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o CASO. IAs chuvas animamlO
AUSTRIACO o merrade de

I

1;�1 .

Nata! Pelo inquerilJ, ontem cenduidc, ficou
I NA1'AL, 14 No:. três ul.Imus ] fJfOV:ldo que .'3 v;��va do in ·..s;ge�l�d) -1"'l\n

VIENA, H-oO exercito aus- i g�:�/:�]o�a��o���fC��i��Pig�a�s�� U li l:l.ii I lh I Í1eJ tAV.lID

�riaco prestou, .hojE', ás 10 horas, I d?,',A )j)S ;,i!,ilidad� d_,:"l�m o h:�l�\) t,·nuou rl)cehnndoc us don::!li ;Vje�I juramento de fidelidade ao chan- p,rwdo ue :seca nao esra d,_ ":,)_,0 �Il � 1lJ.I(., 1lJ.,� 'Uld U�
I . Ad . aíastaüc, embora existam agorace er 1\ olf Hitler. eíemeutos 'PaT� c.iículos optímtssas •

-0·-· Num ;-J:3tado, C;1}8S renuas vêm Cl.1 Pelo delegado de policia sr;.' pois, como acima dizemos, girouLONDRES II - « Informam sua íj'1I�8i t.Jc"ldl}e di) algodão, a Ilodolfo Rosa, foi concluído, ÔlI- em torno da Ialta da comunica-
que» o emxaixador hritanico na! e;;ti.a8·:n� siÊnUl�ij n D�FIGrT_ co.n- tom, o iuquerito relativo ao caso c50 devida por parle da viuva

I
A "

. .. , "

Il�1ctD.
i1a ';.'lt':IJ3ilW:; na f�ne ao de- •

uscna, deixará hoje Viena, senírnc. !�:: .clmv:'2 ..espalharam ax- da Caixa de Esmolas. L:li7:3. Martins dos Prazeres, que-0- sim mf:t' 31�Bria dJ que asna. Os Ninguém, mais do que;J. nós, não cientificou a esposa do er,LONDRES, 11 - A policia I telqjr;}iH:1; chqjam dí artamente, poderiam interessai' as conclusões Micuel Leal, nem a diretoria dafoi chamada a intervir afim (:e I traze h�O ü;�t3!hes sobre as chuvas
dêsse inquérito, uma vez que nos' C l:xa de I"s nolas d r ilecimen. .' I! e os negocíos tendentes se uittmam .·0 ·1 v .: - " 1 ,() >l I 1· -

I
evitar que grande massa popular, l entrando o mercado de í'Iatal a ter coube a responsabilidade da di to de seu marido.
em Gloskow, atacasse o consulado 1 msíor ·anfmr.ção TIas tramaçóes. vulgação dessa lamenta vel ocor- S6 o houvesse feito. como lheAlemão. I rencia. cornpria, teria poupado á policia

Af! ted�u com um E assim, como nos foi dado lo trabalho de abrir o inquérito,
�J divulgal-a, nos cabe o dever de I' que se acha concluído, e a nós

t· il-
o

fe
.. I SDrrrJOS tambem os primeiros, a a divulgação da noticia, baseadaO sr. Basilio Constantino.esta- Inteiro o o ICléh trazer para a publicação, o que nRS côres carregadas com que,belecidu á rua Fernando Mrcha- apurado ficou. inicialmente, o fato foi posto antedo, 2, com negocio de café e de Jeustiça Todo o êrro partiu da viuv a os olhos das autoridades.

restaurante, foi multado na quan- - do indizente Dominaos Passos I ,-w_�_ .. .. .. � .. _u __ ..

tio de vinte mil réis pelo guarda
.'" .', I dos Pra��res, que não �omunicoll, Ordem de. �rontidãosanitário Idelfonso A. de Almei Ph•.\NAGUA, 14 Um o!lclal como era de seu dever á esposa nas gnarnIteOêS ira!t-I h

. �. .

I l' ele jl'.' ti!;fJ. lavrava uma penhora de d. l\/f' I L I
'

.,. d
-

d- lU lL(a p(,r aver JI11cmgI( o o ar Igo José .cunha contra o judeu MeU!.'l, (:) �r. _ .I.lgue ea; a moue o eesas a IUua273 da Higiene, em vista de não quan.�o este C) agrediu com um mando, dando motivo a que est'l Magiuotusar o guarda-pó, branco, con- tintura, ferindo·o no peito. ,senhora continuasse a receber tl

O f
..

I d
.

d
. forml) preceitúa a letra «c» da- -

a enviar os donativos como se PARIS, 14 O sr. E"ouard Da.regime OI Imp anta o para serVIr e mstrumento l' .t; I....
'.

d '.1que e artIgo. é'll> n.o leu) esta a�ln o vivo êle fôsse. ladier, após uma conferencia comás verdadeiras aspirações e necessidades nacionais e possue r "'"

,--
,--------

E que êsses donati\'os continua- os chefes militares ord�noEl que asum programa construtivo, que vêm sendo executado firme e

O
III

d O I t l'
. , .. O" t f nc-s l" h M rl' t

./' .

_

per fiegO .e
s e emen' os po lClalS tia fitem ram a ser enviados. não restam ropas ra e as na 1l1, a . l1fSInO ,metodicamente, sem prejuizo das medidas saneadoras e de ii P')litica e Social, tem des2Dvolvido d 'd" f

>

'�,' ao longo da fronteira 3!f'mã, fIquemsegurança social que se fazem mistér e que a opinião publica :n.:�ta� ultimas 24: horas, em nosso
I uv� ati, em a�e u? myuento. em sev,s postos, se,TI liceJlça, até

conhece e aplaude. Ete deteve as forças· desintegradoras da H�A rlrlr das Estado, uma grande atividade, eie·' SI a declaraçao le!ta pela es- segunda ordem.
,

l' I' ; I fi Si i:41U &I ti.i.ando a captura de varias pessoas, posa do sr. l\Iiguel Leal não bas- Esta ��d�m que, segundo os cirounidade nacional, destruiu os mandatanos po Iticos, e immou
I q:le parecem estar .implicadas no; tasse; se a afirmação da viuva' c'Ilos OfICJ�lS, !es�Ham d� cstu,doos privilegios de casta, �xtinguiu o monopolio dos 'emprezos

I��I �iil>'!eti��t�(ff"t- Vl!sto plano subverSIVO, de cara ter : -

fA
•

rI U A,. l" 'Beral da sltuaçao lnternnclOnal.m.publicos, acabou com as explorações do poder para. servir os . �iIl:ll �kFiJ ���1II1l1 btcgralista. desco!Ji:rto no Rio' nao osse 31n, a ,e p�zo, Lna�os: cIue todas as guarnições da �tontei.
d I" I Crande do Sul. !I essa prova no �aepollnenVI fel to i 1'3 oriental. O sr. Daladier como.interesses de grupos ou façõe�, colocando os everes para - I RIO ] 4 E pIe o ce t ,

d d'd � I .','
-

,lO f! n ro
.Os detidos estão sendo

interro-,' pelo chaufreut' Antonio José Pei- cou o� ?fici�is do €J.:ército e aviaçãocom a sociedade acima dos direitos os in iVl llOS.

1,,41
da cltlac.e do Be,o HOrIzonte ve- g'l.üOS, nada transpirando, porem,

x.o.to que é formal e textual. ao

mlmsteno.
da Guerra, ond,e es.Instaurado em beneficio uo povo e para o engrande- 'II[ rificou-se ontem tremenda cêna dvs resultados dêsscs interroga- I' D' 'AI IJ . tudaram detalhadamente a !ntu:j., '.' , -.' IZ e e: «

. .I.uver, por vanas ve- -

'" ".'. _.cimento nacional, exige o novo regime desinteresse, abnega- I de �angue entre dOIS rauazes que tOdO,S.
I' d

çao s_raI mlIttal. A ordem do ml
cão e sacrificio. Não constitue uma experiencia nelO é nma

- ,
"

E ,ze�, SIdo procura o no ponto do nistl'o da Guerra entrou imediata.. -
.

Ir"
conversavam alegl,'0me?te. ,,�da-

. ,._,__ .. 1 onibtIs, uma8, veze. s. pela esposa UI!:1enti: em vi3.or elIl, Nanci, cnd�I situação transitOl'ia. Ha de perdurar, n,â,.ra resolver de fôrma

I d t f d
r

I'
O momcn O se acsaVierall1 e< l:m

.

l.dO sr. l\figud Lea.l, e outras, por a�. �ropas oram ��ntl· as em pron·� definitiva os problemas fundamentai� para o progresso e se· dp,!es, d� nome João Martws
'. 1J.,., �� • I sua filhinha d" criucão de Il'1'Ue

tIdao, nas guanuçOC3.tIl gurança do país. i Sil c ch'c te de c' ''''IDI.a.ueas ..comus Im .. , " ': '"
.

"

PJI

/.,.
,va,cr om um 1 o u ,:�o- .,... •

r
.

.. I Mana, as qUaIS .lhe pechal.ll para I POte aboa do denel"alH O programa de realização do Estado Novo compreen-
I

lento ",olpe noutro comp�nheJlo,
I
�et!: ado fli®.� um te I ser portador de ImpoJ'tanclas pa-I V Id •

e L.

ii
de o reajustamento completo dos quadros da vida brasileira,

I de nome Afonsu Pra,do .. Este a- nente Ira, Luiza M.. a.tias dGS Prazeres,
a omn o Ima

desde sua ei'ltrutura economica, até a formação intelectual e
.
panha de uma machadInha, ex-

I Vmva do ll1dlgentl' sendo que Itnoral das gerações novas. I' 'posta na vitrine da loja

comer-, RIO '. I O ' E" di, r d A, d' .

e' d
'

RIO, 14 Realizou-:;e ontem naComo não p0dia deixar de ser inclue o reaparelha- i cial em cu" )orta se achavam e
., I,", -- tenente mIl' e nOb

.
1I1S o meti

r � jan. Iro O! ijreja da Cruz dos r.tlmtares a mis-
ent

., iniciado ao Exército e .da M�rinh.a de. m.ado que I t' ,�" lj d ,t '
Alencastro Moura, acusado

..
de ter I corrente ano; lhe 1.01. confl?da pa-j sa de triàesi�� dia m8\ndada ceIe·m o Ja

.. . .' ,
en errou. a lanl.na es a Cl,} seu

dado um de:;;faic ne na 2' Clrcuns- ra úntregar 11 refenda VIUva, a brar pela famlha do general Valdo.possa., com efIclenCla e pleno rendImento, corresponder as· adversano, . _ 1
I
L' I, t', d 20"'000 ,miro Lima em sufr 'gio da almasuas finalidades, garantindo o desenvolvimento pacifico do João ['li arlins, embora camba- cr�t;ao �e HecrutamenLo, Impetrou Illn�or,

ancm ,e. '<I]) ••
»

I d�:;;r;e militar. O á�o religioso foipaís e 'os compromissos assumidos com os demais povos ci- I leante e ensanuuentado. mnna �m� «l1EWeaS'?�'TUS» ao Supre�o Es\a, portanto, f��lzm�3te pa- ofi.iado pelo conego Frul1c!sco Frei-
. T d !. I d ..1:> r" fnbuI18 I .]\1 dItar, sob alegaçao! ra touos, _? caso eSé areCI o.

A
re "o qual compareceram lllumerosVI Iza os.

-, • puxa o camvete, q,ue en la a,te I de ue �ofre coa ,ãú. J Todo o eno, todo o grave erro, colegas do extinto.�reseer organicamente o cabo no .ventre do adversano'j .... q.
ç

, _

� Ambos caem ao só lo gravemente � • fi'" t : "'n" ..,,:IIDSt�i11I\OUI· NomeaeüesEsse programa, que não pertenee a individuos, .mas � feridos. Esse violento duelo de)�an�a �a ar1, a u �§i,a""
'"

, Aé a propria vontade da Nação executada pelo governo, terá íj chicúte, machadinhn e canivete .

__..
I Por atos de ontem do H.Inter-

de ser levado a termo. Só assim realizaremos o objetivo su- I foi motivado pelo fáto de Afon-Ida na COil:terell�la dos vent�r Federal, foral"!! .nomeados:11 premo de cre5cer organicamente, dentro dos lim�tes ten:itoriais I Re ter se negado a rir de uma
-

JlllZ de la. entranCIa para a
sendo ao mesmo tempo garantidos pdas nossas propnas for- . anedota que João lhe havia con' 'I �O�� �.��� ft§ �i� o?D �""aven-'a ;oma:ca de Concordia, o dr. João

II
ças coletivas. I tado. ��.9.. eti.D& AV '!L�g .m:: �tilo.t'ii!l . U fomas Marcondes de Matos;Jor-

. Na púsição em que chegamos, os homens se contam ,--�---.,-,-

II
.

I ge Luís Gonzaga de Bastos, para
I apenas pelo valor de suas iniciativas e pela dedicação de Posse. fie 1l0V�."; jui-

.
" .. hli: •

""
<!li!"' .e.... b .. d g oficial de iustiça da comarca de

, inteligencia á causa publica. Não ha mais lugar' para o feli- zes, no S. Tc> 1\'1. Segunffh� �:��ormaço ...� qu .. al<!.â am
.

e c iegar I Tijucas; Ney Soares Machad.o,ad-
"

chismo de forças políticas, nem é possivel consentir na iner- I aIO nosso (co31h·o[;g'�íJ1eJ"f�O, o rmzso Estado, dsgnamen- junto do Promotor Público daI eia -e no comodismo cético que enfraquecem as energias bra- �1O: l� - E::á �?:c3�a pu:: te r�rm;�u:::mtarlío [jl23� sr. �5": Aitam�ro Guimarães I comarca de Canoinhas.
sileiras, agora despertas e prontas para lutar e vencer. ra a plOXIma qualta·fella, a� ,

U I na Ccn·�e�&']c!a dos Secre1::anos da Fazenda ora re- I •

d AlemiGue.·ra ao derrotismo horas, a posse dos novos JUIzes i
."

lo"
v." ...2., o

.

L.6" h'· d
'

d"
Da Soeleda e

togados 'do Supremo Tribunal. �n2do na Caij:ll§tal MEl nepUmlca, aca a e ser IS-
O Brasil reclama do patriotismo de seus filhos devo- Militar: srs. Pacheco de Oliveira � lhlgtílid.:'8, na pCS5Iaa d3que�e ilustre titu;ar catari- Tend.o. notado no domingo pas-tamento sem restrições. Quem as tiver, deve afastar-se, dei-

e f:,algado Filho. ! n81:1Se1 que foi eleito pres2dellte da Comissãu da sado no, Consulado da ,:\lema�haxando aos outros, mais cinceros, confiantes e entusiastas, a

----'IIlE."". ,� d- e;e caraciav.,. O fáto é dos que se a bandelfa daquela naçao �mlgaoportunidade para servir á Patria, como é preciso, dando o

J I' t 1= . t I :c.c�iI1onua uqu
, •

. " 'hasteada em funeral, fomos mfor.quanto se póde e melhor que se póde dar. orna IS a Lrnes o r,eglstam, entre ",1)5, com o M;'UD( pra:z�r� pnr H1M !mados, que o domingo RE�I.A minoria q4asi imponderavel censtituida de despei. dicar o� prestigio �e que d�sf�u"tam os no�sos homeru I NISCE�E é dedic�do á memoriatados e descontentes, semeadores de boatos, derrotistas e sa- Vinhais de governo nu §�uo da colebvmdade naCIOnal. : dos heroes germamcos tombadosbotadores, perde o seu tempo, E os qne ousarem perturbar
A b d d « AI' t J _ A Conierênda d9S Se!;rs'tários da Fazerub� : nos campos de bat�l�la da Grandea órdem. qualquer que seja o pretexto, serão punidos exem- . ar. � o uma.n e ace

" • , -:" M"
.

t d' Guerra, onde sacnÍlcaram suasplarmente. O'uay» VlalOU com destmo ao A-I e:onvocada e presid�da palio proprlo sr" Inl5 ro ai· 1 lt d t' h
.o,

•

t b
[ VIC as no a ar a sua pa rIa, oJeFé nOIi destinos mazonas, o noss? brIlhante CO?- Fazenda da Republica, reune, en re seus mem ros,; gloriosamente renascida,fr?de .�e «A N�Ite»: sr. Erllf'sL�! notáveis elementos dOs"que, nesta hora, con"!_ec:-l Pois, si. ôntem todo? mClndoBrasileiros! Como chefe da Nação, exulto e sinto VInhaIS, que ah va� colher /le dores dos �nais palpitantes prob§emas economl�. ficou emOCIOnado pela VIbrante efortalecida a fé que sempre tive no futuro do Brasil. mebntos para orgamsar um

I'
Ivro

CUS e finanreiros do pais e dOi EsladiH, souberam I entusiastica manifestação do de-,

Os brasileiréls devotados ao serviço da Patria e que so re aR costumes pOptl ares e ", . • ,iIo'� "

.� I Sf:jo do povo alemão da Austria,se esforcam Pelo seu engrandecimento, sabem que o impera- indigenas carateristicéls daquela colocal'-se bem a áltura da Impurian .. I5$lma mb�

I I' I''-

'
. - .

J" T ilo b � que se quer Igar por sua Ivre etivo do "momento é a b.ase para o trabalho. Edifica-se sôbre reglao. �nm �sse trabalho,. pr�- sao que os levou 30 Ria) de "�ne��o. ani!.O aSi.a
! expontanea vontade e pClr laç0sbases novas a economia naciona:l, preparam-se os homens de tend� o JornalIsta Ernesto VI?ha�s para pôr em evidência a sigiuf;caçao que tem para! iuquebrautaveis com os irmãos doamanhã, acrescendo-lhe um patrimonio moral e material; ca�dldatar-se ao c0f!curs� lllstl- nós o fáto de haver sido distinguado ilara pInto de: Reich, então póde-se �onstatarf

. .

d '

tra e's de multI'plos empreendI' tUldo pela CompanhIa Fmlande· .

• "i "."� .J\. d
I

AJ t" t
orJa·se a rIqueza o paIs a v,.. -

R' d J' I' _ tamanha res"To::uíib!3Btbde e vah3 1) iI1I.BS!) hilhra I) [que aque es m�r Ires cunen arammentos. O plano de ação do governo requer, primordialmen- sa, do 10 e anelro, o qua ms ,..
"_" _

d o seu precIOSO sangue as b3.-te, ordem. E para mante-Ia conta com o .apoio dedicado e tituiu cinco premios, no valor coestaduano, a quam caba a deSacada comlSS30 e com

d
.

ma Alemanha nova e for-leal das forças armadas, empenhadas, tambem, nas magnas total de 20:000$000, ás cinco .me- defender o; intarSSi2S de niUS@ Esta::h no seio da �:s e :s�m sendo garantidora datarefas de seu proprio aparelhamento. Ihor�s .repol'tag�ns sobre motIvos Conferência. : paz europe:l e da cultura humanaA grande virtude nacional, neste momento historico, brasIleIrOS, escntas no decurso do
Por outro lado, êSS9 acontecimento extra:>r-; contra o bolchevísmo destruidor.d·eve ser uma ,virtude militar: a disciplina; as circunstancias corrente ano.

• "

S iIo C t' a"lnd'" A 'nal"nrlo a data J'ubl'losa do' I' E ·t· V"h' dináriamente iisan.selro par,a �?h,a a arma, ... I SSI'"
.

.

" :l:impõem ..á nossa conduta um átributo dos povos fortes: a jorna Ista. rnes o m. aIS ". ..... • t' união fraternal dos dois povos ir-tenacidade.

I
esteve ha tempos ne�ta capItal, 59fve de confirmar o acerto CD� que, o

_

emme� e j mãos o pwilhão ale:'llão ás dUliB:A Nação, disciplinada P, tenaz, hade reálizar os seus enrarregado pel.a «NOIte» das re- Interventor Federal, sr. dr. Nereu �a.l1�zp, esc31h:lhoras da tarde subiu ao tope de:I altos objetivos de' progresso, soL o proteção do pavilhão au- poctagens !'�latIva8 a moe?as f�l� OS seus iU.lXmares tmadia1:os, em CUJo l!1um�ro estii i seu mastro. A colonia alemãri-verde, simbolo da unidade do grande Brasil.». .. _j J
s�s, IconqUIstaHdo �ntr� nos'lpnn- O sr dr Ai'iamiro Guhnarã�5, Se�ratãrio da iEdado II comemorará ambas as datas COllliCIpa mente nOR meIOS Jorna Istas,. • •

•

Bt .;: IlJ.-iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiíii__iiiiiiiii�iiiiiiiiii_iiiiiiiiii�1 um vasto circulo de relações. flDi Negócíus da fazenda e Agncu ura. uma reUllla.O so ene.

fa�a aos brasileiros
A voz DO POVOFoi o seguinte o discurso pronunciado pelo presiden

te Getulio Vargas, por ocasião do batimento das quilhas dos
navios-mineiros « Caravelas» e <Cabedelo »;

«Brasileiros!
O destino La r�ação está quasi sempre condicionado

aos oaraterist.cos, e acidentes ele sua conformação geografica.
•

A vocação de navegante do homem brasileiro deriva
incontestavelmente de sua:, ascendencias étnicas, atuando num

ambiente apropriado, de amplas costas marítimas e rios cau- ,

dalosos, Fala tr:...usíorma-la em ação construtiva, conjuga
ram-se, acs.im, fator humano e o fator territorial, Iundamen
tal na vida política dos povos.

A base fisica e o substrato racial, que comandam
as nossas atividades no mar, trabalham nele conquistando
dominio seguro e permanente. Por longo tempo andamos es

quecidos dessa predestinação. Agora resolvemos reatar, com

animo decidido as nossas gloriosas tradições de navegadores.
J 5. tivemos uma industria naval e uma esquadra de

renome entre as melhores do mundo, Inaugurado, porém, o

ciclo da navegação a vapor, estacionamos, por falta de ini-
.

-

ciativa oficial e incompreensão do nosso problema siderurgi
co, substancial num país vasto e abundante em recursos mi
nerais.

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

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

------------'-.�-- ._�_._------_ ... _. '-------------

AL""VO
Proprletarte e Diretor Respons3ve! J A I R O CALLADO

IVI
"_ -------------

CASO D CAI
or, S

VIE� A, 11 - Por ordem
sr, Adolf Hitler, acaba de
preso o governador da Baixa
sacia,

Missão fio PE�tado Novo
Ao Estado Novo cabe a missão patriótica de resti

tuir 'li marinha brasileira o explendor perdido, criando uma

frota de comercio e uma frota de guerra capazes de garantir
a expansão da nossa economia e a dignidade do Pavilhão
Nacional.

A cerimonia cívica hoje organizada, afim de bater
as (milhas de dOIS navios mineiros e solenizar a incorpora
ção

.

á Esquadra -de três modernas unidades submersíveis, as

sume uma significação especial. Demonstra praticamente a

renovação empreendida, evidenciando, ainda, o empenho pu
triotico e a dedicação do ministro da Marinha, como fié{
executor do programa governamental nesse campo de ativi
dade.

Outras quilhas moiores serão batidas. Outras unida
des mais poderosas virão. Dir-se-ia que com a esquadra re

novada ressurgem as energias criadoras da n�cionalidade.
Estabilidade do regime

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o advogado
��,!f."'t;;,,��:!m;ll· dos comu-MIII.���lk���.�:tiT.;�·��_m�'._J�

F I
"'. 1------ .Iistas nãD

a a a Imprensa o ex ...

1 Professo.es a- compareceu
------: cusados de tal- ê�ECIFE. 1� - lniciou-se

comandanteCascardo tas funcionais �;���ad:ssu::an:o��nc�::a s�b�
versivo de 1935. O advogado·

PORTO '\LEGRE.4 - A dos comunistas. sr. Nehemiss
RIO. 14 - O comandante' com a realidade e fracassam comissão disciplinar. recentemen- Queiroz. não compareceu. pro-

Hercolino Cascardo, em entre-
I
quando vão agir.» I te creada para o professorado v�cando uma declaração do IlU-

Pai e Filho, pacifl- vista a um vespertino, reíerindo-] Concluiu que tudo pertence ao publico do Rio Grande, sus- ditor de .guerra, de .

que o me�·
eadores se ao atual momento politico, I passado e que hoje só se deve pendeu alguns profess.ores! acuo' mo sofreria as penahdades cabi

disse reconhecer na Constituição] lutar contra o fascismo, essa aba- saadc-ce de faltas funcionais, bem veis no caso.

Estava feita a pacificação do de Novembro trechos apreciaveís, J min�vel tirania que se djs�arça como tran�mitir instruçõe� reser-
Não ha ne _

R. G. do Sul, porque Cordeiro Refec�-se ao plano do c.el. Men-] aqui com o nome de Integralismo. vadas a diretores de vanos co·

de Faria, gazando de prestigio donça Lima na Ministerio da' legios do Estado. nhurna d iver-
incontostavel jllnto. do chefe e Viaç�(), achando-o um tanto te- VENDE-eE r genC ia
camaradas, conseguira lambem a merano.

--.. _-- -

5" f d
s. PAULO, 14 - A Se-

adesão de muitos oficiais da Analisa a personalidade do
. ,'e ra orma o cretaria da Seguraoça Públiejll

guarnição. SI. Getul!o Vargas e outras Lgu- Uma grande área de ter-. nO R iO um co r-
enviou á imprensa o seguinte

-_ ra� .

da situação. .Rele�bra sua
ras no lo ar denominada •

comunicado:

Decoridos 45 anos um filho at9lv31dade revolucionaria ,d,:�de Barreiros, c�m quatro casas pO esp Iec Ia de «O sr. general comandante da
do então tenente Cordeiro de I

. 4. e acentua que não e e:n- sendo duas de tijolos, uma d.
2a. Região Militat, tendo em

Faria assume os destinos do Rio prelteuo, de desordem, luta sim
nova e duas de madeira, guar as vista evitar possíveis explorações,

Grande do Sul, afim de prati- pela. r��hzação .Je um. programa todas em perfeito estado.
manda declarar que desde a sua

car uma obra meritoria como o sdae l�elas. Críttcn, a �!.t��ç�o pas_. Uma cocheira para seis RiO, 14 - Anuncia-se que chegada a esta capital tem man-

fizera seu saudoso progenitor que da, quando a Constituição na animais, bõa chacara, ótíma deverá estar concluida por estes tido, e continuará sempre a mau

faleceu marechal do nosso glo- da r�pres:ntava c! o ,Cjngt("sso àgua. um pasto especial e
dias a reforma da policia muni- ter, a maior a mais perfeita ccr

rioso Exercito. não tinha indepecdencia. Os g�. uma linda práia de banhos. cipal, que entre nri. alterações dialidade com o sr, secretario da
«Talis pater, unalis filius» I ••• ver�os não passavam de semi- Tratar com o sr. Pedro do seu corpo administrativo in- Segurança deste Estado. uma

fascistas.
Cipriano, em Barreiros. duirá a formação de um corpo vez que ambos na execução do

Acrescentou que não devemos especial de guardas. destinado a estado de emergencia, visam o

ALUQA-SE apressar o julgamento do Estado Decretos aSd prestar guarda de honra nas soo mesmo objetivo que é assegurar
Novo. Sem Congresso, entende �} in :3 de)s na leuidades de grande vulto. O 110- intral1sigeDtelI)en�e a ordem pó-
que podemos realizar o regime pasta do I

vo grupo será constituido por 200 blica. (Assioado)- CeI. Derme-
d t· h lh'd

.

I t vai Peixoto. chefe do Estadoemoera 'co. f,�Xt t9 r íor I
omt'ns esco I os espeCl8 men e

O comandante Cascardo refe-
RIO 14 O 'd d para esse fim, que tenham altura Maior da 2.a Região Militar."

riu-se a Luís Carlos Prestes, di· .' -, presl ente a
e compleição fisica lIuficÍente. Re-ovl·dc Ozendo qL:e êle é de uma inha- Repubhca assl,nou deceetou, na , • •

bilidade polit'ca lamentavel. «A- p�s�a do EX,tenor., r�[Illovendo c sr. Francisco

JliáS'
acho que os comunistas ca- mduusltro pleJOIP;teRnclb,Ulo dedsegl\u1n- Gal. Heitor Flores

raterizan:-,e por êsse detalhe_ Vi-'
a c asse, ose !) erto

_

e a-

B RIO, 14 _ Telegrame de
PENITENCIARIA vendo nos circulos estreitos das cedo Soares, de legaçao, em O rges Porto Alegre informa que, de Li.

DO ESTADO DE SAN-, conspiraçÕeS perdet:li o contá ta Havana, para a Secretana �o vramentol partiu lJara aqup'la ca-

TA CATARINA Estado; o segundo secletano RIO, 14 - Chegou a esta pital, escoltado, o ex-sénador Fran-Irmandade do Se· Carlos Duarte de Mi);p-do, da capital o general Heitot Borges, cisco Flores da Cunha. que ho.
nhor Jesus dos Pas- legação em Tokio, p4ra a 1-:::

que nos p.imeiros dias da proxi· je mesmo ali chegou. Espera.�
S08 e Hospital de gação Copcllhague; o consul ge- ma semana assumlf8 o coman- lambem a remoção para PortoA.

(;arldade ral AI�izo Martins Torres, da do da 2' Brigada de Infantaria, legre do sr. Camilo Alves, oU'lO

EDITAI!.. secretana do Estado, para o
em substituição ao general José im;)licado no caso Pipol.

consulado geral em Amsterdl'm; Joaquim de Andrade� que em- O sr. Francisco Flores da CU·
A Administração do Hospi- o consul de segunda classe Adolfo barcará para o Rio Grande. afim oha foi recolhido preso ao QU,lf.

t I d C 'd' d d t C 't I de Camargo Neves. do consula- de r.omandar a 3' R M tel da Brio.ada. Militar.a e ali a e es a apl a, d I N Y k
. . . ...

avisa aos interessados, que o Ir- o

grd em Bvar
or para o �����������������������!!!!!!!=

mão Procurador Geral atend�rá CfJOSU a o em er 1m.

TINTURARIA. HA' MUITAS I 1
a todos quanto;; tenham negocias •••••• ••

a trlltar com o mesmo Hospital, locendlo no contra
todos os dias uteis, com exce� torpedeiro "Tejo"
ção dos sabados, das 14 as 15 LISBOA, 14-A bordo do
horas, á Praça 15 de Novembro contra-torpedeiro RTejon se ma

no. 16, loja. nifllstou um incendio. que foi
rapidamente extinto pela propria

A AMDINISTRAÇAO tripul.lçãO.

(oinriàencia
hístorira

9ntaressante
de capitão Euclides

de Castra

entrevista

A prol�osito da nomeação do 280. Batalhão de Infantaria,
coronel Osvaldo Cordeiro de
Faria, para a Ínterventoria do
Rio Grande do Sul, concedeu o

capitão Euclides de Castro, ofi
cial reformado da nossa Força
Pública, uma interessante entre
vista ao «Diario» de Santos,
assinalando a coincidencia histo
rica de dois ilustres militares, f::oineldencia histo
pai e filho, representarem papel
preponderante na pacificação do
grande Estado sulino. --Era chefe do Estado !'viaior

Falando ao "Diarion, declarou do general GaIvão, o então te"
o capitão Euclides de Castro: nente de cavalaria, Joaquim T0-
-A atual investidura do co- más Cordeiro de Faria. par do

ronel Osvaldo Cordeiro de Fa- coronel Osvaldo Cordeiro de Fa
ria na interventoria do Rio Oran- ria, chefe do E. M. do generalde do Sul-começou o capitão Oaltro Filho e atual interventor
Eudide,; de Castro-vem relem-l federal nos Pampas.
bral' um acontecimento notavel Aquele oficial, como agora
na vida daquele Estado. de on- acontece com o seu filho, goza'de sou natural. va das maiores simpatia e soli-

MOlto Floriano Peixoto. con- do prestigio nos meior politicastinuava na sua furia de violencias e militares gaúchos.
sangrentas a revolução Iederalis- Instalando Inocencio GaIvão o
la. Os odios cada vez mais se Quartel General em Pelotas. o
Gemavam. seu primeiro ato foi declarar o

Assume o governo da Repu- anmsticro. Estavam, pois, sus-
. blica o benemerito paulista. dr. pensas as hostilidades.
Prudente de Moraes, cognomi- Coube ao tenente Cordp.iro de
nado o PaLificador. O seu pri- Faria. seu ajudante de Campo,meiro ato foi nomear para co- comandar o piquete que deveria
mandante do Distrito do Rio acompanhar o general Joca Ta
Grande do 3ul. o general lno- vares e seus rebeldes e traze-los
cencio GaIvão de Queiroz, que à pre5ença do general Galvão.
ali ia tentar � almejada obra de
pacificação, acompanhado do 16.
Batalhão de Infantaria.

Eu era, então, sargento desta
unidade, motivo por que relem
bro eeses episódios e fatos como

testemunha de vista. com memo

La fresca, como si tivessem ocor

rido ôntem.
Oovernava os f'ampas o dr.

Julio Prates àó Castilhos, que
tentava esmagar seus adversarios,
ajudado pelos chamados «f1oria-

sob
o comando do coronel Pantoja
e outros fatos, como o degola
mento do coronel Pedroso, cas

tilhista, estavam ainda vivos na

memoria dos combatentes.
Mas, o general pacificador

venceu: por que?

rica

nistas»,

A magnanimidade de
·PI·udente

O coronel Carlos Pinto Ju
nior, comandante do 30. Bata
lhão de Artilharia, a que eu

pertencia, era deputado estadual
e chefiava um grande grupo de
oficiais que, tendo tomado parte
na revolução. deseja "aro tambem
que os revoltoso� recebessem cas

tigos merecic(). r\!las a magodni
midade de Prudente de Moraes
falava mais alto ...
O major Chachá Pereir aO pe

rando na Zona Serrana, prati
cava as mesmas vinganças de que
os federalistas lançavam mão.

O corunel Pedroso, ElIas
Amora e outros comandantes
eram im;Jlacaveis para com 0&

S' us adversarias. Emfim, as vin
L" '�nças eram praticada� de parte
," parte•..

Uma casa á rua José
Mendes no, 4 I, com chacara'
Tratar com Dionisio Da

miani á rua Francisco Tolen
tino. Fone 1328.

EDITAL

Almoxarifado

o Almoxarífado da Penitencíaria
Oh· h

do Estado recebe propostas para forra Ingente e ene- necimento de lenha em tMos, madei-merita ra de qualidade, post. no Estaoeleci
mento.

- O general Inocencio Gal- As propo::tas devem ser escrit�s e

"'i:.::;--proseguiu o capitão Eu- assinadas pelos concurrentes, devida
·-·l:d d C

.

h d'
mente seladas com esc.1arecimentos

�'Il
'

e� e astlo - tIO a �ante sobre a qualidade da madeira e pre-
'.,te SI um grande obstaculo. - ço pl)r metro cubico et encaminha
e :frentar os exaltados da politi, das, em ca.rtas fechadas, ao sr. dr.
ca e mesmo certas rodas milita- sub·diretOl'. até o dia J5 do corrente
re.s. a quem os federalis�as ha. mês., .. .

vIam hostiiizado recentemente. AlmoxarlÍad� da P�ndenclarla do

'A d d I I 'd
Estado em Florlanopfllls, 7 de marçoerrota o genera .�1 oro de J938.

Fernandes de Oliveira, no Rio O A. DE ALMOXARIFE
Negro, onde caíra pnsloneiro o Hároldo Vilela

A sra. Lbldbergh via
Ja para a Inglaterra

NOVA YOHK. 14 _ Se-
guiu ôntem para a Inglaterra, a

bordo do «Bremen:!>, a esposa
do aviador, coronel Liadbergh,

Gazolina em

Pernambuco
RECIFE, 14 - De acôrdo

com a deliberação tomada em

conjunte pelas companhias de
agentes fornecedores de gazoliaa,
foi baixado o preço dêsse com

busti vel em $100 por litros.

Um (ARf�ET de IINSTANTINA.
Para cortar resfriados e alliviar
as dores, pe.Ça na Pharmacia

Geologo
mão em

ale
Belo

BELO HORIZONTE, 14
-- Enconlra·s� nesta capital o

geólogo alemão, prof. Kegel, da
Universidade de 8erlilp.

Entrevistado, fez relerencias
elogiosas á hospitalidade do po
vo brasileiro. enaltecendo as bele
zas naturais do país e afirmou
que nenhum país do mundo pos
sue tão importantes jazidas de
ferro como o Brasil.

•

Ina
que agora se apresenta mais

elegante e ruais commoda em

C,P6f;l��TS idcnticos aos de
sua irmã Cafiaspírina.

Mais a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento, e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se

confece RIVAL na arte,
Rua Tiradentes, 7 Fone 752
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GAZ TA
RUA FELIPE SCHl';'HDT v'•• fi

1 ---=-=,�u;-- rim .-.a;;-----;;g, n�---·.---==-��,_:::;,jjii--
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(Onderi�r:ara índe- rA::�:t�;:i:��a::srRestaura§ão. do __ ��� I�. O�vi���J e Qbs�iimos!
I lHO, 12 - O diretor das Ren- II A organízação de toda a vida so- � e tis otensas do tempo. E que tem I Que o PiNffiO é me!'imo compet01!lrte �1I�;) :,�e ..

BELO HORIZONTE. ] 2 -! das Internas, solucionando uma, �!al �uma base de justiça inte�r!il, i em si a maravilhosa força de se i fOI·mas e C'fUJ.!�ei·tos de f]u.'\'IlqueB· nll1l��:� "1®n

em caso rumoroso teve hoje consulta sobre incidencia de se-
I e COIsa que pertence a03 domíntos

1
confirmar e comp�ova.r pelo sotrt : Ilta --Vai..se � .io:.;nieiU.o ---(;")I(�(;YNAI ]:�ítll<ili

_
_

. ." da utopia. E ainda mesmo que pu- '.
mente e pelo aníquííamento de I

• • " ... .. -

�. 1. Q

d�sfech() �(). ]UIZO da sa. Vara lo nos atestados ,�assn<ios p�los desse, um dia, partir desse ponto quantos se erguem contra ela. Saldnnh�, MaR"iu_ho9 el1'l.t!ll."e dOa0 Plt'1j(® :e

Clvel. da \,apltal. 1 ,deleg�dos de pOllC.J�, pala eleitos de par:ida si�plesme!1te inde":.�iza-l ,__

E' �em provavel �ue metade d�s I TIradenite� __ Tel;t9Hon.e 1 ..436
FOI da.,o ganho ue causa aos; de alistamento militar, resolveu vel,--r,.!1_l depresa a nossa natui"e:;n! �.a_ged!as, que. eucuem? munrso i

�
. _

credores hipotecarios de um pre- que se tratar de atestados para
retornnrta o� seus

..

direitos ratais, J}oJe, tenha origem na Indtterença RPODIGIO
.

'f', MILA Gp. E {. IV .� ;-w-_;,l!"""I. l'.!-� ,;"Y�'.)""'�'"
. .

_

" . . . sobretade dOIS tragícos dínamlsmo li justíca e a outra metade em p1' I -, slgn! IC� .,

' t r .IIIl<l'llillaR ... d..... ��." �li"'" ""

dio situado em Alem Paraíba, os efeitos relativos a alistamento que trazemos em nós: o dínamís- síttvas lnjmtiças. E é mais prova- MILAGRE significa f Ca!!."e�n�'[;)
que, após a revolução de 30, foi ou sorteio militar os mesmos estão mo d� ignoranda que não cnte�dc vel ainda que nem �mas nem 0'-' (;ilARL�"UTD I

'

destruido em virtude de uma ex'! isentos de selo, de acordo com o' � realldade e � da ambíç 'i? que �es- tras .se curem pela rorça, pela vío '" ') (
plosão, na qual pereceram 30 I regulamento em vigor. I \iirtua, a real�ade, lmplant�nam len�a, pela astucia ou pela acomo- usando o

Cf.eme. I BUENOS AIRE�, L '--', J SI.'A de novo, no mundo, recomposto, a,· dação-
em Ij'ue tanta g_ente coloca, ....0 AlRL .(J'1:I"mr I Ramon Carcano, ex-embaixador

pessoas.
. . .

desordem, o rapcor e fi víoíencta,
_ absur�afl esperanças. So a justiça "LI.t1l. d..lIllU

I R' d J " tomo: _,

A causa do SImstr? fOI terem Mas, não e demasiado nem e i poderá resi:�urar.o n;und?. Mesmo I I
no ,10 e al':tl���, . H.

;
J po��,v

as forças rebeldes mstalado um

L.
II Ingénuo pensar nos males que se I porque ela e hoje tao dlflcil, que) "

do cargo de presidente na Caixu

J deposito de explosivos no aludido Im O U S I n e evitada_m para o mUl1do_ medi3.nte I
não será pessível sem fortes raizes I dirá logo sorrindo: que produte de Aposentadoria CiVl}, assistindo

di
, uma SIncera Implantação de JUS- na caridade. maravilhoso! ao ato o vice-presidente da He-

pre 10. tíça. bli
. .

1 F d
A indenização, além dos juros, Prometer aos homens paraísos pu ICU, o �l1lm3�rO ca < azen a e

é de 35 contos.
Toda reformada. marca WIPET, terrestes é tão err-ado quanto con-

.-----.---- ..------ -----�----

altos funcionários.
muito economíca, vende-se, facílí- formar-se com a exístencía de inter-
tendo-se o pagamento. Preço de

nos, de auteatícos infernos, de C d �r
-

docRasião'JT!ataprinatCaS1a2AMUSICAL. diabradcosinfernossobreaterraque urso, e eVla ureza
Iua oao n o, Deus :fez e, depois de fazer, achou

Socorro a vinte mil bea, Vai uma grande distancia en-

II Nascimento
rJi

..
,�r:) (p.l.'S"tre transformar o ideal num engo- M A T R I iC" O L I t�'-" li

pessõas do e fechar os olhos á sua exísten- � J'A.

CIa. Entre querer o que não está
! t de AI sno nosso alcance, deixando o mun- Acha-se aberta a matricula do CttrSO de l\I:dmeza, podendo os ro ve

do prêso a todos os odioso a todos '

t d t' c! d' t d l' 1· d 14' 16 1
i d·

. 111 eressa os ser a ew.i os, . nriamen e, as O as d e as :IS > ,

os resent mentos, a to as as Imi-

tações que pedem provocar a lou- horas, na séde do referido Curso. á rua João Pinto, 32. I RIO, 14 Convi.<lacio pela Cus'"
I cura. I

de Castro Alves, o escritor Mar]')

RIO - O .., l' "U
_

I Ora, deante desse dever que nós I llQ!I3F ',.wHQWw !WliItf.4iiM� Vilalva falará hoje junto á hent!1
, 1� �r. t.etu 10 � ar I todos temos, de melhorar um

pOU-I' �
I do poeta das ESPUM,�S FLUTUA}'�

gas devera.
segllll', na prOXlma co as condIções morais e

mato
eriais �.. ! TES, ua solenidade ccmemorativa

semana, para Poços de Caldas, da vida da humanidade, a justiça 1f �bo��.n :w.�ft �6r.'fl���TIi\ � i do 91'. aniversario elo ECU nasci·

onde fará pequena estação de re- aprlrcce como o mais .simpl�s e o P.í....&� i j, aLuI�u Jt �,�.JiãEl.\,�....� 'mento.
mais eficiente dos meIOS. Nao nos . i

pouso.
,. esqueçamos deque ela é apenas um '.' "� ii íl

.. O �9'
Tambem e alI esperado, terça- aspecto da verdade, aquela

vera8deTI
JK.=' Ji Jl..,.. .ii.

feira, o governador Benedito Va-. �a qual 1.01 dita_ que libertoaria
os -

.'ladares, que aguardará a chegada! ,lcmel'!s •.E que S? e�a, tem o poder
,

?f� P.G'
d 'd t d I� LI' I de resIstIr aos UltrajeS dos homens f -'li �

o preSl en e ta ,epu
-

lca.
.

J

��@�� � Fpolis.
Gerken

R. t;..:?i::f.... , 10

�[�.
FONE -- 1440

� ACES S (E J •. � I. 'I \'t.:,LA S

Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo
garantim:!o-so o serviço

FORTALEZA, 12 - Noticia
se que, devido á falta de provas
nos dois primeiros mêsef'l do cor

rente ano, o governo do Estado
teve de prestar socorros a cêrca
de 26 mil cearenses, dandf)-Ihes
trabalhos em vários pontos, como
seiam: Itapipoca, Sobral, S. Fran
cisco e Pentecoste.

.�orneeimento de
�ambiais

RIO, 12 - O ministro da Fa
zenda transmitiu ao diretor da
Carteira Cambial do Banco do
Brasil afim de emitir parecer o

processo originado do requerimen
to em que a firma A. Thun &

,. Cia. Ltda. pede fornecimento de
camhiais necessarias ao paga
mento de material rodante for
necida á Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil.

Paiva (À}ueeit·o foi
prêso

LISBOA, 12 - A policia pren
deu o sr. Paiva Couceíro quando
procurava atravessar a fronteira
luso-espanhola para levar a efeito
uma tentativa revolucionaria.

Morte do rmbai
xador Lucilo Bueno

LIMA, 15 o corpo do embai
xa<lor LucUo Bueno permanecerá na

embaixada, constantemente guarda
do pela guarda de honra presiden
dal, até á noite de sabado, quando
será transferido para a capela da
RasUlca de La Merced, devendo se

rem realizadas exequias no domin-Igo, ás 10 horas, com a presença de
membros d. govêrno e do corpo di-'
plomatico.

Durante o dia de hoje diversos
ministros e diplomatas comparece
ram á·embaixa,da apresentando con
dolencias.

BAN�ODE CREDITO
POPÍJLAR E AGRI
�OLA DE SANTã

�ATARINA

o presidente da Re
publica viajnrá para
POG)os de Caldas

rrnrf·_JiDI

Assembléa Geral
O.·diuaria

2a. convocação
Não ha.vendo sido levada a A'S 21,30 - CANÇÃO DO DIA - Estréa de Lamartine Babo.

t:faito, por falta de numero, a

G 1 O d· A's 23,00 - SERENATA - Um programa de melodias e canções
sessão de AS5embléa era r l-

naria, deste Banco, marcadd pa
ra 9 d::> corrente, fica a mesma,
de acordo c:m os nossos Esta- AMANHA -

tutos (art. 22, pa:agrafo únice).
novamente convocada para o dia
17 p. vindoulo, ás 14 horas,
quando fuocio nará e delíber al'&
com 'lualquer numero.

Florianopolis, IOde março de-
1938,

A DIREITOR.íA

Oueam - Iloje pela

PilE-O, Sociedade

Rá,d.io Naeional

,..,

SALA PR GRESSO � o Unico!

do Rio de Janeb·o

Programa diurno

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

Dia J7 CINCOENTA CONTOS da "nossa loteria'"
Jogam apenas 15 mUhall�®� IlIIteír� 15,Oa.�O

\

Ahnoço a médicos
brasileiros

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de ginastica
pelo prof. Osvaldo Diniz Magalhães

DAS 9,00 ás 14.00 - Programas variados.
il

DAS 17,00 ás 18.00 - PI'ograma3 variados.

Programa noturno

DAS 13.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
LiNDA BATISTA

com

Orquestra de Dansas
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes.

Regional de Pereira Fiiho
.

Hadarnés e tleu Swing Five
Romeu Ghlpsman com a Orquestra de

Concertos.�
I

(i,
�i'

,�t..

, A's horas certas, iornais falados com no- •.
tícias em primeira mão, do Brasil c do mundo, r
fornecidas pela A NOITE e oferecidas aos 1

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães: ;

Ltda. Et-

·'1 RIO, 14 O conheciüo urolo�

11318ta norte amer1c:.:no pro!.. Mne

I
Cartl1y, ofereceu li \Jvrdo (lo AU�
GUSTUS um almoço a um gu,po

i de médicos brasileiros, na sua

I maiorIa membros da Sociedade
Brasileira de Urologi.a.

I
O almoço transcorreu num um-

bienee de grande cordialidcd\C.

-.' ,'�;7l
. \��t..1!

A'S 19.30 - PALMOLIVE - programa em

cadeia com a Rádio Difussora atuam i

Dircinha Bas-tBta, Cadtro Barbosa, i

Jorge Murade e Orquestra da Na-'
cional.

NOITE NA ROÇA - Um programa típico caipira
com Alvarenga, Ranchinho, Xerem, Tapuia sua Tribu,
sob .) patrocinio de «Codeinatare» o grande remédio pa
ra tosse e bronquite, e o «Colirio-Crômo», o super Co
lirio moderno.

c s

A'S 21.00

Speaker - Oduvaldo Cozzi

ORLANDO SilVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

no TEATRO EM CASA - ás 21,30 - a peça
radiofonica de Noél Coward «DR. FEL1X,»

Ipela Cia. t'le Teatro da Nacional.
-0-

DIA 24 - A Revista ADÃO e EVA:.. IA'� 21,30.

L u A s
EM

I N H

e
----- _._-_------

ov

o
��I

{115ft

C�3,xa Posta�, 19

Curitiba Est .. d@

Representantes neSita capital

MACHADO
Rua João Pinto :; <::aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



>f -

,

: FlorianúpoJis- 1938 �
-------------- ---

''''�i�
."JI

n.-,.�� a "

--_. -_----

A excek ate qualidade é garantida ha ma.s de 70 anos. E'�:jglr pro
dutos .A.NoALUZA. é prova segura eh: bum gesto e dI.! ze:o

pela saúde.

rcaürnà 3:::11pr'.::: "o seu valor!

, ,

_/
, .

• ti

Santa Catarina

t •

R
.. -mu,u
Q,

'U

, ,'I
fôrma

elegarit�;
o Côres

fi rm es

,
.-

'"Y'�_ .

o I

Chapeo
Dos
Quarenta
OlHhões l:

Depositaria: A I e x a n d r e
RUA� CONSELHEIRO MAFRA N. 12 FL·O,RIA NOPOL.. IS,

J_':'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Buzin
BOSCH

••0 •• mala barata, porém dí

IANO

• lDelhor do mundo

__ fort. - dlB um aom e "arioe eonllJ comb!!rnllldoe

.._••• que nAo coneome bateria (2,5 am.,.)

Jalnvile, Lages, La�'i�:1�§:'S�,
Francisc.a da Sul

"enda em tedaa lia be��

caS:JlS d@ i'ólmO

II nOill

De Fama Munriiall

alta cirurgia, ginaecologia, (do
� enças das senhoras) e partos,
� cirurgia do sistema cer�oso e

I·donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitlea-S. MateUS).� operações de plastica
Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, joão (Estr, Curítíba-c-loinvile) �'i

Prefeitura e Forurn de Mafra �5 CONSULTORIO---Rua Tra-

rupEscolar de Mafra �l tino N. 1 e das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de Rio Negro � dás 15 ás 16 ! 12 horas,

Grupo Escolar de Irati N TELEF. 1.285 I
Maternidade de Rio Negro �A \1'Estação Experimentai de Viídencias em Tijuco f'leto (Pai anã) � ,

I
P.ESiDENCLLl.- Rua Este-·

IDiversas construções de -csidencias �J
i

\
ves Junior N. 26

I' �lôt" 'rl
.

LÇ
�,

I 1 3 1��',«'-'?;1', ..�Y\";'''\?;i;;,,,",,��.,,�;-ç::tl'''�'' �"', �l-"'''''''''':;'' '; t -, ''''
,_o ''':•• ';"'/";:"";;"", ""'f"";:""'''''���' l':' ..:.1'. •

'.--Liiiiiiii_iiiiiiiii__�_;iiiiiiZii��"V��:iI.i��<>'�""""�:;"�"_Y&. ., ( ,,�.!._���;.j...�.....":'.t;.,,,,:,:,..'· .•.
�

� ,.�a;.�'!t,��'.:���.....�� ,......._- II1II ---_-�.;:;...,..H�.v�.-'"-"�-.. -'.--;" ,i 4 i

Dr .. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no int-rior deste e do Estado de San

ta Catarina.
E scritorio' Rua Marecbl Floriano Peixoto, J 31

sobrado sala n' I
SANTA Cl\TAPINA

Alfredo N S T I T U T O D E o I A�
Gf\JOSTICO CL.JNICO

DO
Dr. Djalrna f\Jloenn1ann

Especiatista em moles/ias de creanços, nervos
impaludismo e moles tias da pele

ratarncnto do empaludismo e das molsttas -..1;, r;c
ie e nervosas pcl» JJutohemotlle, apta

onsuiiot io e residcncia -- Praça 15 de Novembro,
Telefo;�{\ 1.584

omuttos--Dee 8 às II e d::\s 14 in 16 hora=

I
I

UI

I
I

----_/
- -_., - ._� .. �_ .. _�_. _._----�_.� --� ......._._-_......-_._. ,'.. --�. -- .. --� ,_ ...... ---

RA�IO X
CAB.INETE DE ELETROCARDiOGRAFIA

CUNiCP"
Curso de aperfeiçoamento em doença') do coração
(diagnostico preciso das mclestias cardíacas por

traçados eléctricos)
CLI:'�ICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorlos de Microscopia e Aná
lises C! (nicas

C';lcq�"'� ,.,1(;. oua.cu .... �

a � ,f i.J � :Fo,!; \\,,_� ;;,-� � r� i "1 U \;. �

estrutura ElIb1 con

creto armado
e ferro

�� � _�! \�':" r :' ,") �.,. ':� �."'I.:. r- ; ..,\ Ç:-t.l' h'- g • �

!j:,,1,: '.1" }. -, , e-: ..... ;; � � '�.�. tl �,��. '.' � u

C =. r.:'. �� {'.�� t� r� ·r: ,.."t'� ...:1 '�". �:-� m'j,� ,r\ .... �.J< ....�! '
•. _; �J \.' i & u,.",::::t- .... ,1

C;Or�(:�'" eto arn.ado

EXl1me de sangue para diagnostico da sihlis (reaçôej de
Wcssermann, de Ht'cht Tzu, Kahn e Srlehs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li·
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Ferr,,�.s;1�,(:::�f::;' fv1achado, 6

TELEFONE 1 .19

ENGENHEIRO �IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 ....
SALAS 12' e 13

t ANDAR

TeL 1503 I' .

---

I ií) r F:;;e ! ,-.. -, r _Jl=.! ;:$-_. -..l.n�A.�,.a � .... .J �

I GC)·tt.smar) I'.

Accacio rv�o� \

Mi io de advogada á rua

tem seu escrip-
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnbcrg, (P.úressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espec!aUsla em cllrurgla

coral

Viaconce de Ouro Preto

o. 7(). - Phor>- 1277.-

Obras contratadas ii�$) �<S s®me�tre
�e 1937 Icabn postal, 110,

PARANA'

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

I Dr. AHnHlio

I Tavares

IiiI' Ouvido - Nariz - Gar-

II I
gania - Pescoço

iii :::':':i:�r�:;��!�:�o�
[� FililO, 7··-- Te!. 1456

III Rc':;, E� ,Bocayuva, 114

'I
IOi. 1317

li -�k Ca;los Corrêa

MEDiCO-ESPECIALISTA

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarce .: Consultorio:
ANITA GARíBALDI, 49

)
.\\I
•
Cf
•

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças�
Elln���r ri:a �,;i,aif;.;midada�
M��iç� li� ;Ht:ijPiíi�1

(CurgO de especialização em

molestias de senhoras).

.,

'�",..

R.Dr. Aderbat
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
FOD� 1631 � 1290

\ Dr.
I
I Rll& Trajano, rr 1

\ \ Telephone n:

Advogado
sobrado

1458

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T FILHOS

b'� P ==wr_.�"'iW44&#$@@IQg;#lP§W81fIf@��l,J@f'IPM!fti!IIJjbfii9.�·Bf�·��fJI' 'fMWrtMd _.." P-; FF?

ft�.� � ft�l'� Jr.li"I �� 11 � � �.ij
.

��,..� � �.. �1 '!�. I �.-·-'íil1 � &"'':.' �.1�g��iI
"t",fj e;;-'" fi·,.] �E � �..., �I (;H J\R LAU TH , I· ��;;..E Rb 0'1·dE"U -

\.()J-U fi! � t!r &:"! ii 11md Q" li �i li o � �� . � � v ti (!g W Iiiiãu fi! � � .,. -
�� <iiiiã!I � uma o sa e cor preta

-I
. .

na Catedral sexta-loira última,
_

C
.

G; I I é o creme que, IevolllclO�OU o pedindo-se a quem a encontrou

ça tl Oste I ra I
Uma extensa área de ter- �und�) velho, e, ora revoluciona a

entregar nesta redação.
'-i -

ras, no lugar Barreiros, com .vmenca do Sul.

.
_

I duas casas �e madeira, _pas- ,

.

M(�vimento Maritimo ..Porio Flori,�no��<i.��li�� jío para muitas rezes, d�ver-I
CHARLAUTH

. !ir"�

1$1 sas roças de mandioca,

��"". . . ,.,. . aipim e cana, um bélo ba- I não é um creme comum

._..;;:_;;rvZos Si_�.. P�::"S==�_����2�J.f�a;:"..,., na!la} e �ôa chac�ra, pos-'I- ---- ------ -- --I sumuo agua especial. C H AR LAU TH
Para o Norte Para o Sul ' Tratar com Alcebiades II .. , II. ! Souza, nos Ba � I f( h l S I

lhe exhnguirà as sardas, p��os.
a venda em todo o. Brasil

�m= rr.a.s="M"'''''.... _

- .

i cravos e espinhas, sem 3 rmmrna I
notadamente n� Capital da

I �,�-------- -'--"--- I' irritação, deixando-lhe a cutis : E t
Hepublica,

d I
O Paquete ITAQUE'RA sairá á 19 do cor- O Paquete ITABEi�A' sairà á 18 do i 'r .

f I s a a maior prova e sua a ta
.

I Impa. macIa e resca. qualidade
rente para: corrente para: \[ MAQUINi": DE I,,�il!N m HJlIlImmmiIiGalllIlF?IlIII!IIIl' _

Paranaguà, Antonina, ESClllEVER
Santos', Rio de Janeiro, Imbituba

.

! f" Especialista em moles/ias do aparelho genito urina-

Vitória, Baía, Maceió, aio Grande I Royal, tipo 10, !? escritório 'I \ no do homem e da mulher=Mo.estias de senhoras:

Recife e Cabe.íelo Pelotas e
! usada, mas em perf:lto estado: _

Tratamento modema das afecções utero-ovarianas.

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre va�:��:��e uma pOI preço muito Clittica médico ci�u�gil>a. Fraturas em geral.
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- Eletricidade medica.

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal, 59.

A oficina de marrnore de r
Carlos Zech mudou-se para I

lo Cáes Frederico Rola no.

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

I tidade de marmore.

__

J. SANTOS CAR[:>C..)·SO 1 _

;;"".
"""1'-= '_.

f Casa no Estreito I
-, liMliIIIlfill!'!III4A4_IIIA1_!III&iIIW rii

ti OsaborosoCAFE'AVANTE VENDE-SE uma casa Si'! VENDE-SE
��j
Puro ou com assucar e' vend ido na

tuada no Estreito. Boas aco-I
�� • _ I modações e todo conforto. i Uma maquina SINGER em perfeito

fjll CaS2j ;j'A SOBERANA" Para vêr e tratar a Es�r,.dal,est���ta.r á rua General Bettencourt

Íj,,'1 Geral no. 105. n-. 90. .

� 2 -. Rua Felipe Schr(lldt .. - 2 ��"""E"'�_�._':"�_�.�-=�.)�-1T�_.:-_'!"�_�·:<--����'"'�-"""�����NI

� ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
--'�l-

b-;..;;-p·-�;;--�I--· _ ,.� quinta-feira i
��
i'<'

�� __ ,��_n.,�.__

�
�

� não precisa de reclame. visite suas exposiçoes e

� verifique os seus preços

�.,.r..•...: R .. TRA,JANO N. a

I _i;'.Olaianopolis
1l;�iI��-idJWIilII'**IIIIIIII-IIIII-=' IIIII!!!_IIIlII__�

� -----. t�h'!,J �
f:j .

;

....
)�:J Em

k���l

r:-

Lindas te graciosas cunfecções
na C

if'f1v;'eo Reee?e-sc cargas e encomcn��s até a �espÇi4 das saídas �b? paquetes
r/4\ jôj;;;'9 c emite-se passagens, nos c.as das saldas dos mesmos, a vista lia a·

'estado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arrnazeus da

Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida. gratuita
menté para borde) em embarcações especiais.

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

l:$Ct'HTORlil--PRi\ÇA 15 DE NOVeMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
l��lMAZENS-CAIS BADARÚ N.'3 --(FONE'1666) -END. TE�EG. CDSTELlA

Para mais informações com o Agente

IscelaneaCasa 17 de

Hua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

�
�
�

ENVELOPES FEC! iADOS �
------��� �iiiIiiIiiiiiiii�����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiliiiiii�

T' E sE

Federa! e Santa Catarína.

NOS CtASSIC05

----------------------__J,

"', �J
�. 1

-
.

da Trajano

J
".

PÓ de arroz e rou ge

combinação feliz

... l�
_.

Adora�ão

S â u I O Ramos

(--... -�

Assistente (�O se�viço de cirurgia e ginecologia do

Prof: Br,��ldao. FIlho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de

Previde�da Clini�a .do Rio. Sub diretor d.. ser viço
médico da Assistencia dentaria infantil do

Rio de Janeiro

Consultório a se abrir
brevemente' á

F�ua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLlS

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

D!�_!_O ã O d e Arauj o
Assistente licenciado do Prof. Sanson do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade' de oto-rino-

-Jaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos nariz e gar
ganta�do Centro de Saúde Pública de Florianopolis
Consultorio a te abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

........._---------------------------..;...._---------------�.".:...._-----------------------____:'�_:�
.. "

anca do Brasil
Capital

F'ul1do da reserva
100.000:000$000
•259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCf�L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros'
Dep. com Icris (CO!VlERCIAL SEM LIMITE) 2% aI�Dep. Hmitados (limite de 50:000$) 3% a a

Dep, populares (1d�m de lO.:OOO$). 4% ala
Dep, de aviso prévlo (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por J2 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico:'lISATELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vai x

OE� TIV
REDt\TOR:

"

Carlos L. da Luz

I
Ia

I,

Numa partida renhida o

Ihantemente o Atlético pelo soare

� prelirninar disputadçs�
x Lira S. C., saiu vencedor
pe!a ,contagern de 3xl ..

,

A' I'
.

I
T I :��;;;=�,--�-C..;;M�--'F-PW;;.'5;;.-N�'=-�-���-�-���__"""""_'�<_�'_"'���I_�l' jA ta I ta Oe fc)s ...

vai x At ético Pe anha E S l':)O r hs?! ... � --
----=-

Matos l"ani,w·(Ovidio)
•

._jor�r\al 1 1'- f()fO ,no orga-
Realizou-se domingo passado

r Gatos bLu'b) Jair I' A.', E I e t r 16 r a
· r\ Is rno

DO gramado da L.F.F. o encon- oureiro (.m inha], Acadêmico, Pretirninar
.....

�.

-

Iro entre o Avai e Atletico. Nanado, Secura, Bdelê. l /iii ,_
Passam-se em nosso corpo fe-

No principio, a padltida fabi equi OS TENTOS DOZE F.C. x LIRA S.C. I' �-�..����-������:.-.��=�-��'�=�.",,�-�������_�
I nornenos maravilhosos, que a ci-

librada, conquistan o arn o. os I encia procura desvendar e expli-
litigantes, três tentos.. . 1 O

1

I: goal do a.lvi-cele�te foi A preliminar disputada pelQ:'1 PAr�A INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN· caro Nos livros elementares estu-

Entretanto o Atietico ammcu-j conqtlistad� 'por NIlela. de. um clubes Doze e Lira, foi ótima, TENAS DE RA 010, CONSERTOS E AUMEN. da-se a [unção digestiva, a cir-

se ao marcar o 3' goal, e CI1T,e- passe de Ze Macaco, que tinha havendo int.!t-:s�anles lances. I TOS PROCURE Vl culatoria, a respir atoria, etc. Só
eou com uns ataques cerrados e organi.zado um. bom ataque aos Venceu o Doze nela contagem, "I em livros mcdicos são estudadas
:J

16 d
.' I/'> ""'_'L '-'l"�"-)!"""" F\ f Ibem organizados, forçar a ci- minutos e luta. de 3x 1, tent..s conquistados por i j,.d\ t:.., � t;:_ �" i \_, ."-'1. certas unções comp exas de trans-

dadela de V.!ain. Pouco depois.Luls conduz bem Medeiros. C bola e Faról n. 1. i I cedente importancia, como seja a

J b I d N j

I L TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR QUINtIC" DOS' lU r·OF:lESá não acontecia o mesmo ao a ,0 a, passai} o a ! B.n�(_m, e�h; O do ira foi conquistado I I 1 '"'\. 1-.-Jl '\... •

,l(�Ji -cel.ste, que ,via sempre �s seus I a Se�ura, que num belo estilo por Aldo, batendo uma pEnalida., i PREÇOS SEf\ll COMPETIDORES NA PRAÇA. St>gundo o estado de equilibrio
ataques desperdiçados, pOIS Pa- coo�Ulsla o teuto de empate para de perto da Brea, que Vareta. o I II

MATERIA!S ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·
ou desequilíbrio dos humores, o

checo não com,.binou bem com os o tricolor. ��ql;ei�o •. vindo especialmente da

I
JOURS ELEGANTES E MODERNOS individuo apresenta-se, respeliva-

h�US comp?nherros, 20 GOAL AVAIANO Lr.nchl�llln: não poude deter. i NOVIDADES! VISITEIVl I'
mente, em estado normal ou anor-

No periodo fina). Pacheco pago O I. terêsse despertado pelo I
I J
-.

14 A E etrica mal.

Band�1opara meia-esquerda, a hnha Procopio batendo uma penali- prélio 'Doze x Lira foi formida-I 'j
Rua oao Pinto n, A's Vezes. o desequ.Íibrio cor-

melhQIou e pouco a pouco o dade, perto da área perigosa. dá vel. Ao rtadium compareceram as

I'�____
_ '. re por conta da falta de um de-

Ava: foi apoderando-se do cam- li Nizeta que conquista o 2' goal. turmas dos d!1is queridos clubes.
,. --- rrr="'It_..__ -

meato indispensa vel, como I) tos-

po, �ominando francamente o PENALTI C O N T R A O Dum l�do �itor, Binga: Orlan·' E,sco Ia de C0"1e reio de San �
foro. que tem um papel impor-

AlleIICO. AVAl', QUE BATIDO POR do, do outro Galego, (anco, Ba- --...., S tautic-imo como ativador elo iii -

A partida teve seus lances sen- MATOS, REDUNDA NO 2' dico, numa torcida Iormidavel, ta Cata. ina tabolisrno.

sacionais, agradando em parte á GOAL TRICOLOR dentro daquela camaradagem de A falta de fosforo denuncia-se

numerosa aseistencia. sempre,
I (I t't t L')

pela fraqueza, desanimo. causaçi
Gato chuta alto, Vadico

pUla'l
Mestre Candonga compareceu

ns I U O Ivre nervosismo, palpitaçóes e ancie-
;9S JOGADORES porém BAT.E NO. BRAÇO e co- de bengala, a simbólica bengala.' [_ , �.

.

. r.
dade. Basta restabelecer o equi-

O. que mais destacaram na mete penalti. Batido por Matos, s� usada aos domi,ng"s. e nas pro- d�CAUZ,�DA PELD \JOVERNO FEDERAI, librio químico dos humores por

equipe tricolor foram: Matos.Geto resulta o tento de empate. cissões ou nos dies de grandes CURSO DE AD.vW:::,SÃO, PROPEDEUTICO E PERI- meio de um preparado de fosfo·

e Secura. E num plano, pouco AINDA NIZETAI ,
acontecimentos. I

TO-·CONTADOR ro, por exemplo o Tonoslolan,
irlferior: Nanado e Garriga. I MATRICULAS ATE' O DIA 15 DE MARÇO para que desapareçam, como por

Na equipe aIvi-celeste, todos Nizeta novamente, aproveitando I O I ris treina Informações á AVENIDA HEl<CiLIO LUZ, 4 encanto, todas as manifestações
os elementos da linha no primeiro um bom passe de Galego, desem- das 16 ás 20 horas morbidas. Com duas ou trê5 in-

tempo atuaram bem. com exeção pata a partida, obtendo () 3' Paia o treir.o de hoje. a dire· jeçõe� voltam as disposições ge-

�.d;}e Pacheco; que melhorou bas- goaI. ção técnica dos diabús rubros,�'.. +�ikíWi;ii!MI MM ZE7 rais do organismo e o content,l-

lante no 2' tempo. pécte o com}'arecime'nto de todos mento de vtvcr.

A defeza do Avai tem seus ICUALD-\DtE�E CONTA�
os �eus j()gadores. ás 16 horas, Dr. C a ma rá a r ti n s

altos e baixos, faltando um back I
no gramad-... da L.F.F.

(!íreito. sendo a linha de half, o O At/eUco não desani'na e I

ponto mais destacado. vai ao ataque por mtermédio àe I Arner ica X Itide.oE,n-
Nan ...do, que centra bem, Vi!ain dente

ASSISTENCIA rebate e Toureiro entra conqui5- . o Q
CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- duas casas confortaveis salas,

tando o 3' ponto para o seu qU3" Reahzou"se. d(lImngo, em ,·,tu.
1 RAÇÃO E SEM DOR beu1 ar.�jadas� com banheilO e

dro. I Amaro. il partld3 entre o Ame-j i chuveiro. refeicõ(.'s á «la carte».

O Atletico com este empate, I
rica, da Palhoçe. e I:ldep�liden- i CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado.

�
I
para CHsaes s(:�m filho�.--Vêr e

organiza um sério. bombardeio: I�: ;enrndo (I pllmfl! o pelV scori� i diariarPente das 5 ás 7 da tarde
. fi I tratar no CAFE' «SÃO PE�

porém a defeza alvl-celeste esta

I
!_

N
x .

"
.

d
. I am:u;:i&LlM!lil!lillJ"lR"WWYJi2!ifIili3'&*& W�UI!:Iô'! ORO».

de sorte e desfaz todos os ataques.
um g _st� ao!,- eSf'ort!vo. o MI WPSc5"11lMmTZZ77P:;gwI!iIIIUII'M'HS * W wm"'77W'77"IIMour=rme" "M" 6 �

Independente r,. tlrúu-se dt' cam· f ,� ti!

2' TEMPO po, apagando deste modo o brilho Internatlcnal Machlneê{1ty
da partida.

Numerosa foi a assistencia que
ocorreu ao Estadio Adolfo Kon
der. para apreciar as duas pa�li·
dat.

GALEGOI

RENDA

A renda atingiu ao total de
806$000, bôa para uma partida
amistosa.

a
Cabe a saida ao Atletico que

vai imdintamer.te ao ataque e

Secura vira, Vilain péga e Na- Lirnoense X Curiti-,
nado entra, chargeando LEGITI- banes
MAMENTE Vilain. conquistando N' )' d do' I

o 4' goal, entretanto o juiz anula. °d Jogo Lr\!?
Iza o

t}lClog� I
D r h I" passa o, entre lmoense e Uf"l-

N tesced .abl IdO ad,
ce

ampagdo e
tibanos, saiu vencedor o primei-

lze a ri an o IVersos l.I ver-,I
I

.

d 5 t. .

4' I ro pe a contagem e x.
sanos conq�lsta o goa .

Dal por diante o Atletico foi !B-__4�;;H�.��IIIII!�IIII!!II!JII!I!!I_I_IIII__
dominado pelo Avai, e assim per- VENDE·SE
maneceu até o final.

.
..

JUIZ
,Atuou- O primeiro tempo o ea·

,,,,",lpi1ào A ldo Fernandes. que teve

�ma arbitr$ge� regular. No se·

gundo tempo, dirigiu a pugila o

H. Antonio P. Oliveira que errou

complett\merte ao anular o 4'

goal tricolor.
OS QUADROS

Casa, Terre�jos e Olaria'O Arai entrou assim consli·
ruido:

..

L\\faí bri ...venceu

de 5x3.

a

Doze Fn C.
dozista

erltr"'e o
t

equ!pe

,t\LlJGAfVl ..SEME'DICO-ESPECIALISTA EM MuLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CUm!Jfany

importadores .. RioEngenheiros
Se-s. j':),.gricult(o::;res e Industriais!

fiumentl? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e eCOflO

micos. THATORES, AUTO PATROL. COMP�ESSORES, BRlrAOO[�ES, Nl�

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTf<IAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçarn infornlações e catalogos a,o Representante e Ven-

deaor exclUSiVO no Estado

AVIL.AVilain
Vadico(Chflvinha) Aquino
Zé PIocopio Berreta

Galego, Sapo (Forneroli), Nizeta,
Forneroli{Pacheco),Pacheco(Saul)
O ,.�tletico estava assim or-

Maios coilcede corner. que ba- Trata-se de um lindo bunga-
tido por Saul, dá oportunidade a low, de um terrp.uo com 52:750
Galego conquistar o 5· e último metros quadrados, com agua cor·

tento da tarde. rente potavel uma olélria, e

O Avai com esta vitoria sobre uma grande pastagem.
o tricolor, conquistou mais uma No logar Barreiros. Preço de oca

béla taça oferecida pelo sr. J:::sé !siãO. Inforrnções: Julio BousfiE:!da.
Eliaa. ! Baneiros. 1 a. liIiIIIalll'llSi IIIlI _

" . - ..

aamz1ao:

Escritor-ic.) Rua Cons. Mafr<?i, 31

FON E 1561 CAIXA POST,A\ L, 140

Telegramas "Avi la" Florianooo!is

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G A Z E T ANossa Vida
, merecedor da grande estima e resl?peito em que é tido pela sooie-

"

dade catarinense.
«A Gazeta> prazeirosamente se

associa-se ás justas homenagens
que lhe serão prestadas pela pas
sagem da auspiciosa data.

data nata
de Araujo,
Segurança

ANIVERSARIOS

DR. IVENS DE ARAUJO

�'Ylobilisação na França,IPELO TEATRO 10 TEMPO
Llussia e Checoslovaquia? "Hotel dos Amôres" I

Departamento de Aé-
O G. P. "Hecreío Dramático", ronautiea Civil

1-1' , ., d·
-

d d· S d
o afinado conjunto de amadores, Boletim diário da Esta-�Jma Irra taCa0 a ra 10 tentor e que obedece á orientação artistica ção Aéro-climatológica� , de Dante Natividade, e que tanto

Buenos Aires suc�sso alca�ç0� com a rep�esen
taçao, no mes fmdo da chistosa
eomédia o CHA' DO SABU

A's primeiras horas da dentes da Europa, de al- GUEIRO, levará á cêna, hoje,
madrugada de ontem, a ta gravidade. Segundo es-

no "Alvaro de Carvalho", a en-
graçadíssima comédia em 3 átos��adio Stentor de Buenos se noticioso, os governos do conhecido teatrologo MiguelAires, em seu serviço no- de Praga, Moscou e Pa- Santos, intitulada HOTEL DOS

fl:�do$o do "diario orai", ris estariam mobilisando AMORES.
deu hdormações prece- as suas tropas guardan- E' de se esperar, dados a exce-
'��_"'"'W�M"'W�u __ m m __ .._n. ... b'

'"
b lencia do conjunto e o ch.lste da1.10 em ora a mais a so- I •

ftE ,�RTE I t "t I peça, que o teatro encha a cunha,
U ,K n a reserva a respei O,, .

tanto que o govêrno dai CARTAZESJOAO BARBOSA Checoslovaquia desmenti-
ra a informação. I DO DIA

Vem-nos de Juiz de Fóra, mui- Ao mesmo tempo, a-

to tardiamente, a noticia do Ia- quela estação irradiadora ODEON, o líder dos
lecirnento de Ernesto Emmel, o informou que o sr. Nevi- ciuemas
magico do violino, Desfalca-se le Chamberlain teria fei
assim o já diminuto acêrvo de to sentir ao sr, Ribentrop, PROGRAMAS DE HOJE:
artistas catarinenses. A perda de

mlnlstro do Exserior da A-Emmel é, na verdade irreparavel, A'S 7,30 HORAS:
deixando lacuna que se não pre- Iemanha, que "não obri- Uma produção maravilhosa toda
encherá facilmente. gasse a Inglaterra a Inter- eolorida da FOX, com Annabella
Musico de raça, interprete in- vir na questão austriaca, e Henry Fonda-IDILIO CIGA

comparavel, sentimento sem par, pois que, se isso se tor- NO.
tal era Ernesto Emmel que a "n - O
morte vem colher a0S 35 anos,

nasse necessarlo, aura
-

--

Bretanha o faria." �INES f:::OROADOSquando um futuro brilhante lhe
.. .. •

estava reservado. O meio musical
de Florianopolis, desde 1933, quan
do o artista partiu para Minas
Geraes, onde já chegára a sua

fama, e por insistentes chamados,
sofreu grandemente, pois que
perdia a sua maior figura e o

riais empolgante de seus com

.1 onentes, Sabemos o quanto foi
),enôso a Ernesto Emmel aban
donar o seu Estado natal e so

bretudo Florianopolis, terra que
tanto quís. Contisgencias da vi
da, um rozario intérmino de pri
vações, falta completa de recur

sos pecuniarios, forçaram-n'o a

emigrar. Almas amigas como Vi
tor Busch, verdadeiro coração de
ouro, que muito minorou as a

gl'llras em que se debatia o sau

dôso violinista, tudo procuraram Experiencias com as

para ql:le ele permanecesse aqui. '.Utorinas"
Mas, infelizmente, Ern�sto Em
mel éra apenas musico; Floria
nopolis não é ambiente propicio
para quem se dlildica á cultura da
arte sublime.

E ele não sabia, não podia,
nem queria ter outra profissão!
Nusceu musico, morreu musico.
Fucil pois é o seu necrologio.

Porém, uma das grandes quali
dades do seu sentimentalismo quasi
Joentio era o grau em que exer

cia a caridade.
Emmel éra um bom. Os parcos iAniqueis que adquiria ertUll despe

jados do bolso ao primeiro infe
liz que lhe estendesse a mão.
Certa vez alta madrugada, o ines

quecivel morto saía de um baile
e dirigiu-se a um dos fréjes do
mercado, para tomar um café.
Feita a ligeira refeição em a qual
dispendera o ultimo niqueI, um

homem do povo pede-lhe uma

esmola. Emmel nada mais tinha
a não ser o violino debaixo do
braço.

Pensou um pouco e pediu ao

velhóte que o esperasse.
Foi á uma daquelas casa de

pasto, empenhou o seu querido
instrumento por 5$000, que pas
saram para as mãos do pedinte.
E gestos como este eram co

muns. Deus hade de receber em

:,pu seio a grande alma e o gran
de espirito que foi Ernesto Em- Importante.. atendendo os preços lexcepcionais as Vendas á
mel. serão limitadas ao�prazo de DEZ MEZES.
,----------------------------------------------------------..----------------..------�--w

A quinzena da crianç'a
NO O PARAISO

perca ocasião de fazer suas compras
pre�os modicos a partir de 2'000

Rua Felipe Schmidt, 21
'l ". ·'.'__'Il. " )

Não

Transcorre, hoje, a

licia do sr. dr. Ivens
ilustre Secretario da
Pública.
Espírito brilhante e orador DES. CARNEIRO RIBEIRO

fluente, sua atuação como líder
maiorista da extinta Assembléa Passa hoje o aniversario do
Legislativa foi altamente marcan- sr. des, Heráclito Carneiro Ri
te tendo-se mantido nos debates beiro, membro aposentado da

com. um de,scortinio e uma diplo-, Côrte de Apelaçã� e. destacado
macia invulgares, I

advogado nos auditorios da ca-

Escolhido para a pasta da Se-I pital,
gurança Pública. está o dr. I vens
de Araujo procurando imprimir
aos serviços da mesma, um rumo

a exma. sra, d. Picucha Alvimmais consentaaeo ás suas Iinali-
Gaffrée, digna esposa do sr, dtodades, Candido Graffrée;Pela passagem da significativa

ú sr, Tomaz Gonzaga;data, irá o aniversariante ser
o sr. Raul Zacarias Moreira;alvo, certamente, de grandes ma- "

"., c: i � -, ., t M''f t
� o 1·" m COO" .11. e aximo,11l es açoes. f'lh ; _. 'o t .'".

\ G t f I' it
1 o c.) ,1.'';'0..1 co.uc.raneo sr. ca-

«r saze a» C ICI a-o.
itã Maxi M ti II'I PI ao uaximo ar me 1.

DES. HENRIQUE FONTES I --._

CHEGA]'I UNS
Regista a data de hoje o ani-!

versario natalicio do nosso COD

terraneo desembargador Henrique
da Silva Fontes.
Educacionista de grande pro

jeção, literato destacado, douto
historiador, magistrado, que pela
sua vastíssima cultura e integri
dade se impôz entre os seus pa
res, o distinto aniversariante é

Encontra-se nesta capital a

nosso prezado coestaduano sr,'
Tales Ulíssêa, do alto comercia
da Laguna.

Previsões para o período daS
d8 horas de ontem ás 18 horas
le hoje:
Tempo - Instável sujeito a

chuvas.

Temperatura-Elevada.
Ventos:-Do quadran te norte,

sujeitos a rajadas frescas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 29,3 e mi
nima 23.6 registradas, respecti
vemente, ás 11.50 e 7.00 horas,

Fazem anos hoje:

A V I o

1),
.._ -'

Campos Lobo & Cía. comunicam
aos seus amigos e fregueses, que
mudaram o seu escritorio comercial
da. rua Conselheiro IdaÍl'a n· 35· so
brado, para a rua Felipe Sc'imidt n·

39. esqutna da. rua Alvaro de Car
valho, pavimento térreo,

Florianopolís, 12 de março de 1938.

TTE. AR!' CABRAL

Encontra-se nesta cidade o nos

so estimado conterraneo tte. Arí
Cabral, alto fucionario do Banco

•

Nacional do Comercio e nosso

Em conferencia com o ml- prezado confrade de imprensa.I Fazemes os melhores votos de
feliz estadia entre nós.

nistro da Guerra

Leilão

j 1

OUTROS PARTEM

CELSO RAMOSCINE REX, ás 7,30 horas
Continuando o ruidoso sucesso de
domingo, Greta Garbo na s.a

maior interpretação, ao lado do
perfeito galã Robert Taylor
A DAMA DAS CAMELIAS
Uma película da Metro.

RIO, 12 - Chêgando cedo ao seu gabinete, o
ministro da Guerra recebeu os generais Almerio de
Moura, comandante da la. R. M., Franco Ferreira,
inspetor d@ 3'. Grupo da Regiões, BasUo Taborda,
comandante da 3a. R. M.e Colatino Marques, com
mandante da la. Brigada de Infantaria.

CINE ROYAL--O G. P. '�Re- Recebeu alnda.aqueíe tíbdar,o capitão Felinta
creio Dramático; levará á cena

hoje, a comédia-HOTEL DOS Muller, que se fez accmpanhar do tenente Euzebio
ÀMORES. I de Queiroz, comandante do Policia Especial.

Seguio ôntem, para Lages, o
nosso distinto eonterraneo· sr.

Celso Ramos, abastado fazendei
ro, na região serrana e demento
de destaque na sociedade cata
rinense,

Dia 15. às 19 horas. no predic,
da rua Anita Garíbaldí n-. 28.

1 superior e novo Radio da. repu
tada marca PHILLIPS CO.A\ 6 valvu
Ias. 1 estabilizador. noveis para
quarto. sala de jantar. safa de vis!
ta, U.A\a bicicleta para rapaz. muitas
louças. vidros, tapetes. quadros e

miudezas.

DAVI SILVA

Para a região serrana, viajou
ôntem, o sr. Davi Silva, repre
sentante da Lux-Jornal, nesta ca!:'
pital.LeghornsFrutas Nacionais e

Estraojeiras
encontram-se á venda no

Salão �omereial
R. Conselheiro Mafra, 10

A JOSEPHINA SCHWEIDSONOra.
Ternos e casais de frangos I

TEODORO FERJ;lARI

de alta linhagem !iara o sul do Estado, onde
Pedidos pelo 'I elefune iv\.777 vai fazer uma estação de repou-

Trir dade �o nas termas da quarda, segqlo
ontem, o nosso estImado conter
raneo sr. Teodoro Ferradj do .al

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

to �omercio d�sta capital, e pro'"
prietario da conceituada: « Confei
tario Chiquinho�.

(Especialista em doeo�as de Senhoras.
e c�emn�as)

ATENDERA! SUA �LINI�A

do dia 7 de mareo em diante

no NOVO CONSUL'rORIO á

Roa Felipe Schmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 hOl'as

A garantia do care'!

go após 10 anos

de serviço Lista dos passageiros que se

guiram para o norte pela Empre
za Viação Cruzeiro Ltda.:-Leo"
nor Busch, Osui Harger, Adolfo
Silveira, João Santos Aareias,
Iracema Moreira, Jacinto da Sil
va, Aires Batista, Osvalvo Tei
xeira, Julio Làux, Otto Schl'én-
ders, Jacob Dac6l, Oslvaldo Da
mascenio, Marina Paiz, Toma2J
de Souza, João SaneAna e José
Fraga.

RIO, 14 - Na proxima sema

na, serão feitas novas experien
cias com as «litorinas» que a

Central do Brasil pretende em-/pregar no trafego t>ntre Rio, Belo
Horisonte e 5. Paulo.

VIAJANTES
(Via terrestre)

DE 1.· A' 15 DE

na

FALECIMENTOS'

10 "... 15 20·1. de DESCONTOS
.

No Hospital de Caridade onde
se aohava ha tempo internado,
faleceu o sr. Benévenuto Beltra
mi, pai do sr. F10rindo Beltrami,
ativo empregado da «Coafeitaria
Chiquinh0 ,.. i ,

O seu sepultamento efetuou:se
ôntem no cemiterio de' Itacorobí.
..-------------��-_._-----

{;onferenciou· COMlÇO
ministro da ,Justl a
RIO, 14 - Conferenciou á tar- ,

de com 0 ministro 'da Justiça o

sr. Oswaldo Aranha, novo 'ehan
celer brasileiro.

e

por renova�ão de STO�K

NOIVOS CASADOSE •
•

Eis a vez

Roupas para criaD�as de todas as idades, por

...... ,. �.",:,' �--

... '

.. _,

"'\ ..�;,'"
·_·

•
.o1·· .. �/ .."<'!-··

.-
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