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;

do Ministerio'
GAZETARIO, 11-0 Ministerio esteve reunido no Pa .. I

lado do Catete, sob a prestdeneta do chefe da Na-
I

ção. A reunião teve inicio is 14,30hs.eael� compa ����������������������I���������������������
receu ainda o chefe de policia, capitão Felinto Muller. iA V O Z D O P O V O

ICOMUN CADO OFICIAL Proprietario e Diretor Responsavel J A I B O � A L L A D O

IV I Florianopolis, Terça-feira 12 de Julho de 1938 I N-UMERO 1196

Dimitiu ..se O sr.

Oulcidio Cardoso
SÃO PAULO, 11 - O inter

ventor sr, Adernar de Barros
assinou hoje o decreto de exone

ração, a pedido, do tenente-coro
nel Dulcidio do Espirito Santo
Cardoso, do cargo de secretario

I de Segurança Publica, cargo que
vinha exercendo desde a implan
tação do novo regime. Para IJU"

bstituir o secretario demissiona
rio, foi nomeado, emcarater interi
no e em connssao, o sr. Alvaro
Figueiredo Guião, titular da se

cretaria da Educação.

RIO, n-o, casos estã.se repetin-. perto, a aglomeração Corri, Um
do de uma maneira impressiooan- i sujeito de altura regular, branco, RIO, 10 - Já referimos ter o que a situação aconselhava.
te; mais um bilhete de lolf'tia foi mais ou menos bem t -jado, �rn ex- tenente Fournier, chefe do 83- Mais tarde, pude saber, que o
furtado ! tanto nervoso, passou por Dum

salto ao Guanabara. na madru Severo não estava prêso. Procu-
O cégo Miguel Condado, resi- raspando, de anbros Qu.mdo sou-

gadn de 11 de maio, deixado a rei informações pelas colunas dos
dente á rua Cirne Maia, 28, no be do que sucedera, era tarde. Embaixada da Itália, expontanea- jornais.onde lia que o. ex-capitãsMeier compareceu ti delegacia Tenho a impressão de que t) la-

mente, em companhia de seu Severo Fournier continuava fo
do 8" distrito policial, á rua da rapio era o tal individuo, nervo-

progenitor, o coronel Barro'! Fo- i ragido;»
Alfandega, acompanhado do se-. so e andando ás pressas, em r;en-. urnier, entregando-se ás autori-Inhor Rubens Fonseca, comercia tido contrario ao local da ocor- d d f' Iha es que o izeram reco er ao. "Estou bom, não serio residente á rua Lui;,: Guima-. rencia. F t D qn d Caxia I' .

d d
' f'

or .e urrt e e .axi s. afll·J·am��rães, H, em Grajahú. Ateudido , Miguel Con a 0, o cego, a lf"

Ipelo comissário Amador, o cego! meu que c bilhete de vinte <gas- •• _I Depois de acender um cigarro,
exclamou: ! parinos», tem o valor de 120$000. Na resldenclu do pai; proseguiu o ceI. Barros Fournier:
=-Furtararn-me o qilhete intei-" E acrescentou: do ex-tenente «Certo dia pela manhã, dez

ro n. 22..1.70, no valor de . . . .. -Não é a primeira vez que me Curioso seria obter detalhes ou doze dias após o movimento
J20$000! fazem desses furtos. Mas. agora, sobre o caso. Assim, dirigimo- integralista, fui abrir a caixa de
- Imediatamente, a autori- resolvi dar queixa. E será sem- nos á rua Amaral, 26, no Anda-I cartas da porta de minha resi

dade tomou por termo a queixa pre assim, de hoje em diante.
i raí, onde reside o coronel Barros deucia e, entre umas. tres ou qua-

do vendedor e tomou providen- : Fournier que nos atendeu e ama- tro cartas, encontrei um papel
cias para completo esclarecimento --------.-.- ----.---

I velmente nos disse: dobrado. Abri-o e dizia apenas o

do fato.
-

«O meu filho não apareci'! mais seguinte:
Após prestar declarações ao

R ·d bS· I em ca.s?,.desde o, Carnaval. Vivia «Estou bom. Não se aflijam
comissario os repor teres OUVIram apl ez na pu jl-' no edifício Gnará, 11m Copaca- (a.) Severo».
Migt:el C�ndadc. N' • bada. �ui procura-lo, no seu es- Levei-o, imediatamente â mi-
E' um velhinho muito c.vnhe (ara0 dos decretos tabelecimento comercial e em QU- nha .esposa, para acalm,al.a e, des-

cido nos nossos circII108 lotericos. .' � t, tros pontos onde costumava estar se dia em diante, pasaamos a ter
Sua voz enche as nossas ruas, ,e não o avistei. Indaguei e dêle um pouco mais de socego>,

diariamente apregoando a sorte RIO, Ll-e-Assinada pelo sccre-. ninguém sabia.
�(JS que pa�sam <'indiferente� ou I t ario ?8 p�esidencia d� . Rep.ubli- i «Não vejo o Sev.el�o ha muito
com o coração cheio de esperan- ca, fOI enviada aos Ministerios a tempo e+-era u estribilho que eu

ç;as em dias melhores. Ontem, I seguinte circular:
. ouvi� diariamente.

pela manhã, na esquina da rua «Levo ao voese ?Onheclmer,:to Minha esposa esta va apreensi-
Sete de Setembro cora fi A ve- que o exmo, sr. presidente da He- va, Procurei socega-la, dizendo
nída ouvia-se, de instante a ins-Í publica, considerando necessário que Severo estava em S. Paulo,
tÍlnt�: coordenar e imprimir maior rapi- tratando de negocioso Os dias
- E' o <porco»! O 22.4.701 dez ao Serviço de Publicação dos corriam e eu já começava a fi<::IH
Era o cégo, que nada tem e atos, oficiais, resolveu que, a par- alarmado.

tudo promete. revendendo o bi- I tir desta data, os decretos nume-

lheta tentador.
. radoi, e. os ?ecret.os-Iei" de. todo� A�g voltas �om a po-

- Foi quando - cont�u ele i os MlIllsterlOs. sPJam .envIados a

I lieia
ao reporter �e chegou a mIm unl! Imprensa NaCIonal, dIretamente,

H . I Bsenhor pedi�do-me um quarto, I pf'la Secretaria da Prelidencia da Fa um� pausa. eúo corone ar-

.'. _.. ros �ourmer contm a:
011 sejam Cll1CO fraçoes. J a eu' Rt'puhhca:o. U I

-

f' Q t I,

.

I
« ma man la, UI ao uar elhas dar. ma, _:le me ·omrlll I)

Genrral onde falei com o gene-bilhete das maos, e começou a! .ral Alm'eno de Moura, então co-

contar: «1-2-3-4, .. », pardar-j • 'mandante,da l' Região Militar.
me a Impressão de que ei'tava

A ·Intento!'a Inte Meu velho ami"o e companhei-cortando as fr!ções. \ias. par.oH· H
..

ro de ca�erna, pe;guntei-Ihe:na quar!a e nan .cantou. a .qllln-; grall·sta na M . -«Almerio saberá por onde
ta fraçao! PedI-lhe � !}Jlhete'l a- I anda ° Severo?»
Ninguem respondeu. G�IteI. C�e-l I -«Fournier-respondeu-me êle,
&,ou o povo. E o laraplO snmm rinha ; o seu filho parece que hnda com-
se, quando ,0 sr. Rll.beng Fonseca'

. plicad'l com fi Policia.»
me trouxe a delegaCIa para dor : Procurei maiores esclarecemeu-
quei�a. RIO. 11-0 delpgad0 Bramlão to e o general Almeri� de Mou-DIsse nos este, na presença do 'Filho, encarregado. do i�querito ra aconsel':lOu.me a dirigirlme aocomissario: referente ao movImento mtegra-. chefe de Policia.»-Vinha eu da rua r;onç�lv�s lista de 11 de maio, na �arinha, I
Dias para á Avenida. .AVJ�tel, concluiu ôntem o relatorio de seus

I

C -

dI 'd d f á onsplran O
.
trabalhos. Aque a autOrI a e ar

N pr' C I
.

.

'entre a, na pr6xima segunda-fei- "a o ICla .entra -:-p.rosegulUI

ra, a� capitão Felinto Muller, o coronel Fourm��-fUl mforma-

e chefe de Policia do seu relatorio, do peja sr: . E[�llho Roma�o de

: bllm como dos autos dos inque-I que a PolIcIa t��ha conheCImento

I rito!!! procedidos nos sestores da, de certas l'e�moes l5ecretas, e�
Armada, em que lIe desenvolve-I que se conspI�ava contra o regI

I ram as atividades dos integralis-I me e das qual� Severo era fr.en-
• A tas, na madrugada daquele dia. I q?entador aS�Idl.io, teudo SIdo

Foi recolhIdo ao xad.res ?a Po- A parte mais importante da i vlsto._saír, mUltas V8Z?S, dessas
licia Central. pelo OOmISSarIO Ha-

peça daquela autoridade , a que; reUDIoes, ex;n �ompanhIa do ceI.
roIdo Reis, que se encontrava de f ataque ao tender Euclídt>s FIgueIredo.'

. ..

d S'l
8e re ere ao

serviço, CrIstIhano alva, par- c Ceará, e á Diretoria do Arma-
do, com 22 anos d� ldade, natu-

mento, situada na Ilha das Co- .ma notieia aluei-
ral deste Estado, o qual, extraor· bras. nantedinariamente embriavado, tentou

Ad' d l-T'" ----.---------.. c n eI e .Lterodes para Pila-penetrar na Jesidencia do sr. Ali-

M.
.

t. tos - prosseguiu o nosso entre-pio Assunção, armado de punhal laIa par lU para j villtadQ - durante cerca de d.ise foice.
meses e dez dias, sem que nada

Valencia soubesse, de positivo, a respeito

I ao p&radeiro de Severo.
.

Na manhã de 12 de maio, a-

Menores es .... ! HENDAYA, 11 - DepOIS da chava-me em casa, preparando�
I tomada de Nules pelas tropas do me para saír, quando ouvi, em

adas general Franco, o general Miaia altaH vozes, por um radio da vi-

per partiu apressadamente de MadrId sinhança, o «speaker' anunciar
para Valencia, afim de presidir a que elementol integralistas ti-

A Policia de Porto Alegre, in- uma conferencia das Rlltoridade�, nham assaltado o Palacio Guana-
f�rmou a Sccretaría da Segurança na séde do govêrno civil. bara, �eQmaddados pelo ex-eapi-
Pública do noslo Estado, de que O general republicano, depoill tão Severo Fournier:o.
devem ser aguardadas no port� de exami.nar?� fortificaçõel, a- ! Fiquei alucinado. Minha espo
desta capital as menores

. �eD1 chou-as IOsuflclentes e orden�u 5a so�r�u um gr�nde abalo c?mArl e Maria Vezaro, qut> VIajam I que fosse acelerada a construça') a notIcIa. ProcureI. na medIda
a bordo do ITAITE'. I "e outras maia. • ti9 possivel, dar alguns passos

Adoração

SÃO PAULQ, lI-Informaram' art. 7 da Introdução) ordena que,
noticias de Porto Alegre ter a aplicam-se nos casos omissos as

Inspetoria Regional -do Trabalho disposições concernentes aos casos

tomado conhecimento de 11m caso analogos e, não as havendo, os

original e que não se enquadra principies gerais de direito."
em nenhum dos dispositivos da E terminou o sr. Abrahão Ri-
legislação trabalhista vigente. beiro:

Deixando a embaixa- Essas noticias referem tIue o -Haverá quem negue que, sob
tia da Italia sacristão da Igreja de Nossa Se- certos pontos de vista uma Igreja,
P. f nhora do Rosario, de nome An- onde se prega a religião e se di-'t-, •• I' inalruente, quarta- eira

tonio Fortes, apresentou '!ueixa zem missas, seja uma verdedeirapassada, veiu o episódio da em' •

baixada italiana. contra o vigario que o despediu casa de caridade, onde se curam

Depois que o Severo lá se as i- após 25 anos de bons serviços. as almas, como nOB hospitais se

lou, achei da bom alvitre não Antonio Fortes reclamou aposen- curam os corpos".
procurar o em»aixador, aguardar tadoria. Se isso fôr impossivel,
0S acontecimentos. informa-se que reclamará uma'

Cêrca das dezenove hora9, te- indenisação. A Inspetoria do Tra
lef(illlaram para minha resinflDcia, balho da Capital gaúcha achou

avisando-me de que o embaixa- que a lei não cogitava de caso

dor Lojaconu evlicitava, lá a mi- semelhante e, por isso, até agora
não resolveu nada.nha presença, a pedido de meu

filho. Sendo o caso interessante resol-
Fui e, pelo Severo e pelo em- veu. um importante vespertino

baixador, tive conhecimento de pauhst:_a I?ro�urar ,0 �dvo.ga�o
que o meu filho desejava entre- Abraha? R�belro,qUQ e um dos jUfl$
gar-í<e ás autoridades e de que I tas maIS Ilustres e. ?onhecedo�.:s
todas as eomunicaçães já tinham do assunto da p�uhcea, que. ��o Em companhia do sr. Ját.a

sido dtlda:- pelo representante da se furtou a emItIr. a sua opuuao Guedes, Secretario da Interven-
Italia nesse sentido. sobre o assun�o,_ dlze�do: .

toria, o sr. Des. Gil Costa, cate-

O Ministerio da Guerra, avi-
- -l!m saCrIstao fOI despedIdo dratjco da Faculdade de 'Direito e

sade, mandou dois oficiais supe-
sem justa cau�a, e reclamou pe- uma das mais eminentes figuras

riores, afim de o conduzirem ao
rante a a�t�r!dade competente. da magistratura e inteletualidade

Forte Duque de Caxias. Nós e o Esta, na duvIda, consultou o De- catariN.enses, visitou demorada
Severo, saímos da embaixada partamen.to �o Trabalho

..
A res- mente, sabado ultimo, a Peniten-

t t d I t b ciária do Estado.italiana, rumando para o Leme, p�s a er!11 SI o que as eIs r.a �-
onde está situado o forte. lhlstas ?ao conhecem a pr,?fIssao Assinando o livro de visitas,

de saCrIstão, parecendo aSSIm que S. S. cOllilignou ali a sua impres-
Do sacristão gaúcho não tinha di- são, altamente valiosa, daàa a
ez eontos para pa.. reito ali'um. sua reconhecida autoridade, ine-
gar ao advogado I -A mim, me parece que a gavel imparcialidade e o seu
Na viajem para o Forte, o questão não é tão simples�pros- perfeito conhecimento das neces

meu filho tirou do Lol�o um ma- seguiu o sr. Abrahão Ribeiro. E' sidades que, no tocante, afligiaw
ço de notas e disse-me precisa distinguir: se o E'acristão o nos�o Esta_do.
«Meu pai, este dinheiro é para era mero sacristão, simples aju- ,

A lmp.ressao que s. S. escreveu
pagar, o meu advogado. São dez dante de missa sem remuneração e a se�ulflte: .

contos.:> nada pode recl�mar, pois a su� .

« DeIXO aq?l, ne�te livro, con-
Deixei-o depoi!!, na prisão, e função era toda piedosa ou reli-] sl.gn�da a mmha Jmpressão não

voltei, no mesmo carro, para a giosa. A reclamaçã.o seria até con- I
dIreI �pe?as de satisfação pelo

minha residencia. traria aos principios da sua reli- �ue VI, SIm �ambem de franco e

Declarou-nos, ainda, o cel.Bar- gião. 8!nCerf.> entUSIaSm0 pela obra rea-
ros Fournier que encarregará o S·' '"C lé d

hzada. Membro do Ministeric
advogado M�rio Bulhões Pedreíra . dI, P?re�, o sacflt"" aob, a m e Publico, ao depois Jais de Direi-

.

.

aJl1 ar a mIssa, era am em ,como t t f'de pal'trocmar a causa de seu d t d d S
. o e menos empo az corregedor

. ecos ume, emprega o a acns- ceral do Est'ld
..

I'fIlho, que, como se sal:le prolllw- tia encarregado d0 seu arranjoe.
� c. o, posso ava lar

ciado será julgado pelo Tribunal r
'

h d
. maIS do que mnguem o gigantes.

d S N· I Impeza, gan an o por JSSO um co passo que foi dad I t Ie egurança aCIOna, ordenado poderá reclamar se foi .

o pe a a ua
Na proxima segunda-feira o·· t

'

t d d'd
Interventona em matena de as-

. .
' lUJUS amenn e espe 1 O. .

t' 't" .ex-ofICIal, que se encontra prêso <" • SISo enma pem �nclafla, pOIS que,
na Fortaleza da Lage, será ouvi- -L verdad� que� a leI �2, que felIzmente, Sl!umos do nada para
do pelo delegado Paulo Pinto. re�ula a materIa, nao cogIta ex- o tudo, do relativo para o abso-

Para obter mais algum escla- pres�amente .de. empregados_ de luto. �fetivamente, pelo que é
recimento sobre o ruidoso caso, IgreJas, e .saCl'1�tI�S. Mas a I�I dos na sua Imponencia, nas suai> in-
d·

. .

d'f" ,-, , comerClant.>S, mtlmamente hgada tenções na sua adml'nl'straç-lJ,Jgllllo·nos ao e 1 1010 'Juara, a, I di"·
,

. ao, norua Copacabana 598 onde mo-
aque ,�, �c ara e�press1Vamente seu de:'lvelo pelos tl'iil1sgressores

l'ava o ex-oficiai'.' que �o�l81deram-se. casas co- da lei penal, a Penitenciaria quemarciais para os fIOS do decre- acabEI de visitar com orgulh dt t t bl' .. , o e
o, en re ou ras, os esta e em- JUIS catarinense é uma obra bt d .

h .. ,. a so-

mden �d � en�m?,_ OSdPItals"dcasa luta, definitiva. A todos, por-e �� e, mstItu�çoes e can a�e, tanto, que cGlaboraram e colaetc. Ora-contI�uou G ent:.eVIs- boram ainda no seu aperfeiçoatado-embora aI tam�em .nao se men�Q, o meu caloroso parabem.fale. eXRress�mente de, I�rejas,. t?-I Fpohs, 9-7-38. (a) Dea. Gil Cos.davia a lci geral -tCOdlgo CivIl. ta».

»Os autos de processo ainda
não chegaram ás minhas mãos.
Tal deverá acontecer, ainda hoje,
á tarde, ou, então, segunda-feira.

O julgamento fica dependendo
de estudo que terei de fazer, da
data da intimação e demais pro
videncías, que se tornarão neces

sarias. Com tudo. pode-se calcular
que, por toda a semana entrante,
nos ultimos dias possivelmente,
se pronuneie definitivamente a

Justiça Especial.>

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sernpre.Qualque
que seja ti sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão
.._----_ ..__....._.-... -.�

dispensa
�������������������!���"�.M��mm.

pelo
do sacristãoA

conego

Penitenciaria
Estado

do

A impressão iBupar.
eial d. des. Gil (;osta

De punhal
foice

o julgamento
-OuvídG por um vespertino

sobre o processo FQurnier, o co
mandante Lemos Bastos, juiz do
Tribunal de Segurança Nacional,
deClarou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GJl!.�ZETA
-----------------

Flo�janopolis, 12-1 --19.38
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•

?:;}�V1>�:
Os defensores do rubro-negro, por 2x1r oorn sua forrnidavel e indôíY"i

ta vontade, super·-:?lrarr, o esquadrão avaiano até então invícto no certame rnggno
das·te at�c,). Danr"Aa�a e Braulio foram os autores dos tentos do Iris ao pessr-:') que
Sapo COf')qt".dstou o único gôlo para os seus.

DESPO TIVA
REDATOR: Osmar Cunha

o número de concurrentes

origi_jor.
Pedro de Moura Ferro rnal. Advogado

rer�mos portanto entre. outras,
Rua TrajfltlO I. (sob.) I

as seguinres provas: COrridas dOe CARTAZES I75, 200, 400, 800 e 3.0
metros, saltos em altura com e I Isem vara, saltos em distancia, lan- DO D IA

Içamentos de dardo, disco e peso. I

.. A. diretoria ?a �iga :Atlética PROGRAMAS DE HOJE:
Catannense aceitar a pedidos de

inscrição de at,létas _pa u c\ ual ] ODEON, O lid@r dos
campeonato, ate o dia 30 do cor- cinemas lrente mês, A'S 7 30 HORAS:
•• __ ._._•• � •••••••�.�. I

ExterrH�to 4x [timo, em aguerrida peleja, as equi
Améric iS 4 11 p;S representativas do �imoellse S.

E "C., local, e Agronomica F. C.,
ncontraram-sel� andte-oiltpeml'hem desta cidade, f��ultando num em-

jogo amistoso rea rza o na a O·
d 3 ')

.. pate e x..}.
ça as equipes acima.

_

O match foi renhido e no final
da pugna os louros foram dispu
tados por um empate.

Dos 4 tentos do América 2
foram feitos de penais.

Os do Externato foram con

quistados por Solon (2), Cunha e
D
A federação �atarinl:nse de

N I esportes em sessao rea izada a
e son.

ou' d 11 'h' II 6 do corrente, concedeu filiação5 meninos e ouro eXI sram t , I L' I'
. .

um ótim d - de i . , - I a nove 19a At enca Catarinense,
o pa Tao e jogo 50 nao

I id d
.

d id d
. enu a e que superintenderá toda

vencen o a parti a evido a falta
ivid di'

.

d
.

I, (I h "N' d d
. auv: ac e at ética esta capita •

de c ance. a ver a e, os gma- A'
.

id I'
. .

fil'. . relen a �Ioa ja se taram
SIanos tiveram sempre a suprema- .

1 be.
- h d I os seguintes c ti ':5:

ela, nae aven o em suas .rostes , .

E d F
.

Id d d
(,rernlO �

sportivo os UDCIO"
nomes fi estacar, ten o, to os, '

P 'bl' P I R Sid It nanos U lCOS, au a arnos ; •

aglü
a

d urad E I' t c., Avaí F.C., Atlético Catari-

dqua ro,
t

o x. ema o for-
nense S. C., Esporte Clube Fio-

mou a seguin e maneira:
'r AI' LSflnta�Rita nanopo IS e ?o UZ.

Ovidio (Calado) Bento Os clubes hliados, dever�o re-

C· C I H r meter, no menor prazo pOSSI vel, oiro UO la euo
dos i e.tlé _

FI
.

Acaderni S' ." 1 I
nome os . ó tletas que tornar ao

avIO, ca ermco, ' 01011. j''1e ,00 .

':>' 6 h (r.' , parte no campeonato de atletismo
e ",lggen ac baIano). d f' d

'

este ano, para e €'lto e registro.
Limoense 3 X Agíl.�O- A primeira competição esporte'

nomiea :1 I basica reaiizar-se-á a 7 de agos-
No distrito de Sl\CO dos Li- to próximo, devendo versar sobre

mões, enfrentaram-se doming') úl.! torla� as prova" desde que haja
��

Liga Atlética
Catarinense

€INE� f::OROADOS

(;ompetieão de
u.nyisshnos

As aHaccões dos rins acarretam a

necessid;de de rigorosos regi...'TIG.ru3
de oltrnentução. É um verdadeiro
supplicio para uma pessoa qu-e l3of
fre dos rins. sentar-se á mesa onde
os bons. acepipes lhe são prohibi
dos, Felizes aquelles que pedem.
mesmo depois da entrados na ve-

lhice. gozar os prazeres da boa mesa.
Entretanto na., é difficil oon-

Q.
\ I

�
seguil-o. Basta ter o cuidado de

/) trazer os rins limpos e desinfecta-

�. �
àos com HELMITOL de Bayer; tão
eHicaz quanto agradavel de torneir',
visto que o seu sabor é o de uma

limonada.

SI OS RlNSVÁO Bt:A HELMITOL t A GARANTIA
A SAUDE É BÔA DE UMA VELHICE SADIA.

.i

ü flELMITOLEB

O estupendo celuloide daWar

ner com Pat O'Brien, Ann She
ridan e Humphrey Boggart

SAN QUE'lTIN.
Preços-2$500 e 2$000.

Leilão REX, ás 5, 7 e 8.30 horas:

O filme completo do jO;s0B'( -,
SIL x ITALlA.

Preço-2$OOO.
Terça feira dia 12 serão vendidos

em leilão. no prédio da rua. Felipe
Schmidt n· 48. a's 19 horas. moveis
para sala de visitas, qua rto de casal.
diLO solteiro. louças. vidros. armaríos'f

ROYA�, ás 7,30 horas:
guarda roupas com espelhos. fogão ,

economíco e muitas ntudezas e uma TUfÃO com Oscal Homolka,
maquina para fazer meias. Ray Milland e Frances Farmer ,

Preços-2$500 e 2$000.

e fabrica
de

COLCHÕES ACOLCH'OADOS
Mais um for ...

mldavel sor

teio

Travesseiros e

Executa�se

Almofadas

l11edidaem qualquer
qualidadese

18 de -Jutho
Preços especiais para grandes for

necimentos
Premio

•

maior

Só na única Fabrica 5:450$000
s GUElMANNL e muttes

outros
Caijxa Postal, 19

EsI. do Paraná
menores

f::onsultem os preQ)os para se ce.·tifiearem dos 1108808

I.i"e�os barados

Representantes nesta capital

Cía.MACHADO
.i
, .

Caixa Postal 37 -

-

TECHNA.R.r-/���Jf
, "itf

.. �.�·1
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Consultsrio. H!!cI
Meird,;!S 10

i: ,�: :g"! 9 Fi %.}\� �. t7$1 $!�tii< �t ".�' � ':J;} :;y�� t� '�".•J� ..:J�

�� Bayer Fi � no
l-"'U! -t'rajano. 11

t
e '�1-::;'�'•. S-'h . 'd'.\\ .. t. <,'. "i.e . In. Li

I T ,.' teíone 1.172

I
r csidencia 1.686 I ,

__ o

-----·-----1

A's 1 0,30,� das 2 ,,:3 4 h:.

Resídencía: RS!· './ C\J .c ,

de Ouro h i J ::� ,

Fone: Ccnsultcr'q, ; ;;'5
Fone: HtSldL".c"�. 1'':!)_,

to7f_f-{1 u.,(\.s
fSP1NHA3
ll'.C,'�AS
;GZ;::M ..�.s
�1�NCl�{8 DA PruJI
Jjt1:i�THHOS
;.}'�)/�':'S 13RAW'A"" ..._

''li' JMfrlSMO
�,\li?J-,VLAS

�rl'Plii I.rtlCAa

Avisa zos :::r:.1;'-:cs E'

antigos cons tl't. r' (. S ( lI"

reabriu seu cs: :1 'r O d�
.,

advocacia (' CC" ... ".� :

aceitar rh2ITl,'(":5 �'8J D.

trabarhar e: 1 �.: • _" r

comarca CO i..7� l rl ..
,

f",:;, ,i,,;rtf' cml tOIllív
:J."..... f,1);) w;. ..

";'H''l\�ia e

,:-, ',]j §�. 'III
�. ,Sí-., �> M .,

_o} Cl.mb.kl4l ,�
.1 '''''"s. �Ú:JttliSti!!fWU

E;critor!'): :'. "'.

f'�.";l' 1

.
, f._,

J")

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

Andar Apartamento
Postal, 784

•

Caixa

C�INICA: . �E'D;CA - Cirurgica das MoJestias da
Pele.-Slf:hs,- Blenorragias e suas cornpflcações-s

, <?Iira msul.ln,'ca da magreza- Regimens
obesidades, diabetes e molestias ela nutrição

Dr. Miguel
w,oamaid

�2_2GE .. 'Fret
l'

CLINICA GERAL
,Dr. f'�dJ'o d"ii1oun 'err:� t

. r· -"""il�.... .r�

Vias Urinarias Advogado
Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 elelone, 1 595

Res. Hotel Gloria-fene 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

,
I

�Rua Trajane, rr 1 sesraJ(t

I Telephone rr 1548
.

li!;j: _w "1Z:� �.........:::..." ,.. ',.:t!$ .3''''

Dr, Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Dírelte
Advega na capital e no interior deste e do Estado de -San

ta Catarina.
Escrilorio' Rua MarechalFloriane Peixeto, 131

eebrade sala n' 1
SANTA CATARINAPARANA'

I Illliritubit
Rio GraalJe

Pel.tas�,e
PMtolAlegre

C01\..JSULTORIO·--Rua Tra
aae N. I � das 1 O ás 12 e

das 15 as i 6 112 horas,

TELEF. 1.285

o Paquete L�AGIBA saitA á 15 do
ente para:

A• Recebe-se cargas e encsmendas até � véspera :da�ídas doi. pa,�uetes
·2 -

..

!"-.� VISO e emite-se' passagens, nos dias das saídâi dos mesmos, á vistalOO a-

Dr. Aderbal R. 11 �����nh�:, ;:c���p�ab���g��d�: areor;� d��e�áor::� ���:g�:� ��:dUZ��a����Ui��
da Si IvaJ l menté para bordo em embarcações espectais.

::r\dvogado I ESC�UiORIO·-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®B. (FONE 1250)
P. 15 de Novembro,"3 sob. ! lRIIi1AZENS-CAIS 13ADAR6 N:3--(FONE'1666) -END. TELEQ. C')STEIRA

Fones J631 � 1290 I Para mais informacões com o Agente
I
I

J. SA.NTOS CARDOSO
----�----------------
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RE1§:�iR'E:SE��T "� NTES

C �
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liA. , II .. 11111 1P .....ta, porlllll •

eII illmlll'hor ,II. mundo

......... - ... UIIII OOM 16 ":li'lo••on. collftlt'Pe.III••

....., que nflo oon.onu! blllltorlQ (2.,5 .IRIII.)
I.tmmll!>l!I.!u. dur�tbr"•• IIJ•

•e�da ;em tuda.... ,.•••

I!iIlIIIlDa. do "a.M.

_ D *'5''%_"",,__

-1-!!":' :ft-JMfISW.

..,.,...,. OI .""''''''"''''�-� = ........,,_""'.,., f'

�
� . �.� . =�"'A=_==.z:

�_I �

j. -=-:.... �. "!:,.;/ e� t�\ � ( ==

ri �
= d,J' '" . ':rH """ \lO7H '" � , ==- � �

� E.l'ldfj-rt�"ü 'T, d<:��� ..
: LJ{!Ln •

, Cal�a !'osta:. 31 .� ��.,tã5. fl\ANCb",Q DO SU .- :,11\. CATAf{fl\:A ,�,
A(:!!�NCTA DE VAPORB�

. f'
,:1 €SJal'FaoJua Salinas Perynas=-Rio , � EP�.g Torres &. Cia Limitada -Rio ��.'� m

MaV€(1.,a�.�o Brasileira Limitada-Rio
Navl1'gaçàP Cabofriense Ltda.--Cabo FriQ t�

.

Vand�id-"r< I'II!I' & Cia.- Sant. s qua
VfACl'fiNS ,. I ET " Pi' RA () P 'TO DO Rli � DEJANEIR

Favorita
loteria a sua favorita

Felipe Srhmitd n· 7 e 17 a

Navegaçào -ntr. BLCf\' REI .joinvüe) (: c:.AN10S.
ANGf"'A DO�� HEIS e RIC'; DE P,NEíRO, diréta- j

rj'( nte. sem transbordo
Tem sempre vetores em porte, carregando

B�LHETES

NOS CL��5IC05 ENVl!.LOf'ES FECHADOS

Formid·ave! !
.,..., r!
I '.,

,F.) ,

f t

.. 'd:'" d .i..'. �,,._.,, .s l, ,J_' Lí., .. 141 .y" �. S':...,�� (;v ..

nhecer nossos preços e c()ndjç�,(:-b de venda.
Uçies de bordados gratís

Informaçêe« com o representante J. Brasnsperger.
e [osé Galli.im.

RualConsflheim Mafra, 66
f LORIANOPOLI5

la�l��i
rUlldc da reserva

10(.i.C.i00â1011$OOO
"259. 746�100$l1flO

,''''1' .. ,.,J .'"' �'"

IXECUTA TODAS AS OPERA.ÇO;:S B.f.\N'CA'f�L�S

AOWNCIAB Ii CORRIti,eNDKNT:&S :1M "TODO O PAIZ

A,81JNCIA LOCA1. PlUA TRAJANO, No 15

Abona, em centa corrente. os segúintes juros:
:&ep. COE J1lIr'3 (COJl.E'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. líantades (limite de 50:000$) 3% ala

De". ,epularf,S (idem de J 0:900$) 4% ala
J)ep . .te aviso prévio (de quaisquer qsaatlas, COI1 retiradas tam-

bem de quaisquer ímportandas).
cem aviso prévio de 30. dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

A �al.a tscelanea

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços
»EPOSITOS A l"R.AZO-FIX0:

po 6 mêses •

por J2 mêses
Com renda mensal R.TRAJANO N. e

. Florianop. _. LJ&TRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: nas 10 ás 12 e das 14 ás t15
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Eodere�o telegrafíco: SATELLITE

4% a. a.

5% c

I A INSTALADORA D �OBIANO-
.

I POLIS,. possue sempre grande stock de materiais
elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

1 sepeciais para revendedores.

%iiG?1i-" .• " "�e: t w'! .... '

!... r ';,
.

1.114

horas

TELEFONE

�.e.a. e �ag,D

'."._
..

De FAma Mundlall
., "f--

A EletriCã1
PÁRÃ •. rFlsu'üçõg9fu UI[TõliC,A "'irAN- li
TENAS DE Rp)DiO, CONSERTOS E�AUMEN· 'I"TOS PROCUREM )� ;

A ELETRICA
'. p

TEM SEMPRE EM STOCK JS A' VENDi\, POR :J
PREÇO!; SEM COMPETIDORES NA PRf��Çf-\. 1·1MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E !�BAT� !d

JOlJRS ELEGANTES E MODERNOS t)
NOVID�L)F..S! VISITEM A Elét�.;tjt.lN9� ::1
Rua Joao Pinto n. 14 . ,IA, ád�tCSIo '.

ACABA DE REChBER UM FINISSIMO SORTl- tJ
MENTO DE CHDVE1ROS ELE'TRICuS, NOVI liDADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

'ft 'ÚY.ê;awi'li�

iA &

Motocicletas

i

I!
I t1

NSU - BMW T I�riumph .. Duerkopp ;
Bieicl�tas: .. NSU .. Duerkopp .. !�

Opel -- Bauer I �
Radies: .. Amerícan-Bosch e Loe- ;-�we-Oota '1ft
Uotore8:-ILO para bicicletas e motocicletas, !�para iluminação de casas.-Elpo-E- �l

clipse-Evenrude para botes.
AeCtssorlos: -para bicicletas e motocicletas.

:��\,;:;

Importadores - Distrlbuldores
r 1�t

João Prosdoclmo & FUhC}S' [i
ICuritiba .. Joinvile • Blurnenau I

Uma organização completa no ramo� estabelecida
.

ha vinte e cinco anos.
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f"1 d a casa! PBANO vende-se um clr;!
\�; en el>l!lse á Ave- I ......

In, rca "Zirner-
Ilida Rio Branco. n.60 A' tratar I ma.m" em perfeito estado. I

qpJ mesma. l Tratar nesta redação. i

11--
._ --

:1
'f Curso de Maquinas e Pile tagem II

. r I

I � I

�,·I
,1
li

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
• DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria Catarinense.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAURANTES.

i REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
I ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

Il , ==�F_L�O�R�I_A.__N�O_P�O_L__I_S __

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

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
,MECANICA j\L\lUTll\iA.

OS I]\�TEnESsADoS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GEl\'ERAL BITENCOUT. 9H ;

i: flOR9ANOPOlLIS IIf�......_�;.;..----..;.-;-...;.-���JCi�Ab1mD��

f,,-''',� • ."..,.......... f""�W,.,,�..JII\1:���

r
.---- ..------- ----------.---------- .. ---

---'--'-1

li Sanatorio_ "��_!!_ta Cat�rina" I
I
� Dr. André Kif�alyhegy :I�DIBE108 P.R@PUIIKfAR!O

P�R[Hl]::S - I'"� q�N�<t' f�::tíi?l(\L". �
tde �;mta (;;':'" ;;!;� �

O;mplhor f'>lJ 'l,t';·, i,."·,,

pala o rratarr.ent
m<nares (pneurnotot ux [,,!I,I .. , .1, .. II ..

torio encontra-se !("'ah�CJd(, 01<1 t.�l.,{,.àl P(-'!dllP", - Vila Vi- �
teria, na Estrada de Feno ::S. Paulo - Rio Grande, 800 i
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-Re instalado com aparelhos mo

dernos de .Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de eSCU!fO, S!Hlf!IJP, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de d- enças graves,

I,
estado postoperativo, impaludismojcronico (malaria), esgota
mento, etc.

.-1

alb S hÚi i'>i;;, ne C(.;ultiio
ás lO 11(jru na AgellCliJ

.)
l

.

Ué: carta chega-a
'�omingo na Europa

.'

In fO r - ' .. - �:! ;-. '::,
,

Sindicato Co�r��ior Ltda.
Agentes: C:a I (JS H ..) ep'l .. ke SjA.

< j \ C) � L� .. -:I:, {) ,A \ fRA, 34 - Flo.ianupolis

1 8 ewG�

uinta-feira
•

I �
. �
I §
I �
,:
CIGARROS "SABRATD�' !�

I =
• 0

" - SAVOIA-��AL'J�:CEDOMiA - I
: :
• FINOS w
,e tB

: AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiP�U5 �
• g! UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO --"IEDA e
i g
i DIVERSOS §
: POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES�,·VEfRA @

I
': - BRASIL - HELIOS - GITANA - �
'.1 ;Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os aía- -�

'1 mados cigarros SABRATI, que além de conterem chêques, �
: desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. f1I

• Os cigarros SABRATI já se encontram a' venda na �
• CONFEITARIA CHIQUINHO. �! �

I e GO®e.�e®��Wi

t
.

IIii �r:,)�arl::l�:::êd:
ri. ! Senhoras e

Molestias de cria-iças
;ií'f';:�i(ir �.í;; ;�1atsn�üil'Jadl·,

�j

Medico do Hospital

14 de JULHO

Rua João Pinto; 1 2

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI. 49

RADIOS

Para seu concerto, procurai a

Casa Mnsical, que conta com a

oficina melhor montada na ca

pital.

Sá u I O Ramos
c:;puiafista em motestias do aparelho getuto urtna

no do homem e da mulher
Ex 'I{(-" :>() e exAss st-nte d i sdviç.l I, ,'Irurgiae
gl' L 1 g d do Frof I'r andão Flib'.
x ; nrctor do Insn.uto de Pr vid : ,'Ia Cunica do

.-<10
f,:. LlO Dlrev-r Li Sef viço Méíico da Assistencia
;}, '�t, "i? inia' ti. ,_h' Pie· de [ar-eiro .

• I'
•

;;ítj( pc '�S'-J'. ialis;v:a en] Urologia .

. ,V",. \·1: !';;;:;{� P é '"tê. lo i). 1. P .

.
'

, -, ;':: f'l .nopous .

, i[': I�(:S d- senhoras. úro',igza
.i. .o: e iturgia.

''1 (e:--, ,e';;.. la 'I ;(u'\ Visccnde de 0\110 '--'re-
I í 1.1.-'009 -F LORIA:"JOPOLlS.

�i IIIMM4 MiU!I!I'i!I .,!. ,!._ ;'!
II CERVEJARIA C A T A R I N E N S E II

I
I

I
Pão liquido?
Cerveja Bock!

ti

SEUS FILHOSVísta BEM
. Lindas e graciosas confecções para meninas e g_rãtDs

na A CAPITA
--------------------.,_�---------------_._-

Rua COllselheiro Mafra
ID. ��---IIliiIlllll:ml:i"7\�:. _,'1,,-I �""�- _.,.IlJ.-....:I

esquina da Trajano
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ASSASSINADO NA "FES--
--��------------------
TA DOS MOINHOS" A GAZETA

ESCOTEI
RISMO

siva

Proprietario e

JAIRO
Diretor ResponsaveB
�ALLADOA VOZ DO POVO

Prática abu- HOMENAGEM AO CHE
FE DO GOVERNO

Sempre que se verifica um de
sastre ou acidente de automoveis,
é comum nos noticiarios a acusa

ção ao'! condutores de veículos,
que são, em regra geral, os "cul

pados" .

A mór parte das vezes os cau

sadores são os pedestres, pelo
descuido com que andam pelas
ruas, entendendo que é só o chau·
feur o obrigado a se desviar, em
bóra leve o carro contra uma pa
rede ou um poste, pondo em risco
a própria vida, para livrar um

imprudente.
Em Florianopolis existe um cem

número de pessôas que estacionam
no meio da rua, fazendo cavaco

sobre os acontecimentos, dando
pouca importancia ao fonfonar dos
autos e isto especialmente nas es

quinas da rua Felipe Schmidt e

Praça 15 e daquela via pública
.om a rua Trajano.
Ainda ôntem, ás 13 horas pro

ximamente, tivémos OpOI tunida:le
de constatar tal abuso. Várias de
zenas de pessoas postaram-se a

entrada da rua Felipe Schmidt,
entre o CAFE' BUBI e A SO
BERANA, comentando o sensa

cional crime da FESTA DOS
MOINHOS e o jogo do IRIS e

AVAI'. causando interrupção do
transito, sem respeito algum ao

direita de locomoção aos veículos.
Precisamente naquele momento, <:Exmo. Sr. Interventor Fede
um auto particular, guiado por ral: Dignissimas autoridades, Meus
seu proprietario, procurava entrar senhores: Associando-se ás inu
naquela via pública e buzinava meras manifestações de apreço,
insistentemente, com completo des- que, por todas as classes sociais,
cai') dos estacienarios. em todos os recantos do país,

O condutor. empregado do nos- vêm sendo tributadas ao eminente
80 alto comercio, a muito custo estadista, que, para nossa felici·
conseguio "pa�se livre" depois dOIl dade, com pulso firme e alt9
imprudentes fazerem com toda a visão administrativa dirige os

calma a retirada. Si o referido destinos da neS3a cara patria na

cavalheiro não tivesse a necesila- hora tão cheia de incerte.as que
ria prudencia, hoje teriamoi!l mais o mundo atravessa, querem os

uma vítima da "FURIA DOS funcionarios desta casa com e3ta

�UTO?':, o velho �isco .. A' pOli- singela cerimonia, alé� de hipo·
Cla SO�IC!tamos �rovldenclas sohe

I
tecar á su� excelencia irrestrita

tal pratIca abUSIva. ,tV:, .

solidariedade á sua ação renova-

I- I dora iniciada a 10 de novembro

I r ultimo, exprimir a mais profunda
. Vacas lel·tel·ras

I.
gratidão pelos inumeros beneficios
recebidos do seu Governo clari·
vicilente e bom.

Procure já á rua João Pin- I A l�i n· 284. de 28 de outubro
to 5, terreo, A MELHOR de 1936, que reaiustou os ql1adros
E MAIS BARATA ração

I
do funcionalismo fed�ral e deu

para suas vacas.-Fortifica aos empregados de todas as cate·

rapidamente o animal, au. ,gorias possibilidades de ace's 1

II
mentando muito a

produJJ
que não lo,avam; o de,,, to n'

ção de leite. 2.290, de 28 de janeiro deste
ano. r�gulamentando as promo·

- - ç.ões do funcionalI·pmo ··1., CIVI ; . a

elevação do limite das pensõell
aos herdeiros do! contribuintes
do antigo montepio tivil; a criação
do Instituto de Previdencia e

Assistencia dOI! ServidQres do
Estado, pelo decreto·lei n· 288,
de 23 de fevereiro ultimo, ora

em vias de regulamentação e que
v&ntaiosamente i!!ubstituirá o a

tual Instituto de Previdencill,
melhor amparando as nossas fa
milias; a concessão de aposenta
doria a todos os serventuarios fe
derais, fazenda dEsaparecer odio-

Lavando--se COlO O Sabão

"VirgelD Especialidade"
WETZEL &

economisa--se tempo e dinheiro.

Profundamente lamentaveI foi
a trágica ocurrencia registrada
durante a festa de caridade rea

lizada na Praça Pereira e Olivei
ra, ante-ôntern, denominada «Fes
ta dos Meínhos s, em a qual per
deu a vida um rapaz na flôr da
vida, emquanto outro a destrôe
na caminhada incerta do futuro.
Em linhas gerais o caso pas

sou-se do modo seguinte:
O 2. tenente aviador contrata

do Fernando Borges, que serve

.a Baile de Aviação Naval, acha
va-se, na Festa dos Moinhos,
acempanhado de sua noiva a se

nhorinha Berta Schmithau'sen.
Em dado momento, passou por

eles, Luís Sotero Soares, de 26
anos de idade, funcionário da
Companhia Luz e Fôrça Catari
nense, acompanhado de Josué
Rego.
Luís teria dirigido um cumpri

meato á noiva do tenente.
E como continuasse a olhá-la O movimento pelo esccterismo

o oficial indagaria si « nuncavira ». vem, nestes últimc s tempos, se

Luís se teria afastado. Mas, desenvolvendo de molde a não

pouco adiante, voltando-se para deixar dúvidas quanto ao seu

o companheiro, estranhára o tra- progresso. Secundando os esforços
tamento do oficial, resolvendo daqueles que se vem batendo

apurar a razão do mesmo. pela criação de núcleos de escoo

Dirigiu-se, pois, ao tenente, in- teiros, como a mais completa as

quirindo si tinha alguma coisa sociação infantil, os nossos oíi
contra ele. Seguiu-se á pergunta ciais do 14 B. C. tomaram a

ligeira troca de palavras, e áto peito tão importante incumhên
continuo o tenente fez uso do cia e já organizaram o primeiro
revolver, detonando-o três vezes núcleo. Numa campanha tenaz e

contra Luís, que foi atingido por inteligente vão êsses entusiastas
dois dos projetís, um no peito e oficiais levar a viva voz a sua

.outro no ventre, caindo ao sôlo paiavra de encorajamento aos

gravemente ferido e sendo trans- nossos meninos, insuflando o seu

portado num auto particular pa- valor e acordando o .sentimento
ra o Hospital de Caridade, o'nde cívico com exemplos empolgantes
veiu a f a I e c e r, ônteru, ás que calam fundo em suas almas.

6,30 horas da manhã. Ontera, prosseguindo a jornada
Após ° crime, o tenente Bor- em boa hora encteada nesta ca

ges, abandonando sua noi.va, eor- pital, tive o prazer de assistir á
reu pela rua Arcipreste Paiva, uma dessas palestras realizada na

perse��ido por populares, vindo a Escela Nova.
ler preso, em flagrante, um pou- Diante de todos os professores
co adiante do <Cine Hex», pelas e alunos daquele educand 'I' io

praças da Fôrça Publica Alarin- dissertaram os Srs, capitão Me�
do Alves de Oliveira e Vilardes nezes de Brito e 1· tenente Ja
Marcelino de Oliveira, que o con- nari. Tão incisiva foram as pala
duziram a Policia Central onde vra� daqueles oficiais. que, posso
foi apresentado ao corn'issario af!rmar, dentro em breve, teremos
Haroldo Reis, que se encontrava ah, ao lado dos mestres que pre·
de serviço. param a inteligência e educam o

Após ser lavrado o auto de espirito, o chefE' de um grupo de

flagrante pelo dr. Ari Pereira e cacoteiros procurando, ao par dos
Oliveira, Delegado de Ordem Po- mestres, completar o preparo
lítica e Social, foi o tenente Fer- daqueles meninos, tornando-os
Dando Bor�es, conduzido para a mais apto� para vencerem na

Base de Aviação Naval, acompa- vida e mais imbuídos do verda
Dhado do Delegado da Capital, deiro eentimento pátrio.
"nente Tilltoteo Braz Moreira. Formados dentro da escola
No interrof;atorio a que foi racional, O!i nossos escoteiros es

submetido negou a autoria do tarão dentro em pouco, gozando
.rime, atribuindo os disparos a I

dos meios que lhes proporciona
pessôas desconliecidas, no momen- rão os grupos escoteiristas, pois,
to em que se viu inopinadamente I a obra iniciada não é daquelas
agredido. que se acham no campo da ex-

A senhorita Berta Scmithausen, periência, senão da realidade.
noiva do tenente Borges, procu- Dou os meus parabens á plêia
rada durante o dia de ôn- de de moços que iniciaram essa

tem, afim de depôr no inquerito, obra; embora não seia nova, é
Rio logrou na encontrada. das que dignificam os seus cons-

Este desaparecimento inj llstifi- trutorell ..
caveI. aliado â negativa do tenen- Meninos, alistai·vos na escola
te .orges, que têm a contrariaI a: de escoteiro, phfa dizerdea comi
toda a prova tesLemunhal colhi. go,

da, não é de molda a fa\'orectlr' Sempre alertaI
a lituação do detido.

O cadaver de Luís Sotero Soa-

res foi removido, após o faleci
mento, para o necroterio da Po·
licia Central, onde pelo dr. Fer
nando Wendhausen foi procedida
á autopsia, finda a qual foi o

cadaver eonduzide, com grande
acompanhamento, para a residen
cia de sua Iamilia, no Estreito,
onde foi enhumado.
A vítima, era eletrecista da

Empresa Lu:lí & Fôrça Catarinen
se e filho do ir. Luís Soares, ca

pataz da mesma empreza, sendo
a sua morte profundamento sem

tida, não só pelas condiçõe ..,; que
a determinaram, como ainda pe
las suas apreciáveis qualidades de
carater. I •
�------------------_.._-_.

J. SA'.
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Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSONRecord de veloci
dade em aviões

ligeiros
BERLIM, 11 - O record in

ternacional de velocidade para
a categoria de aviões ligeiros foi

est.abelecido num percurso de miljquIlometros pelo avião de turis
w. de dois logares, .:Arado � em

BraBde�)Urgo. O aparelho atingiu
a velOCIdade de 208 quilometro�
779 horarios. O record será sub
metido á homologação da Fede
ração Internacional.

(Especialista em doeneas de
e ereaneas)

':;ONSULTORIO

Senhoras

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

I DA' · ·

T O·d
•

I r rmlnlO avares _

UVI os, narIZ,
•

_
.

garganta
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456

Cia.de -

Deatre os que compõe 1'1 o n9S

so magistério, a professora An
tonieta de Barros ocupa, por
certe, um lugar de destaque pelo
brilho de sua inteligência e pela
sua invulgar capacidade de tra-

'j).\balho.
Healizou-se ontem ás 14 horas I sas exeções então existentes, além A' imprensa catarinense vem

na Delegacia Fiscal do Tesouro de outros átos que seria Iastidio aquela ilustre conterranea, há
Nacional ...neste Estado, imponente! 80 enumerar, demonstram a sim- vários anos, emprestando o con

homenagem ao preclaro sr. presi- patia A o carinho com que sua curso de sua pena rutilante. a

dente da República, Dr. Getulio excelencia atenue as justas aspi- serviço de uma cultura ímpar,
Vargas. rações do funcionalismo e fazem fazendo jús ao renome lque des-
Minutos antes da hora apraza- do egregio Presidente Getulio fruta nos círculos intelectuais de

da, aíluia ao local grande nume- Vargas, o grande bemfeitor dos Santa Catarina.
ro de autoridades e convidados servidores do Estado. Ainda há pouco, quando de

especiais, os quais eram recebi' Bastaria êsse, se outros titulos sua passagem pela extinta Assem
dos por uma comissão, conp.ista não o recomendassem á nossa ,.:l- blêa Legislativa, como represen
i!0s srs. capitão José Lupercio miração. para justificar a houie- tante da Mulher Catarinenss, te

Lopes, sr. Luis Bernhaus de Li- nagem que os funciona rios de ve a professora Antonieta de
ma e Marcolino Lima. Fazenda hoje lhe prestam, com a Barros oportunidade de demons-

Com a chegada do exmo, sr. colocação do seu retrato em to- trar, inúmeras vezes, a sua Iul
Dr. Nerêu Ramos, d. d. inter- das as repartições fiscais do país.> gurante inteligência, aliada a uma

ventar deste Estado, e com a nre- Em seguida convidou s. excia. comnreensão exata dos seus tle

sença de todas autoridades. entre o Intervent.or Jo Estado a desven- veres de legítima representante
elas. os srs. Comandantes da d�r o refer:do retrato, o que foi I do povo barriga-verde,
Guarnição Federal, do 14. B. C., Ieito sob vibrante salva de pai. Ontem, dia do seu aniversarie
da Força Publica. Escola de A- mas. natalício, grandes foram as ho-

prendizes Marinheiro, Capitão dcs ,A .banda .de mus�ca .da Fôrça menageus de que foi alvo, ás quais
Portos, Inspetor da Alfandega, P�bhca .mUlto contribuiu para o «A Gazeta», que a tem entre os

Secretario da SEgurança Publica, brilhantismo ·de solenidade. seus colaboradores sinceramente
Procurador da Republica, Presr associa.'
dente do Tribunal de Apelaçã� flOflea- nop�'\I;s V��Diretor de Saúde do Porto e li U ; UI SRA. JOSE' BORN

cutras, deu-se inicio á sessão de

inaugaração do artistico retrato
do Chefe da Nação Brasileira,

O sr, José de Oliveira Campos,
delegado fiscal, pronunciou então
• seguinte:

ter novos onibus ?eflue •.
na dat.a. de hoje, o seu

I amversano natalício a exma. sra.

Pela acreditada firma Crtstoval õ: i d. Gualberta Bom, digna esposa

Ul1sséa,�representantes das afama.1 do nosso conterraneo sr. euge
das marcas de autornoveís "Dodge" nheire José Born.
e;"p�imouth:' e das não me�os co' A aniversariante que desfruta
nnecídos radíos "Crosley", fOI assí- '. 1

.

nad ono preterito dia 4. o contrato n.esta capita de grande! sirnpa-
com a Prefeitura Municipal desta tias, será, hoje, muito felicitada.
capital para o estabelecimento de

quarto auto-ontbus do ultimo mo'

delo, com capacidade para 35 passa
Itelros, destinados ás linhas "Circn
lar" e "Agronomica".
Os carros especialmente construi

dos para onibus, marca "DodSe",
deverão estar em pleno tuncíona-
mento dentro o prazo de 90 dias, Regista o dia de hoje, o ani-
a contar da data da assinatura, sen- .

I·
.

do que os primeiros dois veiculos,
versano nata IC�O do n08.!W eon-

que se destinam á linha ,"Circular" terraneo.;r. Joao MelqUlades de
estão sendo esperados "pelo navi�·l Souza, funcionaria federal.
"Carlos Hoepeke".
Ao que sabemos, Os cQr�os são Ocorre, hoie, o seu aniversaDio

luxuosos, comodos e higlenicos,

10 J
-

G Ib d S·l
com as passagens Hxadas em 300

sr. �ao ua erto a I va,

réis, garantindo de tal modo o lema telegraftsta em Lages.
estabelecido pela empreza Cristoval
õ: Ullssée, que se resume, aos que
nos assegurou um dos seus chefes
em: seguran!;a, hi�iene e barateza.
--------------------_...

A mais ligeira perturbação R'astri:
ca é bastante para alterar o estad.
geral do indívíduQ, tornando-G ma.l
humorado. Ha pessôas que vivem

O TEMPO neste estado ao invés de tomar o

I fi.rme proposito de procurar um mé.

Depa.-tamento de Aé. dlCQ e obedecer-lhe as prescrições.
ronalltiea Civil P�r conta proprÍa fazem diéta.

abstem-se de ingerir alimentos in-
digestos, ma;tí�aill bem e, não obs
tante, continuam na mesma. A's
vezes a situação agrava-se com fer
mentacões gastro·intestinais c fortes
azias.
Tornam alcalinos, sem resultado.

A razão é simples: todo o mal resi
de numa falsa díspepsía acida, que
os pacientes julgam ser a vudadci
ra dispepsia por excesso de acidos
no estomago. Nestes casos, em lu
gar Ile alcalinos. devem u<>a: os

comprimidos de Acídol-Pep:,ina da
Casa Baiír, que resolvem imediata
mente.1 questão: as digestões se

prlJcessaw normalmente. desaparecen
do as fermentações e, cnnsequente
mente atribuida a um excesso de
acido, quando se trata d� deficien
da do mesmo.

m •

Nossa V i da

-
ANIVERSAIUOS

PROFESSORA ANTONIETA
DE BARROS

Aloeu-:ão

Faz anos, hoje, e nosso con

terraneo sr. Pedro Carneiro da
Gunha, alto representante comer

cial nesta e figura rsuitc estima
da na socidade catarinense.

Transcorrl', hoje, o aniversario
natalício do nosso contt'rrancC4
i!lr. Felix I3randão, figura desta
cada no amadorismo teatral.

NOIVADOS
C.at.ratou casamento, a gentil

senhorinha Olga Brito Oliveira,
com o sr. Vicente Trevisinato
babil técnico.

•

Digestões difíceis
e mau humor

p
(

Coletol-ia Fedei-ai da
Palhoea

Ontem, ás 9 hora!', foi inaugura
do, na Coletoria Federal da Palho
ça, o retrato de S. Excia. o presiden
te Getulio Vargas
A· cerimonia estiveram presentes

as autoridades locais, bem como

grande numero de prssoas daquela
localidade·
A solenidad e foi inaugurada pelo

sr. dr. Juiz de Direi to, que discer
rou o retrato, o qual se achava ('o

berto com a Bandeira Nacional, ta·
ll?ndo, nessa ocasião, o sr. dr. José
Boabaid, que, em rapidas palavras
discorreu sobre a significação da·
quela homenagem.

BOletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Preenchimento de
vagas de terceiros

sargentos

Previsões para €) pel'Íodo da�
18 horas de ontem ás 18 hfilras
de hoje:
Tempo-lnstavel, com chuvas.
Tllmperatura-Estavel.
Ventos-Variaveís com raiadas

frescos.
As temperaturas extrema!! cie

OBtem, foram: maxima 20.0 4) mi
nima I5.3 registradas, respecti
vamente. ás 14.00 e 6.40 honu.

-- -

ALUGA-SE dois quartos com

mobilia para cas'll ou !!olteiro
Rua Estcves Junior 94

Fone 1495

RIO, 11 - Existindo ainda
no Exército terceiros sargentos a

gregados, o ministro da Guerra
autorizou o preenchimento apenas

I de. 112 vagas daquele posto nas

umdades das Regiões Militares. r

Joinville MARCA REGISTRADA C)"� '/IROtJ.
••• '7
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