
Somos dos que aplaudimos com o mais
vivo entusiasmo a idéa lançada pelo Coman
dante Amaral Peixoto, consubstanclada no a

pêlo feito ante-ontem aos I nterventores dos
IEstados, no sentido da fundação da Legião Cí
vica Nacional,

Trata-se, sem dúvida, de uma cruzada
que se impõe, por uma determinante do Esta
do Novo. Fêra dos corrllhos, desprezando os

conchavos de campanarto, alheta, enfim, a to
das as atividades que mão tenham por base ze

lar pela grandeza c pelo iMture da nactonatt
dade, terá a LegUio Cir..:ica N�don�g um atto e

patriot�co papel a desempenhar na forma'!(ãr"
clvlca da raça,

lOU\l3vel, 5Gb tcdes os P(}'!Iilto� óc VaS�iJ� ,

, �B
I

e o propostto, Todavia, qualquer agr@fnhlç;io @WH-
da! que venha, de memerrto, a SH €»q�i3'n��:;:Hla
no lndlcado sentido, nos Estad@js, é gne!rG1iatm"a.

Se ainda agora, t�:nlforn�;r.. dão lC1)rril�;] os

telegramas precedentes da (;;:ip+�i'd �':'e�f:d}"".,'í�. te.. j
'ram chamados ao R60, sem I!{.8.EC a�mJE-} ;;)a� �ent1D:tll

Ichegado, os Interventores d� í�,nf(n�3 Cr.:\ c'(: ��'I
São Pau10 p. R�il Granrl: do 5uJ� ��.ar,.� b'r"�·�:,í-i!'(';;;i,"B
da patidnUca erganlzaeão, não rm'�a S���1it��b, �

por bab�r-5e de �,an<l aS:�et;';,a((ãn, ��m; rk, :��,"' iI :r.eÚ: �
corpo ;;� ser crtado, os V�s se �;()Qi;1"?it)5S,0�1'� ,;n�.'"· �

II
tes d� Fr1]�rEa r.;Zlbêç.�::. "

SeE';:� a p;!ãavn� do aao, ()rg::mh:\:� �; �;;, l �
j_:_�be _a�S__d,:_���:_,_��lar- antes de tempo,

_
�:

.-..-��m.:!iV!r�:.."!!U!I.lfifrA'J\':Wn\��Si:l;;!'>�&".-<O'.-.a.'IJ�e'��W�_:"'7�tf-,-.."J
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Gale Meira de Vas- Os
concelos

novos

o CONSORCIO DA
FILHA DO PRESI

DENTE GETULIO

RIO, l-Em ambiente' da ma

xima intimidade realizou-ie ôntem
o enlace matrimonial da senhori

"�Jandira Vargas, filha do pre
sid'tmte da Republica, e exma.

sra. d. Darcí Sarmanho Vargas,
cem o tenente aviador da reser

va naval Rui da Costa Gama.
A solenidade teve lugar, á tar

de, no Palacio Gnanabara. e pa
raninfaram o áto o sr. Osvaldo
Luís Sparano e senhora, por par
te da noiva e o sr. Tancredo
Tofites e exma. senhora, por par
te do noivo.

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

ProprietarBo e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO
--------- ---._------
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codlgos O cai"deul "T�.il·dier distt'ibuiind? um Innch aos velhos desampa
I _

rados� realizad@ em l..evaUols durante as festas de São ,José

Depois de dois dias de estadia RIO. � - EFl,trevlsti:ld� .

por l 5 M I L V A G A-5---------
nesta capital, onde foi alvo das um matutino carioca, o ministro

Imais significativas demonstrações da Justiça confirmou reinar a _

de respeito e simpatia, regressou, mais absoluta ordem em todos

ôntem, ás 9,30 horas da manhã, Estados. Quanto ao último mo

para Curitiba, acompanhado de vimento integralista, adiantou es

sua luzida comitiva, o general tar a policia já quasi a concluir

Meira de Vasconcelos, ilustre co- o inquérito que vinha sendo feito.

mandante da 5a. Região Militar. «E os codigos P» Era a pergun-

Ao bota-fora, estiveram prelilcn-I
tar mais interessada. ° ministro

teso além do sr. Interventor Fe- respondeu que ainda estava pro

deral, dr. Nerêu Hamos, 08 srs, cedendo á tarefa de revisão dos

tenente-coronel Candido Caldas, I dois ante-projetos que lhe haviam

comandante do 14 B. C.; coman- já sido entregues. E estava con

dante Cristiniano Aranha, eapi-I ven?ido de que, por todo o mês

tão dos portos: t�nente-cor(lDell de lunh,) seriam ambos levE.do á

Cantidio Regis, comandante da: assinatura do prosidente <.la Re

Força Pública; Secretários de Es I publica.
tado; autoridades, numerosos ofi- Sobre o codigo criminal disse

ciais do Exerúito, Marinha e For- que concordára com o' professor
ça Páblica. j(Jrnalistai, etc. Alcantara Machado, em ql1e êsse

Prestando as honras militares, elaborasse um trabalho nOVI', des

formaram '.lma Companhia de prezandu o projeto que se origi
Guerra' da Força Publica, sob o! nára da s!lgestão Sá Perreira.

comando do capitão Aldo Fer- Assim, pensava, o sr. Francisco

nandes e os alunos da Escola de I Campos que, dentro em breve,
Aprf'!ndizes Marinheiros. 'I poderia o professor paulista apre-

No Estreito, achava-se postada I sentar ao governo o seu trabalho,
uma Companhia de guerra do 14 lançado em novos moldes.

B. C., que, igualmente, na sua

passagem. prestou as honras mi
litares dividas á sua alta gerar
quia.

° j:reneral Meira de Vasconce-

10l!l, pernoitou, ôntem, em Join

vile, onde á tarde, se realizou
um brilhante desfile, em o qual
foram conduzidos, pelo 13 B. C.,
as 11 Bandeiras Nacionais, desde
o tempo do Brasil Colonia.

Tendo o sr. George Staico,
.,

RIO, 1 -. O Ministerio que possue mais funcionarios pre- veterinario sanitarista do Minis
judieados com a lei n' 284, de 26 de outubro de 1933, a qual t.-io da Agricultura e encarrega
tem trazido a todos �s Ministerios consideraveis prejuizos, com o de da sub-sêde de Serviço de
acumulo de vagas existentes, sem fazerem as respectivas promoções Rlliva em Blurner-au, oferecido
é, sem dúvida, o da Viação.

'

denuncia contra o dr. Otacilio
Nos Correios e T�legrar05, por �).empk, existe cêrca de Camará Martins, muito digno e

1:000 vagas, entre telegrafistas, guarda-fios, inspetores e escritura- competente chefe da comissão de
nos em todas as ri iretorias regionais. Combate á Raiva cm Santa Ca

A Central do Brasil, por s,ua .v�z, possue �ais de 400 va-j tarina ao sr. Ministro da Agri
gas, entre agentes, condutores e maqmmstas, nas dIferentes classes. cultura em Novembro de 1936

.

As �!timas p;omoções foram _feitas ha cêrca de 1 ano e �ste mandou. que se prQcede9s�
meto

.. C.om .este retr�lm_ento �e promúçoes, calcula ·se que sómente ? abertura Imediata de rigoroso
no MIDIsterIO da Vla§ao eXIste um saldo aproximado de 5.000 mquerito para apurar a verdade
contos. dos fatos.

----

_

--- Em virtude das conclusões do I
CASTEL GANDOLFO, 1 Ceie-

Encarnna«"'ao da dll>Vll>d� inquerito administrativo a que b!ando o seu ectogesimo aniversa'

r � U Ao ambos foram submetidos acaba i �IO, S. Santidade PIO XI delxou,ho-

d f
· I>

.'
•

I Je, por a,lguns momentos, o interior

O� U�II"I�n�1!t'010S da Un.·a-ft I o i3r. preSIdente da Repubhca, de sua vila de verão, e fez um ligei
� .l91Jl. V g&, U I por decreto de 5 de Maio de ro passeio pelo terraço banhado ('e

demitir o sr. dr. George St�ico sol, procurando descobrir, por in

nos termos do arti o 156 I
'termedio de um binoeulo a cupola

RIO, 1 - Noticia-se que o bases divulgadas, Pensa que o c da C . t't
. - gd R ,�tra da Catedral de São Pedro e as toro

I ministro da Fazenda, ha ;vario:. presiclente da Re ublica aind
'

.

ons 1 mçao
. � epu1.Mlca. res de outras igrejas.

_

dias, vem mantemlo contato com
P', a. Contra a honorabIhdade, hones- O Papa a�enou a mao, quando

('s�a semana,., traa'lfOrma:fl em tHlade e capacidade técnica do uma esquadnlha de no\'e aviões d!!
-----.---.------ .. -- os técnicos, pl"Ocurando UIBa so- leI.() ante-proleto que esta quasi I dr. Camará Ma t'n d f'

combate baixou o _voo sobre o ter-

lução definitiva para o caso das UlLllllhdo. ap 'ad Ih
r 1 IS, na a �I raço, em saudaçao ao aniversa-

C
. -

f Ih d f' P
.

d'
-

lU o que e resu tasse motI- rlante.
onsIgnaçoes em o a o anclO- ressegulU Izendo que serao vo {'Ie plln:ç7 t' d

I nstletuto de Apo- nlllisrno. postos em circulação acima de ' h' 'f�O' con lfnu�dn o o

A
.

'lh�
mesmo a c e lar a re erI a co

' "••611-111 - _
prop(1)sito, um vespertino Oll- melO mI ao de contos, uma vez missão.

• __I

sentadorl'as viu o sr. Romulo Velar, presi- que o govêrno pague todas as

dente da Casa dos Funcionarios r.aixas e institutos de crédito au

Publicos, incumbido pelo mlDIS- mentando o poder aquisitiv; (h

RIO, l-O Instituto de Apo- tro de apr�sentar um projéto se- funcianario publico.
sentadoria e Pensões dos Comer- bre a possibilidade do govêl'l1o Disse que a encampaçãn da

ciarios foi autorizado a empre'l- solucionar o assunto, atfmdendo di vida do f.nci"ualismn injetará
tal' ás associações de classe a que aos interesses do funcionalismo, sangue novo na nO'lsa economia e

pertençam, como empregados ou o qual declarou que entregará acha (lue o govêrno ptnsa em

empregadores, seus associados ou hoje um trDbalbo em tômo da criar um gmnde instituto de cl'é

contribuintes, aIS quantias que organização das tabela" sobre as dito para as futuras operaçõe5 dos

carecerelll para a compra dos dividas do funcionalismo. Acen- funcionarios.

edificioj destinados ás respetivas tuou que o ministr(J Souza Cos-

sédes ou á construção das mes- � resolverá com a breyiJade pos-
-------.---------

mas, em terrenos já adquiridos sIvel o problema e acresrentou

para êsse fim, ou, ainda, á re- I que o govêrno poderá consolidar

CloDstrução dêles, nos termos do a divida do funcionalismo, nas

presente decreto-lei. I

IA JUSTiÇA
TARDAC}o�Ministerio da Viaçãono

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque

que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adol'aeão

Adoração

13 e 000 judeus prê
I sos em Viena
I VIEN A, 1 -- Verificou-se on

I tem novo pauico entre os israe ..

l litus de Viena. em virtude di"
rumores correntes de que as hll

t"ridnrles haviam dl�t.liado a pri
são de mu lheres de ;:.<I"IS, em

represália ás a lividudes dlJti'-ger
manicas desenvolvidns pelos ju
deus d« NOYél Yor k, principal
mente imigrantes rocem-chegados
fa Aust.ria e de outras partes (Li
r\lpm<tnlw Maior.

I Un: inquerito levado a pfeito
p�la «Unite(-l Prc,'S» mostra que
"p eleva éi 1 r(\s mi I I I n (J mero d"

judeus+-daTodos os pontos di,
país-deLicIo:, orn Vir.ua , devido
,J campanha. nazista, tendente u

I apurar, com a maior' prec.sao
I ,- . -�.! '

l'-'

Il-''':��l\e(,
" numero i e J8rr.e!lsti'ol

cl..lsLcnL"s na Austria , sua origem,
I cuncllções atuais ue saudc, os re-

I
cursso de que dispõem para vi
ver e seus futuros planos; quan
tas leis possuem em Viena e tu-
do quanto diga a respeit.o á sua

emigraçgo da Ausfria. Grande
número de judeus experimenta
ram pela primeira vez as agru
ras da prisão depois que os na

zistas tomaram conta do poder.
Dentre os que se acham deti

dos, grande número foi prêso na

semana passada, por�m logo pos
tos em liberdade assim que assi
naram documentos comprome
tendo-se a deixar a Áustria den
tro de poucas semanas.

Como celebrou Pio
XI seu octogesimo

aniversario

A exposieão da "Mo
dela.'"

Foi inaugurada nos altos da Con
f�itaria �hiquil1hO a grande exposi.
çao de fmos moveis, levada a efeito
pela conceituada firma A MODE
LAR, propriedade do sr. Jaques
Schweldson.

j
Tem sido muito visitado o mag-

nifico certame,

I'W

I iLEGIAO CIVICInstituto Nacionall __ " _�����_���A�
do Mate ITeleAgr�ma do Interventor

P?r portaria. do sr. ministro da' Nereu Ramos ao I tAgnc�JtUJ.a,:f01 designado o eu- n erven-
genhelro-agronomo Artur Torres t A.... I P

·

Fil�o, �iretor da Diretoria de 01'- or •••ara elxoto
gamzaçao e Defesa da Produção,
para representar os lavradores e

cortadores de herva no E ..,tado de
Sfa. Catarina, CGmo membro da
J unta Deliberativa do Institu to
Nacional do Mate.

MINISTERIO
MARINHA

O'A

Instruções sobre a matri
cula no Curso Prévio da

Escola Naval

° Inter.ventor Federal, em nosso Estado d N A

R
C 1

•

t
AtI'

r. ereu amos
I VIOU, an 5-0n em, ao nterventor do Estado d R'

•

Amaral Peixoto, o seguinte telegrama:
o 10, comanclante

.

-«Interventor Amaral Peixoto-RIO-A .

tenor do Estado onde, em companhia d. '1 t
- o regressar ?O ln

V,. I. d . .

o I us re general M'eIra de
_.____ aSGOnC�10s, coman ante da 5a. RegIão Milit f"

Grupo bscolar de Hamonia que substituO , a.r, UI

lmaugurar o

_ Dr. BO••de"" de ministravam o ensino na li� u
,lU �anas esco as que não

SAO PAULO l-Dando cum- Do comte. Cristiniano Aranha, distinto e briúso ofieial da !lI!!!> .,.
. 'f" -

g a vernacula, tIve a satisfação de lêr

I"\r' , d I.'b - M
.

h d G I d M d i
a magDI Ica oraçao em que v eXCI'a I' -

, llnento ,a. e 1 eraç.�o que se to- '

nOS8� _

arm a e uerra, atua men�e exercen o as altas funções de e e ros .

resalta a necessidade da
.

. _., com aque �_ VISa? .
patriótica,

�ou na ultIma reUDIao da Asso- Capltao dos Portos de Santa Catarma, recebemos comunicação de I no dOQ id
. orgamzaçao de uma Leg180 Clvlca em tôr-

�lação dos !lancos de .�ão Paulo, que � Capitania e lua� Dele�a.cias em Itajaí e São. Franci1lco e A- P0!lTO ALEGRE, I-Regres- Povo."
e81S que nortearam sempre a vida e a civilização do nosso

s bancos a mesma filIados fun- gencla em Laguna, estao habIlItadas a prestar aos mteressados tO-I sou ontem para IrapuazI'nho o Q' 'f'
•

I i _,
, d

. - b . C
"

.

" I' uero SlO'D! lCar a v e
. .

lonarao, aos sabados, das 9 as at; as mstraçoes 80 re a matrIcula no urso PrevIO da Escola Na- sr. Borges de Medeiros que esle- dem com t'
'"

I
. xc�a .. que os catarmenses lhe aplau-

,1 horas. 0. novo horario vigora-I vaI tanto para o Corpo da Armada, como para o de Fuzileiros Na-l ve em palacio desped:�do-se do
I Ham�nt() e

en

uS2asmlo, a edevada IDIciativa, identificados com o pen-

ra a
•

d d' 4 d
.

h
. I

.' 1 , . a açao c o gran e chefe q e 'd d'
'

partu o la e Jun o. vaIS. coronel Cordeiro de Faria ! nais Cordia's d
-

( ) N
u preSI e aos estmos nacio-

• • 1 sau açoes, a EREU R4MOS-Interventor.»

O' funeionamento dos
Banco.

,
I,

I'
_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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x
o têcr�ico da seleção polonêsa mostra excessiva, confiança decla

"scratch' brasileiro pôde considerar-se desde já derrotado -- Já
seleção da França que domingo, em Paris, enfrentará a

vendidas entradas no valor de 30 mil francos para o jogo
polacos.

rBento de Assis correrá
com Jesse Owens Continuação

rande que o

está fOf'rnada a

S"'m
f.li

J$- aI!E
esgsca- ta � oram

entre brasileiros

PARIS, J .. -�Iníciando-se jà no sàbado os jógo� finais do
hlmei) em disputa da Taça do Mundo, com a realização do jogo
e,l!re a Alemanha e a Suissa, em París, chegam diariamente times

q ,le vêm cempletar o seu treinamento pe�tn d03 pontos em que terão

d � ser realizado� os primeiros jógos.
O selecionado cubano, finalista da lona da America Central,

chegou ontem a Cherburgo pelo «Qucen Mari». Ull cubanos te'

rão como adversanG�', no �-'rimeií'O makh em Toulou-s\", no J(;- al'Cante Rue- PIANo""vende-se u� de PORTO ALEGRE, I - Após mao, no predio que servia de sé·
mingo, os «pluires» rurnenos, l' I h marca "Zlmer- sucessivas diligencias, orientadas de aos comunistas' prêiloll. Uma

A França, apesar da sua }Jrimeira derrota, em jogo;; inlern,," SO e n ca OU mann" em prrfeito estado. pelo capitão Aurelio Pí, chef� de irmã de�sa funcionaria está talll-

1� t t d
- PCDlicia, as autoridades descobri- bem em poder da policia.c;onais da kmporada, Lente ao seie::iollildo ingiês na semana pas- SHANGAL I _ O paque-

ra ar nes a re açao.
ram e localizaram, nesta capital, O ex-tenente do�Exército prêso,

� lda, continúa a nutrir eoleraças' em vista do resultado ontem re' .

I' CONTE RUSSO uma celula comunista. ôntem, pela policia, foi compa"
']

.

DI' 1 I" te Ita lano •

.

_.......

U I I' d d h' d f d'
.

T
.

glstrac o, 110 amlsto50 De p:ca" '..lflOS,aVla, Que terminou com o em"
d LI J T'

, ma vez oca lza o o pre io n eIrO e uga o @x-capItão n-

d 2
:l _"

o oyo rJestmo, em vléllem onde certos elementos, reconheci- fino Corrêia, depois de haver si-p lte e pontos. > III_- B J'
. "

h P' I para eóte pOrLO, enca nou n'iS dament"" extreml'stas vermelhos, do condenado pelo Trl'bunal deA l' rançil e a e glca loga�ão 0 , u pnmeuo mate em ans,
'lh eh 80 ')L

<J

d' ()' [ "f' d f
-

I J • 'II as ermann, a mi IJU� ao faziam suas reuniões, o capitão Segurança Nacional.
nJ .oa:mgu. �lme I mnees 01 ill'tl,:,"'m��lê tosca a'

1°[\;1 caim.
eSta

Ilêlrgo desta cldéde, em Vii tude Aurelio Pí determinou uma bati- Tambem o ex-soldado do Exér-
r. lnc:ltwção: Pooa! k.�,-�p�r: DJlorto; l.'\gueHos:'-_8zenave c att er, mf"j J f bl' O da severa, ôntem, á tanle, pelo cito, ôntem prêso, foi condenado"I" I' O' r I C 'I 'N' e OI te ne ma, paquded103: Bouroolte, ord21t1 e � 181.1me; :'Ji'WUUdi; OurtOlS, gna�le,.- 'f' pessoal da delegacia de Ordem ha tempos, pelo Tribunal ® Se-

,

V
. E'-" ' , �onsegm(j sa ar se cum as pror,nas P l't' S' J N

. 1 t d
.

t".lás H �issere, e eHlante.· �k: e '.J r:flesrllO (une que Jogou con , f" i
01 lca e OCla. gurança aCIOna... eD o, 1un a-,

,

-

"'Jaquloa" e "'S aVar,'3S 50 rir �s A d'l" dI' t 't- T 'f'e _ B t
1 ,- <i " '"

_.

1 1gencla C?roou-se e p e.no I men oe. com o ex-capl ao rI lD.Ot a a ra re ann::, com GUél3 cxc"pçoC's, - d H" � F �

C �

A. ,- L; < r

'

".
' "1." J M d ,,�erao repara as em ong-.t\.ong. eXlto. oram presos no refendo' orreIa e com o ex-tenente detl-

� reserv'b. (,

lügre"sfcs paI él

0pS )O,::;0" .oa ..

af�'� I(
° luCn °I' Ji!

••" � predio um ex-soldado do Exérci-j do se evadido da prisão, onde sé

plssa� de um m21hão de "rao(:1)s. ara o Jogo
h

ma em o om' :: ' : to, e um extremista casado com achava recolhido, aguardando a
I, .'s, la foram

t"fservad.
05

bIl.hetes
no lotai de 2JO,OOO francos e :

y..
: uma funcionaria da Viação Fer- pena que lhe seria imposta per

pua o jogo Ale�anha. SuissEI.
, p: p I ranga : rea. aqoe�ap��:�eAureliQ Pí, cllefe dJ

"

A venda adlíln�ada de b- h "trs para o Jogo Brasil- olonla já : • Nessa batida, a policia apreen-.
30000 f c

' • deu grande quantidade de mate- Policia, fornecerá, hoje, á im-
a 1ssa de . rancos.: : rial de propaganda comunista, P!�nBa, uma nota_ detalhada �m',Tcdo& os jogos letão inicio ás 16 horas (13 hOlar, no Rio), : I tais como impressos, bandeiras torno de ap�eeDlao da referIda'
n:cepto as semi-finais que com�çartío ás 17 horas (14 horas no Rio). e Tint"s ..Esmaltes.Veruizes.CoDlposi�õe� • vermelhas, carimbos e disticos,: celula comumsta.

. .' ------------

: • assim como outros papeis relati-!
• Tintas para impermeabilizar - telhas, : vos á extinta Aliança Libertadora.'

: :;,••••H086ll1o.eH<8"IJl(ll@8.e.tDIBCllIt6HilC4Jl.f>•••••••085...f).e: II ferros e parede de edificios, expostos ao .: Pro�seguindo nas averiguações,
i � • ar salitrado etc. a policia entrou na posse de ou-

I D 'W �L D ABAID � • : tros detalhe�, que vieram avo lu- -

I. :irQ Jj, � D .H&. 1'.1 Condoro·.1 & Paint SsA. I mar a importancia da diligencia,
comlloiea RGile ioi eneuleB_eegado pelo .., colocando as autoridades ao par':"'1l! : : de uma nova trama urdida pelo�': dl-. DdALMA M([)JELLMANN de di- :: DISTRIBUiDOR

I
adeptos do crédo vermelbo.

: rigir a seeeão de : i· As autoridades, no desdobra-
: R A ft H O l O G I A :, H· A V I L A mento de iluas atividades, desco-
I UI: I • briram a ligação de mais um ele-
: anexa a f· eu eo.usl!ll1to:ll·ift� á :!: CONS. MAFRA, 4lB-TELEFONE 1561-C. Postal 140 mento da Viação Ferrea á celula

ALUGA Sa: um quarto: nuA. iFEiilNAI�DO MACHADO., (5 ::.
.

I
comunista existente nesta capital. - L"-mobiliado.•

DIGarls�"""""nte das 16 ás 18 horas .1: F L O R I A N O P .. L I S .1�sse fun�ionario tambem !oi d�. Tratar á rua Conselheíro: _«0<'17 I,: ltIdO, 8RSlm como a funcIOnana
! , •

.... cujo marido foi encontrado, emreu- Mafra n. 900
,••� a 8 I.I .

VA HSOVIA, l-A julgar pela opinião manifestada por
vários pa. edros do fuiebôl polonês, o 1f:jcratch" brasileiro póde con

siderar-se desde já derrotado, pois as principais personalidades em

contato som o -elecionado nacional acreditam francamente na vitória
polonê-a.

O selecionado polonês que enfrentará os brasileiros será de-
hnitiva.neete o seguinte:

!Edward Madejewski, Wladys!au Sczepanisk, Artur Galecki, RIO 1 O C R V" d I t I f d m nte noW Ih J Gp 1\1 J�
.

_l D k \VT'!h Pi L d
. ,- .• aSCO a me ros, ca ou pro un a e

I em ors, r.rwvn I ytz, ::wah y! o, vv i rem ICO, eonar I G f I' domi '!
.

:' d o oúbli ,

" Art
P' k S h fk �t' WT I' ki B 1 \1/ d

ama ez rea Izar ormngo u timo espmto o !lO,SO I.JU ICO esporti •

ionteck, c eJ e, .rnesto w i unewus .1, e _Jemem VI ° arz. '
- léti d I O II. di'

.

IO '. J _. - h K I, - d· I .: d ' UNITED
uma compettção at ética a qua voo rgu no o at etismo nacroua

técmco o�c;p a ,.!La eGJarou alO a a ' ,

I d
'

f
• ,

tencãP E � � r: partrciparam e emento, os mais seu leito vem ce merecer a ençaoR 55 que o team se encontra em excelentes condições e em per- d t d d ti ti
.

I d' tlei f' didI· es aca os o a e ismo nacior-ar. o gremro a que per ence.
erta orma izen IJ textua mente:

Bd' b O
'

P d "'I Art."
'

_
ento e ASSIS que rou o re" esta maneira o sr. e (O I � C«E o mesmo quad-o �X")!"t!:n'�ntado que forneceu tão elo- d di I d 100 ti, " d" t d gremi,

d ibilid d J' OI" I cor e mun Ia os me ros

I vais, maximo ingen � o o
quente dernonstreção �5 suas possi 1.1 a es nos ogos impicos oe .

t d ] lti h d a d
B r razos, conquis a os por esse cruzma 100, recon ecen o e-

er un».
., . , . Owens, nas Olimpiadas de 1936, I dicaçãe do nobre defensor do

Josepb Kaluza esta nlensmente confiante na vuona dos seus B I' O d t
.,

I b 'J di -

. §, ,

'
" � em er Im, corre or pa rtcto c u e que Fresl e, se Ispoe a

"olaiers", embora não esteja bzendo p:lUCO caso dos brasileiros, Ele .

10"2 t .1 d r dor aosd· J
.

d
. conseguiu marcar e o ernpo mancar o gran e co re

ec arou

«O,m "a o �;'gmlnte: ,
.

d
do "colored" americano é de I 0"3. Estados Unidos da América do

« team po ones esta lorgan;za o de ma�eira dque a linha
Foi, não ha dúvida, um grande Norte, afim de medir forças com Art.

de frente poderosa e composta OG rapazes, seja retorça a por uma f it A d B t de Assi J O n I d"
d f

' 'J d· II I " 'Ih
' .

d
el o esse e en o e 5SIS, o esse weos, o campeão co ore

e eza consnturrta ,� p ayers mais ve os e rna:s expznmenta OS I f
.

bi
.

t iasti t I d t t fi
.

I d r or,
,

' .. _

I • I "qua OI rece wo com en ustas J' e a ua e en or o cla o ec -

em jO.:OS mtemacionars. lh seus
I [orwarris' deverão mostrar tempe- I d" tenci I d Art.

ramento" e combatividade, ernquanto que a deleza representarà o cosAapd'u;oS .

a

dassl30Õla: d e'I ..

I t P d o ,�o
papel do mais velho, ostentando mais técnica e ciencia, afim de re- f

IS anc.la as lar as,
. mCI; mdn e, � sr:n

e

� B'n
-

p",ljr 'CJiD método os ataques das avanies brasileiros». °d ereceu. ensle]o p�ra que o cotre- vaIs en

.edo edl-se-a
co a.: :- .. ,

�, .

J h' S
'

'I' d " K I b'
or naclOna prahcas�e nova proe' no senti o e emprestar a 100Cla-

osep paJda o auxl lar o teclllCO 11 uza tam em e um .

d
. .

I P. , .'" , , o' fi d za, consegum, o marcar para o, hva um cara ter naclOna. or
otimista e acredita fr.ancamente na v:torta da � olama, con an o es· B '1 t 1 t d ou'r I d b o P t oCl'r 1'(1 da!,

'J' 1 d J I' h
rasl com o no ave empo e L o 3 O, so a r 1

p �cialmelíte no 1i11peto e na agllOa e f,11} sua ln 8.
30"4, o primeiro "recorden sul Confederação, Bento de ASSIS terá
americano dessa prova, colocando- maiores facilidades em se dewbri-

_

se a 4 décim�s de segundo do g,ar de seus compromisso!'! estudan-
A 1-" d Port9campeão mundial, o hungaro Ko· tis. pO ICla e

vac, detentor do titulo máximo Conhecido como já o é, nos

Jcom o tempo de 30". meios atléticos. nort;-americailos descobriu umA façanha akançada pelo Bento de ASSIS esta fadado a

"sorintec" brasileiro, José Bento grandes triunfos em suas pistas, -

td� Assis, quebrando espetacular- além de grangear bastante propa- munis a
mente a marca mundial dos cem ganda para o desporto brasileiro.

Pretende-se enviar o gran
de corredor- br-as.ileiro aos

Estados Unidos

Estatutos da "Liga Atléti
ca Catarinttnse"

Art.

4) Não constar em seus E�tatuto:; dispositivo algum que
proiba ou delimite o direito e a entrada de brasileiros natos

ou naturalizados.
19'-Nenhuma sociedade poderà admitir como soc.io qualquer

amador que esteja cumprindo penalidade em outra socieda- .

de.
20' -Qualquer sócio eliminado por falta de pagamento tornará

sem efeito o ato de eliminação pagando o débito que moti
vou sua eliminação, tomando -se por base os estatutos da
sociedade que o penalisou.

21'-0 socio que se considerar prejudicado com qualquer pe
nalidade que lhe íôr imposta, póde intentar recurso, por in
termédio do Clube a que pertença, para a Diretoria da L.
�,C., e depois, ainda, por intermédio desta, para a F.C.O.

lo-Decorrido o prazo de 15 dias, o Clube não encaminhando
o recurso à L.A.C., assiste ao amador o direito de a esta

representar diretamente.
22'-Qualquer recurso deve ser feito por escrito, dentro do

prazo de 15 dias, contados de. data em que tomar conheci
mento, por escrito, da penalidade imposta.

23'-As sociedades filiadas ficam obrigadas a dar conheci
mento por �scrito, á Difp.toria da L.A.C., no prazo de 15
dias. de qualquer penalidade imposta aos seus a5Sociado�o

§ 1'-0 não cumprimento do dispositivo acima, implica elO

pleno de�conhecimento por parte da L.A.C., das penalida
de� aplicadas.

Continúa no próximo número

Alegre'
--------

celul� co"

),

o
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I
Vai tomando vulto a campanha em prol da maior cultura, I' A voz DO POVO p�O�ie;a�ooe D�e�rLR�s�n::Y� I

intensa e extensivamente, do milho, no Brasil. O sr. Getulio

,Vargas tomou a si a direção desta campanha e dela se auguram
resultados imediatos a favor da economía nacional. i I� Pode-se cultrvar o mílho em todo o terrttorío do paíz, como '

"AlMAS N O MAR"
· • -

dde tâto, já se cultiva, embora sem. o metedo reclamad� para a e a op I n Iao e um,amplitude e a etícíencía que deve ter. Nos Estados Umdos, que,
é o primeiro produtor do mundo a aerea empregada na sua cul-

ttl ':j ftura corresponde ao triplo da destinada ao algodão e,ao dobro da cri ICo',:i amosoentregue ás plantações do trígo .. A Argentina! que e o segun'!o .,

produtor do precioso cereal cultíva-o em mlns. de. q�aren.ta e três

mil qnílornetros quadrados. Na Europa, os pnncipais paizes pro
dutores de milho são, em ordem decrescente a Romenia, a Yu

goslavia. a Italía, a Rnssia, a Austría, a Butgaría, a Espanha,
Portllgal" a Frnnça,

A produção brasileira de milho dá- nos uma colocação de re

levo entre os povos que o cultívam, Mas, dadas as condições de
nossa terra, usa produção pode e deve avultar. Colhemos anual
mente cêrca de cinco milhões de toneladas de";!;e", maga" ,que
valem, aproximadamente um milhão fie contos. Se porém me'

todizamos a cultura e a desenvolvemos inteligentemen!e, podere
mos duplícar, ou triplicar com facilidade a sua produção,

I O govêmo da Republlca está empenhado em desenvolver
esta fonte de riqueza. O mtnísterto da Aàricultura, conforme os

1'1 desejos do chefe do Estado, está preocupado em intensificar a

cultura do milho e em dar a maícr exte:ls�o á �na lav�ura.
. Sistematizados os esforços da admlnístração publíca e dos

II�! (IUe se dedicam á cultura dos campos podem se prever auspíetosos�I resultados, nêsse sentido, quanto ás proxímas cDIAheitas.

1'1
O Brasil vai ficar a dever ao Estado !>Tovo esse grande

ti'adJlR balhu. ,
� ---:::W;-��:;'���'.tUr.:UIl-iJ.;",.Q-It;;;;"J.Mf�'t.lf'�k.V���1'.>j,�.....-

I CRIM�S IGUAIS
< Ha três anos passados, a

_, naçãe estremeceu, entre re-'
�voItada e comovida, deante
�da hedionda investida co

'�'munili!ta de 1935, quando a

fina flôr do Exercito e da
Marinha passou pela dura
provação de ver numeresoa

dos seus elementos sacrifi-
cados á sanha de enmmo

sos vulgares a serviço do
Komintern, Assistira-se, en

tão, ao espetaculo de covar

dia mais revoltante de que
ha noticia na historia dos
nossos dias, culminando o

seu desfecho no extermínio
frio e traiçoeiro de milita
res que dormiam. Decorri
dos quasi três anos, repete-

I
se o crime monstruoso, com

I

I

os mesmos detalhes, apenas
com outros responsáveis, ou- I
tros mandantes e outros I
mandatarios. O extremismo I
da direita veiu a se identi- '"ficar com o da esquerda,

I nos mesmos processos de
covardia, de ciladas, de traí
ções e de barbarismo. Ver
des e vermelhos, [inspirados
todos no odio, se deram as

mãos no manejo sinistre;
dos punhais que outrora fo
ram privilegio dos salteado
res de estrada. E ante a

identidade de ação e de
objetivos das duas hordas,
a nação ferida nos seus sea

timentos de humanidade e

de patriotismo, aguarda o

o julgamento dos que der
ramaram, estupidamente, o

sangue de seus filhos».

1.600
feridos

a

mortos e 2m1500
pelo bombardelc
Cantão

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

A V I S O
o Real v, (:;onsula

cio da Italia nesta �a
ital comunica que

transferiu� desde o

dia 26 do eorrelllte�a
SQa séde para a Rua
steves Junior n. 179
perto do Ginásio).
O de Maio de 1930-XVI

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

faleteu O decano
a:;i.1mprensa carn-

e e

plnelra
CAMPINAS l' - Faleceu. na

adrugada d� ôntem o decano da

�prensa camptneíra, Leopoldo Ama-Ia, o pr�meiro repórter de Campinas.
� S�� (sepultamento realizou-se. Ie, COm extraordmario acompanha

entoo

Designado
,

eOs 1. escriturario da Secretaria I
b' egurança Pública sr. Soloo
-IS V· .

, lelra foi designado para
�sPo�der pelo encarregado do
Pedlente daquela repartição. !

desde 750 000

MOVEIS Laboratórios Raul Leite

".

S A L O MAO, G U E L M A N N Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
Caixa Postal, 19 DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Est. do Paranáuritiba o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'sx, Irenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo luz eletriea, agua encanada e
estradas de automevel, com clima saluberrimo.

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo
dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

Repleesentautes nesta capital

MACHADO Cía.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 87

1. ._---.---
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RPR�:;:ESEWf��TANTES E. DEPOSITARiaS EM

,: (]L. O S H O E P C
Buzinas

BoseH
Matriz FLO

BlumeRIlIH, :;_�Crllz.ire da Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, Sã•

Francisca da Sul

••• 6 • n b,a..a'., PO"'III ,

••alh d. IIIUlld• Filiais em:

Velas e Mago

.... fCll"ta - d. UM .."" " .aPlo••on• .,o.....ln.....

41-111•• quo n�. oon.OIIIa baterl. (2,11 .mp.)
IlIIlIIen.. d.....Itr,'.....

•

"

•ellda 0l1li toda. • .

o••m. d ....

MOSTRUARIOIEM:
Tulaarã.

,

.wee , '

De Fàma Mun�lall

dolar �A Favorita
I

&nd�eço Telegr.. DOL1 l , Caixa Post-al, 3'2
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGfE:NCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada �Rio

Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda .::-Cabo Frío
Vaadenbrandn & Cia.e-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, díréta-

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

Em:arrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

têros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
perto do Norte ou do Sul da País, bem como p'�ra o Exterior
-Reeebe·� cargas de importa,i@,r do País OU� do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DE,I)VIO DA E. DE FE�RO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO QA�ANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
'M'*S"t'DIt. !ê55i.ed�llHlil·_iiiil_llWiíiliMliii81__iiiiíiiiiiililiiiiiiliii&

Em

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

I N o:�Estreito Pontaldo Leal

�
I L H E T

Federal e Santa Catarína

IN05 CL;\S�ICOS ENVELOPES FECHADOS

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

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

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

RunlCon�elheirl) Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

Formi'davel !
Banco do Brasil
Ca!ill1tal

. Fundo d"�,regerva
10G.000:000$000

.

"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E COltRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AUNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No U

Abona, em conta corrente. os segúintes juras:
Dep. com Icr is (COlifl.E'RGAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. ;com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancias). I

com aviso prévio de 30 dias 3.5%';'ala
idem de 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4.5% ala

Sapatos
- de pelica, sal·

t , to alto, para
INVERNO a 18$000
Sandalias a 10SOOO,
de verniz de todas as côres.

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

creanças, sandalías, chinelos, TAMAN
COS de toda qualidade) cintos, etc .• aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARf;..EIROS

Secção de vendas varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAfRA, 39

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses

r
1 por 12 mêses

Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses' 4% a. a.

por 12 mêses 5% c:

Sujeito ao sêlo proporcional.

�:Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
� '&Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas
- _n' ...

m�naereço'��t'êíêg7afJcô:l{iSATELLITÊ
",,,,,,,,,�,

TELEFONE 1.114

, Sr. Criador!
Procure conhecer os produtos do Inst.it.u .

Biológico Catarir.ense: vacinas. sôros, desini.te.ai.e
(;B,ESITA e FOBM.lIO.N� carrapaticida, ,q e c

VACINA CONTR i\ A

PESTE DP, �J1ANQU EI Ri\

HBI Aqui�G & ela.

COQUEIROS 1\1 U f']C IF JC [E S. JOS
SANTA CAT A p'f"p,

1 0 �3

-, ar'E'%RUW&'. ..UM

quinta-feira
2 de JUNHO
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Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL_ISTA

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

Tratamento clinico e cirúrgico de todas
tias dos olhos

as n.oles-

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-

Ii
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sallson, no Hosj.,itd

da Fundação Gaffrée-Guinle (:0 Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade MSdicéll, CUr�h;a Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CO��SULTORlO RId� João Pi"to 7 sob. TelefolJe 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente 5l1veiva 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula

MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultoria: Rua João

Pinto, 13 - Tdefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Visronde
de Ouro Prd.:·, 42-

Telefone 1355

Dr. Claribal ..

te Gaivão
A,DVOGfJ,DO

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
COlTIarca do Estêdo.

E,critorio: R. Deodoro n° 15

FONE 1.665

Des�mbarg�dor
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Florianopolls, -193'6

,------------�

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Coasultas das ] O ás ] 2 e das 16 ás 18 heras,

Advogado
n. 70. -,. PhOlIP' 1277. - I Rua Trajano, O' 1 sosraão

I TeI�h0:� rr 1.458JCaix 1 Postal, 110.

Dr. Alfredo P. de p�raujo
rv� es: f'-" S. I'�",6 '01.._ ?..J'! 'L • .,' ....J.

Especialista em molesiias de ereancas nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratarsento do empaladissno e das melestias da pe-

le e nf$l'VOS8.S pela .I1l1trJlzemQthftrf1[Jia
Consultoria e resideneia= Praça 15 de Novembro, i 3 I

I TeJef0õe, 1.584 _j,C()T)�ultas:-Das 8 às 11 e das�14 às l_� h�Has
.

Wl!f!"e.i,®iOilll§ldfi1........®H! )I!WM1i$l""..miml!liliHltil'lP""Mlí'*'tIsI_ 11f R A I O X

Dr. C a m a rã a r t i ri S I. �;;:::Qp::��!� c

GABINIiTE DE E�E�cOACARDIOGRAFIA
___ . __._.__ . ...._ .. _.___

J,1tt dade de Medicil'la da �rso de. aperfiiç�amento em doenças QO "oração

ME'D�p--BSPECIALISTA EM MOL�STIAS DO ESTO- �� I Baía (dtagnestleo preciso das melestias cardíaeas por
MAGO, INTESTINO, FIGADO E REGTO ij' : Ex-i,ntemo e �ssístente de traçados electricos)

�.;'.,i j St\!V1Ç(ij do prof. Mr;JIóH.% CUNICA DE CRIANÇAS DOliNÇAS DO SISTEMA
GlJRA :RADIeAL DAS HEMOftRHOIDAS, �EM OPE- ,,� NERVO�O

RAÇA�O F "'EM DnR I�� I Ex-,ink�r;,o, d0 .DispensariQ 1"'\ d
..

� .., w S J I vI'] as curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
I va .irna

Ex-adJ'unro do Hospnal médica
CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado.

� L" tori d M'
diarlarr-ente das 5 ás 7 da tarde GHlHée Guiule e Sanatorio a,)ora orles a icroscepia e Anã ..

Manoel Viterine lises CI mrcas
��itiiíliIlI2i'li��1iJ&Ir Clínica médica cirurgica das Exame de; sangue para diagnostico da siíilis (reaçôe5 de

, . I ' moléstias da W d H h T
.

, ���IiIliiWWiII. � CABEÇA E PESCOÇO'
essermann, e ecr t zu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

M ('_, i (:'� s"ti a�:;.;. �� O rI F�' r- ;;.;;>, 1-" 0'- �;:::I ,;� 1:1 Espedal1sta. em
nostíce do impeludismo, Dosagem de uréa no sangue etc .

.""..... -

'''dos
.

�- _'. �.� "'1'" ,>, .. " <_,'

I NARIZ, OUGyAIRDGOASNTA Iii:,
Exame de urina (rea!iôes de Aschein Zondeck, para dia-

,iI'�\ em L-I' II
gnestice precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

1mBmn r'"I ,.

":, (i;;ONSULT<;mIw ,I quido rachidiano e qualq�er pes�uiza para elucidação de

OUViDOS NAl(I-V E C !'.RC A�\TA
li' i I 18- Rua Trajano ·-18 diagnosticos.

n Jl" 4,,":" l,��, :;'�<;;:' ��:t:' r.!
,",< :I'J HRES�DEGNCIA, ! I

� ernarH�O Machado 6
u ir li O ai (ti Q1 e i�� .tf,.� �� UI J t:.�f "

)

"

ctet hJ_í,a �'
TELEFONE 1.19'

"':1' Diariamente das lbas18hs.;, F L O R I A N O P O L I S
Assistente do Prof. Sanscn. do Rio de janeiro, Chefe

I ':'.JmÇ�' 'IWil!!m:m!TfS57Íi iE27ã7iR"í'iS Ui"; '·'í"miNOj'!;,. íin ?!�.-",,-? t. •...•. .

do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde ' ;!!!!!�.� r

de Florianopolls
. I1}dÔ�raP�-s�i;-mC;io�e�s:�a- [D-r. R' ic�rdoll Accacio M�.,,·.-,\Membro da Sociedade d€ oto-rhíno laryngologLa do Rio. ., . -

c::.I
,,-

fJJ Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

fi Rua Viscond� de Oure Preta, Il-FLORlANOPOLlS CLINICA MEDICA Gottsrnann. reira
Asma, Reumatismo, Artrite,

tem seu escrip-
Ciatica, Lumbago, Nevral- Ex-chefe da clínica do Hospi
gia� em Geral. _ Doenças

tal de Nürnberg, (P• orecsor

Nervosas e Mentaes Índórg Burkhardt e P:rofess0r
CtlNiCA mEOICA-.rirurgica ErwÍn Kreuter)
CIOS molestias õc PrZlt•• Si·
filis - Blenorragias e suas Especialista em cJrur.gla

complicações - molestias geral
VenerlZos

ELJiiTRICIDADE ME'
DICA: Alta Frequencia
Fototr.trapia: (Possante apa
relho de Raios Infra-Ver.
melhos, tipo grande d,) dr.

Oeken). BarJhofi de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio

letas
Consultas:- Das 8 ás 9

e das" ás ás 8
Atende;t Chamados

Rua Tirallloat@s, 1-4-Sob.
Tt)lqJeoe, I I 67.

Rua Trajado no. 29

Dr, [VHg�el
Boabald·

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

tÓl io de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

Dr. Arminio ,I,Tavares

1ratamento fIflQ«Ilr!liO das
meiestie« ciQ Pulmão

CfJmsult.-Pt joãO Pinte, 13
1 eJefQoe, i 595

Res. Hetel Glena·f'0ne 1333
Consillt€is das I � ás ! 6 hrs,

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseoçe

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

Censultorio: Rua [oão
Pinto, 7--- Te!. 1456"

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317 [,

AlI1IGg.do
J Bayer Fi! ho

Rua Trajano. 1 J

(esquina Felipe Schmidt)
TeleÍone 1. J 72

Residem'ia I .686

----.----_.�---,,--�

5M3 t'MM2"W*'

I alta cirurgia, ginaecologia, (do
I
enças elas senhoras) e partos,
cirergia do sistema nervoso e

operações de plástica

Dr. Carlos Corria

I
---------------------

Ver de··se asl
seguintes

propri6�dades

" fill.o;rj'Il��II 11m totaa
il� i1i,,�r:� �ÍlJa ....

It..,n 101m,.

":'. 'í;;\ i:tl. IIP.!IlI1lA.'"s _,,\ Jrj �� ...� .. k.

',_"'. }a�l!t\I� d& t:uradoà f

".:',,: i;f_PURt\TIVO DO UI

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianqas=
Dlrelor d6 Maternldadel
Medico do Hospilal

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde - Coneuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

R�II Dr, Aderbal
da Silva
I\dvogado

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

VENDE-SE

[Dr, P.�o d-P'-a :::1
,

�1
"

.

, ".

','
, ..

'1 Dr. Osvaldo Wanderley da .

'j
CONSULTORIO·-�RHa Tra- Costaano N. I e das I Q ás 1 2 e

I das 15 ás J 6 1(2 horas. Bacharel em Direíto
TELEF. 1.28S Advoga na capital e no interior deste e do Estado de $an-

! ta Catarina. •

RESIDENCIA- Rua Este-l Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

�i ves junior N. 26

I
sobrado sala n' 1

l TELEF. 1.131
PARANA' - SANTA CATARIN'7

Companhia Nacionaiít"ê"NaveÚi.
çã� Costeira

Mc'vimento Maritimo ..Parta Florianapalis
=,S.e:��ti�S;,�A= ad� t=:.a9Ze::}'ieir?r:L,!�ede C�rle::�

Para o Norte 1 Para o Sul
hj,,'r t,lrW"jr,,'W'd" '\"U",i (, '.1. _ §"wew· *,.or'

Fretes de cargueiro:
rrAGIBA sairà á 8 4.!

Imbituba
Rio Grànde

Pelotasie
Porto Alegre

Uma Casa ,la rua Conselheiro
Mafra n·. 51, outra na rua João prédoio á rua Conselheiro
Pinto n·. 53, e pequena caS3 e Mafra n' 50, em frente ao
chacara ?? rua José Veiga. _Um I Mercado t'ÚbJico. Para tra
grande sitia no Rancho Queima- I rutllr 1 e sma-';l numero 11.
do e outro no Estreito. I

Trata'se com JoãO Sauford
Fone 1253,

Para s�u concerto, procurai a

VEf'.!DE-SE uma maquina Ca"3 Mhsical, que conta .com a

de escrever «Woodsto- of�cina melh0r mllUtada na ca-

ck», por 600$000. Rua pitaI. ,

Saldanho Marinho n. 10. Rua Joãe Pinto, 12

RADOIS

AV.ISO Rece�e-se cargas e encomend�s até a �espera :das saídas dos. paquetes
e emIte-se passagens, nos dIas das saldas dos mesmos, á vista do � a ..

testado de vac;ina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespêra das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcaç�es e�peclals.

ESCRITORIO,-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3--(FONE'1666) -END. TELEGi. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SAI'ITOS CAR-DOSO

O Paquete ITAPU RA sairá á 4 de Ju. O Paquete
nho para: Junho para:

Paranagtlà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para os demais�por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

•
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f'lorianopolis-1938 ==---"-�1�_�-_��_�����J:_'1_�_1r_,� . -------------------------------��----�

�-�.�-�-"""""""'"--wa-����.OS CHINS PERDE- O rntrustro GutierreZjUsava um p�ssaporte di..,,-

R EI!
SAM 240.000 00- chegou a Buenos . MI. MI

a
"

rr l.ll r 14 r a
MENS EM SlTCHOW Aires plom,.t�co p;?��a O traf'Cr�l

.. IIJ te:.. - TOKIO, 1-0 quartel-ge- T
de el�iorlJeCentes

neral imperial deu hoje á pu-j BUEN01S. AIRES, 1 -.HO-Ihlicidade informações relatí- J� �ela.mant1a, chegou a ��st�l ca- GENEBRA, l-A propo-Tpara O tráfico de narcotícos
vas a batalha de Suchow, pital, vmdo de. Ml)oteYld.el�, o sito da rumorosa prisão, Pí11. tendo conseguido enorme

pelas quais se verifica que
dr. Ram�n Gutlfr.rez) mimstro Zurich. do ex-diplomata pe- tortu-ra a custa desse comer

as forças chinezas SQfreramjdO
Exle;lOf do �h.I1e que 'lc�ba ruano Carlos Fernandes la- cio. Em 1 933, tendo sido

240.000 baixas, inclusive ...

de "g,e,,�, do .{w de J�o",o: cuia. sob a acusação d. e tra l1?mea,do cl1ca�rr6iJdo do�.,103.000 mortos. O sr. Glltler�el �Ol recebido pe ficar com entorpecentes, a Negocios do Pr ru en Viena
IC) chancele� Cantlll�, p' I� embal.- «Unitd Press» ou IJíLI o cernis- e Oslo, alug.Ju um luxuoso
xadores. do Blasll,

.

t arsguai, sario da secção de narcotl- apartamento em F'".rís, qUeSOFREU '\MPUTA- Uru�ual e altas. autoridades ar-'
cos dos Estados Unidos, sr. 111(: custa va a so na de 2)

I çÃO DAS PERNAS gentlDas�. Ao �le)O dj�, na casta i-ierrl Analingcr que se en- \ mil franc. s anu..lmer.t-.
do governo .!?l ofere�:d� um a,- contra presentemente em '"';c-

1 CAMPINAhS, 1 -- Minutos
moço .ao ml·)stro ch, cn,. nebra, O qual, depois d :.:

.-q� � ���D_�_ .... _

, após às 21 oras, uma ena

i ve do trecho «Posto Rizzo»; Dr. Pedro de Moura ferro
I acentuar que a rdcrid.:-. pri-

descarrilou o ultimo vagão
.

Advogado são fez cessar �s a(;vi.dades
....,;;;;.iiõiiiiiii_-""'.�;;..-..

-

....:;-;,;;;,_;;;.;u;t1!II;;;Im;,�.,.......;m;...·;;;;;;Siiíimiiiii_iiimíli-iiãiiiiiiii·__iiiiBãiiiiiiiiiiiiiiiíiiiüiiiiiiiiiii� de um trem de carga da Mo- Rua Trajano I. (sob.) dde umatd3bS rJljalOreS ;I�llra� I

11
.....,.----- ����������������� giana que se dirigia pua esta ... o con ra an: o iut.rnar.innaí

cidade. Vic>laçoee. do de toxicos, - acrescentou:

En1 São Joaquim da Costa da Serra No referido veículo viaja- te rrito r! O «Carlos Bacula. munido dr
PROG!i1AMAS DE HOJE:

va O guarda-freios João Ga- Checo um passaporte diplornaticu,
J. R .. COI·dova

briel da Silva que, em coo- tinha todas 2.5 facilidades
ODEON., o lider dos

Estabelecido com escritorio de representações, consignações sequencía do acidente, além BERLIM, I - O embal-
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais de outros ferimentos, sofreu xador da Checoeslovaqu!8, nesta
afetas ao seu ramo de negocies. I di'

.

da fratura e ambas as pernas, capital, entregou ao munstro as

J::E=--�=:�' ··#�t-
..

ati pe� !��â�n:���iY�i interna. de�a��e:�n�xtd�or::u u�ís,pr:��;�:
do na Beneficíencia Portugue- quinze violações do territorio
za local, tendo o fato origi- checo por aviões alemães.
nado atrazo de 50 minutos na Essas quinze violações teriam

partida do noturno de Ribei- ocorrido desde o dia 20 do cor'

rão Preto. [rente até o dia de hoje.
."..a����f,����������,����G
�

, N • �� Calculo de qualquer Ptanta.execução, fl'';- �,�� I
�.. •

� J CINES (;OROADOS
,� estrutura em con- calízação e direção �R.TR�J.A.N� N. e � ereto armado de ob.as i�J REX ás 5 7 e 830 horas'i�lorllanopobs � e ferro Aparelhamento com � " , .

®IWi$���
�

pleto par-a constr u- � A,LMAS NOMARcornGA'

� � � ry Cooper, George RAft e Frall-
O" ne' ..._

. . � ç(Jes de pontes ern _"j,� I CéS Dec.---- --

� concreto armado � Preços-2$500 e 2$000.

Motocicletas: � �, ROYA�, á, 7,30ho!."

I� �'� .'ViOlART com Stephen Hag-
�� Omar 'Carne·� IDro- R' lhelro (1 gard e Liane HaiJ.

W!II
� Preço:-.-I$OOO.

� p----�� ENGENHEIRO �IVIL �
I r.""� �""Y'1 ".� � ...JI � ....� ta

I
' ,," � ",<o ,J � �,II "-'� ,;d!' 'Q,t,j

. �:

._� SALAS 12: e 13 l� UMA Mf\QUIN/\ DE ES-
J Rua 15 de Novembro, 416 l' ANOAR � CR�VER USADA

� � tipo stahdart por prep van-

� � tajoso. Informaçijes na Ta-

� Tal. 1503 Curitiba \11 Paraná � baca�'ia Baiana, Rue: Trajano,
� 4 ou Caixa Postal 59.

"" .. iiii!!iiiiQL;;r-iiiiii--'iiiimj-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilt:.pm 1"_ iIilIÍilln_lID _�! .E,,;:3Iit IIII'fimii��: , .lIm_,
J

IVísta
;
ê

TEM SEMPRE F"1 QTCICV: E A' VfNDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

r\�L,�\'1��I\:/�!S z�=ti·r\.iC:C�), LU ::,-:��1E3 E r\Di\T ..

'''l'QC' r: E('"
"

l\,)'T'Ec;": E !\/lODr:'R\\lO"j'--,1 ·.t .... _) ,._. ...... ..;,i. � ..... ...,.J iii ,L.4 ... �'<l\ ... )

NOVID�DES.l VISITEM A EI�i"i�i"'aRua JOalO Pinto m. 14 ..,. ...

ACABA DE RECI::.BER UM FINISSIMO SORTr-
MENT{) DE CHUVEIROS ELE'THICuS, NOVI

DADE. NO RAMO-AR rICO uARAi\lTIDO

iscelanea
----,.�--"_._-----------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

NSU .. BMW - Tríumph - Duerkopp
Bicicletas: - N'SU � Duerkopp -

Opel ., Bauer
Radias: - Amef'ican·Bosch e Loe

we-Opta
Motores: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de casas.-Elpo-E
clipse--EvenruJe para bafes.

Aeessorios: -para bicicletas e motocicletas.

Importadores" Distribuidores

João Prosdocin10 & Filhos
Curitiba ,_ Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ramo. estabelecida
ha vinte e cinco anos.

-_.�------ ---�_.. _-._--_.

CARTAZES
DO IA

APROVEITEMOS ESTE
MOMENTO.

cinemas

Preço: - 1 $500 .

(Na sessão das 5 - 1 $! 00)

A'S 5, 7 e 8,30 HOi�AS:

Uma finíssima comédia da f'<;G-
va U�livcr�ai com Jamf"� DU1H',
Jean Rogers e Míscha Auer.

Vende,.,se duas casas

de tij\Jlos,
agua bôa e muitas arvores fru
tíferas de diversas qualidades, ao

lado do quartel do 14 B. C.,
no Estreito. Para tratar com o

pfOprietario Vidal Antonio de
Souza.

Obras "anlratadas no a· semestre

� de 1937 �
��� donte em concreto armado sôbre {) Rio Passa Três (Este Curitioa-S. Mateus) �Ponte de concreto armado sêbre o RiQ S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) IN

� Prefeitura e Forum de Mafra - � VEN DE-5E
� rupEscolar de Mafra .� um sitIO, com ótimas terras para

� Grupo Escolar de !tio Ntgro � plantação. com 550 de frente por
,� Grupo Escolar de lrati � 1.500 de fundus. possuindo cêrCd

� Mdternidade de Rio Negro � de 1.500 metIos de lenha, tendo
� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � ainda bôa chacara e muitos cafeei-

� Diversas construções de residencias � ros.

� � Tratar á rua Tiradentes n. 7

��.SI1R����ÂV�&���i���V&t2).�. com JOàoJosé da Costa.

BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas .confecç6es para meninas e garôlos só

na A CAPITAL.
RIJa COllselheiro Mafra esquina da Trajano

m

ln

.11
\
I'
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Vê passar hoje, o seu aniver- .

Pelo diret.or d� Serviço de �ru-
sario o ioveu Ernc

.

F.
"

. ticultura, I(ill envi-ado ao su.b-ins-eur 1 ullI aua.

I
.

1 d
.

Ipetor agrico a esta capital, o se-

O galante menino Luiz, �ilho guinte tele!rama: ...do tenente Boaventura da SIlva I
-De ordem do Ministro, o

vê passar h ,ir, o seu aniversario I Serviço (�P Fruticultura está pro
natalício. cedendo a venda de mudas de

casta nheiros, nogueira, peca0
Stuart e oliveiras aos preços de
3$500, 6$000, 10$000 e 12$000

Alustou casamento com a gen- por muda, devendo a importanciatil senhora Zoê Ribas, o sr, Or-' ser remetida em vale postal ou

lando. Campos, funcionaria dos cheque, diretament.e a este ser
COrreJ0S e Telegrafes. viço até ao dia 15 de junho. (a)

Mendes Fonseca. Pelo diretor ».

NOS S A V rf)�A
__ o .j
MmfiD'*iriMP'Wft!H!�fRi..'IIM1��

ANíV.ERSARIOS
{ff:' .�\J'fj. Jl;,:;j

Deílue na data de hoje, ani
versario natalício da senhorinha
Elza Duarte Faria datilografa da
casa Alberto Entres e dilêta Iill.a
do sr. Juv \'flai Farias. comissario
de policia.

Faz anos hoje, o �l·. Carolino
Linhares, comercían: e nes La praça.

Ocorre, hoje () a iiverserio na

talicio do sr. Raal �j Mendonça.

NOIVADOfJ

NASCIMENTOS

Está em festas o lar do sr.

Alberto Andrade com o nascimen
to de mais uma garôta, que re

cebeu o nome de Maria de Lour
des.

OUTROS PARTEM

Para o norte do Estado via
jou, ôntern, I) sr. Sebastião Gou
lart, representante comercial no

sul da país.

Cln�HAlU UNS

Chegou, ôntem, da Capital Fe
deral, o sr. Mario Cunha, fun
cionaria do Banco do Brasil nes
ta capital.

O:�ERAÇÃO
F0i submetido a uma interven

ção cirurgica no Hospital de Ca
ridade, o nosso conterraneo sr.

João Gonlart, sendo satisíatorio
o seu estado de saúde.

lli'AJ.:/l';CIMENTOS

VICVA EGIDIO NOCETI

Em sua residencia :1 rua Feli
pe Schmidt, 71, faleceu ôntem a

exma. sra. d. Maria Alves No
ceti, viuva do saudoso conterra
neo sr. Egidie Noceti e progeni
tora dos srs. Nilo, Mario e sra.

d, Aurea Noceti de Araujo, espo
sa do sr. Vila de Araujo, da Ar-:
mada Nacional.

O passamento de d. Maria Al
ves Noeeti entristeceu as pessôas
de suas relações, pois a extinta
possuia largo circulo de amizades
em nossa sociedade.

O seu enterramento realizar-se'
�, hoje, pela manhã, no Cemite
rio de Itacorobí.

« A Gazeta» envia a familia
enlutada suas sentidas cendolen-
cias,

o TEMPO
!Departamento de Aé� I

ronautiea Civil I

rtóletim diário da Esta ...

ção AércH:limaioUógica

�"enda de
mudas "A

exmas, famlllas VISITÂCONVIDA
,.

as para uma

Rua João Pinto, 12

,.

a

Grandiosa e
liW

osscae

Gerge Ratt

Gary Cooper
fRANCES DEE
HENRY WILCOXON

HARRY CAREY :l:C����-=ra:�D1
OLYMPE BRADNA � v· t P I �

.'-�tlI.
rce., ee asca e

�ROBERT CUMMINGS ,�.
PORTER HALL � Senhora i

VIRGINA WEIDLER

I
H comunicam aos parentes e

. � pessôas de lilUas relações oO mais gsandioso de todos os dramas � t t d t dCompanhia Nacional de Seguros Gerais '

I!J con ra o e casamen o e sua

Previsões para o período da'! Rio de Janeiro do mar .

I filha EMA com o SR. TTE.

1.8 horas de ontem ás 18 h"'ras Diretoria: � DANTE O. CORRADINI.
'" Dr. F. SoIano da Cunha - Presidente

HOJ E
·

t f· HOJ E I
� F r 30538de hoje: Dr. Leonardo Trudda - Dr. Virgilio Mélo Franco "..,. qUln a- eira "..,. 11 po IS., - -

•

.1'8Dr. Plinio Barreto - José de Sampaio Moreira
vezes. Nevoeiro.

R E XTemperatura - Em elevação AGENTES GERAIS -

no
�Ventos - Do qU"ldrante norte, M h d & C I-a

I
� II e Vsujeitos a rajadas frescas.

.

ac a o·.
,

8 111 ��r� DANTE ���As temperaturas extremas de Rua ..João Pintu� 5 - Telefone 1658 as 5",...7 e.. Iontem, foram: maxima 24.4 e mi- ..... • tal - 37 �l� noivos ..
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E' com o máximo prazer que venho agradecer-lhes a solicitude
e prestesa com que a METROPOLE - Companhia Nacional de Seguros
Gerais liquidou o sinistro da apoííce n: 7123, pela qual se achava segu-
rado o predío de minha propriedade, na cidade de Lages. .

Tendo recebido, hoje, de Vs. Ss., a importancia de 15:000$000-
cuínze contos de réis, - valor integral do seguro referido, resta-me exal
tar o crtterto com que agiram Vs. Ss. e a sua digna representada, que 'se
torna, assim, merecedora da grande reputação que o pu'blico lhe dís

--- .---------- i pensa.

A propósito da noticia veícu
lada pelos jornais sobre o desas-
tre de Gaspar, que ocasionou fe-j'rimentos na pessoa do sr. dr.
Ivo d'Aquino, ilustre secretario
do Interior e Justiça quando da Iviagem do sr. dr. Nerêu Ramos
a Blumenau, estamos informados I

, I bde que o caminhão causante do II C u e
mesmo desastre não pertence a

Cia. Auto Viação Catarinense
Ltda. e sim ao sr. Henning, pro- Terá lugar sábado, 4 do cor

prietario do Palace Hotel de Join- rente, uma elegante soirée noa

vile. De fato o referido carro l5lalões do velha Clube Doze, que
pertenceu áquela conceituada marcará o inicio de

'

programa do
Companhia porém, f'li vendido ao mês de Junho corrente, o mês
referido sr. Henning que o pos joanino.
no trafego, sem porém, mudar a Grande é o entusiasmo reinan
pintura do dito veículo. E' o que te entre os socios do querido
nos informou o representante da CE'RCLE, prenuncio de grandeRecebi dos S1's. mat:haao fé Cio., agentes gerais da METROPO- -

:LE - Companhia Nacional de Seguros Gerais, a quantia supra de quinze Auto Viação Catarinense.
c

sucesso.

contos de réis - 15:001l$()OO - pelo sinistro e consequentes danos havidos

-1--
.. -_

no predío sito fi rua Florianopoli:i, sem nu 'mero, na cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina, em consequencia do incendio verificado em Pela sua grandiosidade,2 de março de 1938, preríío êsse segurado pela apolíce n', 7123, de 1 de

pelas emo"'o-"'� qoe propol.elona ..janeiro de 1933. v ... '"
7

Em virtude do recebimento supra', dou plena e geral quitação, pela lDaneira como explora o senti-
����:!�dO de qualquer reclamacão judicial ou extra judicial, remota ou

mento human.,�
Florianopolis, 30 de maio de 1938. pelo nomero de artistas que reune�(assínado) ATALIBA XAVIER DE ATHAYDE

este gigantesc. filme da Para-
monnt

franqueada,
O

Moveis
no I·

DE

tinos e tapetes
Coafet;u-ia ChiquiDbo��

7 112 ás 9 horas

JOSEPNINA SCHWEIOSON
A LIVRARIA MO

DERN.t' DE PEDRO
XAVllEll E �IA.

FII..TROS•••

Para motores trifasicos e mo

noíasicos, os mais eficientes, por
curem na casa

andar "'da

precisa ele n!la 1I10ea
com prática d·e escri..

tOI·io� eOle.·e§pouden,.,
cla e datilografia.

A MUSICAL

diariamente, â
desastre I
de Gaspar Senb:uoas

Aqui está
M E fI

(oínpanhia Nacional de Seguros Gerais

"'"

una razao por que a

O p O

..

mais

R L E

noite, das

A Dra.

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

se impõe á confiança do Brasil!
Rs.. 15:000$000

Testemunhas:
Miguel lvialty
Eduardo Horn

(firmas reconhecidas no tabelião BrUo)

Florianopolis, 80 de maio de 1938.

Ilmos. srs. Machado li Cia.,
d. d, agentes gerais da METROPOLE

Companhia Nacional de Seguros Cerais

NESTA

(Esl.eeialista em doeneas de
e creanc:as)

CONSULTORIO

Roa Felipe Schmidt� 39

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

Doze'lAsturías
Circus

Estréou ontem, ás 21 horas o

<Astucias Circua», o seleto e mag
nifico conjunto que ora nos vi
sita e que vem precedido das
maiores e melhores referencias.

Bijou, o cachorro matemática
unico no genero, demonstrou o

seu �rande valor de calculi sta.
Malabarismo, bailados, finas pia.
das, musica, ocultismo, sapatea·
dos e mil outras atrações, Iize
ram o encanto de quantos tive
ram oportunidade de assistir tão
interessante função. Para hoje
está marcado DaVI) espetâcule.

Desejando-lhes os melhores negócios, subscrevo-me alilradecido,

de Vs. Ss.
Amo. Ato. Agrdo.

(assinado) ATALIBA XAVIER DE ATHAYDE

Consulte nossas tarifas. e confie seu se"uro
a uma organização genuinamente brasileira.

E�3tava con·
dê""',;,�do pelo
Tribunal de
Segurança

RIO, I - Na jurisdição d.1
3'. Distrito Policial, foi prêso,
pile um investigador da sub-sec
ção de Vigilancia, em Botafogo.
Jaime Rezende Pacheco. conde
nado pelo Tribunal de Segurança.
como par ticipante no levante do
3'. R. L, em novembro de
1938.

O prêso foi removido para a

Delegacia Especial da Segurança
Politica e Social, d. onde terá
de stino conveniente.

METROPOLE

merece bem o titulo que lhe deram:

A MAIOR SUPER-PRODUçAo DO ANO!

NO MARALMAS
�OM:

Lavando--se COID O Sabão

"Virgetn Especialidade·'
Cia. - Joinville MR�A REGI§TRADA

economisa--se tempo e dinheiro.

--------------,-------------
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




