

teiro St. Lambre:ht, na Stil'ia,
� DIVErsas cvnstruçoes de resldenclas �(� I to ac:on�1 co �nfe ltlloT1ma ql�,-, I G AMdA�!,�� Iii JNHHObOS ;?m propriedade pertencente á 'ordem
�

.. ' _' ...
_ ___-, __ "n>>>'•• _ .

"'�" • ._..,. ""J�;; na p(l�,el�a �ulO2ena :;:e maIO ertru e l�J1Cni:le e er eH ,Jia- católi.ca de Siío fbnedito, sem re"

��D���}���������l&��'�>:·"���.:st-;J�l),-;..,,e! foram (:ilmlliaOtili 4111,)7 sacas i rshall. velar os motivos (__Jessil F!30Iução..

: de café, : Preço-l$OOO.
,. � MU�..�..ae�..am..mm..��mm��am�ma��..���·�·�,·�me��ag��fi��',�

esquina da Trajano

Casa
I
---

...�.... ,,_ .. -- --------_.

A Casa rient
AVISA A SUA DISTINTA FHfGUEZi \ QUE r CAB \ DE RECEUEf< UM

SE��HORAS E CRIA::--JÇAS, QUE VêJ<DEU\' POr< P,<EÇOS

DURANTE MEZ r.r; MAIOo

s a o'e a

15

Cálculo de qualquer
estrutura err; COrl

creto arola.do
e ferro

"".
,

Omar
[ENGENHEIRO �IVII.

kua 15 de Noverrlbro� 416 SALAS 12' e 13
l' ANOAR

Tel. 1503

Obras contratadf,��s no

de 1937

Vísta FI
,. . l.�ndas

Rua COllselheiro

Florianopolis-c- 1938 ==

H

De 6.15 ás 18.00 horas

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs,

�Ufl10 Roland, Matl.u'o ;cb Oniveira,
A6varenga e Befll'th'lh(ll� Almirante

Regio-na! ài.! Pl2r�iro filho
Orquestra àl2 Dansos
Romeu 6hipsman com a Orquflsh'o 012

Concertos
RaClamés e c fllí 5tars
Eàuarào Pctunê 12 sua Tipica rorrtentes

A's horas certas. [orricte falcàos com no

ticias em primeira mão, farnec:iàa5 pela FI NOI'
TE, IZ oferta õc Casa 6uimarãgs Ltàa.

/
!

A'a jS.OO - V02Ec3 l-iOVA5 Audição ele
futuros cstro ôo rntcr-orone apresento
aos por Celso Guimarães.

["5 21:30 rAHçÃD no DIA - - por La
rnur-tlne Babo. escrita e tntcrpretcõc: uma

oferta 00 DRAGÃO.

A's 22,00 - O TEATRO EM CASA • h'raàiação
ao urrcnio 02 1T1orio floreal, "POR
CflU5A DE urna ['AmELIA", com

a purtlclpnçfio 012 mesquitmha,
o

15-
mente AOS Santos, Violeta ferraz e

['12]50 5uimarãl2s.

A's 23 hs. CLUB 005 fr'lNTASmA5 com La
martine Babo 12 5iluino Heto

5peoker - Oõuvnlôn Coz z l

Amanhã ,. He5tor Amaral, Llnôn Batista. Alzi
rinha Camargo.

fI'5 20,30 - A PRE-S E(Tl BU5CA DE TA
LeHT05 - Um p['ogroma pOl'a co'

louros.

BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA

'M" "1M'il 't' ln '"f'UnmmBflW&
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ADUlTE OU PARA 100$:
UMA NOTA DE 10$000

I\pê�o de

G E A
--....

Proprieiario e Diretor
-- ------_.

....

A VOZ D O p O VO Respolu:av-el
J A I @.:t O C A I� L ." D O

ALUGA-SE uma esplendida sala I Dr. Pedro de Moura Ferro: A CHECO - SLOVAQUIA
para escritório.

. com. 2 janelas, Advogado II DEFENDERA' A SUA
nos alto-i da Livraria Moderna
de Pedro Xavier & Ci�..

'

Rua Trajano 1. (sob.) I LIBERDADE
Tratar na mesma Livraria.
._--

LONDRES, 27-0 ministro
plenipotenciario da Checo-Slova
quia, acreditado ao govêrno inglês,
abordado pelos iornalistas sôhre
as pretensões da Alemanha, de
clarou o seguinte:
-< Não somos militaristas. mas

não estamos disnostos a entrar
em negociações

-

com a nossa li
berdade.
Por éla, nos bateremos sós, se

preciso fôr.

Nossa Vida
jte da noiva, o sr. Manoel �eo.
doro e a exma. sra. d. Brau1ina
Santos e por parte do noivo, ()

sr. Elyseu Di Bernardi P. a exma.
sra. d. lima G. Alves.
Ao jovem par os cumprimen,

tos afetuosos de 'f. A Gazela> eom
ardentes votos de Ielicitades.

LINHA nES-VIEIRA
Realiza-se hoje, áll 15 hor••

na resideneia do sr. Antonio B:
Linhares, á rua Fernando Ma.
chado II. Hi, o enlace matrimo,
nial da sua gentilissima filha se

nhorinha Enoé Linaares com ()

nOS50 distinto con terraneo sr. Firo
minio Vieira, conceituado comer'
ciante e proprietario da "C81la
Miscelanea ». Servirão de paranin.
f'os por parte da noiva, o sr,

Gustavo da Custa Pereira p. a

exma, sra. d. Argentina Linharfs
da Silva, a sra. Herrninia Humo!
Linhares c ti sr. João Linh"rf'8
Pelo noivo, testr-rnunharão o sr.

Silvio Pélico Fernandes, a sra

d. Dalila Fernandes,o sr. Se·
vero Simões e exma, sra. ,!
J u lieta Simões.
A pós o a to os noi vos seguirãu
para Cabeçudas. Ao di,:t:ni.o ca

sal. «A Gazeta> faz (JS melhore,
votos de muitas felicidades.

Ontem, de manhã, apareceu no

I
Alfredo Barbosa Machado foi

est�belecjmento ,

comercial do .sr. recolhido ao xadrês, tendo sido
Salim Mansur, a rua Conselheiro aberto, a respeito, o respectivo
Mafra, um individuo bem traja- inquerito.
do, que ali fez peq Uellê1S Gompras, _.-_._- ... _----

Da importancia total de 4$000.
O «distinto» freguês, foi aten

dido pela esposa c.hqlwlu comer

ciante, recebendo ci3�e,;, pru a pa
gamento da irsuortancia acima
referida, uma céJula de 100$000,
que descontou, entrogandolhe o

respectivo trôco.
Corno o Ireguês saisse ,;u i'S': L� �)t";Jl

..tabalecimento um tanto OH q !!CFl- nA U I lU

to apressado, a senhora do CC)
,

merciante chamou o mari.!o o:';m
de examinar a cédula, tendo este

desde logo constatado tratar-se de:
uma nota de 10$000 adulterada
para 100$000.

O sr. Salim Mansur telefonou,
então para seu filho Nagib, que
é sargento da Força Pública, co-j

1ll�l'licando � fato e dando os

Si-j_naIS do meliante,
---------------------------.-------------

Saindo no encalço, teve o

sar-, AS PA LMI:lRASIMPERI A I S!.1lento Nagib a sorte, de encoo- Iltl
tra-Io no Mercado Público, onde I

".JIl)

com. o auxi!í� do guarda al_í de
I

serviço lhe dell voz lie rn�i'ín
conduzindo-o f)dfcl. a p"ii,":'! I� .1·

tral.
Uma VeZ ali, foi indenlífical�{),:

como sendo Alfredo Bill' (ISO, \'b I

ehado, com 21 anos de idade,
natural de Orleans e residente
em Imaruí. de onde veio ha al
guns di::1::; para est a capit nl. hos
podando-se n�1 quarto . ,) I

Hotel Ko,...alski.
Na busca Ieit a, foram encon

t.rados em seu poder, al:'lO do

parte do trôco recebido no estu

bclecimento .lo sr. Salum Munsur,
VUI ios lápis de côr, dos quais se

servia para I"AfOC3i" R adult oração,
de molde a torna-ln imperccptivr-l.

WASHINGTO'�, 2/--{) ,Il"'�i,:
dente Franklin Roosevelt :;0 uniu
aos presidentes de cinco nações:
sul-americanas na solicitação ii I
Bolívia e ao Paraguai para que i
aeeitem a proposta para solução I

definitiva da cQntroversia do Cha
co. O Departamento de Estado, á
noite, informou que (IS chefes dos
executivos do Brasil, Argentina,
ChIle, Perú e Uru�uai bem como Durante a sua recente co.

o presidente Roosevelt mandaram I estadia no Rio de Janei
mensagens aos,p�eside�tes Germa- i ro? por ocasião da sua Satisfeito o seu desejo, Ao retirar-se do Jardim
n,o Buesch e Feh::- .PaIva, respec ! passagem com destino ã o eX'presidente da Aruen- Botanico o general Justo
tIvamente da Bohvla e do Para- •

&
•

�uai solicitando a aceitação da I �uropa, O general A�gus-. tma, mostrou-se encan: ext!rnou � �ua viva ad!1'l-
proposta a ser feita amanhã pela, tln P. Justo, eX-pre$�den- tado com o qus lhe fOI raçao, feliCitando a dlre
Conferencia �a Paz do Chaco, I! te da Republica AI'genti� dado ver principalmente toria pelo seu trabalho
em Buenos AIres. na, mos'trou empenho em em presença das majes- de aclimatação das plan

_I visitar o Jarc!lim íEhtalnl- tosas e gigantescas pal- tas, as mais exoticas.
Previsões para o período da'

l8 horas de ontem ás 18 boral

de Pele ,_ri Capas de "Skunz" e "Argentês"ldeT���O - Bom. Nevoeiro.
.

'�������������������������� Temperalura - Noite fria!

(Garanthi'-de dnrabflidade cinco auos) em elevação de dia.
Ventos -Variaveis, frelcoi por

vezes.

As iemperaturas extremas d.
ontem, foram: maxima 20.8 e mi:
uima 14.9 registradas, respecti
vamente, ás 12.45 e 8.00 hurai.

Dia do Espirito
Santo

CRISMA NA CATEDRAL
Faço público que no dia 5 de

J Ilnho, Domingo, dia do Espirito
Santo, pelas 15 horas �erá minis'
trado por S. Excia. Rvmo., o sr.

A rcebi�po Metropolitano o Sacra
mento do Crisma na Catedral.

Os bilhetes poderão, desde já,
ser procuradús no Consistorio da
Catedral.

Os que tiverem de 8 anoe para
cima, deverão confessar'se previa
mente.

Hecomenda-se o maximo eilêncio,
respeito e piedade, durante a ad

ministração daquele Santo Sacra
mento.

Florianopolis, 27 de Maio de
] ')38.
CONEGO HARRY BAUER

Cura da Catedral

sensação deste

A' VISTA E A'

J03EPNINA SCHWEIDSON
� -E§1��c!;mjii§1a em doen�as de

e el·eaneas)
�ONSULTORIIO

Realiza-se hoje, ás 17 horas, O TEMPOcivil ti rf\ligiosamente, na cidade
Ide São José, o enlace matrimr.

nial da ge.nJil .senhorinha Maria Departamento de Aí'
�ovael:i, dl�eta Íllha da exma. era. ronuntica Civil
vlUva Mana Novaes. com o nos-

so distiBto conterraneG e prezado
amigo sr. João DidImo Vaz, aca

tado e conceituado comerciant6.
Servirão de paraninfos PQr par-

PORFIRIO GONÇALVES

CHEGAM UNS

De Urussanga, encontra-se nea·

ta capital o sr. João Mac Donald
industrial naquela zona.

Chegou ha dias, da Capital da
Federal, o sr. comandante Hugu
lino Silva, nomeado para�!Jo caro

go de Delegado do Instituto dos
Marítimos neste Estado.

CELSO CAPUDI

Vindo de Joinvile, encontra-se
desJe ôntem nesta capital, o sr.

Celso Capudi, valioso e diligente
{uncionari., superior da &:erencia
da nossa hrilh:mte confreiro A
NOTICIA, a quem cumprimeo.
tam0S com um abraço areluo8{).

i:hl3 Felipe Scbluidt, 39
HORtUUO: das 10 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

A efeméride de ônrern registrou
o aniversario natalicio do nosso

distinto cont.erraneo sr. Perfirio
Gonçalves. primoroso poeta e dei
pachante aduaneiro.
A GAZETA cumprimenta-o.

ANIVERSARIOS

Faz anos .hoje, a sra. d. Elvira
dn Silva.

._-------------------_ ..�

o Gal. Justo no Jardim Botonieo

meiras Imperiais.

Casacos

Ocorre, hoje, o aniversario na

! alicio do sr. Heitor Bittencourt
Sil- eira, iuncionario do Banco do
Brasil.

Passa boil': o aniversario natalieio
da galante menina Jandira Pa
checo.

Boletim diário da Est..
ção Aéro-climatol6,ica

"

Argentês"
"MARTHAS" a grande

PREÇOS MINIMOS ..

"Isabels"

Defluo, hoje, o aniv ersario na

talíeio do sr. Benedito Jorge, co

merciante nesta praça P, nOSS0

prezado eolega de imprensa.

Faz anQiI hafe, o sr. Osvald.
Pereira.

ENLACES

NOVAES-VAZ

"

Karnlchatcas"

inverno!

PRASO

o Dlaior e lllelhor stock da praça!

Fo'i prêso G

"Chico da
Gaita"

Por ter furtado um sobretud�
foi prêso e recolhido 0.9, xadrlt
da Policia Central, Fran�i>jco CaJ'
dido do Nascimento, mais cOJlb;cido pela alcunha de «Chico
Gaita>.

".

finissimas Renards

na "A MODELAR"
-

,

aMi-HIIl I .

Lavando,.se COlD o Sabão

írgelD Especialidade"

f*1i'"PP

de WETZEL & - Joinville
--------------------�------------.-- ----

MARCA REGISTRADA S��Ã���RC;tAt
Esp [CIAlIDAOE

"

economisa ...se tempo e dinheiro.
Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




