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Desenha-se no Brasil uma intensa atividade das for

ças católicas no sentido de preservar a sociedade dos

males sociais que continuadamente a ameaçam, nesta tor

rente de ideologias grosseiras que pretendem alterar as

bases essenciais da moral social.
O' R AIRO CALLADOO Brasil creou-se á sombra da cruz. Foi o sentirnen- Proprietario e Iretor esponsavel.J

.

to religioso que o fez grande, da grandeza moral e mate-
ANO III' Florianopolis, Quinta·feird-,-t-5-d-e-A-b-r-i1-d-e-I-93-7-------:-,N--t-JM-E-H-O--7-S2

rill, que nenhum ouho povo atingiu neste va�o !erritorio _��_���������������
������������������__���_

sul-americano. Na hora sagrada em que os primeiros s?l
dados lusos pisaram êste sólo, logo ergueram o madeiro

sacrosanto, iniciando assim a marcha da civilização em

terra brastleira, civilização cristã que é ainda hoje a chama

(lue guia as grandes multidões na luta pela prosperidade
desta magnifica nação, Enquanto Portugal hasteou a sua

bandeira nêste país imenso, sempre a seu lado teve a

cruZ e o sentimento religioso era a sua maior fôrça na

integridade territorial do vasto imp�rio. Lançado, o grito
da índependencia, a mesma bandeira 1110ral continuou co

brindo êste Brasil e continuadamente tem sido o pálio
aUlyusto sob que tem realizado uma obra formidavel que
o ;stá levando para altos destinos.

O Brasil não poderia renegar êste patrimonio moral

sem se renegar a si próprio, a tôda a sua obra, á sua

origem e á sua finalidade. O cristianismo é hoje, como foi

sempre, o melhor escudo com que póde aparar os golpes
dos seus inimigos, que são, até certo ponto, os inimigos
de todo o mundo. Aos embates dos que o invejam e

querem destruir, êle responde COi11 a fôrça das suas cren

ças de séculos.
O mundo vive um hora de perigo. Das bandas do

Oriente está descendo a turba dos inconocJatas, dos tre

mendos destruidores de vinte séculos, dos homens sinis

tros que pensam poder esmagar, com o pêso da sua tre

menda hediondez, tudo quanto anda nas nossas almas de

grânde, .

de bé!o e de generoso. Essas criaturas, do�in�
das por um materialismo asqueroso, fundamentam pnnci

palmente as suas esperanças na indiferença com que 05

povos ocidentais, � com eles os �ovos a�eri�anos, at�n
dern a sua investida, sem lhes ligar maior irnportancia.
Mas os acontecimentos destes dois últimos anos trouxe

ram a esses povos a convicção de que era um erro permi
tir que impunemente essas ordas de destruidores conti

nuassern a marchar no sentido de destruir a base moral

de todas as nações; arrancando-lhe a raiz da vida que
I

mais força lhes dava e que era o sentimento da moral

religiosa. Não era um ponto especializado de qualquer
crédo, O que eles atacam é todo o principio de teismo.

I

Deus é uma ideia a destruir. Eles pensam que no dia
em que arrancarem dos povos a ideia suprema da Divin

dade, terão um campo aberto a todas as violencias, um�
massa humana pronta para lhes satisfazer todos os apetí
tes diabólicos. Antes de tal realizarem, Deus é um tropê
ço em que eles sentirão a força que os destrói, os domi�a
e os vence. Por isso a luta é contra Deus, é contra o pnn

cipio sublime da obediencia humana ao seu ,Excelso Crea- ESTUDANTES CATARI-
dor. Destrua-se a ideia de Deus e nada mais haverá que NENSES NO PARANA'
impeça a esses monstros de nivelarem a espécie humana

segundo o seu critério estúpido e material�? . _ .
O referido Ginasio Partenon é efetivamente lecionado.

O Brasil, um dos povos que no espírito cnstao mais Paranaense tem à sua frente o dr. Compõe-no: A sra. Maura de
cimentaram a sua estrutura nacionalista; que. ao abrir-se Luís Calderari notavel jurista Sena Pereira. o ilustre professor
O véu que o mostrou ao mundo, logo sentiu no verbo e na «doublé> , de mestre notavel, € o JOãO Roberto Moreira, lente da
ação de Anchieta a influencia que o catolicismo havia de Ginasio Progres�o é dirigido pelo Escola Normal Vocacional e

exercer na sua vida e no seu progresso; que é um gran- Prol. Fernando Moreira, outra dono de uma sólida cultura: o

de povo que não pôde negar as raizes que o l�rendem á forte capacidade' do ensino na sr. Veneverito Cunha, uma deci
igreja e á ideia sublime de Deus; começa a reagir co�tra a terra curitibana. dida e vitoriosa capacidade em

víolencia destruidora dos perversos homens do Onente. Os alunos que fizeram exames matemática, lente desse grande
Congregam-se os homens since�ament� �atólicos, sob a

nos dois grandes educandários da estabelecimento de ensino secun

égide dos seus prelados, para, uní_ndo fileiras, def:nderem I terra de Julia Wanderley, volta- dário que é o Ginasio Catarinen
a moral dO,s seu_s lares. da socle_dade e da na��o: :ro- ram duplamente jubilosos: pela se; c o inteligente jovem Valdir
dos os elogios sa? pou�os, para, tao gener��a inicíativa. aprovação que obtiveram e pela Buch, que neste último educanda
Ela corresponde a;s mais tmpe.nosas necessidades de. de- bela hospitalidade C0m que os rio. está fazendo um brilhantisi
fesa do corpo SOCial e denunciam uma coragem digna brindaram 08 educadores e o mo curso."

dos maiores encómios. Ficar silencioso diante das inves- mundo estudantil da capital para-
tidas crirninosas dos perversos homens de Moscou e dos

naense.
AULAS

seus aderentes, é ceder a um ataque que não apresenta . . .

nenhum aspecto de afrouxar. E' corno o signo da Esfinge: UM CURSO DE MADURE-
A c�nvlte do dlf�t.or, fl.:�mo�,

ou êle nos mata ou nós o matamos a êle. Não há meio I ZA QUE NOS HONRA I em segUld� umo rapida .visita as

termo. Toda a condescendencia é um crime. �la�se5, Numa sala ampla, com

Janelas abertas para a rua Anita
Garibaldi e mesas compridas
cercadas de jovens, ensinava com

a sua voz clara, uma lição de sin
tace, a sra. Maura de Sena Pe
reira. E, numa sala menor, cheia,
porém de alunos. o professor Mo·
rena lecionava lat me.

Voltando ao ga�inete,acompa
nhados pelo diretor,dissemos a este

a nossa exceJen�e impressão.
«Esta disciplina que tanto os

encanta - diz o prof. Manoel
Luís-é a de todos os dias ou.

melhor, de toctas as r,oites. Vem
d) maneira COlI'O se impõem 05

profêssores, sem gritos, aLtivamen
te, simpaticamente, e da boa edu
caç"ão da rapaziada. E noto C(,ID

HUMANIDADES A' NOITE júbilo mas não com supreza, poi�
confesso que já c:s; erava que os

professores estão contentes com os

alunos e que os alunos estão con

tentes com os professores.»

A voz: DO POVO

Estudantes, aprovados no

nosso Ginasio e ern doi� g1-
nasios peranaenses. Urna
visita. Cnnversa. Boa Ma
dureza e bons professores.
E' uma realiejede o r�csso

Curso de rv'iadureza.

o Curso Catarinense POL.ITIOA.

de Madureza NACIONAL.
Maranhão, 14-0 sr. Osvaldo Aranha, falando á im

prensa, declarou que tudo fez para pacificar o Rio Grande do S.
e o Brasil, afirmando: "Lavei muita cabeça e tirei muita sujeira".

Prosseguindo em suas declarações, disse que o general Flô·
res da Cunha e o sr, Getulio Vargas, apezar do encontro que ti
veram não se' entenderam.

A imprensa local noticiou lar
gamente, no começo dês te ano,

a ída de cêrca de uma vintena
de jovens catarinenses à capital
do Estado do Paraná, a fim de
se submeterem ao exame das
várias disciplinas. que constituem
o programa, da 3a, e 4a. séries
-no Ginasio Partenon Parana
ense, e no Ginasio Progresso.
Tinham sido todos preparados
pelo nosso talentoso conterraneo

prof. Manoel Luís da Silva, que,
em boa hora, reorganizára o Cur
so Catarinense de Madurt:za. A
reconhecida consagração do mes

tre e a exemplar aplicação dos
discipulos tiveram a mais mere

cida das vitorias. Alguns compo
nentes dessa turma de boa von

tade aqui mesmo fizeram os seus

exames, submetendo-se a todas
as provas no nosso velho e con

ceituedissimo Ginasio Catarinense,
Foram todos, sem uma exce

ção, aprovados, o mesmo aconte

cendo C6m os seus colegas que
torr-arem o rumo da vizinha Cu
ritiba.

lidos para uma pequena sala, que
é o gabinete da direção. Pedimos
de inicio, informações e estas nos

O GENERAL GO'ES MONTEIRO NO RIO NEGRO

Petropolis, 14-0 general Góes Monteiro chegou ôn
tem cedo, almoçando com o sr. Getulio Vargas e conferenciando
com s. ex., até ás 15 horas.

vieram assim:

«Como sabe. --disse o prof
Mal'\oel Luís - «oa Cursos de Recife, 14-Continúll sendo muito comentado nos circu
Madureza foram criados, visan- los políticos o rompimento dos deputados Ferreira Lima e Osvaldo
de) aqueles rapazes que traba- Lima, com o situac�onismo pern�mbuca�o. Anuncia-:e agora q�e os

lham durante o dia ou que, por I mesmos serão excluídos do Partido SOCial Democratico. salvo Inter

qualquer motivo, não podem Ire- Ierencía do Il_linistro Agameno� Magalhã:s, junto ao governador Li

quentar as aulas de um ginásio. ma Cavalcanti. Ambos são amigos do, �Imstro do !rabalho. Caso
Por isso, leas são à noite. Cons- se efetue a exclusão, serão eles substituídos nas posições que "cu"

tam de três anos, corresponden- pam no partido peles srs: Car�e�ro da Cu�ha, diretor do «Diario
t-s á 3a' a 4a. e á 5a. série. da Manhã», e alvaro Lins, oficial de gabinete do governador,

ROMPERAM COM O SR. LIMA CAVALCANTI

CORPO DOCENTE

DENTRO DE 15 DIAS TEREMOS O HOMEM
Em três anos portanto, em três
anos somente, póde um rapaz ou

u'a moça fazer o seu curso da
humanidade. E, si quizerem estu

dar, depois, direito ou medicina,
têm sobre os alunos formados
nos Ginasios, a vantagem impor
tante, de serem dispensados dos
cersos pre-médico ou pre-juridico:
O nosso aqui, ..

"Ouvimos dizer, plofessor»
interrompemos- «que é Lôa a

matricula e, bons os professores ... "
«De fato: temos uma bela 3a.

Belém, 14-Na sua passagem por esta capital, o sr. OS"
valdo Aranha palestrou sobre a situação nacional, dizendo julgar
que dentro de ] 5 dias o candidato da maioria será lançado, de
pendendo o nome de um exame das forças políticas do país.

O PADRE ARRUDA NAO VOLTARA' A' CAMARA

Recife, 14-Tem-se como certo nos meios políticos que
o padre Arruda Camara não será reeleite rice-presidente da Cama
ra dos Deputado e nem mesmo deputado.

série e, na 4a. os alunos que Pi
ra ela passaram. Quanto ao

REUNrJ-SE SECRETAMENTE

Rio, 14-A bancada baíana reunuiu-se secretamente na

Camara dos Deputados.
Terminada a reunião, ouvimos o deputado Clemente Ma

riani, que no!' declarou que tendo estado ausente do seu Estado
durante 1 5 dias, reunira seus colegas de bancada, para inteirar-se
sobre os assuntos legislativos e sobre os quais terá que opinar a

bancada baíana.
Indagamos se nessa reunião foi tratada a próxima eleição

da mesa da Camara, tendo s. 5. respondido que ainda é cedo
para se cuidar do caso.

PERDA. DO MANDATO DO Pe. OLlMPIO

Rio. 14-Tendo o vereador Celso Magalbães requerido a

perda do mandato do padre Olimpio de Melo, o desembargador
Arl Pereira expediu uma intimação ao interventor afim de que es

te apresentasse a sua defesa no praso de cinco dias.

Fumem charutos Um tamanho sucesso deu es

timulos ao prof. Manoel Luís e

do curso reorganizado em condi
ções modestas, em que, sózinho,
lecionou, exaustivamente, todas
matérias--surgiu um movimentado
Curso de Madureza coisa impres
cindivel em todas as capi
pltals que apresentam o nivel
cultural da nossa.

Sabendo agora, a nossa repor
tagem que. á rua Padre Migue
linho n' 16 estava o Curso recem

reorganizado funcionando com ani
madora matricula e um escolhi
do corpo de professores, resolve
mos visita·lo e trazer aos nossos

leitores as impressões colhidas.

GESTO NOBRE no P. R. P.

S. PAULO, 14 - A Assembléia E.stadual aprovou com

o voto da bancada do P. R. P. a inserção, em ata, do discurso do
sr, Armando de Sales nos anais da casa. O gésto dos perrepistas foi
muito elogiado, sendo considerado como um padrão de alta cultura
civica.

O GAL. FLORES CONQUISTOU TODAS AS
COMISSOES

PORTO ALEGRE, 14 - Sob a presidencia do sr.

Viriato Dutra, com a presença de 37 deputados, realizou-se, hoje,
a 2' reunião da 3a. sessão da presente legislatura.

Depois de lido o expediente e não havendo oradores ins
critos, pAssou-se á ord�m do dia que consistiu (la eleição da Co
missão Pelmanente e das Comissões efetivas.

Feita a apuração verificou-se haver o Partido Republicano
Liberal, chefiado pelo general Flores da Cunha, conquistado a maio
ria, em todas as comis�ões.

Repressão
aD camu-

•

nlsma

PRINCIPE DE GALLES

RIO, 13 --- Deverá reunir
se amanhã, a comissão par
lamentar de inquerito que
investigará sobre as ativida
d.es secrétas da extinta Co
missão de Repressão ao Co
munismo.
O sr. Adalberto Corrêa,

interrogado se compareceJá
áquela reunião disse: nVocês
da imprensa foram engana
dos. Pensavam que os que
mr.! atacaram eram condores.
Mas agora aos primeiros
clarões da verdade, hão de
verificar que não passam
de morcegos,lI

Dois pasos e

duas medi
das-

ROMA, 13 - O '"jornal
"Tribun;t* falando sobre o

di�curso do sr. Eden diz que
este àisse «Vivemos e dei
xemos os outros povos viverll•
Diz no �ntanto que a Grã
Bretanha não aplicou este

principio em referenda a !ta
lía e outras nações. De fato
é impossivel esplicar sua

atitude durante o conflito ita
lo-etiope, e sua ültima atitu
de em relação ao massacre

de Aç;is-Abeba.

ESPLENDIDA REALIDADE
Mais algumas pa lavraesm torno

da fi agran;(' utilidade dos Curses
de Madureza e da e�plendlda rea

lidade do nosso € retiramos sin°
ceramente convencidos de que o

p-osso ensino secundario esta' de
parabens com a reorganizaçã(l di)
curso dirigido pelo proL Manoel
Luis da Si_va.

Recebidos aml\velmente pelo
seu ilustre diretort formos condl,l-

-»Só vemos pr�balídadei"
dis�emos- de o seu ,:ur'lO crescer."

Dialiamt.nte� his? o prof. Ma
noel Luis-aparecem novos alu
nos. Por ISSO penso que. em bre
ve, está grande saIu --disse--n05,
ap'mtando a sala de vastas mesas

cercad;}s de cabeças atentas-"se
rá pequena pra' comportar os alu
nos dé;\ 3a. série.

I
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oE : tos e instruções necessarras, ao

cabal desempenho desta obriga-
ção fiscal.

'

As declarações deverão ser
m4IVER5A�la5

A partir desta data até 30 apresentadas pelo próprio inte

de junho inclusive, serão recebi- ressado, ou por pessoa devida-

d I I mente autorizada.
as sem mu tas, as éec atações

de rendimentos para o exercício Antes de qualquer providen
�e 1937, Ditas declarações ab; an- cia, afim de melhor orientação,

d d d aconselh unos aos interessados a
gem to os 05 rem imentos in i-

viduais, (Pes�ôas Físicas), e ren-
se entenderem com a Secção. A

dimentos comerciais, industriais e
maior solicitude será encontrada

de sociedades civis, (Pessôas Ju- entre os funcionarias deste servi-

ridicas], ço que são obrigados a dar to-

E, bri d dos os informes.
o nga o a apresentar de-

claraçãe de Pess8a Física, todo Além do lançamento ex-oficio.
existem outras lid d Passa hoje o aniversario nata-

o cidadão residente no País, ou pona I a es regu-
lamentares que r- I' d licio do estimado comerciante sr,

no Estranjeiro, que tenha rendi- • S� ao ap ica as.

mentos produzidos no t.erritorio em se tornando efetiva a infracção João Nicolêu Spyrides. do comer-

d R I t cio local.
nacional, superiores a dez con-

o egu arnen o.

tos (10:000$000), embora por
Esta Secção possue, com seu A'

,

hC�DASTRO, um perfeito e
mversana-se oje, a graciosa

efeito das deduções reculamen- h
o

h Ad r 1\1 h d V'
I f' ,::>

d completo contróle dos rendrnen- s�n orrn a e ma ac a o I-
tar s, ve ,11a a ficar Isento o

t d id E d
-

ena, neta do presado conterrâneo
-

t
os pr o UZI os no sta o ou f F 'Impos 0,

'd
sr. pro. ernando .V1achado. di-

Apr-sentarão declarara-o de pertencentes a resi entes no mes-l _] B'bl" P ibl:t b d °d
retor 'la I loteca u uca.

Pessôa [uridica todas as firmas mo. em ora pro uzt os em outro

injj viduais ou colectivas. comer- ponto do País. E mais. tem o

ci 'is, industriais ou em socieda- direito de pedir todos os escla

des civis, seja qual fôr e volu- rec-rnentos que julgar necessários

me de seu negocio, para orientação do serviço e or

Estás declarações deverão ser ins- ganização do cadastro. A não

truidas com 05 comp rovantes ne-
observancia a este último dispo-
iti d terrni b d fAZEm AH05 HOJE:

cessarias: -balanro e demonstra- SI IVO e ermma tam em gran e

S. PAULO, 14-0 "Esta- :s lid d
o

f
cão da conta Lucros & Perdas, pena I a e ao ln ractor,

do de São Paulo", publica hoje - O d
'

ou relacão de vendas mercantis pagamento o respectivo
longa nota sobre o sigruficado da �

,

t d' f
'

, a vista e a prazo. Neste último rmpos o po era ser eito no ato
renuncia do sr. Armando Sales

h d dO da entrega da declaração ou duo
d di d I caso, avenuo outros ren imentos 5EHTE HOUA

Ao sal'r a' rua lembre-se que
o governo. izen o que naque a

t t 'f' ã
rante todo o mês de Setembw

ocasião milita g rMe n- -I
per encen es a Irma que n o os

' ,

está exposto a muitos imprevistos deu o lt et'd a,o .comdPreen de compra e venda, tais com)
sem nenhuMa multa,' O nascimento de uma robusta

'N
'

a o sen I o CIVICO eseu, Para d ter 'd 'f "h d Ipengosos. ão se descUide ao I c d' t R f alllguere�, Juros de debentuces" - e mma as CI ras o memna velU enc er € a egria o

A PRINCEZA OLGA RO- «travessar as ruas, mesmo as de

I ��t
ce lmen

d e �re se

,qu� �s dividendo" comissões. etc" deve_llmposto poderá ser dividido em lar do sr. Raul Souza e de 5ua

Mt-"...NOFF." pequeno trânsito. A qualquer
I os seus a

velrhsanos m_als en-
cão ser incluidos na relação nara

três ou quatro quotas mensais. -

exma. consorte d. Eolina S. de
,

d' • I
nos, que assoa avam nao pas�ar b I

'

- Findo o prazo de pa am· SInstante po e surglf um velCU o I t d b' -

t !, I que so re e.e� lncida a taxa do
'd

'

g en.o. ouza,

Altiva e laura, a bela Alexan- em velocidade. dque er � o e am Iça0, e:;eraua imposto. serão extraI as as certIdões de, -Está em festas o lar do
dra WY..Jsoska. constc.._tara. ha per- Os pedestres confiam demasia- )e _po l,tJcodPara tse gdum

ar �os Estes contribuintes têm o di, dFiEviDdas e remetidas ao JUIZO ,', nosso estimado companheiro de
d

' , ,n ais e eva os pos 05 a naçaoo , ERAL par t" A Pto de 15 anos, que sua parecença! amente na penCla dos motorIStas.
o Para t f t d I reJt') de 0Pião, podenrlo esco-

b
'"

a a respx Iva Imprensa sr, ntonio uccini
,

'o, 01 E
ou ros, ora a o e oucura,

Ih'
, 'co rança JudIcIal Sb· (' f

' ,

d Ccom a mfe lZ prmceza russa ga, stes) entretanto" nem sempre I,T- f lt' ,er a mane.Ira pela qual quel-
. lssa. a to unClOnarIO os or-

d
'

d d b
�ao � ou, porem, quem visse

d 1 Serão recusadas p,,1 '.' t
.

T ) f 'd dfilh 1 os czares assassma os pelos po em mano rar o carro para a t't d t d Iram ec arar. desde que o seu
d '

v o gUl_11e relos e e egra os nesta C"I a e,

I h
'

di' I d b
n a 1 u e orna a, o que e e na o

I
' :, , e recepção todas as d c1a açõe 'd·bo c eVlstas era $urpreen ente. (esvla· o o transeunte, que se o s' d d 'T

'

t
I caplta sqa mfenor a clncoenta • e r s com o ijaSClmento e seu prImo·

De fato os traços fisionomicos, tiua em nào diir paSSi1gem, Além vr
a : slgn: bl�va, IS o

t' u�a contos ou que o mtwimento bru- em que se ,verificar, qualquer �alta genito, I
a altura, os gestos. a côr dos olho; destes existem ainda os I-ledestres

a

IrmSa�ao ppu, Ica
_

e S')

enet, ,e to de suas transações seja menor dílo preenclhlmentn das formahda-

I b I d
'

d 'd d que ao au o nao consen ma es regu amentares CHE6Am UH5
e (OS ca e os a aventureIra con- escUl a os, que atravessam as

que a sucessão f d' d que tre�éntos contos.
A

"

.

diziam com os da desventurada ruas como se est:vessem atrav�ssan-
que a constituição o:�fres:e ': �i� As sociedades anonimas não ,ssIm, repetimos, o caminho Dep. Pompilio Bento

herdeim preõuntiva do trono russo, do o proprio qaartl) de dormir. têm direito á oprão e declaração m,ais curto e o meio mais prático
nima ofensa no que toca á esco- �

t d dfuzilada com o resto da família O resultado é serem apanh'a- Ih d pelo rendim"!nto real verificado e u.m en en ,lme,lto �om el>te
,

e-
. a a nação. Terminl o jorníll t f I f dimperial pela revolução triunfante. dos pela, rodas ou, pelo menos,

que o sr. Arman �o Sales troccu
em balanço. fodo o balal'lço de- pardam�t o Isca, a Im e eVItar

Como se sabe, sobre o caso da pelos para-lamas dos veículos. verá ser assinado pela firma e p�rb alh e tempo e repetiçà o de

d' OI
a� acomodações de um g0verno .

I' d' I d tra a o
morte a pOllceza 'ga teceu-se, Quem saí á rud precisa apren- solidamente 3licerçando na con-

por um guarda- IVroS Ip orna o. FI'
.

r B
desde 05 primeiros momento, após der a locomover'se, não embaraçar fiaoça publica pelas jncert,�zas e

cujo titulo esteja registrado. orIanopa IS, t\ RIL DE

o massacre. uma teia de lendas e o trânsito, nem se expor a atrope- dissahores de uma campanha
Terminado o prazo e enquan- •

J 937

fantasias de toda especie. lamentos. eleitoral. campanha que acaba
to não fôr iniciado o lançamen� Carlos Conceição

Disse-se, assim, que a filha dos Se é descuidado por perda de de ser inaugurada numa bela so'
to ex-oficio. poderão ser recebi-

monarch.'ls russos havia sido pou- f0sfato ou porque sofrer de i1l50- I 'd d das as declarações dos faltosos CHEFE DA SECÇA,o
d I I d' 'd'

em a e civica, na qual pro- I d d d
----,----

pa a pe os a gozes, teu o conse· ma convem procurar um me ICO nunciou eloquente discurso, com a mu.ta e mera r. ez
C FE

guido, ao cabo de varias e estra- para tratar-se. por cento (10010).
' A 'BOM SO° NO

nhas perii)ecias evadir-se para o Dentre os melhores ;nedicamen-J ENS!NA - SE Iniciado o lançamento ex-ofi- ..JAVA
estranjeiro onde pas�ara a viver tos indicados para éstes casos, cio, 05 interessados perderão o Praça 15 de Novembro

no mais rigoroso incognito. ci�a-5e o TOllofoshm da Casa Mathematica Elementar. Arith� direito de oprão para casos de Antonio Paschoal
A� o

AIb:t Estação de Roma 2. R.O.
Sobre esta bipotetica fuga da Bayer. métlca. ge ra, Geometria, Tri- Pessôas Juridicas, gue serão lan- Jornal.·stat

'

t
onda c. m. 31, 13-kc. 9635, ir-

princeza Olga ("screVeram-sl! VO· Ao fim de duas ou tres inje- gonome na, e c. çados pelo movimento bruto. e radiar4 hoje. ás 20,20 horas o

lumes. e, ate peç&5 teatrais. ções os pacientes sentem-se reno- Tratar no Curso de Madure- de deduções dus encargos de fa- pre50 em'
,

No entanto a eolonia rt:Issa mo- vados. retemperados, mais esper-
za das J 8 112 !1oras ás 19 1(2. milias e outras, para os casos de seg�nte:

narquista, tanto a que passou a tos.-conseguindo andar na rua J 32. Pc5sôas Físicas. Ma Ia9a
I
nhól :ú��ir�ugUeê�. italiano. espa·

residir na França como a que �e sem atropelar nem $er atropela- Locomovei
As dedarações àeverão ser LONDRES, 14-0 ·sr. An- Marcha Real e Giovinezza.

es.)?albou J?�lo r�:,,�Jobo,sem- dO$ ! feitas em formulas proprias, que toní Eden. titular do Foreign Ofi- Noticiário em italiano.S Compra�se um em perfeito são fornecidas pela Secção de ce, reEpondendo, hoje, a uma in- Programa de v�riedade.
estado de funcionamento. Imposto de Renda, situada nesta terpeiação na Câmara dos Co Conferencia de S. E" o Al-
com forças de 100 a 120 Capital, no edifício da Delegacia muns. teve ocasião de declarar mirante Guido Milan'esi sôbre o
H. P. Fiscal.

_

onde os interessados, en-lqu� o jornalista Artur Koeshe�" tema: Histor,as e contos do
Informações nesta red<l\'ão. contrarao todos os esclare:lmen- detido em Malaga pelas auton-. grande mar.

I dades nacionalistas, não é um su- Noticiario em espanhól r! por-bito britânico. Entretanto, tratan" tuguês.
do-se d.: um profissional a serVI'· M 1 R I G

.

arcna ea e ioVlnezza.
ço de um jornal inglês. o govflr-
no resolvera pedir aquelas autori-

Florianopol is dades .Jue informassem o consul

�����������foJ1��.�-ª��-�",;,..���,,��4�;=���:;:;�=�*�g�,����==-��
I britânico sôbre as condições da

I
--I qUl�b detenção e sobre o estado

) Dr. Osvaldo Silva Saback e � lo�al e� que se acha o re-

fendo JornalIsta.
Fsse pedido de ,informações

ainda não tinha sido resDondido
pelos representantes do �ovêrno

;;:;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii";';' do general Franco.

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

ImfJfDtl�tante diligencia da policia Iran·..
cês� tiHi��ba de enil·egllib á justiça '11;e"
Xâil@&!,i&ld3 Wysoska, aventureira de alto

b,r�Hf�I.Y.'!l1P, que se fazía passar como
!Mmlmd� II princeza Olga Romanafi

PARIS -o comissário Pour
det e o iuspetor Begue, do 2'
distrito da policia parisiense aca

bam de realizar uma diligencia das
mais importantes:a pr: são da aven

tureira polonêsa Alexandra Wyo
soska que vinha sendo procurada
pelas autoridades írancêsas de ha

longo tempo.
A imprensa da capital [rancêsa,

sobretudo a especializada, ocupou
se do assunto que o telegrafo se

encarregou de divulgar em todo
o mundo,

ore recusou, afirmando, pelo con- á comedia da sua suposta inden
trario que nem um unico dos tidade com a desgraça da prince
membros da familia Romanoff íôra za.

poupado pelos bolchevistas. Visitando as piramides teve um

Alexandra Wyososka, é natural advogado sírio detentor de grande
de Sow na Polonia. Mas. para talento e de uma enorme fortuna,
todos os efeitos, mesmo depois talento que não o impediu no en

dessa cidade ser reintegrada no tanto, de cair na rêde armada pela
dominio polonês, continuou a se Continua na 5a, pagina
�izer rus,sa d�s quatro costados.

"S:& p" �
� �-

t.m seguida a revolução bolche-I aia �1 II ::2G
vista, Alexandra refugiou-se no I
Oriente Proximo, onde deu inicio não consentiria

que a sucessão
fôsse adiada"Sejtt caute

luso ao atra-

.A A

Ju,tifica-se, de fato, o interesse

despertado no publico da França
e da Suropa pela prisão da [amo-
S l aventureira.

E' que Alexandra Wyososka é
a autora das mais retumbantes
C hantages cometidas por uma

mulher n'.) V...:lho Mllnd<J. depois
da conflagraçãO européa.

vassar as

ruas!

N 0_ N.

1�t1��OSTO
RENDA

Vida
--

o sonho da mulher

Ivo
Adovgado

Dr.s�,� bClln�ta e prediiéta,
r�ealizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

OCU1JOL

Nossa

Festejou, na data de ontemI

o seu aniversario natalicio a gra-
ciosa senhorinha Cléa Cardoso
elemento da nossa fina sociedad�
e filha dileta do estimado patri
cio sr , Jaime dos Santos Cardoso
diligente agente da Cia. Costeir�
em Florianopolis.

Por esse motivo. a gentil ani.
versariante íoi muito homenagea
da.

II O qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e.

'I que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des

'I cascai' a pêle.
l

Faz anos hoje, a exrna. sra.

d. Maura Regis Yorn, digna con

sorte do conterrâneo sr. João
Horn. diligente funcionario da
Cia Teleíonica Catarinense.

as senhorinhas Maria da Luz
e Olga Neves;

o sr, André Lucio da Silva.

Procfdente de Laguna. está
em Florianopolis o sr. Pompilio
Pereira Bento, deputado á As
semblei'i LegislativR do Estado.

fomo dr. Aquiles Balsini
Encontra"se em Florianopolis,

o vibrante jornalista sr. dr. Aqui
les 8alsini. diretor oe.f/ Cidade
de BlumF.nau.

Irradiação
Roma

de

Back írà 9

Bucarest

BUCAREST, 13- Segun
doo noticias, divulgadas pelos
CIrculas d!plomaticos o co
ronel Beck. ministro das Re
lações Exterior�s da Polonia,
partirá na pro xima semana
com destíno a euc�resl.

I

ADVOGADO
Cons. M.afra, 33
Fone --1.191

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FL-ORiANOPOL.IS
Blurnenau .. .Joinville São Franoisco Laguna

Mostruario permanente em Cruz-eiro do Sul

Secção de Secçiio de

, .' �.-

s
I\l1atriz:
em:Filiaes

\AdVOgadO�·
Desembargador
Salv;Q Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para temor FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trill1bs Cimento-ferro em barras, rerragens para portas Machinas para laoeír U.;i
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos,
Sêdas Çanos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, rlotfJ7r.s
1..1 em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos'
Jabonetes e Períumarías res Material em geral para transmls: -; ,>t" j-:r,

. \teolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaess correias de couro e lona
t.:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')Ieos e graxas lubrificantes
rf,Nl}has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FOHD f 'ças, _, c ...J-

�atos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

!�
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

..

JJ Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras MqteriaJ electrico em geral �
� Empreza Nacional de Navellíaçào "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
�

Fabrica de Pontas ClRite h/laria' -- Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro 'Araté;3lca" �
iS7'ÂVâVAV�V��_���t���.&..�V�VÀ���.
(i�� ��G A Gazeta Indica:I orit IAQVOgadOsI E ADA MAIS II �ccacio M�I
� � te I ra tem seu escrip-

� R. Felípe Schmidt ns. 7 e 17S � tório de advogacia á rua

j Visconde de Ouro Preto

ln. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110. I
I Dr. Pedro da Moura ;:]
I

Advogado

Em LagunawRua da Praia
1

�S�
Federais e Sta. Catarina � RI'.! Trajano.rr j sobrado

� I Telephone n' 1548 I
..: Nos clsssicos-Envelopes fechados � I :._:= Dr, Renato=
:::_

_ � ==Barbosa=:
.�� _��� ADVOGADO

�!'•••G�O••O �_. ..000.00.. Rua Tr,ajano. 2 fA(sob.)
• O \

Fone J325-At�r.de. cha-

; Companhia "Aliança da Bahía"!
mados para o mtenor,

:
-

FU-;;D�DA EM .870 .lor,Aderbal
•

'

• da Silva

: Seguros Terrestres e Marítimos I RuaC���.v�:�r��lO (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I Fones 1631 p.

129_0,I:� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
I RESERVAS ,'VlAIS DE 38.000:000$000
I KECE�TA E.'Vl 1935 18.792:553$358
I PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549

II RESPONSABiLIDADES ASSUM'[DAS�;EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

41
í

ETEB

R.

(Curso de especialização em

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

Médicos

�

Apen!." SubaAgemtGI • Reguladore. d� Avarlu 11m :todol OI Eltac!OI IG�, Bra:aíi, no Uruguai 8 nas prlnclpaí8 praçall '8Ir&nUIII1'&'.
�:}�{" ,

Agente� em Ftorianopolls :

Campos lobo & Cía.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DIretor da Maternidade
Medico do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

o
fi
•
G
•
•
•
•
•

.._••••• -.....-----

Rua Conserhelro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa.�Postal.fr-!19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAl'VÇA

.

Escrltórice em Laguna e Jtajahí
Sub ..Ager�tes em Blumenau e Lages

IDr. Ricardol
Gottsrnann
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter]
ElpeclaUsla em�-clrurgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

I

Rua Trajano n. 2, J=:t;�1

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Dr. Miguel
Boaba·id

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint0, 13

1 eleíone, I 595

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese .Ia

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL TORJO:

1(ua Trajano n: 17
(sobrado)

Teldone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
----

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Mícholé.três €asas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se 10m

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. i.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com titi
mo ponto e dispondo de bô.

freguesia.
Para qualquer outra inlerma

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal. �

VENDE-SE uma casa ne dis
trito «João Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor ns, �,2

com 2 quartos, saias de visitae
de jantar e cozinha.
utitras instalações. No aprasit

vel recanto da Ponta do Lea
Preço €special. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreite.

ENXERTOS
De varias qu�'if!ades de laran

jeiras, limoeiros t wande quan
tidade de enxertos "liOS de resei
ras, tem para vender

CARL S NILA.

Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica da orlan.

çal a adultol

LABOI1ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A CiA/E1A--F lorianopolls-1937

Hospe- r

de ..se no

COSINHA DE 1 a. "l�
-

EM sob : a orierttação

684
i

.

- .... ��:t�

�,do proprietário ---I �.� 10 :.=

le OSValdO R. Cabral

'4
,

j
1

�' � 'I;.

...
:_'�Yl/�

. .;.

I· )li
' .

�f;'r ;':,_.��
(��:��;'J�

'ii
,

r

�.

15

, ,

LL I, ';, CFJ,rrHO DE DIVf.RSOES
. .. U�-· t-((,.)Í\ AO, tiAS GRANDES

c...,,}·nAIS

.,
.

I �,lO c

I·
<lU c

en:..c r

I da.,e t:

ffij
fil I lo. � h,.1 ud Farmacia Popular, á Praça
�'1 de ht v : : Ln!

�Ji
;z.;;;;;;;w;·nt=TIOSML���m�·i<.:i;�__;iiiIiii__iEilii__·íiiii·_·õiiiõI'-__iiiiiiiii�

�") ntis senhorinhas.
.sta o.

Fiscalizado

i ao vnpora Imperial poís, nele
_kS antagens, coníõrto, honetis

�'s.:l{ro o que muito lhe agradará
\ . ;1

I
�'ó O�� ir �)í icadcs por Custa � 'en ''; &Cia., Baía.
v' ende se nu Café Natal, Tabacaria Baíana �Re�-'i!!! v

taurante Cascat.nha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-
��!ia Chie (dá fJ�sforo \ C,h�n�t�ria Portela (Café
São Pedro), Casa oavas, Café Cloria e ,::alão Progresso

,) )o

I li L l'-FAERh�:l'fN��S
-

�A; �FA�I------

MAD .. '\S IVIARCp,S DE
A�SUCAR :

f' �\1� a", V J i h lÁ
� 11

REFINAúü- FIL (R.AD )_
dRA['.lCO E

li' n I ":;. Yii «'\.' ,f;iW:J: 'V- ,_� ;v

iN :�, J�TRIAS:
�. L ;.

,. �fleürMtlsw �...... liWi.iI \;"�IóJ' WAi'

�;fh"nicjpjo São José

E& :�iH� rOHiO:
F ro r �anopo I is
c. r�ustB,I, 1 ra

1 Tereph 1.63� I
i���iJ, ",:2l: - "C!JQU�IROS'�

50;1/1[[\ O:, fl,EPINADO �'(L-

1__ f!-li\OO

': .. '

"," � I ;. I.

r-

� },' �
...

. ''\
""1 .........

�

I, !

I,
i
�,

r., a Imperatriz
FPOLIS ..

II
107

melhores precos �

Ao aC5.nC'3

INSCREVA-S� PARA o PROXI\10 SORTEIO
PROCUH.E o N0:5S0 INSPETOR LOCAL

Sr. Abano d'3 Souza Lucro
RUA FEliPE SCI1i\11DT N. 2 -- (-:;(}8RADO)

i
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r .Oulnta-felra
,-

fU; JE=�'�

I ��,,:��:i
� �=-� ==-�:=::::2:=�
�� �:���

, -�::::::-::::

CondorServiço Aéreo
---

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento da� malas postais
Za.feiras 11.50 horas 2a.-f�Iras 10 horas
4a.-felras 8,50» -la-Ieiras 20 »

5a.-feiras 11,50« 5a.-}e.iras 10 ;)

ôa-íeíras 8,40» 5a.-leIras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domi�go 2,30 horas
2aAeiras 12,50 horas 2a.-f.t'Irds 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAelr�s 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas õa-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

o anjo protetor de seus fiihos é a

"Lombrigueira Minancora"
-

-.

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2. 3 ou 4).
. .

Proteja a saúde de seus fIlhos e a, su.a fJ�opna I

Evitará muitas doenças e poupara dInheiro em

remedias.

Ccmpre hoje mesm0 uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA»' para seu filhinho.

E' um produto dos LaboratoríDI "MINANCORA -JDlnville

FUMAR
"OSIRISH é reunir o.agr�davel ao

util, porque, contém cheques em dmheIro e, co�.
pons que colecionados são trocados po� apoh
ce de 200$ do Estado de São Paulo-Sao ven

didos nas bôas casas do ramo -Representante
•depositario para o Es!ado, CH�RUTARIA C�IC
(Da-se Fosforos) Rua FelIpe SchmIdt n. 9-Calxa
Postal, 107 -.Flor;anopolis

---------=====��;���

5

o gen,eral PRESAMOLA AMEAÇA DES-
Par-IsTRUIR A BISCAYA �m

Continuação da 2a.página

o
"

maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D IA L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de J $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicameme sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não fkarão em casa.

Os seus dois 80rteios mensais são efetuados em sua pró·
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Um copo sujo? Nunca! O
Snr. nunca se utilizará de
um copo que não esteja bem
limpo!

é o melhor dos desinfec
tantes dos rins e das vias
renaes.

Os comprimidos de HELMI.

.,:

San Sebastian, 13-0 ma

gifestc. do general Mola, convi- linda sereia, ..
dando os habitantes do país bas- Aproveitando o encontro como
co a se renderen, não produziu vida que a sua presença causara
deito O segundo manifesto, que ao causidico sitio, Alexandra não
será será lançado hoje. ameaça perdeu a oportunidade que se
de destruição toda a BIscaya apresentava.

As autoridades bascas, na

[ O advogad0 levantino, perlei-

'previsão
d � bombardtios, orde- tarneate convencido de que se

nararn a extinção dos fogos -m

I tratava da hlha de Nico\a'l II,
todas as cidades de GUlpUZCO�. caiu. de Joelhos certa noite, diante
a partir de 10 horas e 30 ml-, da aventureira: .I nut0s da noite -' ,' ... 'l! J.� que o destmo

11_.1 C?,Raih�1;;�� �'k�'iES� I �n:OI:;;�:I�: p;��it; �u:e��'dep�: II O, .

I SI te a seus pes a minha Vida e aSARA EM MA O
d I minha fortuna para colaborarmosRIO, 14-A

esposG� .

o a -

na obra da restauração do tronomirante Protogenes 'Ulmarães.:l d' ,1 os seus gran es avos.
.
recebeu, ontem ,um telegrama cu

E dizendo isto passou para asgovernador f1�rrmense declarando
mãos formosas da princeza 0-

que se enca�mha para um von- i cheque de um milhão de francos.to restabelecimento, �evendo re-
-Meu Deus l-suspirou lan-II gressar em maIO proxlmo. guidamente Alexandra, tomando o

UMA VIAGEM miseravel papel com a pont� dos

gratis ao R IO dedo�.-,,.Já qu� é necessano o

sacrificio aceito a sua esmola
O Salão Progresso, á Rua que agradeço em nome da Russia

Felipe Schmidt n. 5, dará. a oprimida pelos seus carrascos ...
V.S. esta oportunidade. E guardou o cheque... E Alexandra, lívida de indig-I do -se assim, apesar do que acon-Basta adquirir, no seu bal-

nação terminou, dirigindo-se ;0 tecera, de altos personagens dacão, um bilhete, quer da Lo- EM PARIS advogado: I política e das finanças.teria Federal ou da Loteria
_ O senhor tem coragem de O dinheiro, em suas mãosS. Catarina.

. I Munida daquele viátíco que o negar estes fatos? era, porém, a coisa mais preca-I O envelope, co�tendo o bl- ingenuo advogado ��rio,. lhe en-' Perplt'xo, o tribunal, não sou- ria do mundo. Alexandra jogaIh�te,. �eva um numero que, tregara, a então "SOl dijant con- be o que fazer, senão mandar va tudo que conseguia obter de

[ COInCI?m�O com
.

a centena dessa Stbor Mo�cob, dirigiu-se arquivar o processo por falta de de suas altas relações.do p.nmelro prem�o da nos�a para Paris, instalando-se num provas suficientes a esclarecer a Usou, assim, de v�rios nomes,loteria na. extração do dia regia apartamento cercada do justiça, tendo, ao cabo, recorrido aos. che-27 de MaIO proximo, pronto: maior luxo e conforto. I ques sem fundo, para a relu adaé� a:rumar as malas e vir ao I Dentro em pouco, porém, do A AVENTUREIRA CA-
I
de grand�s. quantias de ?inheiro.Salão Progresso bu�c(,lr uma milhão de francos entregue pele SA-SE A policia franceza vinha de.

passagem para o RIO de Ja- mgenuo oriental, só restava a

I
ha longos mez::s procurando a ce-neiro, num dos vapores da lembrança... Em seguida a este desfec�o lebre aventureira.

. Se�� esforçofirma Hoepcke ou da Cia.Nac. Alexandra Wyososka, devora- a aventureira cuja beleza havia no entanto, eram inutilizados pe-de Navegação Costeira.
ra-o no pano verde e no [austo I

fascinado um diplomata mediter- la �stucia verdadeiram��te dia-A passagem é de ida e mais desenfreado. râneo, aceitou a proposta que es- bolica da poloneza, auxiliada, devolta em primeira classe. Nesse entremente a colonia te lhe fez, de matrimonio. resto, pelos seus protetores.Não deixe passar a opor- domiciliada em Paris denuncios A miseria desse infeliz foi o Finalmente os policiais acimatunidade de ir, pela primeira ás autoridades a chantage. epilogo do casamento. Dentro em citadas, conseguiram uma diligen-vez ou de retornar,em visita, O caso repercutiu na imprensa, pouco, reduzido á miseria pelas cia coroada de p.leno êxito. pôra cidade maravilhosa! O Rio
e, o advogado S1l10, acorreu despezas alucinantes da linda po- a mão sobre «pnnceza Olga Ro-I de janeiro é bem um cornple- apressado á capital francêsa onde loneza, o diplomata pediu e ob : mancíl», tambem chamada, naI menta do reino dos céus,
apresentou regular queixa á justi- teve o divorcio. pia batismal de Alexandra Wyo.prometido á gente pelos pro- ça contra Sua fi lleru": Alexandra viu-se assim, de no- soska, natural de Sow na Paio-fétas... Posta diante da sua vitima vo reduzida a viver de expedi- ma.V á hoje mesmo adquirir o Alexandra íoi simplesmente es- entes. E agora, Alexandra, a maisseu bilhete e exija que seja plendida: Aproveitou, no entanto as joi- esperta das aventureiras de altoem envelope fechado!
- Com')?! Este homem tem co- as falsas que possuia e que dizia bordo, aparecida depois da guerParece incrível! Uma pas-

ragem de me acusar, quando foi terem pertencido ao tesouro dos ra acha-se numa cela da Suretésagem em primeira classe.de Íe, precisamente, que me insinuou czares, para realizar importantes a espera de ser submetida a
l idà e volta, ao 1?io de janei- :ssa comedia toda? chantages. De outro lado. fazia-se julgamento.ro,completamente grátis! Quem I'nventou a historia da passar por dona de imensos imat- ------------f t d �

Fumem charutosDepois, e uma o er a o
rinceza Olga, foi ele, ele e não veis territoriais no Egipto cercan-Salão Progresso, o feliz dis- pu! PRINCIPE DE GALLEStribuidor dos Jgrandes pre- G••••••G-------••-----.__••�••••míost
D (J1 5 de Abril, o primeiro • M P d

III

J.sorteio da Loteria S. Catari-. C r e d í t o u t u o
-

r e I a "'

na, a loteria do pobre, a lote- e fIria do rico,a loteris do povo, G I,ra nossa loteria!
•

•

•• •G Apressa .-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I:I CREDITO MUTUO PREDAL .,e _D·.....,-----·.--------'.��*OfflJ.O

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt n. 5
TELEFONE 757

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

!l (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
� I

Rua Trajano n. 16

I '

(Edificio prop,io)

Capital J 36:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS

I?AãAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala .

CIC. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

o seu apparelho renal tam
bem fica sujo, em conse- dissolvidos em agua com

assucar, constituindo uma

saborosa limonada.

TOL tomam-se facil.men te

quencia das impurezas que
nelle se vão accurrrularidoj
e desse apparelho r .' r. se

"utiliza" diariamente, '"

todos os instantes, para a

manutenção da sua saúde
e da sua vida.

Se elle está sujo, cumpre
Iirnpa l-o, tomando HELMI-
TOL da Casa "Bayer" que

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Untenstehend bringen wir den Schluss der Rede eles Hrn.
Armando Salles de Oliveira, w-lche dieser bei der Er'1effnung des
Zeotralbueros fuer Waehlereinschreibung des Partido Constitucíona
lista in São Paulo hielt t

«Wir si�d vom nationalen Gedanken durchdrungen und
stellen uns den marxieiischea Machenschaften der internatronalen
Front entgegen, Desgleichen sind wir auch von demokratisehen
Gefuçhlen erfuellt und bekaemplen mit derselben Energie die Ue

berraschungsversuche der Rechten.
Wir sehen in der Demo:':ratie ein vollendetes Regime undCINE RIX. ás 5, 7 e 8,30 K d M I II E ...l

MEXICO, 13 -O sr. Tro- vertrauen auf ihre erneuernde ra't um ae it, a e tapp-n ces
horas, Shid'3y Temple, o pequeno

sozialen Fortsehritts zu taetigen um so stets den Wuenschen desidolo C.5 multidões num filme da tzki declarou que está pron-
kFox-Pequena rebelde, com to para voltar á Russia, si Volkes entgegen zu ornmen.

, " ,

Karen Modey, John Boles, Jack O sr. Stalin O ditador verme-
,

Brasiliea h,at das Recht 'lu �erlangen. dass die Pnnzlplen Nachlolgend ein Telegramm der United Press, aus wel.
Holt e Bill Robinson. lho lhe der as garantias ne-I m cl,eren Namen die s�ontanen und ,OIcht unterdrueckbaren Bewegun- chem hervorgeht, dass die marxistischen Hetzer mal wieder alll

, 'gen vor sich gehen, nicht korrumpiert we,rden. , .
Werke sind ;A Pequena Rebelde-: esse cessarias,

I Eins der grossen Ideale haben WIC erreicht : Díe von der «Paris, 13. _. Die hier unter Vorsitz von Heinrich Mallnmonumental trabalho cinematogra- O t d h h' W hl k Kfico da pequena Shirley e do ne-
nOV0. PO!: a justiz unt�r�tuet7te un

,

gesic erte ge elme, a.. Zwec s .Organisatisn einer •.ol!uts�hen Volbfcoat:.> ei�berufc�e on-

I av ião Ing IeS Wli glauben mcht, dass das Schlcks�1 ,uns eme grausame I [erenz liat zum Schluss der gestngen Versammlung em Mamfest anogro Bill Robinson, dispensa ôas
Enttaeuschung bereiten wird und unsereu Optimismus Luegen straft, genommen, in dem gesagt wird, dass die anti-f-achistischen deut.e comentarias, porque, toda a Fio- LONDRES 13 F' I U h B I b-

_

,

- OI an- sodass uns, anstatt einen msc wu.ig zum esseren 7,U er e en, am schen Elemente uebereingekommen sind, sich zusammenzuschlicsseo,rienopolis está mais que inteirada d h
'

T 'I dE' d
'

bça O 'Üle ao mar um novo 3. Januar womoeglich ein rauersple er rOle ngung ge oten um Hitler zu bekaempfcn, da dieser Deutschland in den Krieg he-do seu alto valor. 't ·õ ,:j 22navIO por a-avI es 'le wird. tzen wird.Um filme da inegualavel Shir"l I d F II 'd dmi !on,e a a�, em presen.ça Angenommen. dleser a traete em, ann wuer e Das Dokumenl lautet !ley é um estu.!)endo prazer não só d Ih d u 10 V Ik' h E b' d U I b d
e vanos mi ares e c r - ,las brasilianische o Ja auc vom rge OIS er men

«Wir el'klaeren der gamen We t gegenue er, 4S1Para a petizada, riLOnha e baru· á d M O b d d d f d K blsos" no c, es o el'sey.

I
Kenntnis nehmen, a er iese. wuer en ann, getragen au en Hitter niçht Deutschland st, sondem der ne er deIlhenta, mi!l.S,. tambc'1l ',' Iara a "gente d t t 75 G A h h I d'naVIO po e ranspor ar Schultem der feigsten leneratlOnel1, nur sc e eot a ten, te deutschen Volkes. Die deutsche Nation wtll niemandengrande" que vê na a,rtistasinha, aperelhos. Lady Muud Hoa- Asche einer grossen Nation!» verfolgen. Sie wuenscht den Frieden und eine freund.loura e crespa, um gemo precoce. re batizou-o após a cerimo-

schaftliche Verstaendigung mit den anderen Voelkern')A Pequena Rebelde,-me-lnia religiosa celebr�da no Rs.Bd Montevideo _ Rio Das Manifest enthadt eine Liste von in den letzten Wa.Ihor do que todos os trabalhQs estaleI'ro. h 'D hl d H' I
'

h V k Ic en ln eutEc an gegen lt er genc teten or ommnsssen, we.anteriores ela Shiriey loque cus-

h
'

'b' t elenco os primoro- D S ) L' Alb F ) h I H tk che von der Konferenl ais ein Z€ichen anwac;hp.nder Opposition ge-tou oriÍVt>IS atn ulações e cansa- ner, em como
er port er UlZ erto raga, we c ec a 5 aup on-

dR' h k I h' dços a O,-.vid Berther, o diretur da sos astros da téla-Bette Davis, trolleur àes Centro Aut'�mobi\ista Uruguayo die an deli' Reranfahrt (gen en

D�lcKs afnz
er

abngesheI
en

we.rt en'd .

h!
.

O .

-

1 I 'b'd !liI t L' d F hot, ' ,

I
'

d d h
' te on erenz esc oss we!. er, en elOSC aeglgen rgaQl-pe icu a,-�erá eXl I a em sessões 111 argare 10 say e ranc betetligten Automoblhsten beg e:tete, Spt'Tl ete em cat armenaer .

'D hl d K
.

d M 'f t d d . De kás 5, 7 e 8,30 no CINE REX, Tone. Fahrer Clemente Rovt:re uneiugeschraenktes Lob. satlOnen m

V etse an

oP;ín d ,ad�
es

«sD un

h
an y-eík r

I

�do Real Circuito Cinematografico. Cumpre-FlOs salientar que a Er ne.nnt ihn den Helden der Fahrt, da Rovere, der einen �entLe zbur er

ufegung zdu d3�e eRn, ,amlt ,eH, I eutsc e o & r(ldntBette Davis deste filme está mu:- I b II fi' k H d '1 H I d d d BIS e €n geru en un le eglerung Ir ers gestuerzt wer f:n
,

' .' a tp.n, ua era ge le ten « u son» mi .0 lr�e ern, er aus em
kann.»CINE ROYAL, as 7,30 tas vezes sup:-nor a Bette Davu

Jehre 1923 stammte, benutzte und dadurch emen Bewêls ganz au-
horas, um filme da Art-O es· de fi Barrfllra. ssergewoehnlicher Willensstaerke erbrachte.
pião diabolico, com Fritz Rasp, Outro tanto se dá com. Fran-
Hild von Stoltz e Olga Tchecho- chot Tone e Margaret Lmdsay,

qt1e superam os seus trabalhos
al'lteriores.

CINE ODEON !'d f Perl��osa xI'bl'da hOJ'e em Endll'ch hat Hr. Borges de Medeiros den Entschlus� gefasst,< ). ,o I er, oca- b' e
Die Eroeffnung àieser Ausstellul1g in der oonfeltarla, rhl.llza. ás 7 horas-Perigosa, e ás uma unica sessão ás 7 horas,. no das an seine Freunde vom Partido Republicano Riograndense g�- qulnho hatte ein zahlreiches Publikum angelocRt.

fil d U' lODEON I I'chtete Manl'fest zu veroeHentlieh<!n, eint'r Partei, deren Reihen Die Herren FritZ Hel1mann, InspeRtor àer Cla. Anta1.'ctlcQ8,30 horas, um me a mver· , mereceu, pe o s� me-

unO Alberto mueller, Vertretllr am hiesigen Platze, ueberhaF.uftenS1I-'Defensores da lei, com gualavel valor, o l' premio da durch die VOi Lindolfo Collor geleitete castilhistische Neuformation Oie Besucher mlt AufmerksamReiten. Ihnen Kostproben der lQusge.-"'1 F I d' I AlI IAd' de' Artes bedeutend geschwaecht wurden. zeic:hneten ProOukte ueberceichenà, welche,wie ia allgemein b"�Ranal,!' ornF� os_er e u. II 1 en� ,ca emla ,e lenc.la5 e
,

Oen besten auslaenàisc:hen Erzengnissen glelchwertig sinõ.PerIgosa, produçao da v., ar- Cmematograficas de LEo=s=A=n=g=el=e=s.=====�����;=- '7!.i Die Presse wuràe zu einem f"ruehstueck Im Rrzs,tauranl
dW'_\,,1�'l1�N._-_��:C� �J'- �� -�� I� Estrella eingeluOen, Oas seM r animiert ue' Iief unO bei àem o,uch ale,-""�r.::�1""1.!,,,. - �D

"" �� �,

I
ueblichen Reàen nicht feh ten, in welchen man Oer Antart:tlca welte.r� � ESBOFE res Bluehen unO BeOeihen wuensc:hte, unO Oen Hercen tieuman n

� t; '�,,�,'''tauran, te, Bar e.sorveteria�� TEADO ���a�.ueller luec:kwuensc:hezurwohlgelungenen AUfJstellungau5'

l�
�

POR UMA PROFESSORA Polizeídelegado dei Hauptstadt
�� .

t ha Recebemos do sr. Vitor Lima, Durc:h heutigl'n Erlass Oes Hrn. Bouel"naOors. wurc,1!! der��' a In I diretor do Grupo Escolar "Lnuro Potizeileutnant Timoteo Braz moreiro ouf sein ersuchen Oes Postrzns
lk'_J ,

Muelle' [R, uma carta relatl'va á nota
aiS QelilgaOo àer Haup.stsàt enthoben. W!e IJerlautet, wird er qureh-

Leutnant (..eonlôas Herb,.ter ersetzt werôen.

� ----- ��� �:i�..:i:t:;:fO�;���::�el�:::: OURO RUS-S--O--D-U-tZ-ro-e-�'-t-�-�--�-�-!-�-Oa-m-d-�-;
�� RESOLV1�RAM OS SEtIS NOVOS PROPRlETARIOS REDUZIR OS PREÇOS .� trega da mesma nesta redação, LO!,lDRES, 15- ChegaramEMPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRI�EIRA QUALIDADE. lobriga-nos a adiar para amanhã procedentes da Russia, 40 cai- BINGER, 15-0 novo record

bl'
, mund;al em planl\�or�s de passa'O A R D A � I O a sua pu lcação, na Integra, con- xas de ouro, acreditando·se que.-- f é I" d geiros foi estabelecido ontem pe·arme nos so lClta o.

esse carregamento seguirá para
os Estados Unidos. los pilotos Kmies e Beck. em

Wuertemberg, quando aterrissa'
EM CASA DE FA�ILlA ram nesta cidade, duzentos qUIJ

alugam-se quartos com ou lometros de Wuertemberg seu

emo pensão p'a colegiais e ponto de partida.
smoçs solteiros. O record anteriur era de cen-

Informações neste diario. to e trinta quilometros.
----

Empregue, no preparo do pão caseiro,. as farinhas

Cruzeiro 50'1_
Suroreza 50 .,.

e o resultado lhe - satisfafii plenamente.

-_.._�-----

GAZETA FLORIANOPOLIS, 15 de Abrll de 1937:::::::
Der alte Republíkaner, welcher bekanntlich nur noch seh'

wenig allein beschliesst, zoegerte mit der Verocffentlichung des Ma.
nilests, da er vorhei die Meinung sei�er, P arteigeno�sen diesbezueg•
lich einholen musste, welche wahrscheinlich auch bel der Ahfassunides Ookuments gehoert wurden.

Borges de Medeiros gehoert heute der Vergangenheit an,
Ais politischer Trumpf komrot er nicht mehr in betracht.

Die Vorgaenge 1932 bestaetigten nur dre von 1930, denn
das ablehnende Velhalten eles damaligen Einsiedlers von IrapulIQ
der Revolut;on gegenueber ist ja allgemein bekannt,

Díe letzten riogranden er Wahlen haben den Niedergang
seiner Partei bewiesen, denn sie wuree von den Li}' eralen und Li
bertadores geschlagen.

Gegen
Eine Kanferenz

Hitler
III f�

•

···.rIS

Rede des Hrn.
Armando Sales

(Fromme Wuensche ! O. R)

Ej{ftr�çãa da Loteria
de Estado

CONVITE

Ausstellung
von Erzeugníssen der Cia .. Antarctica

ANGELO LA PORTA & CIA. têm o prazer de convi

dar o público desta Capital para ala. extração da Loteria, do �s
ado cie Senta CatnlOa, serviço público de que são concessronanos,

a realizar-se no dia 15 próximo (quinta-feira) ás 15 horas, na sua

séde, no Edificio La Port&, rua Conselheiro Mafra n. 1.

c� R"T ,�ZES Trotzkí re-
DO DIA grassa á

Russia

va. Zwecklases Manilest

-----0-----

Caixa Postal, 110-Joinville-End. teI. Silos.
Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola-Caixa Postal. 113OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENi)IDOS

SOnVETES e SABOROSOS ASSADOS

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$500 �
3$500 ��
l$jOO I1$000

Tainha á baiana
Bi-fe acebolado
» Cf batatas
,. á francêia
» avenida
Mayonaise de camarão

» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra
» italiana

Canja á bra�i1eira
Sopa de legumes
I ingua recheiada C( vagens
Galinha assada
Cfimarão ensopado

» á baíana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha rccheiadR

» frita

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$500

Delegacia da
Capital

Almoço Casino Imperíal5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

no majestoso prédio do Clube Martinelli

2$500
ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

J

Danças .- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestr.;9 - Bom Cabaretisr

Tendo o tenente da Força
Pública, sr. Timoteo Braz Mo
reird, solicitado, ha dias, sua exo

neração Jo cargo de delegado de
policia da Capital, foi-lhe a mes

ma concedida, hoje. por áto do
sr. Governador do Estado.

Conlta que em substituição será
nomeado o tenente da mesma cor

poração sr. Leonidas Herbster.

�
I

Jantar
5 PRATOS, Sobremesa e Café

----0----

� Strvirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como

� ,- tambem durat'te á noite.
�i�: 0, Chaufeurs gozarão de um abatimento especial.
�"'-(i,�_{

�,'.�
__ N�����-'- �� ��

. ' ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




