
Rea!i�2�!e h�je, ás 14,30 horas, na cidade de Itajaí a solene
instalação do Centro de Saúde, cujo áto será assistido pelo sro dr. Nerêu
Ralnos, il1Jlstre i[·�tervenf�or Federàl e altas autoridad,es cívts e Dlilitares.

CEN�fRO DE SA�U'DE DE.
ITAJAI'

----,------. o cam inhão
. J $
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vitoria naciona-I. cOlllduz�n�o
lista de Huesca Imtegrahstas

I RIO, 25 - o chefe de policia
BU�GOS, 25 -:- O ge?:ralissi-: capitão Felinto Muler, ordenou a

mo Fr�nco comunicou oíicialmen-] abertura de um rigoroso inqueri
te continuar a ofensiva no setor: to sobre um caso .corridl) na

de Aragon, tendo atingido na i estrada de Caxias.
madrugada d� hoje, a profundi-I Quando em um caminhão da
dade de 10 quilómetros, policia. eram conduzidos, devida-
Com a nova manobra levada a

I
mente escoltados, varies prêsos

efeito no set�r de _Huesca, a fren- integralistas envolvidos na ulti
t e leste legalista ficou

comPleta-I ma conspiração, roi o veiculo as

mente desbarllt.ada. .
saltado por um numeroso grupo,

Apesar da resIste.lICl� das tro-
I que soltou os det:dos e prendeu

pas vermelhas, a vItona em fren- ! a escolta que os conduzia.
te de Huesca é �s5inalada pela: A policia, que já conseguiulan-!posse de 250 qUIlometros qua-! çar a mão a alguns dos assaltan-

.

orados. I tes est;;" empenhada em fazer I
O principal objetb'o desta ma-! olltro tanto aos que ainda se en;

I

nobra consistiu em libertar a es -

contram em liberdade.
trada Huesca-Saragoça, que pre-
judicava grandemente o serviço
de reabastecimento.

RIO, 25 - O <Diario da Noi-

te», informa que a maior expor
" tação de banana, é feita para A
� lemanha.
�� A exportação para aquele pais,
;

-

110 ano transato, foi de 34.220
duzias de caixas.

Prêso
Oséas Mota

�xportação de
banana

daIndependencia
Grecia NOMEADAS INSPE

TORAS DO ENSINO
• I

Registrou-se, ontem, o 108 am-

versario da independencia da Gre-

A. Terá logar, hoje, ás 14,30, em I mento de Educação e da Impre.1llj
Itajai, a inauguração do Centro sa OIici:ll; Desembargadores Hen- �������������� o .. .. •• _ ......_ ..._

--------......- '":_-_�_,,_"'_ "'.::_...:�������._�����'�""���"."-.:�_�ii�e��

de Saúde daquela cidade, m�'ho- I fiq!]: Fonte�, Alfredo Trompo- A V O Z O P' O V Orarnento este em que se vinha WSkI, Americo Nunes e Urbano
rmper.l·.1ndn (1 operoso prefeito S�les, Comandante ri:) Força pu-Jsr. Irineu Bornhausen e encon- blica, dr. Aderbal Hamos da Sil
trou, desde, logo, da parle do va, Secretario da Interventoria, ':4t. l'IJ'OInterventor Nereu Ramos, o me- José Candilo da Silva e a irn- n.n

Ihor acolhimento. prensa desta capital.
O Centro de Saúde acha-se�m+__'m"@lllll

instalado em o predio N' 37 da r.r �,tlrJr�lijn l' BO'ONBA"(J�eEN Nom{)ados) ua Pedro Ferreira que passou a Jm,.I.� Jiill.'ôlfU .., � 'L
.

por grandes transformações em -----.-.--------------
-.------.----

suas dependencias internas.
Para chefiar o Centro de Saú

de foi nomeado o dr. IV'O Stein
Ferreira, o qual terá como auxi
liar o dr. Teobaldo Veiga Pican
('U, e como dentista o dr. Arge
miro Noronha além de outros
funcional ios,

O ato de inauguração revestir
se-á de grande solenidade, deveu
(:0 ser presidido pelo sr. dr. Ne
) êu Ramos,' que seguirá para a

quela cidade acompanhado de
uma brilhante comitiva.
Ao que nos consta, pelo opero"

so prefeito sr, Irineu Bornhausen,
foram dirigidos convites, para Ia
verem parte da comitiva do sr.

Interventor Federal, aos seguin
tes srs:

Secreta rios do Interior; da Fa
zenda e da Segurança Publica,
Comandante da Guarnição Fede
ral, Comandante da Base da A
viação Naval, Capitão dos Por
tos, Comandante da Escola A-

-c prendizes Marinheiros, Pfrefeito
Municipal, Presidente da Côrte
de Apelação, Prefeito da Capital
diretores das Obras Publicas, Es
tradas de Rodagem, Interior e

Justiça, Tesouro do Ef:>tado, Mon- A •
;

'tI'i'W'1'��1tepío dos Funcionários, Departa- ru I,. ac ai i� a Dl;.E u.f;� '-'"

TA
Proprletarte e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO

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

1 NUMERO 1115

profes- EXPEDIA DIPLOMAS A
seres da facul-- 'INDIVIDUOS SEM CURSO

dade

IVI florianopolis, Sabad1o, 26 di.) Março de 1938
----_._----------

Transcorreu, ôntem, a data ani
versaria do sr. lrineu Bornhausen.
Industrial dos mais conceitua

dos pelo valor arrojado das SU3S

iniciativas; administrador dotado
de um largo descortinio e de uma

visão invulgar, do que é testemu

nho o modo de como tem orien
tado os serviços públicos do prós
pero municipio que com tanta

honradez administra, o sr. Irineu
Bornhausen conquistou a admi
ração e o respeito não só dos ha
i tantes do seu municipio, comi)
das pessôas de responsnbilidade
de todo o Estado, que nêle vêm
um exemplo de operosidade fe
cunda.

RIO, 25-0 presidente da Re- RIO, 25 - Notícia-se que, I ._ .... m_ .. ....... .

publica assinou decretos, na pas- desde algum tempo, vinha o

ta da Educação, nomeando: o dr. Ministério da Educação, receben
Art:Ir Cumplicio de Sant'Ana, in- do graves denuncias contra a

terinamente, professor catedratica Escola Normal de Comercio, que
da Cadeira de Direito Civil da funciona nesta capital, sob fisca
Faculdade de Direito da Univer- lização do guvêrno.
sidade do Brasil; ? dr. �linto de! Foi ent�o deterJ:?inada. a aber- TAL PAU L�STACastro e o dr. Joao Floriano dos tura de ngoroso inquerito, que I

I

Santos Lima, assistentes da Fa correu pela Divisão do Ensino
culdade de Medicina da reCerida Comercial, e cujas conclusões [0- S PAULO 25-Na8
U�ivel'sidarle; e ()� drs. Carlos de ram, in�ontinen�e,. submetidas á ! ru�s de são PauloBrito Velho e RUI Fernandes de aprovaçao do ministro. I. .

Ozorío e Silva, em comissão, as- Em face das graves irregulari-j reInou durante o dIa
sistentes da Faculdade de Medi- dades apuradas, inclusive a ven- i de hoje uma algazm·-
cina de Porto Alegre. da de diplomas a indivíduos sem; ra infernal.

curso, o sr. Gus�avo Capanema, I Os estudantes de1 acaba de determinar o fechamcn-I di i Ih
Va; h

o

P to da escola e a apreensão de me c na� por e te-
i oJe para 0- todo o seu arquivo.

I
rem negado passes

d (Id Essa diligenciá foi efetuada por IIOS bondes� depreda-
ço e a as investi�l\dores da polI�ia, sendo rum grande numero

o ar:-:rmvo do est�b�l�cllnento r�- I de veiculos., encoB-
RIO. 25 O presidente Getulio movido para a DIVIsa0 do Ensi-

t d
.

d
Vargas seguirá, amanhã, definitiva- no Comercial. rau o-se os co,! u-

mente, para Poço de Caidas onde I tores e motorDelros
vai fazer uma estação de veraneio. sentados nas cal�a-

das� aguardalBdo que
a policia lhes g�raD
ta o trabalho.

4) transito de bon
des está interlOolopi
do.

Fidalgo no trato, de uma mo

destia que bem se enquadra á
compleição generosa do seu gran
de espirito, o sr. Irineu Bor-

Iríneu Bornhausen nhausen encontrou no dia de an-

tem, pelas demonstrações de aprêço e de simpatia de que se VIU

rodeado, a prova provada das inumeras amisades que o cercam.

«A Gazeta», que nêle têm encontrado sempre um amigo
dedicado, como aqueles que mais o são, envia-lhe, embora tardia
mente, seus cumprimentos afetuosos, com os votos porque a signi
ficativa data se repita por longos anos.

ram todos os diret !res de lIervi
ços do repectivo Ministerio, aos

quais foi explicada a nova lei,
relativa aos funcionarios contra-

Lucilio do�s artigos da nova lói foram
esclarecidm: pelo sr. Sebastião
Sampaio, do Conselho Federal do
Serviço Público Civil, que ao

M '''f
- � f d S

mesmo temp(') �xplicou os m�t!-I an I estaroes no
on e�eBc Oli e-

vos que determmaram a modIfI- �
I
cretarJOS ( J. Fazenda

cação, da antiga legiSlação. sobre. Me"xdco contra os I .

o assunto. I
D RIO, 25 - AnunCIa-se para

A�Chlllln''''aie-iSiill!!!!tfll!fo's Estados Unidos I:::r:��t� �:es��n������i�edo:nc:�:
cretarIOS de Fazenda dos EstaME'XICO, 25 - Pronunciando I do

produtos um inflamado discurso, perante Por e sa d Smilhares de manifestantes,á frente Co ta _sI t
ocas�a?

t
o sIr. F ousa

1
.

d
. S, I l:lS re mIlllS 1'0 (a i azen .

b -I·
do pa aClO o governo, o preSI- da pron n" d'rasl elros dente Cardenas exclamou:

u Clara um Iscurso.

"Eu declaro, perante o mundo,
PARIS, 25 Positi\'a-se a mor- RIO, 2i-Aos inspetores das que o México saberá honrar os

te de todos os tripulantes do avião Alfandegas e administradores das seus compromissos no Exterior_
da Air �ranc�, sinistrado nO�_.I�ir.i·1 Mesas de Rendas Alfandegarias o Tudo será organizado imediata-IStock de ""al�lleus OnentaIs, quando s� umgIa ministro da Fazenda declarou que, mente, para indenizaI' as desapro- .. ac;

HIO� 25 - O presi ... de Marrocos para esta capital. d'd
.

l'd
. -

S .�.. -

f'
�.ent...... Gp,tnUo Vardas Os cadaveres, por emquanto, não I ten,

o SI o por en�ano mc UI a a I, !açoes. �crhIclOs sera� mtos;cia.
. u 'IV � poderam ser identificados. Chma entre os palses que garan- I se necessano. Mas sem eles sera

Pais, cuja historia é das maIS
assinou decreto de- Uma testemunha de vista, de" tem aos produtos brasileiros a sua I impossível obter a nossa indepen-

brilhantes e fautsetousams'd:arca
con-

si�lIando Felina Nei- clarou que o aparelho parecia per- tarifa efetivamente mínima, enga-/
dencia econômica. Estamos estu

temporaneamen grandes,
De

e sei
e

L
dido no nevoeiro, tendo em dado

no êsse corrigido pela circular dando um plano moral legal para
paises que se impõe pela sua va IUIZ e I via 00- momento ido de erlc�ntro ao .pico data de 2 de dezembro de 1937, I fazer a nação respeitada. Respon-
lt . I a civili;.ação. "'J111da inspetol·as de da montanha, explodmdo e camdo

cu ura e pe a SU. _
"". -:& � em chamas. dessa última data em diante de-' demos com átos elevados ao tra-

Aos filhos da glorIOsa

naçaO@stabeleeimentosdeIDentreaSVitimaS,conta.seo verá ser feita a exigencia da

ta-I'
balho de solapamentos que a im

r.
esiden tes nesta capital saudamos I ensino no Estado de mecanic�, que le�idiu largo tem�o rifa gerai p"ra os artigos proce- prensa de numerosos países está

�f �I ��)to. <lia festivo para a sua
São Paulo ��r ;����e.ao serviço da Companhia

dentes �o mencionado país. levando a efeito contra nós",

� �na.

RIO, 25-A policia, numa fe-I Embaixador
liz deligencia, acaba de prender I

Oséas Mot.a, r;�lCfe integralista de BuenoCampos, ImplIcado nos aconte-

ciment08 sangrentos alí desenro-
.

lad03 quando a policia preten- LIMA, �5 Ao serem embarca"
,

I dos a bordo do SANTA LUCIA, os
deu p�netrar em uma casa onde restos mortais do embaixador Luci-
se acha vam reunidos. lio Bueno, o Ilr. Benevides, apresen-

Oséas Mota, que foi imediata- tou. despedid.as a fam:llia. enlutada,
mente conduzido para a Pdlicia por mtermedlo de seu aJudante de

C I,· d d d h ordens.
"entra, e am a acusa o e o·

_

micidio na pessôa de um ageNte
da au40ridade, por ocasião dos
acontecimentos acima referidos.

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

A J·euniâo no Ministerio da Agricultilra

Realizou-se, ha dias, no gabi
nete do Ministro da Agricultura,
uma reunião, á qual comparece-

A nova lei dá cará ter pratico
e logico ás denominações, salarios
e situação dos contratados, visan
do, assim, evitar balburdias e in
justiças, muitas vezes verificadas
com respeito á situação dêssa
classe de servidores públicos.

Grande desastre
aviatorio

OS ESTUDANTES
AGITAM A (API-

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

fMPOSSOU-SE
INTERVENTOR

BAI'ANO

o

RIO, 25-No gabinete do MJ...
nistro da Justiça, estando presen
te grande numero de altas auto
ridades, tomou posse, hoje, do
cargo de Interventor Federal do
Estado da Baía, o sr. Landulfo
Alves de Almeida.

Ilnposto de
ConsUlDO

A Alfandega desta capital está
cobrando até 31 do corrente, 08
emolumentos de patentes de re

gistro do Imposto de Consumo.
De L de abril entrante o pa

gamento desses emolumentos será
feito com mlilta.

RIO, 25-Segunclo estatísticas
do D.N.C., a existencia de cafés
pertencentes áquele Departamen
to, em 31 de dezembro de 1937'
em sacas de 60 quilos, era de
15.106.643.

O café eliminado no Brasil.
até 15 de março de 1938, foi no
total geral de 59.051.950 sacas,

.i
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A �_A..zETA _---------- �-----------------------------------------------��----_.-------------------
Píoríanopolis, 26-3-1938

A atii:ude do ilustre general Meira de VascDncelos'EDI 980 qui 1 O C í C 1 O.'
________ __I��������������������

pr�esença das escolas estranjr�eira5
o nosso confrade sr. Pelrarrha Callado, diretor do

(,Dia-ltada,
uma vez que () fechamento foi determinado pelo ('.ovêmo do

rio da Noite". de Curitiba, envicu-nos os documentos abaixo, pe- Estado do Paraná. Com a franqueza, porém, de brasileiro, quero
dindo publicação. VOll declarar que esse ato do Govêrno do Estado recebeu os meus i

I-Re:prLsentnção feit;u no sr, gal. CmL da 5a. Região Mi- mais efusivos aplausos. Se n '.0 [ôsse (l interesse que tenho em 0-

litar pela ex-A�soci'1ção dos Profl'ssmes das Escoias P�lonêsas do
_

rientar a opinião de meus patricios de quaesque origens e mesmo

hasil. dos extranje ires que querem viver honestamente debaixo da prote-
Exmo. sr. general '::::oma:1dan!.e da 5a. Região Militar. ção da patria brasileira, tomaria, unicamente, conhecimento de

Curitiba vossas ponderações, uma vez que não me compete, como já aln-
Co--r rekção á ordem policiill, do dia 14 do CImente, de mei, resolver o caso. Convencido, porém, do patriotismo com que

I(,;chamento da ex-Associação dos Frofe:sort's das Escolas Polonê- agiu a autoridade civil� tomando a providencia policial do dia
sus no Brasil, os abaixo assinadas, seus representantes, vem á pre- 14 do corrente, aproveito a oportunidade da resposta que vos dou

sença de v. excia. para documentar as finalidades, os meios de para vos dizer o seguinte: de acôrdo corr nossas leis, os fiihos
ação e a legitimidade de sua existencia, de extanjeiros nascidos em nosso país, são brasileiros e co-

Pejos estatutos, devidamente regi-irados, ora anexos, ver i- ! mo tal devem ser educados, a exceção aqueles cujos paes se encon-

fica-se que n ex-Associação têm por fins:
.

ham em nossa terra a serviço oficial de SU!lS patrias.
"Congregar es professores particulares de O Brasil, cerno sabemos. sendo um país em formação,

fender c garantir matertatmenfe os mesmos, prln- não só precisa dos Lraços civilisadores das correntes in igratcries
�ipaimei!1!t: os �n\faHdos d.o serviço profissional, me-I extranjeiras, CO'DO acol�ç fraternalmcok. todos aq�e1e� que h()�esla'
lhorar a srtl!.liaçaO �i51"Ul4:e�ra do professorado, man-I mente procuram a fertilidade de nosso Imenso terntono, desejan
ter cursos de aperfeiçoan'\lente elaborar programas I' do que os mesmos elejam nossa patria como sua e exigindo
para as escolas. etc. etc... que sua próle lhe s-ja consagrada,

«Ora, pelos estatutos, constata-se clarividentemente que a I C'ra, o que observamos, sem ver nn sua totalidade espirito
ex-Associação não tem finalidades que de alguma fôrma firam in- preconcebido, é que os lares ex-tranjeiros oportunarn a seus fi·
teresses do Brasil. J\demal'" é uma instituição que sómente visa lhinhos, na primeira infancia,uma educação que nao a na

finalidades que vão em auxilio aos poderes pudicos. cional, com o aprendizado de utr.a língua que não a venacule, com

Quanto ao funcionamento de escolas particulares, é asse- a pratica de costumes que não os nc.ssos, com c, inbuir de uma

gurado este direito, observadas as leis em vigor. mentalidade que não a brasilea.
Para melhor ilustração, voltemos as vistas para o passado. Esses fatos, de inatingivel controle por parte do poder

publico, nos obrigam a reconhecermos como verdadeira e real a

ação desnacionalisadora, muitas vezes inconciente, dos lares
extranjeiros.

Seriamos um povo sem fihra t; sem v irilidade. se deixasse
mos que essa ação se pro.-:essasse no decorrer da segunda infan.
cia e da adolescencia, a ponto de termos, na maturidade
brasileiros nominais, vivendo em sua propria patria como

perfeitos extranjeiros. O que temos pois a fazer? Tomarrnos conta IChegando aqui o polonês não estacionou e nem era de sua de nossos PATRICIOSINHOS quando procuram, na escela,:
indole esperasse de mãos caridosas o pão de cada dia, porém in- a continuação da educação basica recebida no lar. E' esse, pois, "I
troduziu-se pela natureza virgem, afim de conquistar pelo arado. momento decisivo e unico de nacionalisarrnos nossas criança!', [ilhos

ESS11 luta ingente valeu a vida de milhares, cujos restos de extranjeiros, pondo em execução o nosso "jus selís", em

mortais jazem por todos os recantos do Estado. Conseguindo, pele contraposição ao "jus sanguinis", contrario ás nessas leis.
energia e incansabilidade, a meta o florescimento de prosperas co- Para tal é necessário. antes de mais nada, que a educa-
lonias e vilas, típicamente coloniais. ção e a instrução que nos-as crianças recebem 1.0S Ire.� primei-

Porém, a par das necessidades materiais surgiam as mo- ros ciclos educacionais (jardim da Infancla, curso NO DIA 10. DE ABRIL: ESTREIA DE ALMIRANTE.

rais e espirituais, que lambem deveriam ser alcançadas pelo esforço complementar), sejam moldad3�' em normas P. princípios abso- Irmandade do Se- �
popne, porquanto as possibilidades publicas esca��eavam. lutamente nacionais e geridas por profehsores genulna- ubor Jesns dos Pas- l\1ré:)�ocicleta N. S. U.

Havendo falta qLláoi qUe a6s01u\a, de escolas publicas no mente brasileiros, com um espirito de nacionalidade elevado
S08 e Hospital de Vende.se uma, nova, com

Es�ado, " colono procurou minorar a escassez, fundando associa- ao mais alto gráo. > E'arid.ade 2 1 2 H P 4 d 4
b d

'-' 1 I ., ..- D,U aoças,
ções para poder construir predios escolares e pa.ra manter um pro- O que temos o serva o, porém, é que em grande parte tempo, consumindo 1 litro de
fessor. Assim, aos poucos surgiram muitas escolas particulares, man- do territorio nacional, com a justificativa d!! que os Governos fe- EDITAL 1 I 40-1
'd ' .

I d I d'
..

I d gaso ina em. qUI om�ntr�,.ti as as expensas partlcu ares. era, esta ua! e mUOlClpa oão pos�uem re:ursos para eten er aos A �dministração do Hosp-! Preço de ocaSião.
..

Que tal esforçQ privad<) nao foi (Cm vão prova-o o fAto de anceios do povo e mais ainda sob a. alegação ?e .1Ima apregoada.CO- tal de Caridade desta Capita'l Vêr e tratar, á rua Trajano. 12
que hoje a porcentagem �os_ .�nalfabetos pelas coionias � minimo. laboração ao .combate ao arl�Jfa�ehsmo, desslmmam-se .jardlns avisa aos interessados, que o Ir- FlorianopolisTambem não �era d:bd cemtatar que em tais escolas da infancla e escolas (pnmall3s e COlhlJ!ementares), ditas par- mão

� Procurador Geral at�nderá Iparticul�r,=s, os alunos receb::lm i,m�ruçã� (;m1 lingua portugu�sa, d.e I ti.cuiares, que, com o enssno de linguas. extranjeiras ás nossas

I a todos quanto� tenham negociosconformIdade com o programa ollctal, ôlem 00 que, recebem rudl' Cf1ança� e execuÇao de um melodo educaCIOnal que ,não o nosso, a trl\tar com o mesmo Hospital
meDtares conhecimentos da linguél de origcml, extra-borario.

.

tudo i;�o acessido pelo aprove ilamt nto de .�rofessores extr��- todos os dias uteis, com excep�
.

Como er� natural, para atender as dlversa5 modalIdades jeiros, que não e�tão !la altura de trans.mlhr a seus alunos brasl�e�- ção dos sabados, das 14 as IS
?e m�e[esses advmdas da manuten�_ão desta� escola�, de .exIstencla l'oS um purp sentll,,:,ento de �ra�lhdade, con�orrem de'ClsI- horas, á Praça 15 de Novembro
lmpenosa por f.alta. de es�ülas publicas, surgIU a ex-Associação dos

I
vamente para o a,mb!entP desll8clOnahsódo e"!, q�� vivemos_

no. 16, loja.
Professores,. Cl�JUS fl�ahdaaes con�tam dos, ;stôtutos ora anexos. Não con"eno a cola.boração da Iniciativa p�rticula� A AMDíNISTRAÇAO I

Insfltlllçào ele cafater privado, poae di ler-se que a sua ao problema da p.Jucação e Instrução de nosso povo, porem, condl-
__'!!"

ação é de utilidade pública, porquanto colabora com o t.stado na ciono-a a normas tais que a coloquem no mesmo paralelo da go
campanha contra o analfabetismo. E' carateristicamente notavel um vernamental, escolas particulares, ligadas única e exclu
fato: antes da c;opsti�uição da or, anização central, o professorado sivamente aos nossos departamentos educacionais e cola
partícular leva Vá uma existcncia precafia. Sém garantias e sem pos- borando com o Governo dentro de um aspécto absolutamente nacio

t>lbilidad'1Il"9lüa melhora.r as condições de vida. Ho�e, passados 10 nal s�o de grandes va?tage�s para nós. Essas �esma& esc�las, po- r
iI.flOS, encbntramos a ITlfüO!"iâ dos professores com o diploma de ha- lém, ligadas a organlzaçoes em que predolJllna o sentimento'
bilitação ao magisterio prii1:iÃfio, eôcoias registradas no Deparlamen- racial de origem, como as que funcionam 110 ambiente de co

�o compeient,- do E"tado, e tudo de acôrdo com as leis vigentes e brização p.)!onêsa no Estado do Paraná, consagradas como se

que reg,�m a .\lmteria de cGsíno particular. Pôde asseverar-se que achavam a Associação dos Professores das Escolas Po-,
este trabaiho dr' dar cumprime,,to á lei respectiva não constitue I lacas do Brasil, -além de profundamente prejudicial aos nossos!
ação nociva, ou indes,:,javd. Em cor.clusão, pelo exposto, que é a Interesses nacionais, constituem um crime de lesa patria brasi- � -,-

expressão da verdade. qu'ôrem os abaixo assinados acreditar que leira e cujo castigo magnanimo do simples fechamento é:
v. excia. determinará uma investigação mais acurada, que certa- inliignific�nte anle as penas justificavels que poderiam ser apli-'
mente .Ievar� li convicç:::o de, 'lue o fechamento de uma instituiçãO,

I
eadas.

'

que dlspend� esforços em prol da educação do povo, num Esta- E' preciso que fique bem claro:
do em que sómente 260{0 das crianças pódem usufruir 0S bendi- -O Eslranjeiro que viVe! honestamente em no�so meio, I

cios escolares, ctmfôrme demonstra a estatistica oficial, não é justo. desenvolvendo suas atividades como agricultor, ,ndustrial, I
Assim, vêm a presença de v. excia. para solicitar a sus- comerciante, etc., é um elemento util e digno de teda a i

pensão dessa ordem de fechamento da AS50cia�ã(!l, como meàida nos�a admira!;ão e respeito; Ide inteira justiça, �-o que insiste, porém, em querer ser educador de nossas

. Aproveitando o ensejo, "presentam a v. excia. os protestos crianças, é um elemento IndeseJavel e como tal
de elevada C,.ti,11a e c.onsideração. merecedor de nos�a repl:1lsa e combate.

(a) Waidomiro Radimski-pres.. Os estraojeiros pódem se congregar para organizarem umn

(a) Eduardo Czerwonka escola particular, conquanto que unicamente rara financiá-Ia. Ientregando-nos. exclusi\'amente, a sublime missão de educar
seus fiihos, que são nossos por terem tido o alto previlegio
de nascer nesta grande e nobre patria, que, ao mestno tempo qu'>
acolhedora e hospitaleira para os que vivem entre nós digna e ho

I

nestame�le, ,sabe tambe� sec enérgica contra os e,,:pioradores de Inossa boa fe de povo IOfenso a expansões e conquistas.
Eis as razões pelas quai8 achei, como brasileiro, oportu.1

na, acertada, justa e· patriotlca a medida pr.licial do Co
vemo do Estado do Parand, fech lodo IS Associação que repre

em

Historieo

A emigracão polooêsa no Brasil, mesmo a mais remota,
trouxe consigo os melhores sentimentos para expressá-los no altar
da Nova Patria, que a recebeu acolhedoramente e soube relevar
o mérito desse elemento essencialmente trabalhador, ordeiro e ho
neste.

CURITiBA, 17 ce março d,ó 1938.
l! � ;?csposta do Cmt. gaL Meira de Vasconcelos.
Sr. Viodzimierz Radirnski

Ex-presidel te da extinta Zrzeszenie Nu
uczycielstwa szko' Polskick w Braziiji
(Associação dos Professores das Escolas
Polacas nó Brasil

fa) General Meira de ValJeODcelos

Recebi vmsa represelltação (-'seri!", acompanhada de cer

tificado de registro de vossa extinta associação que ter

mina l_edindo-me R suspensão da ordem de fechamento da mesma.

Ant�s de mais nada não me compete a providencia soljci�

sentais.

[ :,
�

On�am hoje pela

Programa diurno

PRE-8., Soeiedade

Rádio Naeional

do Rio de Janeiro

DAS 18.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E FtA\'!CHINHO
MAURO DE OLIVEIRA
NUNO ROLAND
LINDA BATISTA

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de ginastíea
pelo prof. Osvaldo Diniz Magalbães

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 18.00 - Programas varíades.

Programa noturno

I
j

I
�
..

com

Regional ôe Perelrn filho
Orquestra ôe Densas
Romeu 6hipaman e sua orquestra a_e

rcnrertos
RaClaml?s � a Fill 5tars
Eôuarõo �atenê e sua Tlpica l'orrlentes

A's horas certas, jornais faleõos com no

ticies em primeira mão, forneciõas pela ANal·
TE. e oferta ue rasa �ulmarães Ltõa.

A's 21'30 - CAHCÃO DO DIA - por La
rncrtlne Babo.

_
escrita e interpretaõa; uma

oferta õo DHAGAO.

f1's 21,40 no TEATRO Em CASA a come

àia õe Abel Herrnnrt e Yues mirando "R
HERAHCA DA CRIADA". com: ffili!squtl
rb e , Vi(.'lda Ferraz. lsrnenlc CIOS 5antol li!

C"I,o CtIrnc rfiee,
f

.

" , 3!.Jl:J'��,j'?'ll..
23 he, CLUa DOS pr'HTASmAS
rnartlne Bobo e 5i1uino Heto

La-com

Specker - Oõuuclão l'ozzi

AMANHÃ - ás 21,30 VOZES NOVAS DE 1938

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

NESTES DIAS DE !":ALOR INSUPORTA·
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FA�ILIA,NO BAR MIRA
MA R� O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS...

Só no MIRAMAR

\ Lira Tenis (Iub florianopolis
SABADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938

Baile da Champagne
Distin�ão ! Eleg�neia%

Traje a rigor ou braneo

MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven

didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas,
ao preço de Rs. 10$000 cada uma.

A pósse da mesa dá direito a

Um Litro de Champagite Mosele gratis
que �erá servido durante o ba.i1�.
NOTA. O »Champagne Mosele» é o melhor «Grande .

Espumante Super-Extra» nacion&.l. E' um excelen- ! j
te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado �elo I

j

maior Enólogo it.aliano, Professor dr. Alfredo Maz- '

zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus-
\_

tria Vinicola da Europa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A voz DO POVO Proprietario e

JAIRO

..

Diretor Responsavel
�ALLADO

A GAZETA ,."",

SALAO PROGREISSO,..., O Unico!
Dia :aI �IN�OENTA �ONT�§ da "nossa loteria��

Jogam apenas 15 milhares Inteiro 15$000

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

CA'SO' "O Padre Sauto cho- Multadosra mais do que nun-

ca pelas vitima. ino-
centes de Dare.,- Pelo escrttuaríe do Mlnisterio do

'

Trabalho, sr, Francisco Pessoa Ma·
lona�' cieI, toram autuadas as seguintes

RIO, 25 _. Com o auxilio eficiente do dr. Altamiro Guima- VATICANO, 25 Confirma-se

I
firmas desta capital: JOSE' FRAN-

rães ilustre secretario da' Fazenda nesse Estado e dos srs. lnter- qlJe ante-ontem, 23 de ma-ça, o CISCO DA SILVA MORITZ ti elA,
,

. J
- d O' . -" delegado apostolico em Salainanca DOMINGOS JOSE' DA SILVA, in-

ventor Manoel �Ibas e o.ao e liveira Franco, :::Se�l'etallo da Fa- protestou junto ao general Franco, cursos no art. 1·. do decreto rr ,

zenâa do Paraná, conseguiram os delegados dos Institutos do Mate I contra os recentes bombardeios que 123.104 de 19 de agosto de 1934 e

de Santa Catarina e Paraná, srs. Hans Jordan e Algacyr Maeder, tantas vitimas causaram em Barce- Br�ullno Sil!a de �oã:> P.essoa,_mu
afastar as dificuldades opostas e restabelecer condições. em acordo lona.

I niClpi?
de Sao Jose, por mfraçao do

• ..

h' . -; : Recordando os horrores da guer- art. 1 • do decreto 23766, de 18 de
com os mterps��s da indústria ervateira nos dOIS Estados, �a ba-

ra clvil que ensanguenta a Espa- janeiro de 1034. .

se do decreto Ja aprovado pelo Conselho Federal de Comercio Ex- nha, o orgão da Santa Sé o OSSER
terior. Por via aérea foi remetida ao interventor Nereu Ramos to- VATORIO ROMANO escreve:

da a documentação necessaria afim de que seja dado o apoio de "A's numerosas vitimas da guer-
S C· d b I id ., . ra, devemos acrescentar agora no
anta atarma ao acor o esta e eCI o e que J8 conta com o apoio vas vitimas causadas pelos recentes

decidido do Parana. Os srs. Hans Jordan e Algacyr Maeder foram bombardeios a que foi submetida a

recebidos em audiencia especial, pelo presidente Getulio Vargas, em cidade de Barcelol1a: vitimas tno

Petropolis. Contam, os ilustres dirigentes dos Institutos do Mate centes que o SaIu!! Padre chora

1 S C
.

d P 'I ' I d mais do que nunca •

l e anta .atanna o arana, evar para ai uma uma pa avra e- .------ ..----- .. - .. ---- ..-----

finitiva do Chefe da Nação, Com respeito á aprovação das resolu- LOTE·RIA DO ESTA-
ções tomadas. Sabersos ainda que, em reconhecimento á colabora- DO DE SANTA
ção decisivq que os mesmes prestaram á solução da questão, vão

�ATARIN1\
os Institut'Ó's do Paraná e de Santa Catarina, representados pelos
seus presidentes, oferecer um banquetes aos interventor e

secretaries da Fazenda "aqui presentes, dos Estados do Paraná, San
ta Catarina, Rio Grande ,e Mato Grosso».

As conversa .. Sacerdote integra
lista destituido

britanicas I da catedra
�OM�, 24-A nova ofensiva

I TEREZINRA, 25 -

�aclOnahsta, J�st:l vez no setor A chefia do Recruta-
ue Huesca, estimulou a crença'de I _ _

que as conversações ítalo britani- I mento MIlItar reee

cas serão beneficiadas Dor ela e I beu denúncia de que
possam prosseguir com' a maior monsenhor �icero

M".
".

t'" r?pidez: para 'Uma. (';onrMtsãó sa- Nunes, professor delOIS erlO tIst1tOrIB,... Historia da Civiliza-'Informa-se autorizadamente que _ •
,

do Trabalho I o conde Ciano e lord Perth vol- I eao do LIceu de" ta
tarão a conferenciar hoje com capital, não era re

Pelazo, não participando da con- sel·vista do Exército
o dr. Costa Miranda, diretor do fereDci� os co�sul.tores. e professava idéas

Departamento Nacional de Estatis- Os CIr?ulo': ltllhanos. deploram

11-liII1IItegral.-stasCl 1\ che..tica, designou o dr. José Pinheiro
o sensacionaliemo .surgido em cer- �.Dias, inspetor Regional da 16a. tns-
ta imprensa estranjeira, em to"r- fia dor. Recrutamento,petoría do Ministerio do Trabalho,

para correspondente daquele impor- no das conversações anglo-italia-j depois de con�da1al·
R') d d tante Departamento, a quem sou- na stentand e e ias deve I id d �essaesu ta o os pre- citou as necessartas informações re-

s. su o qu. s. _mi a verae a e ü.

mios maiores, da ül- lativas ao custo da vida em nosso
ler cercadas da maxima discreção. denúneia,ofieiouá se-

- - Estado. I, ereiar.-a deral. sendo. '..' ., tlMa extraeao o dr. José Pinheiro Dias, já em '" 7

Ind.U;,r.,o-es A� memoria data de 21 do corrente mês, fez se-, cassada a sua nomea-
, � 8999 50:000$000

I
�uir para o Rio de Janeiro, os ele

R d R·
-

O
Pelo sr. Prefeito de Floriano-] de Em,mel

15261 4:000$000 mentos necessarios ãquele serviço. egressou O 10 ea •

polis, em 18 de setembro de 1936, 3242 2:000$000 Sequestro de ameri-
foi sancionada a lei n. 26, que 13184 1:000$000

\

O sr. Ibanez canos no Méxieo
di 15665 1:000$000lZ: Notícia quasí laconica de Juiz.

42
--

Art. 10.-Todos os proprieta- de Fôra, trouxe-nos a novidade 1201 �g�$$��� aVloes comer- Vernez ME'XICO, 24-Telegrama de
rios de aparelhos eletricas, servi- contristadora do falecimento na.

1757 Tampico para o jornal ULTI�AS
ti

-
",

t d
- 2247 500$000 - - - NOTICIAS

'

e ar'osos ou nao -por 1)10 ores, everao quela cidade de Ernesto Emmel. clals em serVlro no
"anunCIa que op r I

instalar dentro do prazo de 90 Quem desconheceu Emmel P 7921 500$000 � PORTO ALEGRE, 54-Regres- da industria do petroleo seques-
dias, filtros" condensadores que Todas as rodas bohemiàs de B -I

sou, ante-ôntem, do Rio de Ja- traram alguns alto!" funeionarios

suprimam as descargas de alta Florianopolis.conheceram-u'o com O numero 3242 foi vendido rasl neiro, para onde viajâra domingo da Companhia Huasteca Petrole-
Irequencia e anulem os ruidos

o inseparavel violino debaixo do na cidade de Itajaí, o. numero ultimo, o. sr. Ibanez Vernei, se- um.

parasitarios prejudiciais ás rece- braço, alegre sempre, com o. sor- 13184, na cidade de Florianopó- RIO, 25 Dlvulga.se que, se-
oretario da interventorÍa. Ante-on- Ainda não eram conhecidas as

IJçÕeS radiofonicas.
.

".
'

riso a espantar as enormes dôres !is e o numero 7921, na cidade gundo dados procedentes ,da Ingla- tem mesmo s. s. esteve em Pala- razões da atitude assumida pelos
<�rt. 20.:-:-Nenhum empre�!lrIo: que trazia dtntro de si: de Mafra. terra, o Brasil ocupa o segundo lu- cio reassumindo suas funções. operanos.

particular, ou vendedor, podara Deixo-te aqui minha. saudade Os demais numeros sabe-se te· gar na lista dos palzes aItJericanos Respondeu pelo expediente da O consul dos Estados Unidos
lazer ligações de aparelhos ele- Emmel

I
rem, sido adquiridos por pessôas possuidores de serv�ços a�reos co- Secretaria de Palacio. lia ausen- em Tampico entrará em contato

I
. . merciais, com 42 avloes em" trafego

I'
' '.. b

. ,

trícos,. s�m. prévio cllmprimentú Em nome dos amigos daquela resid�ntes na cidade do Rio de r�gJ�lar. O 1". lugar cabe aos Esta. Cla do sr. I.banez VerneJ, .0 sr. com a em alXada do seu palS e

das eXIg�nclas CORst3fl�es do art.I. época, e em lembrança das horas Janeiro. de,s Unidos, com 348 aviões. Nelson CardlB, sub-secretarlo. com as autoridades regionais,afim
Art. 30.. - �o� lDteressados é

I
felizes que passamo!! juntos, dei· de tratar da libertacão dos fun-

aS8�gurado o dlre�t,o de represe�- xo-le aqui minhas lagrimas e mi--, cionarios sequestrados.
t,açao, c?ntra a, nao observancla nha dôr. I .

(lesta leI: , Recor80-me bem das noites de

I COSINHAS·Art. 40:,,-As in!rações d0s �rts. invernia, em que o vento. pene-
-----

"

.

',' -----

1 e 2 serao pumdas resp�ctIva- tra por baixo dos po.rtais e se

m,ente com multas de 20$ a 200$ infiltra nas nossal ro.upas, e em
"

'J de 200$ a ?OO$OOO. que nós transidos de frio, DOS

.

Art. 50.:-FICa o �oder Ex�eu- encortiamos a um canto de qual
tlvo

_

autoflzado a baIXar a.s ms-
quer café, eu, com a cabeça cheia

truçoes q'ie forem necessarIas ao das ilusões dos 21 anos e tu

cumprin;'ent0 e execução da pre- com teu coração acalentador que
sente lei: extravasava de sentimento e se
Art. 60. - Revogam·se as dis- transformava em harmonia ao

po.sição. em contrário». '

. . empunhares o violino.
A lei excelente que aCima fOI E nas no.ites de luar no verão

tran.scrita, não sabemos porque em que horas a fio, só� ou acom

�.tIYO, nunca entrou em execu�. panhados, 4avamos vazão. aos

çao.
. . ' '. ..;, nossos pensamentos, tu falando

Ha em Flotlanopohs prOXlma' na voz de teu violino e eH em

m�nte 800 ?parelhl)s radiofonicos, bevecido a compreende-lo.
OUl0S pOSSUidores frequentemente Não ht:luve ninguem que convi

acham:ie privados d? uma bôa dasse Emmel para uma serenata

recepça<:, �ela barulheIra qu� fa- (muito em voga então) que êle
zem os taIS moteres sem fIl.tros. não atendesse logo, prazeiroso e

.

Com pequena. ?espeza, pOIS os animado, pronto para a noitada.

fII�r�s ila� a�quIrIdos por pr�ço I Hoje tudo acabou Emmel. I

modiCO, flcarla a questao solucl(!)- Tu te foste e talvez contigo
nada.

.
tiveslie ido o ultimo genio bn-

Ma�ulDas de.COBer com mo�or, hemio de Florianopolis.
padanas, serra.rIas, etc., tudo ISSO João Barbosa fez-te o elogio.
causa verdadeIra tortura ao ra- Deixo-te aqui em fôrma de

di,o. ouvinte que deseia p�8sar al- saudade estas paiavras, que nada Iiumas horas. a escutar belos tre- significam comparadas á grande
chos de muslcas. dôr que sinto. ISería pois, de grande utilidade
80 público_ em geral, que essa

lei D. 26 fôsse posta em execu-

ção. ,

_
Dois mil processos

Mais de três ml- autuados no S.I.M.
Ihões de imigran� RIO, 25 Em virtude das fe-

les
rias regimentais, cerca de 2.000 pro

.

cesso., em gráu de recurso, encon

tram-se autuados na secretaria do
S. PAULO, 25 As estatistlcas Sup!emo Tribunal Militar.

publicadas pela I>lretoria 4e Terras, Essa alta Corte de Justiça volta
COloniJação e Imlgraçio, relativas rá a funcionar no proJ:1mo dia 1".
, entr.da de Imigrantes neste Es- de abril.
tado••cusa os seguintes numeros: --------------

Italianos. 944.270: brasllelros.,.... '1= d'-575·724; portulluêses, 416�435; espa- Lnvergan O O" unlnhões. 385.889; Japonêses, 182.590;
d.iverlOl, 490.297.

f I
N

Por ai se vê que, até fevereiro orme a emaoultimo, Já haviam entrado neste
Estado.1 2.996.205 imigrantes. MUNICH, 25 Tropas austria-

Acrescente-se a êsse total Itlais, cas, envergando pela primeira vez

os trabalhadores entrados até hoje: uniforme alemão>, partiram hoje
e teremos precisamente 3.001.142: da estação ferrovlaria desta cidade,
lmigransteIJ. i rumo á Austria. As unidades aus-

O movimento imidratorlo para o
"

triacas em questão são o reglmen
�Estado de São Paulo começou pro- I to de infantaria de VIena, a guarda
prlamente em 1827. Isto é, ha 1111 tiroleza e o terceiro lJatalhio de te-
lUIos. leSratlstas.

\ SOLUCIONADO O
DO,' MATE

ALAC.

1 ·01 /".""

ções Itale-

Limousine
Toda reformada. marca WIPET.

muito econQmica, vende-se, facil1-
tando-se o pagamento. Preço de
ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.
Rua João Pinto, 12
�-----------------------.�

,

LAQUEADAS A necessidade fi
siologica das férias

EM -

anuais

PINHO Desde ha alguns anOi! foi sa

biamente estabelecido no pais o

sistema. -de férias anuais para os

que moureiam no comercio, nll

industria e em varias outros se

tores da atividade, atendendo á

I neceSSid,ade fisiologica de dar des
canso ao organismo e de propor
cionar oportunidade para a mu

dança de clima. Graças a este
sistema, que de longa data era

praticado nos paises etlfopeus,
milhares de pessoas têm .conse
guido melhorar o eatado de saú�
de e aumentar reservas de ener

i gia para proseguir, valentemente,
'Na luta pela vida. Ha, infelizmen
te, muitas pessoas que não po
dem gozar dessa vantagem e ou

tras que se obstinam em não
dar folga ao CORPO e ao ES
PIRITO, de modo que, ao fim
de alguns anos, tornam-se fracas,
nervosas, impertinentes e mesmo

incapaz para desempenhar, de
modo satisfatorio, os cargos que
ocupam. Isto acontece sobretudo.
ás pessoas flue vivem em cidades
movimentadas, onde o organismo
ainda mais se deprime sob a a

ção dG lufa·lufa, dos ruidos e de
toda a sorte de preocupações.
Para o tratamento dessas peso

soas é indispensavel o repouso de
algumas semanas em logar de bom
clima e de vida tranquila. Para
combater o esgotamento físico e
a depressão nervosa decorrentes
da perda de fosfatos e da estafa
aconselha-se o uso da Tonofosfan
da Casa Baier, que vem sendo
largamente empregado com os

melhores resultados em adultos �
crianças.

desde 250$000
MO,VEIS

".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
.. �

.

Representantes nesta capital

MACHADO Cià.
Rua �aixa Postal 37João Pinto

,_ ....�J

:.- ....�.-
-�
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�Adolar SChWêU '1ª II Dr: 'P. (a��ra II
Ender�ço Telegr.: DOL/'. - Caixa POitaÍ, 32 ; SI·moel'tllsS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

r;AGENCIA DE VAPORES

C�m.panhia Salinas Perynas=-Río
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo". Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do .r:i?!.tr: ou do S.l do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DE';VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MOD.ICOS

:' ,�,,�
,

"

,
"

, !

,

---------------------------_1
...............................

Café-Restaurante São Pedro
!

- NtCifR(.)ÃOVAY -

Preprletario: - IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

iOSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domleiUo
RUA FELIPE SCBMIDT

Fabrica Andaluza;
Médico do D. S. P.

do Estado

CLlNICA .GERAL:
PELE e SIFILlS

. Martins Filhos, Ltda. Rio de Janeiro

Diagnostico dR. molestias da
péle (dermatoses em geral)
,oh confirmação microscópio

ca e de Laboratcrie.

Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais
fantasias, canéla e pimenta morda

A excelente qualidade é garantida ha lllal� de 70 anos. Exigir prs
dutos �NDALUZA é prova segura c}e bom' g.isto e de zelo
pela saude. ..

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, I 167.

Atende diariamente: das 8

I
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

-

ANDALUZA

Repr'3Se�t.:lnte :

reafir-na ae.npre n seu valor I

Francisca Bítencourt Sllveir.

Cabo)
Tele )gramas:
Fono) Frabisil

Rua Trajano N. l-(sobrado)

Florianopolis

Caixa Pos: al, 93 - Telefone. 1.413

Santa Catarina

Dr. PedroCatalão IDiplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia .

fi m ;

i m'$ ;� .

íi li W < , ;

I ,.' ,.i�..i:;�;
Dr. Oswaldol' Lara.......

Cabral I Enxertos granses, qualt
M�'aICo dade suprema: Uft'BIOu

I PERA. LIMA e outras varie.
I Residencia: Rua Esteges dadcs.

I JUDier,138--Fone-l.555 I Um pé 2$500, duzía 24$,
..-rr.;..� cento 180$000. Extra fór- '

VENC&:.-SE te 38000 c. u:, LlMOEIROe
esplendi4a e confortaTcl casa, que enxertos muito tõrtes, d
altm de moradilt t propria parafcasa CECILlANO. MIUDO, GA
comercial. recentemente reconstraida, LEGO e EUREKA 1 pé
situada em bo� poDtOl1.avila deBiguas- 3$500 duzia 35$000

.

, .

5Ú. e mais doiS potretros com eztea-
. • , •

sa arca ,de terras. O', ncgocio é ur..

,mte. Tratar com José Saaches, na
mesma.

',\

Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOIae� ,uAIH Uf NOBDEIRA
E

.

d D'
",,"" '!!'do CQllllDCoello em

x-mterno o iepensario Ü ",.)Jr<lhu proveniente..
IOdeI

Silva Lima
•

"'''':':r;''· do ...ngue:
."...

Ex-adjunto do Hospnal t ;;J FERlDAS
Graffée Guinl' e Senatorio (,·1 ESPtNHAS

M 1 V
. �:<�. '/",. ULCERAS

anoe .tonno � ; ':':/d�' ECZEMAS
Clinica mtio1íca círurgtca das �\

, '�:�:"",{ MANCHA$ QA PWImolestías da. �,,":-t:::'J:;' JARTIiROS
CABEÇA E PESCOÇo ;.' (li t: rlORfS-SRANCAS

Especiahsta em
S � \ J: � RHEUMATISM8

NARIZ, GARGANTA E �; ":�,� ,� SCROPHULAS
OUVIDOS �,�",,;,:�;:"'�' � SYPHJlmCAI

CONSULTORIO r�l_;:.] .•�.� ....
18- Rua Trajano -18 ;�;',""'i:t;��. aftecço ...

RESIDENCIA ' r �;'\t. • •

Hotel Gloria · : -�� \tA II IA"
Diariamente das 16 ás 18 hs, j M�tlla' � 4. cuadOl r.-

"

:iili;iilliiiiiiiiiiil�"'''''iiiii'iiiiiiiiiiii'::;'
; -' ;;/iJf Ilti'iIUTlV. 11_

l

J

CARLOS NJUO "'!:
.... ,:.'

d

A MA.XIMA GARANTIA
,

EM

S·E
MaritimosAmericá Terrestres,

e Accidentes"
"Sul

• Rua da Alfandega n. 41

. \ .' "
. ','" .

� � , _

+r>:;:r� : ::'�"" .. I �
.

�'í1f.-
,.".1;,

. .., "'-'r- ....

End. Teia,.: . ASAF"IC

, Fogo e Transportes
.

�cidentes no Trabalho,
Responsabilidade Civil
A.cidentes Pessoais
A.utomoveis

e 'Fidelidade
Séde: Rio de Janelr. •

Agentes em Itajai: BDrnhau••n " Cla. • R. Pedro Ferreifa, 26· Caixa Postal, 17

Em Laguna: AlyriD Alcant.r.

Agencias em to�os os Estados do Brasil

I

�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOSTR'UARIO EM: L
'

TubarãD�
� ',�' ;

_.-:_,,,.:� �.'�ú�l:�·:�:_,_

: .._

.

O. Fama Mundial J

..

_",. .. �

.... : .. '".:.;;:;r_
fi) =m"'IPII rntM\!.ff·S

.�� �ao,.o.'•••••O•.I•• ·•••••••��••·O••••••••O••••••••••O.���
}A GA Z ET

.. .
.. � I Dr.Arminio I

__'. Tavares

Dr; Alfredo P. de Araujo I Dá·o���'t31 I
IN S TI TU T O DE DIA.

f

.
"Especiàlista em�l�l;;de '?re;:ças. nervos ( CLINICA GERAL GNOST ICO CL IN ICO

Impaludismo e moles tias da pele t Vias Urinarias DO

Tratement:d���paludismo e das melestlas da pe-' 1ratamenta moderno aos Dr. Oja Ima Moe IIman n
. le e nervosas pela .Autohemotherepia molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13

�(Jnsultorio e teside�cia-Praça 15 de Novembro, 13 1 eleíone, 1 595
.

Telefone, 1.584 ': . I Res. Hotel Oloria.Feee 1333

Cólisultas:�Das�8 às II e das '14 às 16 horas I Con;ultas das 13 ás 16 hrs.
---.

r:s�A�����V��&?A'b..v�a� Cálculo de qualquer PJanta,execução, fis- I�� estrutura em con- callzação e direção
� creto armado de ob. as

) � e ferro Aparel.hamento com �
I

preto para censtru- �
ções de pontes em �

� concreto armado �
� �

i' ...�_� �
Omar Carneiro Ribeiro

Rua 15 de Novembro, 416 ..
SAL.AS 12�e 13

l' ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

.-;;'�
.

_

.l,,·:r,
. :

•. :��. '.� ... :.�
- .� .

}!.. , :'.

, J

.,,J.

.

.;._,.

.

l

Com prática nos hospitais europeus

"., <. CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

R A 10 X

�.' GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA
'j CLlNICA
.Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs 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.
Fernando Machado, 6

TELEFONE J .19
FLORIANOPOLIS

.. - .. .-

l Accacio M--;I
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoreseor
Indérg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplelall.la Im cirurgia

geral

•

re I ra tem seu escrip-

tono de advogacía á rua I Dr. I'lIIro doJjMoura Ferro I
Vísconce de Ouro Preto. I

'

Advogado
n. 70, - Phone: 1277.- I RUa Trajano, rr 1 sobraãs

Calxl Postal, 110. _j I Telephone n· 1458 Ialta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senboras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

!t/·7l( (., · .

"""

i�Obra. contratada. na].· .eme.tre
R4 de 1937 �
lA �

B dO.
nte em�concreto armado sôbre o �io Passa Três (:'-:str..C:uritioa-:�;' �atel:ls) � Dr. Osvaldo Wanderley da

-:. Ponte deconcreto armado sôbre o RiO S. João (Estr. 'Cunhba-Jotnvlle) AA��� Prefeítura e Forum de Mafra � CONSVLTORIO--Rua Tra- Costa
� rupEscolar de Mafra

ano N. 18 das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1(2 boras. Bacharel em Direito

� Grupo Escolar de Irati � TELE Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- I�
F. 1,28; t C

.

I
Metemídade de Rio Negro .

.

M a atarma .

.

'

E�ação Experimental de Vítdencias em Tijuco Preto� (Paraná) A
I RESIDENC�-l{ua Este- Eseritoric' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

JDiversas construções de residencías
,

�

Lves
Jumor N,

26�'
sobrado sala n' 1 .

� PARANA' SANTA CATAHINA .

�

�����Y4G!T���'V"��Â�.�.
TELEF. 1.131

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""'i;iiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiii����íiiiiiiii'iiiiiiiiiiiii.l

' ..
"

.'
.

. _._ . ". � :;.",;

Consultas das 1 O ás J 2-
das 16 ás 18

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultorlo: Rua João.
Pinto, 7--- Te!. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medloo do HOlpilal

(Curso de especialização em

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

I Dr. Aderbal R.
da Silva

'-lôI

I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 50b.

Fon�s 1631 p. 1290

'. j:

j'�l
.7"
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FlorI8no,e�, -I 3e

esquina da Trajano

Vísta BEM SEUS
-

FILHOS
Lindas e gra.ciosas

n'·�",1
c��\fecções par�:I meninas e g_r6tos sá

CAPITAL..,
I
�""""""""""""""""""mE��mmRM"'&.Mgmme.H"""""""""" ..

COmpanh ia Nac iena I f��e �!J <�?� [1 ��� II!VENo e; ..s e;iCHARLAUTH, I s�'=:}ttJ:?�';7ô�
,,41 _

_._ ,na Catedral sexta-feire últi
_

C t
li I J

é o creme qpe, levoluclo�ou o pedindo-se a quem a' encool

ça-.) os e I r (í.� I Uma extensa área d.; ter- ll1und? velho, e, ora revoluciona a entregar nesta redação.
ras, no lugar Barreiros, com ,\meJlca do Sul. .

I d d d
. ••••• __ •• 1

ç
I uas casas, e rnac eira. pas-

Movimenta Maritim a ..Paria �:-lom't';L�3? �1��,1 "{1uriR;� �;���\ Ito para mUlta� rezes, d:ver-I CHARLAUTH
& �l §O iii,

I sas roças oe mandioca. ',' ,;. ....
.

• _ •• ,

I

aipim e cana, Ufn bélo ba- n��jé um creme comum

Serviços de Passagelr"'os i';:;' :'�'h', ..�: ::::;�i'�;;t.,:;::}r.�� nanal e bôa chácara pos-
,

I-

- .�. ao .i't.;!_�,�4óaY:WJ�..;.�1'·J.\:X,:;_.:��:;.'iJf.. ' ..J'I:�3V;r '1 • t

' .' "i -� CH AR LAUTH-. .._-_. - ..... ---- --_. _... ..- sumuo agua. especial. . .

.'

, ,I
Para o Norte. Para o Sul Tratar com Alcebiades Ilh " 'dO I' a venda em todo o Brasil

Souza, nos Ba (f ) J C i t l S I
e extmgun.a as sar as, p,a�os, ,

,

.,--:._'---�-
- --- -,·_·-�·c·"-'

... cravos e e'spinhas se ',: m I notad,amente na Capital da
,_,,;:.u__,_''''''�._'''''''''''''''.....,.�" , • m,,!l 100ma,

.. "R bl'
�_.__.. _ irritação, deixando-lhe:' a I

cu tis' E't ',', . . ,epu lca.

d I
O Paquete ITABERA' sairá j 28 do cor- O Paquete IT \""'1') '\ "'1' i I'a' (1' "IE (!"I.I I I' "'f' . "i S �.a., maior pro,va e sua a ta

_ . r .J '.l,' • J , L.) . Imos. IDJlCI8 e ré·sca, »' ti ualidade.
rente para: corrente para: r MAQUINA DE <,,' .... ..:I:i:: _

pa����;��à'R��Oen}��'eiro, lmbituba I
ES�REVEll

, Espccialist{pêifi:�?Jp�Ie_Stl :_, . i:·;:'aparel�o genito unna-
. Vitória, Baía, Maceió, rUo Grande I Hoyal, típo 10, p, escritorio i, rLO do homem e da mul'ft}" �olestras de senhoras:

Recife e Cabe.íelo Pelo: 1S c I
usada, mas em perfeito estado. I Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

r
'

dernai ,.o,Jrto
Vende-se uma por preço muito .Clinica médico. ctrureica. Fraturas em veral.

�,argas e passageiros para os ernars por- Alegre \yantajoso,
'. .

.

E.5' b'

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- Ietrtctaa.ie médica.
na, rua Trajano, 4;ou Caixa Pos·. D 5

#>

AV.ISO Rece,be-s'C carga" e en:;omwd�5 até a �esp!ra das saldas ;1)? paqudes tal. 59. r. a u I o R a mos
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vista do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser e uregue, nl:..; Armazéns da

Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, P ira ser co rduzida. gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

�

1\ oficina de marmore de
I

Carlos Zech mudou-se para
i

o Cães Frederico Rola no,

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quar-

tidade de marrnore. I
��������������������,�:�;--Ca§a �-o-E-·s--tr--ei-t-o--

---- .

j'
I OsaborosoCAFE'AVANTE
I

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
No Estrfeito Ponta do Leal I TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

�
TOS PROCUREM

� A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS. LU'\TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS � NOVIDADES I VISITEM A Ele'tr.·ca
�

• Rua João Pinto n. 14

tSB�� � �rr'-����_iiiíiiIiiIiâ.iiZiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiliiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiillliiiiiiiii� �iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiíiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii;;}!

Rua

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOV2.V1.B �o, 22 SOB, (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE'1636) -END, TECE0. C)STElj(!\

Para mais informacões com o Agente

�!\VISO

..J. SANTOS CARDC)SO

Puro ou com assucar é vendido na

Casa �'A SOBERANA"

V8�NDE-SEVENDE-SE urna ca-a si- l_

tuadz no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito
Para ver e tratar a Es r cd;l . e.stT��tar á rua General Bettencourt

! ��.!!..2:",�'____ __,_!; 92;.
.

II
,

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

I quinta-feira
31 de

i

l
\'

2 -. Rua Felipe Schrrudt .. - 2
ESQUIKA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

arço

' ....

(�'
'"

A Casa Miscelanea
-_.•__._------------

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

TRAJANO
Florianopolis

N .. aR_
,

�
1M _W&J:ty=mw; ",n AS • S&

!�fti.������ --- ----- ....&...:A�-)�.�'"'�l��I� .. _.- c;.;.::_ ���1 ��

� A Favorita I
� �'II� �
t �� Em loteria a sua favorita �
I �

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

H ET ESEI I L.

Federal e Santa Catarina

......
'.'� '....,_...

PÓ de arroz e rou ge

combinação feliz

Adoraeão

Assistente do serviço de cirurgia e .gínecología do

Fr?f: . Bra�dão. filho. E� ginecologista da Fundação
Médico-Círurgica do RIO. Diretor do Instituto de
Previdencla Clinica do Rio. Sub diretor d • ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOUS

I
I

(
1

Especialista em Molestias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o
Assi,sttnte licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rlno-

. -Jaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
gantado Centro de Saúde Pública de FIorianopolis
Consultoria a se abrir
�'�t brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

TINTURARIA HA' MUITAS I I

Mais a S E L. E T A destaca
se pela perfeição do tlngtmento, e pela especiali
dade em raupas de senhoras, Em suma não se
confece RIVAL' na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

/

\_
,
f.r.

,;......... .oe!

;;..1

A Eletrica

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G.�;%ETA

A (j!A_Z ETA--

-� . .

DESPORTIVA

.'

Liga Florianapolitana
Fuleból

Florianopolls, 24 de Março de 1938

NOTA OFICIAL

":\
A verdade

Como nossos leitores sabem,
domingo deveria ser realizado,
• onforme noticiou este jornal, o

.. rgo entre Avai e o friso
I O Iris por intermédio de A
GAZETA desafiou o vencedor
do jogo Avai x Atletico.

Como tedos viram, o "lvi-ce
leste saiu vencedor, portanto o

Avai enfrentará o friso
Por sua vez o rubro-negro oíi

ciou ao Al'ai convidando-o para
uma partida amistosa.
O Avai respondeu este oficio,

cujo conteúdo dizia que não po
('ia aceitar o jogo para o dia 20
que era domingo, pois tinha que
�aldar um velho compromisso com

o Brasil, de Blumenau.
.e. Logo O Avai neste oficio dizia
que não aceitava a partida no

dia 20 por causa da sua excur-

são a Blumenau, porém o coníeú- A diretoria da Liga Atlética
dI" não significava que o Avai Catarinense, reunir-se-á hoje, ás I

.f )�)iinitivamente não aceitaria o ,16 horas na �éde do Avai, por

)�\ol ISSO o secretario péd � o compare-
Mas a partida estava já deter-I cimento de todos os diretores.

minada para ser realizada ama

r.hã, conforme declarações presta
das pelo dr. Silvio Leitão, que
deu -me autorização para fazer a

1 ropaganda do prélio, pois
Aval enfrentaria o friso

Bem, qual não foi a decepção RIO, 24-Um 00"0 e com-

como redator esportivo, quando plicado caso de maternidade
soube q�e o alvi-celeste não joga- apresenta-se á policia. Maria
ria com o [ris? M�squita e Maria Luiza, dispu-

Feita a manchete do número tam loucamente a OOSSIJ de Te
anterior, com os seguintes dizeres: rezinha, um bebê de dois mês-s

«Finalmente, veremos domingo, de idade, apresentando ambas
o esperado encontro entre ° Avai fortes razões em favôr de seus

e Iris ele.,;; após de um longo direitos. O delegado Paula PIO
comer.tario, qual não seria a mi- 1L1, impossibilitado de resolvei o

�a P(), ição como chefe ela secção caso, determinou que Terezinhe
t...Iportiu deste jornal? ficasse aos cuidados de Maria

J. Ficarie desacreditado perante Mesquita, até solução da justiça,

Duas l11ãis
disputam

o bebê
o

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt&L RUA TRAJANO, No 13

Florianopolis, --26-31"

JA' EXISTE NAS F"\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA
E L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
Pi.;REZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.
Unico agente no sul do Brasil

L. Ro--nar"')ovvski
FLORIANOPOLIS

REDATOR: Carlos L. da Luz

.�1Il virtude do desacôrdo existente entre
as Olretorici'S do �vaí e Iris nEio mais será rea
lizado o jogo entre essas'equipes, devendd o
Iris e.nfre,ntar, amanhei, o valoroso esquadrão
,�o Figueirense.

defTen1pestades
nos Andes

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep, com Iuros (COLdE'RCIAL SEM LIliUTE) 2% ala
Dep. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (Idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

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

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% aJa.
5% f:

4.5% aja

4% a. a.

5% «
'

15 horas

.,

:l
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Proprietarioe D'iretor Responsavel
JAIRO �ALL D oA VOZ

APROVADA A ELEIÇÃ01�_OSSA V I D.�

DILIGENCIA MOVIMEN-:A'"TADA EM UM NU'CLEOI
'---

---_.-

INTEGRALISTA
RIO, 25-As autoridades poli- clusão do inquérito.

ciais de Nova Iguassú, realizaram Por outros átos, o interventor _ •
La dias uma movimentada dili- n�)I�eou novas a?toridades. p.olí-jAmlserla nasI!encia, que só hoje foi divulgada CIaIS para os diversos distritos I

pela imprensa. de Nova Iguassú. I aldeias rus-Assim, informa um vespertino,
o delegado regional de Nova Iguas- -----.. ,

Isú resolveu fazer uma diligencia
em Caxias, distrito daquele rnu-

CADT,A.ZESnicipio, afim de dar uma busca) rt. � d1'\0 núcleo integralista local. Va-1 (Comunicado a

rejado o núcleo, foi encontrado DO D IA 'I
Agencia Nacional)

copioso material de propaganda
subversiva. Em seguida, o dele-" • Eis o aspécto de uma aldeia
gado regional foi abordado por ODEON� 41) lIde... dos'

russa depois de vários anos de
um comissario de polícia e o ca- cinemas i regime soviético, tal qual o des-
bo comandante do destacamento I creve um camponês, missivista a
local, autoridades que protegiam PROGRAMAS DE HOJE:: um médico que fez publicar a
os integralistas, que estranhavam ! carta nas <Izvestias », jornal rus-
a revista feita no núcleo. Imedia- i 80:
tamente, o delegado deu vóz de ·UA.'S 5, 7 e 8,3dO HORAdS:. ! «Eu trabalho em uma pequena. -

h 0"1' m enervante rama e miste- ,
.pnsao a amr os, CIVl passou o.

R' d C . J aldeia composta de algumas ca-
revólver ao cabo e este disparou nos com icar o ortez e . une

sas enegrecidas pelo tempo, que
um tiro contra o delegado, n,ao o i Trgi�ASO DO GATO PRETO mal se mantêm de pé em uma

alcançando. O delegado regional i ': _

.

, planície pantanosa.providenciou, então, para que os! e. a contmuaç�o da. estupenda Sf;-
As estradas só são praticáveisdois prêsos fossem remetidos ime .. jl'le com Grant Withers e Ann

no verão; não temas agencia do
diatarnente para Nova Iguassú'l Rutherford correio, nem cooperativas; não
Ao passar por São João do Me'l GUERR�IIHOS .D�'olV���INHA lemos eletricidade, nem conselhos
rití, porém, o sub-delegado de po- I C,. e 10 episomos).

de camponéses.lícia local, tenente da Força pu-! Preço-l$�O.O� O hospital está em completoblica, Manoel Mourão, que se I
_ .. -u

:"I estado de ruína, sem que jâmaisachava acompanhado de diversos 1 CINES �OROAI\.DOS néle se houvessem feito repara-soldados armados de fuzis e pa-. ções, Sujeira e percevejos por to-
b I

. . I doi ')I
bra e uns, exrgtu a entrega (OS OIS; HEX, ás 5, 7 e 8,30 horas: da a parte; a roupa ranca, es-

prêsos. O delegado. regi?nal, =. O AMOR E' COMO O JOGO, buracada, leitos de madeiras sem
hora sendo superior hierarquico '

com Claire Trevor e Larry Crab- conchões. @s instrumentos de ci
do tenente, ni'í� qUÍz.,.. resistir, e I be e mais rurgia todos cobertos de ferrugem
entregou. os presos. Ficaram=. A MÃO QUE APERTA (4. e e amontoados ue mistura ao bor
bem detidos os membros de sua

5' episódios), com Jack Mulhall, do da janela, pois nem siquer te-
caravana.

Rex Lease e William Farnum. mos armário. Meu predecessor
Logo que teve conhecimento

Preço-l$OOO. doi licenciado por embriaguês, O
do fato, o interventor Amaral auxiliar do cirurgião e a enfer
Peixoto determinou a abertura do ROYAL, ás 7,30 horas: meira não têm pratica alguma!»,
inquérito e ordenou ao comandan- MARIDO INCOGNITO, com
te da Fôrça Pública que entre- Edward Everett Horton.
gasse os dois prêsos ao delegado Preço-l$OOO.
regional. Assinou tambem o in-
terventor fluminense diversos atos,
afastando de seus postos o dele'-Igado regional de Nova 19uassu
sr. Norival de Alcantal'a e o sub- i
de18gado de São João do Meritl, I
tenente Manoel Mourão, até con-

o TEMPO
Departal'lnento de A.é�

ronautiea �ivU
Bolethn diár1a da iEsta�
ção Aéro�c�hl1atoü6gica

Previsões para 0 período da'l
lr. horas de ontem ás 13 horas �

Ide hoje: ITempo- Perturbado, com c:::u
vaso

Temperatura·-Ei'ltavel.
Ventos: --De sul a léste, fres-

da Caixa de Aposentado- ANIVERSARIOS

OSCAR :CAMISÃO
dos funcionarios das Festeja hoje o seu aniversario

iI". natalicio o nosso prezado 80n-

elétricas terraneo sr. Oscar Camisão, fun-
A J Admi

.

tr t' de' cionario aposentado da Fazenda
unta mInIS Ia iva a 81- N' Id A t d

.

as e P - aciona .xa e posen a on
.

ensoes Grandemente estimado pelasdos empregados dos s,erviços de .

ais qualidades deI
..

d d d
. ..

d FI suas excepcion 1

e.etflcIl� eS_oSJmu�llcIBP�os e, 0- caráter o distinto aniversariante
nanopo IS, ao ose,. rguassn e receberá muitas felicitaçõesPalhoça, elegeu, ha tempos, como
seus diretores o sr. Miguel Velas, COE")hta ho ie, mais uma pripresidente e os srs, Inacio Schal- maveru a gC:D ti I sonaorinha Léa
rnair e Miguel Faria. Cunha. querida filha do nosso
Movidos por certo "dedo de gi- amizo sr. Euclides Cunha, e apli

gante", a eleição foi impugnad�, catl� aluna da Escola Normal Prí
sob o pretexto de ser o sr. MI- maría onde cursa com hrilhantis
guel Velas, estraniei�'o, se.ndo r�- mo 0'3' ano. «A Gazeta» Ie.icita
ousada a posse da diretoria elCl-1 a aniversariante desejando muitas
ta. felicidades.

Ontem, porém, foi recebido nes-

ta capital o seguinte telegrama
oficial:
-'Tenho o prazer de vos co

municar que o Conselho Nacional
do Trabalho, em sessão de 17 do
corrente, aprovou a eleição da
Junta Administrativa da Caixa .

F libi filha doa menina ' e I isna,de Aposentadorias e .Pensões d�s sr. Floriano Taboaa, delegado-e�pregados do� servl�os de eletr!- geral do Sindicato dos Operarios <1Cidade de Florianopolis, S. Jose,
em Construção Civil desta ci-

Bi�uassú e P�lhoça, os. membro.s Idade;
,

eleitos, que sao o� seguintes: .MI- a senhorinha Zulma Guimarães,
gu�� Velas,. In�clO ��hal��Ir;_ filha do sr

.. Manoel Guimarães;,Vh,.,uel Fana. Saudaç�v; (a) \� � a senhorinha Atací, filha doDERICO DE CASTh? M.":"\�L- sr. José Candido Bosa:
"

ZES, Inspetor de PrevIdencIa.
0 iovem Braulio, filho

.

do sr.

Inteletuais chilenos tte. Souza Lima, da Força PÚ
blica.

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

Inventores de apli ..
cações de rádio

TrauEcorre, hoje, o aniversario
do jovem Braulio Lima, guarda
livros em Santos.

Fazem anos hoje:

o
SANTIAGO, 25 Os ínteletuaís

chilenos promoverão grandes maní- ENLACES

iestações em homenagem á data de
i·j, de abril.

I

I

DR. CIRO DOMINGUES
Encontra-se nesta capital o sr.

dr. Ciro Domingues, funcionario

I
da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre.

BAI'A, 25 - Com data de 17 VIAJANTES
do corrente, o dr. Getulío Var- (Via terrestre)
gas enviou uma carta ao coronel Passageiros que seguiram para
Fernando Dantas, comunicando o norte pela Viação Cruzeiro
a deliberal;ão de substitei-lo na Ltda.: - Nair Alves, Albertina

RIO, 24-Anuncia-se a inau�u- interventoria. Depois de elogiar Figueredo, Romeu F. de Medei.
ração na próxima semana do no- a atuação do ex-interventor, rei- ros, Constancia Carvalho e Or
vo Sanatorio Militar de Itatiaia. terou agt'adecimentos pelo seu laudo Linhares.
O áto será solene, devendo com- devCiltamento á frente do govêrno BATISADOS
parecer o sr. Getulio Vargas, sen- baíano. O coroael Fernando Dan-
do oferecido um churrasco. tas ;t:espondeu agradecendo.

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

Escrítorio
Comercial 4 mil execu-

tI! flll
• WASHINGTON, 25 O deputadoNecessita de u :n muço . IVOS Isca IS I democrata Alfre:1 Phlllips aca,ba de

OU moça ftJu'a Corre�- telegrafar ao pres�dente �Roo�evelt,l"'
declarando que HItler esta ensaian-

pondente, conhecendo
PORTO ALEGRE, 25 Com a do uma.OFENSIVA DIP�O�AT'(C.\

tambam serviçu de escrita. extinção da Justiça Federal, foram UI!) Bra�ll, a qual. podera amda,. co·
h,.,. ,110 I remetidos á justiça do Estado, os mo ultImo estagIo, terminar �umOutros de!ai ",S �ra",a- processos civieis, em anda.mento no ataqu� �rm.ad.� aos Est�dos UmdQS�se na ocaslao. Exag·e-se I antigo foro Federal, do RIO Gande PhlllIps InSIste para que R�,ose

,,' do Sul. Esõ:es processos que atin- velt., not!fiqu.e ao !UEHRE� quer"ferenclas ..

_ : gem a cêrca de 4.000 1;ão processos osE.,ta�osUmdosna!) !o�erarao qualInfcrmaçoes com D.! de todas as especies, sendo que, O que� �Iolação. da aJL� ••��n� de MO,?:
<' ti· _ ,de m3ior vulto, corresponde a exe- toe,. eJa ela dlplont�,tlC•. ou de qu_lAVILA, Rua Com;�11el ! cutivos fiscais, intentados pela Fa- quer 'lutra especie •

ro �adra, �l-B, LOJa -'-1��.:... Ma _, .� .. �,,!,FQoflanopohs. �I'
. .._.

1500 MODELOS!
I
I

( (,8.

As temperaturas extremas de
ntem, foram: maxima 22.3 e mi
(ima 19.4 registradas, respecti
i"amente a'3 1400 e O 45 horas I -"--. -'--'---"_

v,.,,';1., '4
I.
,J.

.

Ati b•

.ai"�= ww

sas -

rias

emprezas

Realiza-se hoje, ás \9 horas.
na residencia da exma .. �ra. d.
Ida Gomes ele Miranda, ; '�nlace
matrimonial da gentil sen\orinha
Eva Gomes de Miranda �om G '1sr. Danton Parente Nativ'dade, . �filho do nosso prezado Cou'çrra-. ,.

neo sr. Dante Natividade. súb-
�.

diretor do Tesouro do Estado.
Ambos os atos civil, e religio- \

SO, que se efetuarão á rua Gene- � \
ral Bitt�lCourt, n. 87, serão para- \

ninfados, por parte da noi v.a, reil

pectivamente, pelo sr. Dante Na·
tividade e esposa e Luís Gomes
e esposa, por parte do noivo,
Oscar Camisão e esposa e sr.

João José Mendonça e esposa.

RIO, 25-Na época do rádio
não é de se estranhar que apare
çam tantos inventores para ofe
recer uma nova aplicação. Depois
de Marconi surgiu Spinelli em

Pernambuco, Bolivar Siqueira em

Minas, e, ha poucos dias, o co

nego Artur Soares, que declarou
não ser invenção descobrir aquilo
que já é de conhecimento. Hoje,
surge um novo inventor, isto é,
uma inventora. Fulvia Salaverrv.
Salaverry desde 1937 registrou
sua invenção-RA'DIO TELEDE
TONADOR -aparelho de stinado
a obter detonações á distancia,
Esta novidade foi registrada por
um vespertino, não parando aí,
por que o mesmo jornal acrescen
ta existir outro invento denomi
nado RADIO TELEPILOTO,des
tinado a dirigir á distancia e em

qualquer direção, minas torpedos
e navios. Como se constata, o

campo é vasto e pouco explorado,
apezar do pequeno número de ex

pleradores.

Frutas Nacionais e

Estranjeiras
encontram-se á venda no

Salão Comercial
R. Conselheiro Mafra, 10

O PRIMEiRO MI
NISTRO TURCO NO

BRASIL

CHEGAM UNS

Será levada a pia batismal
amanhã, em Porto Alegre, a in
teressante menina Maria Helena,
graciosa primogenit.a do sr. Silvio
Fernandes, funcionaria do Domi
nio da União e destacado despor
tista.
FALECIMENTOS
Em i!ua residencia, á rna Ben

to Gonçalves faleceu ante-ontem
a sra. d. Rosa Apriletti.

O seu sepultamento realizgu -se
á, tarde no cemiterio da vizinha
cidade de São José, com grande
acompanhamento.

•

proce�so J

if O Sr. Assis Cha
Rlpoll teaubriand no Pa

lacio Rio Negro
PORTO ALEGRE, 25 A requi

sitoria do desaforamento de Li
vramento do processo RipoU, foi
distrlbuida ao desembargador Elzea
rio Vieira Nunes, que julgará o feio
to na proxima quarta-feira. RIO, 25 O sr. Assis Chateau

brialld, diretor elos DIARIOS ASSO·
CIADOS esteve 110 Palacio Rio Ne
gro em c.>nterencia com o Ch�fe da
Nação.

O sr. Assis C'� 1teaubriand, de·
momu-s! com o IJ:esidente Getulio RIO, 25 - Passageiro do
Vargas, desde a� 15,3() até ás 17 »Wilstern World» chegou o dr.
hO��� . Tahin Mazatepk, primeiro mi.

ca-I' nistro da Turquia no Brasil, sen-

do recebido por um representan
r te do Itamaratí e elementos
pre.>tigiosos da colonia turca.

<)�SÃ���RGt�
ESPECIALIDADE

o �ASO GERMANO
BRASILEIRO

Sanatorio de
Itatiaia

A tonelagem DO

nal de Suez

LONDRES, 25 A tonelagem
que trafeBou pelo canal de Suez no

preterito ano, foI de 4 milhões e 112
mil.

O movimento foi provocado pela
passagem de tropas italianas e ma

terial destinados á Etiopia.
,------

ICART1'l DO SR. GE
TULIO VARGAS ...1\.0
�EL. FERNi..NDO

DA-\NTAS

(Especialista �m doen�as de Senhoras
e erean�as)

mudou seu CONSULTORIO para á

Rua '!elipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 heras

A firma R. AVIL!\, rrpresenta!ite exclu
siva no Estado, da Companhia Burroughs do Bra
sil Inc., tem o prazer de com!ll1kar 2.5 Repartições
federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que rçcl.�beu ;:>ara demonstração, varios típos
de maquinas, dos 500 modelos Burroughs.

Antes de comprar n:aqulnas para seu estabe·
lecimerto procure conhecer as da
COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
parJ o que convida a virem ao nosso escntorio

A Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON

ver o

Cuns.

Mostruario perJuanente
Hepresentante no Fst:ido

H .. A, V I L A
Mafra,4 I -8, Fone 1561.Caixa postal fpolis.140

_FET_

Lavando.-se COID O Sabão

"VirgelD Especialida"-�:
de WETZEL & -Cia. Joinville MARCA REGISTRA"DA

economisa ...se tempo e dinheiro.
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