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o Interventor Nerêu Ram.os assinou um. decr':0to--lei, estabeãe
nor013S sobre o ensino nas escolas particulares, elo qur� define o seu

de jurisconsulto e sintetísa os seus acr�,solados sentím.entos
í cenée
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plebiscito convocado Joe Louis
por Hitler por k.

Num atestado altamente dignificante dos seus O
sentimentos de brasilidade, o sr, Interventor Nerêu
Ramos, assinou um Decreto-lei, estabelecendo nor

mas relativas ao ensino primario, nas escolas par
ticulares do Estado, cujos tópicos prtnclpals mere- RI�, 2 - Em segu�da aos a- ! tas brasileiras, saindo, por essa

cem a mais ampla divulgação. conteclm:ntosqueculn.llnaram�om f?rma, de nossas aguas territori-

, • • , ,a anexaçao .da Austria pela Ale- ais,
E O que fazem.os, em ebedlencla a colabora- manha e dissolução do Reichstag, As autoridades brasileiras, de-

ção que vlmes prestando, desde o inicio, a tudo o o chanceler e fueherer Hitler con-I vidarnente consultadas, deram a

"''''1;1' se refére iii formação estruturalmente brasileira vocou para 10 do corrente
•
um necessária autorização.

d'lr nossa juventude em qtJe se acham empenhados plchiscito e eleições gerais, senda I ---- ..

todos os egregios r�presentantes do Estado Novo. q�e o ilOVO parlamento incluirá CasalDentos.

• nao somente deputados pela Aus- .

Oi �o.nsiderandos do. I!"portante Decreto-lei, tria, mas tambem por certas mi-
definem mtldamente o esplrtto de quem o promul. norias, como os « Sudetes> da Tche

geu e valem como uma manifestação inconfundivel coslovaquia.
de que em Santa Catarina essa grande obra está Como aconteceu em outras 0-

, , ._

F h 1sendo executada e atendida com alta elevação den- casioes e que o. ue rer. con�u tou

• '..

'
o povo germamco, os cidadãos a-

tro dos prmclpios do mais sadiO patrlGtlsmo. lemães residentes no exterior se-'
Assim rezam os considerandos do Decreto-lei, rão chamados a votar, da mes

que o sr. Interventor Nerêu Ramos vem de assinar: ma maneira que os que vivem no'

«Considerando que, embora a arte, a ciênt ia e o seu en&i- próprio Reich. A data, porém,
nó sejam livres á iniciativa individual e á de associações ou peRSÔPI não ficou marcada de maneira

coletivas, "não se póde confundir liberdade de- pensamento e de en- rígida, de acôrdo com as parti
Hino com a ausência de fins sociais"; culares inherentes ás circunstan-

Considerando que o ensino é "um instr'�Jento em ação eras.

para garantir a continuidade da Pátria e dos c�ceitos cívicos e Sabemos que, quanto aos elei-
morais que nela se incorporam"; tore" germanicos do Rio de Ja-:

Considerando que, portanto, é dever do Estado tutelar a neiro, compreendidos alemães e !
educação da infancia e da juventude brasileiras, não apenas aperce- austríacos, as autoridades diplo-]
tendo-as de conceitos e noções sem fisionomia moral e- cívica, mas matiças e consulares alemães try1

formando-lhes o espírito no culto ás tradições, á língua, aos costu- maram as seguintes providenciasf
mes e ás instituições nacionais, e na compreensão dos direitos e cÍ'os Os votantes, em número de:
r'everes do cidadão brasileiro; I varios. milhares, serão dividid�s

Considerando que, sendo cidadãos brasileiros "os nascidos em dOIS grupos, sendo que o pri-
, no Brasil, ainda que de pai estranjeiro, não residindo este a serviço meiro votará a 7 do. c:>rrente, a

do govêrno do seu país",-corre ao Estado a obrigação de resguar- bordo Ido «�onte Olivia », e o se

dar e defender as novas gerações brasileiras, sem distinção de sua gundo no dia 9 em outro navio

origem racial, de toda e qualquer influência que contrarie aquêle alemão.

postulado constitucional e desvirtue, tolha ou dificulte a propagan- Para a realização das opera
da dos sentimentos de brasilidade no espírito dos que nasceram no ções plehiscitarias, os vapores a-

8610 nacional; Iastar-se-ão cinco milhas das cos-

Considerando a necessidade de' consolidar e uniformizar as

disposições existentes relativas ao ensino primário privado, bem co

mo de pô-las de acôrdo com a orientação social e política do Esta-
do Novo.>

'

-

Baseado nestes considerandos, decretou o

ilustre Interventor Federal, os princi�ios estabeleci
dos no sentido de manter integro o espirita de bra
silidade, sintetizados no que abaixo transcrevemos:

«Os estabelecimentos particulares de ensino primário reger
se-ão, no Estado, pelas normas dêste decreto-lei.

Nenhum estabelecimento particular de ensino primário po
(lerá funcionar no Estado, sem prévia licença do Secretário do In
terior e Justiça.

E' obrigatório aos estabelecimentos particulares do ensino
primário: ,

-dar em língua vernácula todas as aulas ,los cursos pré-pri
mário, primário e complementar, inclusive as de educação física,
salvo quando se tratar do ensino de idioma estranjeiro;

-usar exclusivamente a língua nacional quer na respectiva
escrituração, quer em taboletas, placas, cartazes, avisos, instruções
ou dísticos, na parte interna ou externa do prédio escolar;

-confiar os cursos de iardins de infancia e escolas mater
nais a professore� brasileiros natos;

-ter sempre ensaiados os hinos oficiais;
-homenagear aos sábados a Bandeira Nacional, conforme

se pratíca lias estabelecimentos oficiais, fazendo recitar a .ração,
que será fornecida pelo Departamento de Educação;

-respeitar os feriados nacionais, comemorando-os condig
namente;

-organizar uma btbliotéea de obras nacionais, para os alu-

RIO� 2 - BoUvar Si
queira é um homem

i pobl·e. .Foi eluunado
: ao Rio pelo seu chefe,
i eap. I��al·ia Lemos di.

.-------

'li retor dos Correios e

G
• Telegrafos.

enerals sorllJll O ex-prefeho de Nova York� James Wal-1j' .Bolivar� deelarou

t � .. ker e sua esposa a atriz Betty COIUpSOU ao O JOHNAL, o se-
eauosJUizes. Iguinte:.".

Podem os. homens publ.lC?s ca-
I administrativas que creou, e não l -O meu invento se-

m I � Itaresisar com �trIZes sem prejmzo de I porque fosse �ariclo de uma atriz. I rã oferecido ao B.la-
sU���i�:�:��e aí de quem o I -F··

.. ·_·-

h d r
su. Não o venderei,

RI<?. 2-Foram sorteados .i�i- Iizêsse, Seria �osto á margem, ec a as esco as por dinheb·o algum
zes mlh!-ares do Conselh? Especial ; esquecido, repudiado, porque os _ aos estranhos. E� <O
de. Justiça da �a. Auditoria .q_?e fero�es preconceitos d� época se alemães eoneurso de um mo-VaI processar e Julgar o capitão oponam fortemente a IS'30. Hoje d t -dVitor Teixeira Pinto e outros não só homens publicos de .0: !S O .servl or da na-
oficiais que pertenceram ao 20. me?da, como. grandes banqueiros BUENOS AIRES, 2 �ao !' grandeza do
R.A.M. de Curato de Santa e figuras eminentes do mundo -Informam de P _

BraSIl.
Cruz, denunciados como respon-

.

I d . . ara
!!O?Ia espr�zam, mtelr.amente, ná que oConselhoN _.saveis por um elevado desvie nos tais preconceitos, 0S quais eram, i I � J -----------__

cofres da referida unidade, em afinal, tão vãos e descabidos co-
e ona de Eduea�ao

substituição aos gen�rais Manoel mo muitos outros a qu? a hl1ma- r8so1veu feehar a Es
Rabelo e José !o�qUlm .d�. An- nidade ainda hoje se aferra. eolll da Colonia "Lc
drade, �ue estao lI��o�slbJlIt.ados O antigo prefeito de Nova Esperanza", ã qualde funCIOnar, os OflCIale de Igual York, James Walker, o celebre eOD O i
patente Colatino Marques e João I «Jimmy» que tanta popularidade

e rr am numero
Carlos de T�ledo Bordini.

.. 1 gozou e

'

que ha pouco cedeu o
sos cria_ueas, filhas

O compromisso dos novo;; �1Il- seu lugar a FloreIo La Guardia, de alemaes, as quais
z�s está marcado para o proxlillo escandalizou a opinião conserva- embora argentinasdIa I, ás 13 horas. dor? do país, casando-se com uma não falavam, sem ex

antIga estrela de Holl.ywood, Bet· I eepeão senão o idi _

ty Compson, por smal das de i_, O

maior fama no palco e no cinema ma dos seus paes.
silencioso.

.-'

Isso, e?tretan.to, não influiu n� Jorge VI reuniu osua oarreIra, pOIS se a perdeu fOI .

pelas dificuldades internas do seu conselho
·

dp.,tido , p,J.s incompatibilidades I p�lVa O

A primsãooelledre Nie-II LOND�: �O��� de �rtir
para Windsor,onde a Corte se insta

11ará até depoi3 das festas da Pas-
.

I choa, o reI Jorge reuniu esta ma-
BERLIM, 2 Todos os dias, nhã no palario Buckingham o con.

vari.as igre�as confecionais fazem selho privado da Coroa, ao qual
s�ar seus smos, numa demonstra- compareram tambem lorde Halls
çao de protesto contra a prisão do ham, e o sub-secretário do Forelgn
pastor Niemoeller. Olice, lord Plymouth.

nos;

As eleições argen-
tinas

-não admitir aplicação de castigos físicos aos alunos.
-Os mapas, fotografias, estampas, dísticos ou emblemas,

assim nas salas de aula, como em qualquer outra parte do prédio
eicqlar, não poderão. perder (} característico de brasilidade.

-E' obrigat6ria a colocação da Bandeira Nacional, em lu

gar de' destaque, em todas as salas do estabelecimento.
-Nenhum estabelecimento de ensino particular, poderá, di-

réta ou indirétamente, ser mantido, ou subvencionado, por institui- BUENOS AIRES, 2-A apu
ção ou govêrno estranjeiro, ou elementos que, embora não estran- ração das eleições, até 25 mesas

ieiros, não exprimam, a juizo exclusivo do Govêrno do Estado, ca- da terceira secção, deu o seguin
blill garantia de que o auxilio escolar fornecido não concorra para te resultado:
desvirtuar ou enfraquecer os sentimentos de brasilidade, que devem Deputados: radicais. 22.079 vo°

!'ler transmitidos á infancia e á juventude nascidas no Brasil. tos; socialistas, �3.271; conr:or-
Excetuados os estranjeil'os que sejam hóspedes oficiais do dancia, 13.115.

Govêrno do Estado, nenhum orador, ou conferencista, poderá ex-, Senadores: radicais, 23.839 vo

dressal-se, nas reuniões ou comemorações escolares, senão em língua
I'
tos;

.

socialistas, 15.700; concor-
.

pacional.> ." dancla, 10.971.
,

.

RIO, 2-0 Sindicato dos Em

CHICAGO 2-0bo- i �regados da Light realizou ôntem,
'. I as 21 horas, uma sessao solene,xeador doe LUIS ba-: para comemorar o 60. aniversario

teu Uarl·Y Thomas de sua fundação. Compareceu,
por k. o. no quinto

I especialmente convidado, o ir.

round i Valdemar Falcão, ministro do
•

I Trabalho. Após dircursar o pre-

tr-O..... atr.·zes ; sidente do Sindicato, falou o ti-
., ... "tular daquela pasta. Agradeceu

ás palavras que lhe foram dirigi
das, analizou o papel dos sindi
catos nas sociedades moder-
nas, e depois de ter feito a apo
logia do Estado Novo, que sur

giu como uma necessidade para
o bem estar dos brasileiros, con

cluiu com estas palavras:
«Nesta hora incerta da políti

I
ca do mundo, não ha lugar, no

I Brasil, .para a desassociação e a

\ anarquia,
mas tao so· para a

,cooperação patriotiGa de todas as

I classes e para o trabalho que cons
tróe e purifica».

. O ministro do Trabalho foi
muito aplaudido.

, \

1122

o.

Não ha lugar, no Bra
sil, para a desasso
eiaeão e a anarquia

Oferecerá o invento
ao Brasil

Consignações em
folha dos mili

tares
RIO, 2 O diretor do Serviçodo Pessoal do Ministerio da Fazen

da declarou não ter havido ne
nhuma interpretação sobre o decre
to-lei referente ás consignações em
folhas de pagamentos, em relação
aos militares, desde que a sua ação
se exerce, apenas, sobre o 'pessoal
ativo daquele ministerio.

Barbaramente
luassaeradoa

CIDADE DO VATICANO, 2 o
"Osservatore Romano", na sua ptl
meira página. publica um artigo
em que informa que noticias ha
pouco recebidas da Espanha decIa
ra� que o Convento dos Beneditl.
nos em El Puy.o, região da Catalu
nha, tinha sido saqueado e destrui
do pel<)s vermelhos.

Clncoenta monges "foram bar",
baramente assassinados",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p I NA FEMININA�

Que admiravel organização a moda! Toda Flores, perlu
mes, côres, tecidos, fitas, rendas ...

No concerto maravilhoso do que se usa, nenhuma nota

falsa na harmonia do conjunto! Entanto... entanto muitas mulheres
se lamentam de que o vestido, tão belo no manequim, da casa

de moda, não lhes dà a mesma graça impressionante quando o

vestem. Üctres vezes reparam no modelo que cáe maravilhosa
mente numa, ao passo que noutra, dona da silhueta semelhante,
apagam-se, anulam-se os detalhes. Isto mais não é que a confir
mação de que nem todas possuem o segredo da elegancia. Não
basta o vestido r:co, "alinha.:lo", como se Usa dizer, não bastam
05 acessorios modernos, desde que a negligencia malogre o corte

original, desde que a postura incorreta de andar com os hombros
caldes, o colo retraído, não se corrija para realce da indumentaria.

A posição correta em caminhar, exige a cabeça erguida,
os hombros rétos, as pernas mais ou menos unidas, sem que pa
reça que o peso do corpo gravite sobre os calcanhares.

Vemos muitas vezes que o chapéo é colocado com uma

inclinação exagerada, dcslazendo toda graça possível. Principal
mente ao chapéu de copa quasi plana e aba larga, cuja posição
deve ser semi- horizontal. O cabelo desordenado tembam desfaz o

efeito que êsses chapéus podem dar, em beleza e graça, noma ca

beça bem penteada .•.

Levar a jaqueta displiscentemente aberta, aos «teilaurs» á

fantasia, é assim como uma renuncia ao n-:hic". Cresce aos olhos
observadores a distinção de ve-Ia abotoada, conforme requer a li·
nha do seu córte ...

Temos ainda que não

com os quais se' obtem efeitos
descuidar detalhes mais simples,
novos para impressão favoravel

�empre.

Dizem-e é verdade-que na moda domina a

côr, com efeitos do colorido, com harmonias inéditas, de
tes opostos e agora francamente adotaveis.

Mas como se explica então que o "gris"
rho exito?

O «gris�
bra clara ...

E nas

A vantagens de uma tonalidade neutra como o f gris»
consiste no realce notavel da côr do detalhe, p:>r menor que seja.
r��x{'mT)lo: Um vesl,idinho estilo alfaiate em «homefíagem<), «gris»
: ",>di;:l!lO qll", pócL s!':r a::::n1fl'l,!1hado de! uma «sweatec» de cê,
"�I ;",�'l", "",'!i �;:l '.'I! " cu_".,jj-.,,l ... () W�f,mo com uma blusa <tJinge
", 'o, � ,�:-; I!" '" j 'c" \"'tJe r.ào faltará a flor da cô'

,'\ ,-L ... _;;} í.� . .' b .. �h:. �r?.. ,

, A \li"iU ô d":5 {.(,ú';j é \1'[. dc� caratel'istlCOS da .1JC1a c 6
f·� .� H�(:: n·'t.<.r �'- b. i.tka (; (-� \'11P-:J{.tcDc;a.

ObserVàndG éJ teZ l' CÔ, d� cabelo, a silhueta e até o tere

pt', pode-se ,ó?r.iizar com cxito a reunião do azul claro com o m:u

�0n, do rosado com o pre!o, do rosa gwse:ha com o azul-marint o.
isto para �ó diler das harmon:as mais moderadas, sem querer di
V'f de outras combinações im,riveis em audacia ":"«,;;,,r ''fi)J'�j--'::��.>3t",,��i

..

'

..... , • ��t:��,. rl.'1 :'f\'• .:lf.'t;!EdPLkJ&

Algumas vezes
-, é encantador -- a mistura de rcores se

combi:ta no proprio tecido. Por exemplo--um modeio de Paton
é verde com li5tras vermelhhs... Uma jaqueta é beije J;s�rada de
mllrrom, en'luanto a silia é do ultimo tom. E assim sucessivamente.

Os escossezes de tonalidades vistosas e os �Guadriculados
lõiulticores, dão falta inspiração a arranjos'i dessa orde'n, em que,
'geralmente, a cor mais viva f. a escolhida para o tecido liso, tan

tu agradam as cores fortes.

.-'.'\ua,

Ca",d�rá Martins

A moda traz nova impressão
tórnar ao exagero das saias CUltas de
nha elegante das pernas ...

da juventude, pois, sem

anter vo:ta, a marcar a li-

Flplian2poUs, 3-4-193-6
.. ------------�-----------------�..--------------------

Weis muller em "A E'uga de
Tarzan", oaje, no Rex slJnlflca
um n0l!0 genero que se apreslln
ta na tela do luxuoso cinema. O
Rex, tem apresentado filma epl
cos romo ..O 6rond� moUm"
"A Que6a da Bastilha" ..Purla',:
musirais tomo "Rose' mario','
"A ridaae do (?pcado", roman!i:
cos ramo "mulher 5ublime'" ale
gr"s, joviais, como ..Quanáo cu
pido quer... "e ..00 AmOr Nin
guem foge". HOJe chegou a vez
dos films de aventurus: "A fuga:de Tarzan" pertence a êsse gllne
ro e tem o preaicado de lIer um
espetaculD novisslmo,' diferente'
r)os (.ovtros "Tarzans" do mesmCI
Weissmuller. Trata-se ae umut
produção �e5te ano, terminaacíÍ
ha poucos mêsEs nos Estudais da
m�tro em rulvrzr rity, O campião
ollmplco apresenta-se ainda desta
vez ao lado de maureen a'Sull:
Vlln, sua companheira nas auas I'anteriores produções. E alnc1a ao

Covardes, párias, renegados a mi:ssão de um legl'ondrl'o que
seu lado aparece Chedah n dlv .. r··
tlclissíma macaca que ROUBOUde um passado! Nobres, valoro- se inscreve nas fileiras das tro- algumas cenas das anteriores ce.'

sos, heroicos na conquista du pas aquarteladas M
nas ae Weissmuller e maurlZ(n�

I
em arrocos) C�mo das outras vezes, temO!i,

presente! Onlem era o transfuga sob a proteção e guardaSda ban- all1.da agora o� cenarlos do muri �o'

d t
.

b d d f '1' d' f ê E d ' africano e Wel!5smuller Vallznt,a pa na, a an onan o aml Ia, eira raoe sa. ai é que sur-. audaz, dominando as' f1orestos�
conforto, tudo para entregar's'� ge em lances de emoção, em

As em�çõlZs são mais sugestluali:
na V ntu 'n I r' d t" •

d
Os perigos, os coisas bizarros as;a e ra I g o Ia e· um es- momen os. lDl:xqlJeclvels e amor, surprezas proprias das matas

quecimento, paga!ldo ás veze�; toda a hlstona romantica e sen- virgens... E Welssmuller, cpmOl
bem caro o tributo de uma s' I d L '- , F sempre, 100 010 forte e musculo-aClOila e «eglao a 'orça» !,!O, nega, não obstante as mó�
:ovardia! Assim pode-se definir íJue o Royal apresentará hoje. Imguas, todo e qualquer pqrim-

h:ac:o tom 05 alfaiatES. • •

-

Direção, de ROSE MARIE
s"

lrnc re ssões ;CAAPEifE5 DE CROCHET[��::�d.� !il��.3;:. ��:::� d'l �R�r��:'ÇOES: .:t-' I I traz e trabalhar a direita em pc-ponto de crochet

-·-----d-
.

----------·-----IMATERIAl CESSARIO:-6novelos (20Ivolt!l. aumentando até ter
• .18. �r.r,.,

.

ponto' -e,

a mOda ! gramas) de lS Croehet-Mercer marca I blocos 321, �arr, -, ",'i'II:)1'o,. esq�i�a I .. , ..... �

1"CO.RRENT.h D. 20, F 699 (preto). águlha cada bloco:., .Ll�adentPs, r.Can;:g? J?rp,:1
de crochet marca "Milward" D. 3 92 Rer \OS c...;orre,?s), �e P;Q,� caco Od I·d d•

' ..1:,. Artur Eugenio 1

eon O I er OScms. de arame grosso apropriado reiras ('" "ntem ás 'Iof, .rabalhan- ,

_
para chapéo do contirr, --Jn ',,_nte sem contar cinemasTENSAO:

rem
cada bloco. 5a. carr.-26 a linha.

Copa-6 carreira --- 2,5 cms. blOCJS com 1 tr entre cada um. ABA--I pc em cada pc da

Aba-lO carreira -2,5 crns, Afim de obter este numero carreira precedente. 2a. carr.- um espetaeulo raro!
(O tamanho certo somente será necessario trabalhar em ca- Aumentar em cada segundo pc Dick PoweU e Joan

será obtido se as instruções abai- da pc ocasionalmente; em outros I (para aumentar, trabalhar 2 pc BloncJ1ell nJl]e em

xo forem exatamente seguidas.) [logares pular 1 jJC entre cada I no mesmo logar). Trabalhar nove. "CAVADOURA S DE
Trabalhar com linha dupla I bloco. ,

carreiras de pc sem aumentar.I2a. OURO"
em todo o chapéu, 7a. carr.-35 blocos com 1 onr.--Aumeotar em cada décimo

Começar com 8 tranças. Na I tr no meio. 9a. c�m.-45 blo- ponto. Trabalhar cinco carreiras Dick PewF!ll, que, no dizer
quarta trança a contar da agu- cos com 1 tr no meio. 11 a. sem aumentar. 18a. carr .--Au· ,de um cronista carioca «é, a voz

lha. trabalhar I bloco, isto é-- carr. -- :> 1 blocos coro 1 tr no mentar em cada décimo ponto; I perfeita. do microfone cinema o

lançada, enfiar a agulha e puxar meio. 13a. carr.-57 blocos com Trabalhar três carreiras sem au- grafico» e a quem a cidade' toda
a linha travez levantando a alça I tr no meio. 15a. carr.-59 menear. 22a. carro - Trabalbar deve dezenas de Ioxs-canções,
[II,\. altura de 7 milimetros, laça-

I
blocos com 1 tr no meio.

.

blócos com 1 tr no meio á direita valsas romanticas inesquecíveis,
d.i e pllxar a linha por todos os Antes de trabalhar pc nos blo- em volta pulando 1 pc entre cada desde aquele delicioso celuloide,
pontos. I tr, x J bloco na tran- cos desta carreira, fazer mpc um. 23a. carr.-Sobre o arame que ;e chamou «Rua 42•• e

ça seguinte, 1 tr, repetir de x em cada trança e em cima dos apropriado trabalhar 2 pc em cada depois sucessivamente em muitos
mais tres vezes, trabalhar dois blocos dé\ volta da direito. Isto blóco. filmes revistas da Warner. 'dos
blocos com I tr, no mesmo 10- não serà numerado como uma ENFEITE-Fazer uma alça quais se destacaram sempre os

gar corno ultimo bloco; trabalhar carreira. em redor do dedo e dentro dela que tinham por titulo «Cavedou-
no outro lado da trança como 17a. carr. -59 blocos. 19a. trabalhar 16 pc (deixar um fio ras de Ouro»

I vai agora, nova

segue:-I bloco em cada das carr .-62 blocos. 2 J a. carr.- dependurado porque esta alça d,ve mente, reaoarecer em outro (iime
4 tr seguintes com 1 Ir no meio, 62 blocos. 23a. carr. -70blocos.. ser amarrada mais tareL). da serie pomposa e inegualavel,
2 bloco! na trança seguinte, com Cortar a linha depois da vi- Continuar trabalhando pc au- Agora será em «Cavadouras
I tr no meio. 2a. carr.-Tra- gesima quarta carreira. Medir mentando ocasionalmente para que de Ouros de 1937 (Uold-Disr·
balhar 1 pc na terceira das 3 atraz 16,6 cms, distante do o trabalho não encolha. continuar gers of 1937).
tr; 2 pc entre as linhas dos blo· centro de traz. Emendar a linha trabalhando até obter 6 centime- E DiC'k Powell vai cantar.
cos dividindo as linhas como se· I e trabalhar blocos até obter 33 tros de diametro. vai cantar muito P. bem.
gue:-I pc depois das duas pri- crns. pulando 1 pc entre cada. Fazer um nutro circulo na mes- Entre as canções, em numero

meiras linhas e segundo pc de- Corta a l.nha, I
ma maneua, de cinco, que Warren e Dubin

pois das quatro linhas seguintes 26a. carro - 2 pc em cada cornpuzernm com a inspiração dI!
terminando com mpc no primeiro bloco da carreira procedente. Unir os circulos com mpc.nha sempre, Powell cantará «AII's
pc. 3a. carr.-Trabalhar 1 blo- Cortar a linha. 27a. carro -- Crocbet-Mercer, marca nCorrente" Fair ln Love and War,.--Gold

: nota da co no mesmo logar com mpc Emendar a linha no centro de I em volta de um pedaço de pape- Giggers Lullaby» � «Speaking
tons an- 1 tr, 1 bloco no pc seguinte, x traz, e trabalhar blocos .; direita Ião de 16,6 cms. de comprimen- of the Weather» e «Let's Put

1 tr, pular 1 pc, J bloco no pc em volta eumentando até ter 74 lo para a expessura necesseria. Our Heads Togother» ,

obtenha tama- seguinte, repetir de x mais qua- blócos. 28a. carro -- 2 pc em Puxar o pingente através do Ouçam essas musicas através
tro vezes, x 1 tr, 1 bloco no cada bloco. Cortar a linha. 29a. centro dos circulos e amarrá-lo nossas radioll-emissoras ou nas

é uma deliciosa ausencia de côr, é uma som- pc seguinte, r�petir do ultimo x carr.-Emeudar a linha 14,65 com a linha que ficou dependura; casas de vitrolas em discos
mais duas vezes, x 1 tr, pular cms. distante do centro de traz da á parte, no inicio dos circulos. Ode�n. que ficar�o,' desde já/

coleções parisienses uma não ha que não exhiba 1 pc, 1 bloco no seguinte, re- como antes e trabalhar blocos Rematar. entusiasmados com «Cavadouras
os seus modelos em «gris». petir do l!ltimo x mais quatro com 1 tr no meio de cad,l até Costurar o enfeite na copa do de Ouro de 1937»

I qlJe o Lider
O amarelo ouro, a côr mostarda e limão, falem com o vezes, x 1 tr, 1 bloco no pc obter 29,3 cms. Cortar a hnha. chapéu. vai exibir hoje. '

«�ris» uma harmonia «loura». Para confirmar, desenha-se o mo- seguinte, repet:r dQ ultimo x mais 30a. carro -Emendar a linha no Material necessario em Linha Com Powel estão sua adora.
d;'o vivo: cabelo platinado, tez tostada, vestido «grís» e amarelo uma vez (17blocoll). 4a. carro começo da ultima carreira e tra- Brilhante Perola, marca "Ancora" vel esposa, Joan 810ndell e mai.
daro... e cada carreira alternada:--2 pc balhar 2 pc em cada bloco. -12 novelos f. 699 (preto). Glenda FarrelJ, Lee Dixon, O�-

________, '''''_y�'_\óf_.� -._',_:-:-_.'_::_' . good Perkins. Rosalind Marquis

L..
· ,.

f�f
e Vitor Moore. além das tre-

.

eg Ionar lOS an Orça
zenl•• Rwl. do Bu.by Berkeley.

:lg;4c::·:·�::::.::--::::������.�==�������������---�� A � d-- X'litiliiíííilíihíti._...."""''''''''''c" ..�" .. ,,�_ .. ',
. �,c,,,."�'.c,,,;;AAb:!&_5"j; RF

..

1 Uga e

Tar"zar-:

o film que o Royal exibirá
hoje encerra 'Jma historia da Le'"
gião Estranjeira, em Marrocos,
onde os párias e os renegado3
de um passado, são os denoda
dos e heroicos defensores do .pa
vilhão tricolor da França. Uma
"istoria da Legião Estranjeira,

I
mas uma historia diferente fílma
da diferentemente, com um es-

�_iiiiiiíIiIii_iãiiiiii"'iiiiiiíiiiiiiipiiiiiiii__- iiiiiiiiiii iiiiiiJ plendida e dif-erente emoção!

Sra.
Diplomada pela Universidade de Música do

Rio rde Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia-São José (Praia Comprida)

preço--25$OOO mensaes

Em Florianop8lis-50$OOO mensaes

o novo cartaz do
Rex

""� .<
-��"�-"41" .•�. _-..1'."I.�...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RUA FELIPE seu; !'T N. 5

·�EN;IME�o1C:�S!E���_���8�.��q�-���}�������f�������1y��Ç��'-

. .:�' R .IA S I L E I R O EOu�am 'toJe pela

I ;�� I ODEON� o lider dos Plli:8!!) Soeiedade
A RPção«Vida Forense », do grande diario « Estado de I

CInemas
· São Paulo» publica o seguinte magistral artigo: '.

PROGRAMAS DE HOJE:. Rádio Nacional
«Não ha povo de sentimentos humanitários mais \C"·

fundos que o brasileiro. Os sentimentos de fratemidad
' ,: r

ha. quem cultive com Imais carinho do que êle. Toda a'
---

<lá:
.tura humana, pertença a que raça pertencer, venha de on

de venha, apresente a côr que apresentar, encontra no seu

coração benevolencia e carinho. Nenhuma especie de precon
ceitos, sem exceptuar, os religiosos, que são os mais tenazes,
lhe envenena a alma. A sua tolerancia, risonha e sem limi
tes, não é uma atitude superficial, mas uma exigencia do seu

:temperamento. A sua capacidade de amar é muito mais am-
· 'PIa e mais forte que a sua capacidade de odiar.

Esses predicados explicam a ausencia absoluta de ele-
,

! �en tos imperialistas na,sua politica internacional e o seu

empenho em liquidar por processos jurídicos as pendencias
.com os outros povos. Dos outros nada pretende sinão as

bôas relações. a cortezia e o respeito. O estranjeiro, que o
. proeura, sempre o encontra de braços abertos e não tarda,
: quando bom e pacifico, a lhe conquistar o coração. Nunca se

.

sente ao pé dele um estranho, um inimigo ou, quando me

nos, um suspeito. O que sente ao pé dele é, desde logo, o

calor de uma simpatia envolvente, Cremos que não ha país
tanto quanto o Brasil, o estranjeiro se sinta mais a vontade.
Nenhum ha onde mais depressa se aclimate e menos experi
mente a dôr, surda e constante, da saudade da terra natal.
O Brasil é, em "uma, o lar de toda a gente. O estranjeiro,
que para êle se transporta, salvo raras excepções, tem a im
pressão de que não saiu de casa nem abandonou a familia.
A igualdade perante a lei, que a carta constitucional assegu-
ra a brasileiros e estranjeiros, não é uma faláz promessa do
legislador. E' uma realidade. Perante a lei, perante os [ui
'zes, perante o Estado e perante a sociedade não ha, no

Brasil, distinção alguma, a não ser para o exercicio de cer-

tas funções publicas, entre o brasileiro e o estranjeiro. São
todos criaturas humanas com identicos direitos á proteção da
sua pessoa e da sua propriedade, sejam de nações poderosas,
sejam de nações fracas, sejam, até, foragidos sem govêrno
que os ampare e sem patria que os reconheça e aceite. Não
ha razão,portanto, para govêrno algum de povo algum se pre
ocupar com a sorte dos seus n�'''onai8 que emigram para o

Brasil c, aqui, se domiciliam. Não se sabe, no territorio bra
sileiro, o €lue sejam minorias raciais oprimidas. Não se tem

noticia, em território brasileiro, de perseguições por motivo
de crenças religiosas, de sangue, de pigmento ou do que
quer que seja. todos aqui vivem em plena tranquilidade, na

mais perfeita paz, desde que se submetam ás leis e ás au

.toridades do país e não se envolvam em lutas de cara ter po-

li
litico. A complacencia do Brasil para com o estranjeiro vai
a ponto de, numa quadra de nacionalismo exarcebado em to-
as partes do mundo, permitir que se publiquem, no país, jor
nais e livros em lingua estranjeira e que escolas estranjeiras
funcionem sob um regime de fiscalisação ,!uasi impereetivel.

Foi, por isso, com dolorosa surpreza que os brasi-
leiros receberam alnotíeia de que o governo alemão não está
satisfeito com o tratamento que é dado aos alemães que re

sidem 'no Brasil. Esse tratamento é o mesmo reservado a

-todos os estranjeiros aqui domiciliados. Esse tratamento é o

mesmo que uns aos outros os brasileiros mutuamente >le dão.
Não ha proteção legal de que os alemães não fruam tanto

quanto os outros estranjeiros e 0S proprios brasileiros. Ne
nhuma. bostilidade, manifesta ou dissimulada, se nota na ma

neira como os brasileiros lidam com eles. A atitude dos bra-
'.'

sileiros para com eles tem sido, invariavelmente, de afetuosa
consideração, senão, mesmo, de amizade franca. Se o fim
principal de um govêrno é promover o bem estar e a felici
dade do povo, o govêrno alemão, em vez de reclamações,
devia apresentar ao govêrno do Brasil agradecimentos por
havel-o ajudado, no que concerne a todos os alemães
residentes no Brasil, a cumprir aquele dever ... Sem o mnn-

-.

mo dispendio para a Alemanha, sem derramar uma gota de
sangue e sem perturbar a tranquilidade do mundo, os ale
mães, para os quais a patria não podia dar tudo o que de
sejavam, aqui encontraram uma nova patria, com outros re

cursos naturais, onde vivem e prosperam com dignidade.
Não é contra a razão e contra a justiça armar ques

tões com um país que acolhe dessa fórma o estranjeiro e dá
ao mundo um tal espetaculo de cordura e fraternidade? O
atentado á justiça e á razão ainda mais se patenteia quan
do se verifica que as reclamações do govêrno alemão visam,
principalmente, obter do govêrno brasileiro ° privilegio, para

'I�
os alemães, de manterem, publicamente, no Brasil, as orga
ganizações partidarias da patria. Ignora aquele govêrno que,
no regime atual, nem os brasileiros podem constituir-se em

partidos políticos? '

Pretende o govêrno alemão, portanto, para os ale-

'11
mães mais.ddolqll:e é cI?�cedido a?sl Pdroprio�brasilelros. 's:ce que a I eo ogra po itica e SOCIa o nazismo nao se a ma

11·
com a índole e as tradições. do povo brasileiro. Se anuísse
mos aos desejos da Alemanha, iriamos, apenas, admitir que,
dentro do nosso territorio, se propagasse e realisasse, e por
estranjeiros, uma ideologia política e social, que não aplau-
dimos e, mesmo que não compreendemos. Com sacrificar a

�ossa dignidade, dariamos prova, se acedessemos ao que de ROYAL, ás 2 horas:
n651 se exige, de uma completa carencia de juizo. Reclamaria VOANDO PARA O RIO, com
manicomio e curador, com efeito, um povo, de antiga e in- Dolores Del Rio, Raul Boulien,
tensa mestiçagem, como é o povo brasileiro, que permitisse, Gene Raymond, Fred Astaire.Gín-
na terra onde habita, a implantação de uma doutrina polí- gel' Rogers.
tica que faz da pureza da raça e do sangue, desse mito bio- NOIVADO NA GUERRA,com
logico a que chamam «arianismo», o seu principio funda- Margaret Sullavan e" Randolph
mental, o seu postulado intangivel, o seu dogma mais sa- Scott.
grado:' Preço-l$OOO.

,

Mas guardemos o nosso sangue-frio. Os eclipses de I

raciocinio, como todos os eclipses, não são duradouros.» II
-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:

Irr=-;;---------------u;:;: -- Ja�:W3�!��e�1!I�RçA,com
�"'rutas Nacionais � Preço-1$500.

Estraujeiras
encontram-se á venda 110

Salão (;omercial

Dr. Petlro de Moura FaNo
,

Advogado"
Rua Trajano n. 1 (sob.)

,
, .............

�. :ií�"__ ._, ."�'�.,"

E T

I
da I

I

A'S 2 HORAS:
Vesperid lider (infantO)

,.."

SALAO PROGRESSO � O Unico!

Nas selvas brasileiras-naco da
DFB

Dia 7 CINCOENTA CON''l'8S da ·'nossa loteria"
Jogam apenas lã milhares Inteiro 15$000

AS CINCO GEMEAS DA
FORTUNA, com as irmãs I

Dionne I3) O REI DOS EMlmEZARIOS,
com Warner Baxter, Alice I

II Faye e Jack Oakie

4) GUERREIROS DA MARI-
NHA. últimos episodios com

Grant Withers.
Preço-1$000.

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
Sessões elegantes

Pala fazer-se, digestão C�U1 re

gularidade é necessa to que o este
mago produza acide chiorhvdrico em

quantidade suficiente. As peSSOlS que
-

sofrem de preguiça e de somnolencía

do Rio de Janeiro após as reíeções apresentam, via de
regra, defícíencia desse acido no su-

-

co gastrico, Para combater essa de
ficiencia, responsável, lambem, por
fraqueza, �',sanímo. palidez, ventre
crescido. (,(1xaquo::cas, tnapcteucía e

prisão de ventre, é indispensavel to
mar medicado chlorhvdrica, ao con

trarío serão vitima s de tempo e TI

tempo, de verdadeiras índígestões
acompanhadas de vomitus e de deie
ções líquidas, como se se tratasse

Programa noturno de intoxicacão alimentar. O acido

"

,

I chlorhvdrico é índíspensavel para a

DAS 18.00 ás 23.00 h JI'U;3

I normal digestão dos albumiuoídes. Na

A's 18.00 Turõe ôrm ao nte �o SflBOHE. sua falta ou simples dcfíckncia,estes
Te TABflRA. I se putrefazem. tornando-se toxícos e

provocando as falsas azias que se

A's 20,30 A PRE- 8 Em BUSCA DE I' combatem. erroneamente, com alca-
TA LAroT05 um programa para calouros Iinos.

Contra a falta I
de acido chlorhv

drico recomenda-se o uso dos com

primidos de Acídcl-Pepstna da casa

Bater, que se tomam com admirável
proveito no fim das refeições, díssol
v-dos em meio copo de agua.

A mais estonteante de todas as

revistas! As mais lindas músicas,
as mais bonitas canções, os baila
dos em conjunto de maior efeito
e a mais adoravel de todas as co

médias, interpretada pela querida
dupla:
Dick Púwell-Joan Blondell

.

Cavadoras de ouro

de 1937

Programa diurno

Cem o concurso de Glenda Far
reli, Victor Moore, Lee Dixon,
etc., etc.

Abrirão as sessões:
Filme Jornal n. 46-nacional

DFB
Clyde Lukas e sua orquestra

short ,sonoro e

DAS 9.00 ás 18.00 - Programas variados.

FOX AIRPLAN
NEWS

que contém as seguintes reporta, I

gens de frisante atualidade:

CHINA-Tropas inglêsas guardam I'Hong-Kong.
EUROPA-Esgrima a páu..

I OCEAN� �,ACI!IC.?-G�ga?�es-
co Chpper cal no Pacifico.

FRANÇA-Ski nos Alpes Fran-
cêses.

EE.UU.-A mais importante re-

presa do mundo.
EE.UU.-Caça moderna.
EUROPA-Criadores de mariscos.
EE.UU.-"In hold Chicago" tem

a sua estréia em New York.
Preços-2$500 e 2$000.

Para amanhã, ás 5, 7 e 8,30
boras-A maior de todas as epo
pêas da Legião Estranjeira, com

Ronald Colman, Claudette Col
bert, Victer Mac Laglen e Rosa-
lind Russell I

Sob duas bandeiras.

Preço-l$OOO.

CINES COROADOS

REX, ás 2 boras:
Programa variado aprovado pe

lo Juizado de Menores para Ma
tinée Infantil.

Preço-l$OOO.

!

j
-I

A's 15 horca: Transmissão (lo jogo ôe faat
boll "fluminense x 5. Cristovão". sob opa"
trarinio 1301:; "Prcõutoa Evans". os 5 mensa

geiros 130 ecuõ e,

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS: I
A FUGA DE TARZAN, com

Jobnny Weissmuller e Maureen
O'Sullivan.

Preços-2$500 e 2$000.'

NOTA--As matinées terminam
ás 4,30 boras, ficand0 suspen�a a

sessão das 5 no ROYAL.

)

tiiNecessita de um meço
ou moça para Corres
pondente!!) conhecendo
tambem serviço de escrita.
Outros detalhes trata

se na ocasião. Exigemse
referenclas,

Informações com D.
AVILA!!) Rua Conselhei
ro Mafra, 41-B, Loja
Florianopolis.

A,s 21,3u . VOZES HOVA5, OE: 1=;::>8

A's horas certas. jornais foIaôos com no

ticias em primeira mão, torrieclücs pela FI NOI
TE. e oferta 130 rasa utmorãve Ltac.

6uimarãe95przaRer Celso

Escritorio
COl11ercial

AMANHA
ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY
MAURO DE OLIVEIRA

com

Regionnl
õ

e ['ef'lZir,:! filho
Orquestra Cle Densas
Raàam�s e seu 5UJing flue
Romeu 6hiparnan e sua orquestre ôe

Concertos
Eôunr ào Patanê e !?ua Tipica [orrientes.
-O-

DE ABRIL: ESTRElA DE ALMIRANTE. sob o

patrocinio õus "Drogarias Sul Amp-ricana:3."
NO DIA7

INHAS�-------,-CO
LA AS-UEA

EM

PI 1-10N

desde 250$000
--------_------ -----,

M OV E IS
".

SALOMAO NN

Caixa Postal, 19,

Curitiba Esl. dr�Paraná
'-

----_------,-----------------

Representantes nesta capital

Rua João Pinto Caixa Postal 37

MACHADO Cia.

. :;':;_'_'�' .. __ .'.:, :�,- "� •. ::-, ••,._,_.,'.,� " ','"", -,,'c J-
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Vísta BEM SEUS FILHOS
Liadas e graciosas confecções para meninas e gar6'!as .6

na' ACAPITAL.
Rua Mafra esquina da Trajano

"

Conselheiro

A
'"

-�

�',,;::r
I'vtotocicleta 1'1. S. U.

Preço de ocasião. Vende-se uma, nova, com
•

12 112 H. P.-4 n.udanças, 4Favo r Ita v« e tratar, � rua TI�jano, 12 temp?, consumindo ,I litro de
, Flonanopovs gasolma em 40 qutlomp.ntros, A Eleírica

PARA INSTALACOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
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 ASAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua Joio Pinto n, 14 A Elétrica

NE.STES DIAS DE �:AI OR INSUPORTA·
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FAMILlA,NO BAR MIRA
MAFi, O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

. .

Gazozas, Cervejas, Licores, Réfrescos
GELADISSIMOS••• -

-

Só no MIRAMA'R

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

A. TRAJANO N. a
FlorianopoUs

.

- ... �- '-��-_ ......_---:� ------' .� .. _-" -- -- - -- - -

Dr' Waldemar
Niemeyar

MEDICO- OCULISTA 1

Docente - livre de I
Oftalm. da Universida
de Porto Alegre (Con
sult. Aven. Oct. Rocha
73), com longa prátiea
da especialidade e cur
sos "na Europa, diplo
mado na Alemanha e
no Brasil, dará consul
tas em Floríanopolís de
15 até 30 de Abril.
RESIDENCIA: HOTEL
LA PORTA.
(O endereço do con

sultorio será publicado
na proxirna semana),

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

ICompanhia Nacional de Navega-
i çã-' Costeira
Me,vimento Maritimo-Porta Florianapal,is

I Serviços de Pass�.i_eifos. e {ia C?��g,as _

'

Para o NGrte T Para o Sul

I

O Paquete ITAGIBA sairá á 4 do cor- O Paquete ITAPURA sairá á 6 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para �s demais �or�
tos sujeitos a baldeação no RIO de janeiro.

A• Recebe-se carga � e encomendas até a vesp ira das saídas do� paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vísta do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuíta
menté para bordo em embarcações especiais.

ESCHITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -ENp. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO

quinta-feira
7 de Abril

Casa· no Estreite .

VENDE-SE uma casa sl-. I

tuada no Estreito. Boas aco··
modações e todo conforto.
Para vêr e tratar a Estrada
Geral no. 105.

Cesem bargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO. :1Rua Trajado no. 29 '.

Em loteria a sua favorita

�. � - ,._'''--.<--,�- '-" .• '�."_ --.. - ,."- � .

, r

,_J

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

N o Estreito .Ponta do Leal

BILHETES

Federal e Santa Catarina

� .

NO� CLA,SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

friIfIiR" 75 m(
'\9!

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Ctinica médico cirúrgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sáulo Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor du serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultorío a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

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

Dr. J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-ríno

-Iaringo!ogia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz, e gar
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopolis
Consultorio a se abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

Dr. Camará Ma rtins
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR.

CONSULTORia á P' Trajano n. 1, sobrado,
diarialT'ente�5 ás 7 da tarde

-

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

Valdemar Buriga
.

II'�crito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina
ADVOGADO

Cobranç.s amigavals a Judiciais
Comercio - Civel e Crime nas comarcas de

URUSSANGA:e ORLEANS
Escritoriõ tm URUSSANGA Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q A Z �TA _1�1:IJCA,Dr.A,mi��va:-1
.Or. Alfredo P. de_ Araujo I D�-G���idl I j

I N S T I T U T O O E O I A- ME�ICO-ESPECIALlSTA
, .. ME.DIC�O I CLINICA GERAL GNOSTICO CLINICO OU���t-;;!a;��coç:ar-

�speClGftsta em molestias de creanças, nerve« Vias Urinarias DO Consultas da. 10 ás 12-
����r:zo e molestias da pele D r O··

c �

das t6 ás 18
Tratamento do empaludismo e das motestías da pe-

Tratamento mederno das • Ja Ima Moe IIman n
le e nervosas pela .flutohemolherapia mo/estias do Pulmão

I Consult-R, joãO PiRtO. 13
Constutorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 1 eleí-me, 1595

Telefon:e, 1.584 _j Res. Hotel Gloria·Fone 1333

cons��as:-=--!!a� 8 às 11 e da�14 às 16 horas ConSlUltfls das 13 ás 16 hrs,

\

•

..... ...1. '••ata, II..... _

••oIh......u.�.

_ ..... - lia u_ -_ ....1••••n 1 ....

....1 .u. na. o.n.o.. ".t••I. (1,1 )
I....n•• du III ...

A

••nd.... tod _

o•••• do ••••

••0.

,.

Blumen�u, Oruzeiro do Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São

Francisca eGc Sul

MOSTRUARIOIEM:
Tubarão:

..

- _',
...,

- ._. �'" �,�-

De Fama Mundiall

Ex -cheíe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P�oIessor

� Indórg Burkhardt e Professor

I
Erwin Kreuter)

Elplolalllla Im olrurgla
-,

alta cirurgia,g::�Ogia, (do
� enças elas senhoras) e partos,
� cirurgia do sistema nervoso e

donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curíttoa-S. Mateus, .�� operações de plástica Dr. Osvaldo Wanderley dafonte de ccnereto armado sôbre o Rio 5. joio (Estr. Guritiba-loinvile) CONSULTORIO.-Rua Tra-Prefeitura e Forum de Mafra � Costa
rupEscolar de Mafra � ano N. I B das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas, Bacharel em Direito
G E � Advoga na capital e no interior �deste::e do Estado de San- \rupo scolar de Irati ,,/ TELEF. 1.285 ! C
Mdternldade de Rio Negro �

I
ta atarina.

Estação Experimental de Vítdensias em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCI�- Rua Este- Estritorio' Rela MarechalFloriano Peixoto, 131

1Diversas construções de residencias .' � Lves
JUnior N. 25 I

sobrado sala n' 1

����A� ���V�tÓtV.a;\t' TELEF. 1.131 _�"'I'"��iiiiiiiPiiiiiiiAR_AiiiiiiiN_Aiiiiii'__iiIIiiiiiiiiiiiiiiilii.-="�=-"'''_'-__
SANTA CATAHINA

.

.;'��,m prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das J O ás 1 2 e das 16 ás 18 horas .

•S'��Vb.V�V�VAVAVÂV.a:E�! R A I O X
� GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- I�
rUNICA

estrutura em con... caüzaçãc e direção :�Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração

ereto armado de ob. as :!i(diagnostico preciso das melestias cardíacas por
� , traçados electricos)

e ferro Apareihamento com �. CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pleto para constru- � I
NERVOSO

ções de pontes em � .

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

concreto armado � médica

� Laboratorios de Microscopia e Aná-
� l. lises Clinicas
� Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçóe.> de

Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Ef'ame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

"NG-.JIND-.JIIR" ��...nL

I
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

.... IDI D v 1\';.10.""". diagnosticos.

SALAS 12 e 1",

.

,.'. Fernando Machado, 6
�

TELEFONE J • I 9

Rua 15 de Novembro, 416 • 1- ANDAR
� ,

F L o R I A N o P o L I S

� r .

- IAccacio Mo-I
. I Dr. Ricardo I.

Gottsma-nn.

Omar- - Carneiro'flfRibeiro
,

,

Ouritiba • ParanáTel. 1503
li

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

,

Vísconue de Ouro Preto

I

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

Res. Rua Bocayuva, 114 ITe!. 1317 •

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
. Senhoras e

Molestías de crianças]
Diretor da Maternididl.
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

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

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

)f!::-� J

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fon� 1631 � 1290

Advogado

Obras contratada. na I- semestre
de 1937

n. 70. - Phone- 1277.- Ru& Trajano, rr 1 sobrazo

I Caix I postal, 110. _j I. Telephone O' 1458 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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==A GAZETA
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Florlanopolís, 3-4 -1938
-----'-_----------.._----- ---_-----------........._------�-

Iif'� .-6-:::� 111--"
.

---d'e Pa·
..

·s'·sos:'�"·l'Sn·aeCr.n.a·.·atne·ado.
rSaal.·..M·_nte9,...

, *,_.A.:.''€O ,a�� i'fª 'Procissão
.

.

<,

Desport ivai No tempo em que eu vendia torradinho;
R EDATOR I Quando eu era criança e não pensava, t ropo I i tana: Carlos L. da Luz Eu via que Mamãe sempre chorava

Quando a imagem passava no caminho.

Liga Florianapolitana de A exemplo de que se vem fazendo nos anos anteriores. rea-

F t b' I E sem ouvir o rude borborlnho lizar-se-ãc este ano. a começar no dia 1 O do corrente, os átos so-
U e o I 'Do pôvo que, qual onda se agitava. Ienes da Semana Santa, que obedecerão ao programa seguir te.

NOTAOFIC IAL

I
Embora a soluçar. ela rezava. devidamente aprovado pela Autoridade ,Metropolitana:I

Uma prece qualquer. em tom baixinho. Dia 10, Domingo de Râmos- A's 10 hocas da ma"

A Diretoria da L.P.F., ôntem reunida, resolveu o seguinte: '

I
nhã Benção dos Ramos por S, Excia. revma. o Sr: Arcebispo. .(-

I) Não atender o pedido feito pelo Cip, da cidade de Itajaí; Naquele tempo, então. devido a idade, --A distribuição será feita pelo; irmãos do SS. Sacramento. Pe-' "
. 2) Remetp.l' a F.C.D. o registro e inscrição de amadores constante, Eu nem siquer supunha que o seu pranto ,de-se a maior ordem. respeito e silencio por parte dos que se apre"

3)
do oficio. n. 1 il42 ?O .J!vai e 33{38 do Figueirense; , j Fosse filho da dôr de uma saudade. sentarem pala receberem os RamoL A seguir. precisão em torno e

Dar permissão a? Figueirense para disputar uma partida amis-III por dentro do templo- Missa solene e canto da Paixão. A's 19
tosa com o Irzs no dia 27[3, conforme solicitou por oficio Mas, hoje, sei, porque. só por lembrar horas Via-sacra.

'.

em data de 24[3;

I
O quanto ela sentia ao ver o Santo... Dia J 3 Quarta=Feita Santa - Conlissões durante o

.

4) Com�nicar a F.C.D. que ��ta Liga n�o tomou qualquer delibe- -Tambem tenho vontade de chorar. dia (G que se poderá fazer desde os dia, precedentes) para o que
raçao com relação ao 1 'amandaré, I haverá na Catedral nomero suficiente de '>>nL�S{'rr'" em prepara-

5) Anotar o que interessar e que constar' da Nota Oficial da F'I'II Trajano Margarida I ção para a comunhão geral do dia seguinte. Trata-se de um gran-
C.D. n, 9!38; de e muito louvavel áto de piei ade. Aliás os fiéis sabem da lei

6) Comunicar aos Clubes que ficaráo responsaveis por tudo que _!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=. da confissão e comunhão pelos menos uma vez no I ano, e

ocorre f no campo nos dias d t
.

II I do dever correlato da desobriga. '

7) C:m�n;;;;ic� [ris que "na 6" le�r;d:o:�mana corrente treinarál Lira Tenis (Iub florianopolis '1;"0",,
A', IB horas Oficio de Trevas. e continuação das con- '!

8) Ceder o dia 6 de abril para o Atletico realizar uma partida !I'
Dia 14, Quinta- Feira Santar+-Desta vez. ás S horas

"i

amistosa no Campo desta Liga; SABADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938 da manhã, Comunhão geral. presidida por S. Excia. revma. o sr,

9) Abrir nesta data a inscrição para o quadro de juizes desta Liga I Arcebispo Metropolitano, e em qie tomarão parte todas 'IS irman-
não podendo se inscrever os amadores que estiverem inscritos I Baile da· Champagne dades e associações religiosas da capital. O 3tO obedecerá á or-

por qualquer Clube filia�o. i dem da p.ecedencia, cabendo o primeiro lugar á irmandande do

i Distin�ão ! Eleganeia! Alegria! SS. Sacramento. por ser a homen igem dI) Titular. Seguir-se-Íhe-ão
as demais, de acôrdo co:n a Íista existente no c msistorio d" Cate-

I, Traje a rigor on braneo dral. Os demais fiéis, qualquer que seja a sua categoria social, são'
instantemente convidados a tomar pai te nesta parada de fe c pie- •

:

j MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven-
.

dade cristã

II; didas, desde já. na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas. :. A:s 8,30 Miss;:t de Pontifica! intercalada pelo belissimo
ao preço de Rs. 10$000 cada uma. I d S S-------- .. --------------_., ,
A' d dâ di

. e imponente ato a ... 1;zraç'h do; S. Oleos. Reposição do
A V I S O ' posse a mesa a íreito a I � •

I Um Litro de Champagne Mose.e gratis SS. Sacramento, etc. -A':; 18 horas, Oficio de Trévas, a

que será servido durante o bailo. que se seguirá, a tocante cerimonie do Lava-pés. corôacla pelo,A oficina de marmore de I NOTA. O :oChampagne Mosele» é o melhor «Grande Sermão do Mandato, por S. Excia. revma. o sr. Arcebispov +Carlos Zech mudou-se para i Espumante Super-Extra» nacional. • E' um excelen- A ordem da adoração se fará de rcôrdo com a lista: oportunamente
O Cáes Frederico Rola no. I d t lti t f' f' d I

I
te pro u o, que u naamn e oi aper eiçoa o pe o afixada á porta da Catedral. .

. ',';'
Consta que Galego, ponta-di- 75, nos fundos de uma sa- maior Enólogo italiano, Professor dr. Alfredo Maz-

I DiJ 15 Sexta - Feíra Santa, á! 9 horas dá �.in.. hã;. .)'1'
reita do Avai, seguirá brevernen- pataria.

I
zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus-

II
\/l' � P 'f' d

"

d SE'
"

.

I tria Vinicola da Europa. IVólssa nos r;s:_n I rca 05,_ com ilSsl�ten�la e. xcra. revma;te para o Rio, onde envergará a

1 Compra-se qualquer quan-/ canto da Paixão; Sermão comemorativo do grande ato. por S.camisa do America. tidade de marmore. !j ';;;;;iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiii� �iiiiiiiiii----iiiiiij;jii!iiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiii� E b DliII:::::::::: xcia., o sr. Arce ispo.- as 14 ris 15, Hora Santa, - A's
"••G,�.. ••• .�uvv.!!Des.stre 18 horas. Oficio de Trévas, e em seguida. Procissão do
ti _, Ente�rG, como de costume, indo o esquife e s. excia, revma. sob
G C r e' d III toM u t u o P r e d 18 a I -I Quan lo ontem procedia á des- � palio, e .obedeceo.dr) ao seguint - jtjner�rio:-Praça '5, rua Fe-

I ' ! ,carga de um barril de oleo, na jl,pe Sc�mldt. Jer?mmo. Coelho/ C;0nselhelfo Mafra. Praça '15. rua
"l � I Cooperativa de Miguel Matri, o :JoãO PlOto, R.atchff, Tlrad,c:Jtes, í ra�a 15. �atedral.
: Alistai-vos n8 avalallehe de premiados., eonser,rando a

e 1 operario Nestor Bernardino 'o Termmada a pr Clf,ào. havera Sermao da Soledade. I�
�"�

vossa eadel'"ueta em dia ou fazendo uma inseri�ão 'I volume caiu-lhe .obre uma 'pe�-
_

Día .1.6. Sábado da A.lel�ia, ás 5;30 horas da !»anhã,
= a

na, causando-lhe um grave fe·1 Benç.a? do Cmo novo � fonte bast�mal.-A s 9 h�r�s, MlIsa de
- "" &1 rimento, pelo que foi recolhido ao Ponhft_cal, com o ca�h('o das Alclul6s. e do lv1agOlflcat, DO final
te • Hospital de Caridade. da Missa , incontestavelmente um dos atos Jiturgicos mais belos dQ
• fi ano.

�l �J Dia J 7 de Março. Domingo da Re�surreição, á; 4

:é!.:f.�.·� , • O avião estra- boras da madrugada, procissão com SS. Sacramento. a qual 9'!

_

�

•
f. pede o maximo respeito e ôevoçiío por parte dos fiéiS. - A's 1 ()

• tos erlco espa .. horas Missa com assistencia pontificdl; sermã) da Ressurreição; pu-

S.! • tifou -se no
-

blica�ão da: Indulgencias. Ben�ão Papa!. A's 19. horas, C�roaçã.o
11I<i!>� • do! N. N. Senhora, com sermao de Clfcunstancla, com assldenc a

I 50IOde s. excia. o sr. Arcebispo, de acôrdo com o programa. que será
oportunamente publicado.

COllsistol'io da Catedral do SS. Sacramento e N. S. das
Dôres aos 2 de Abril de t <J38.

,

.;«

• i

Secretaria da L.F.F., 30 de Março de 1938.

\ NELSON rI\. NUNES
r- Secretario

Galego o veloz ex

trema-direita da li
nha relampago, dei
xará o alvl-celeste?

BRUXELAS, 2-0 avião
estratosfericu do engenheiro
belga Venard e que era pi
lotado pelo aviador Van Dam·

I me, caiu da altura de 30
metros e despedaçou-se.
O piloto' Damme, que fa- NOTA: Para todos estes ato� de nOSSQ religião, cl)nvi.

., zia um vôo de experiencia, clem-se as meretissimas autoridades e população catolica em geral.
• morreu, -Ntio ha convites Especiais.

•
"
D
•
•
"

CONEGO HARRY BAUER, Cura da Catedral.
PROCOPIO BORJA, Provedcr

J. OCTAVIANO RAMOS, l' Secretário.

I
•
a
D

I
.'
o
C+

, ,

I

CUSTODIO ALVES. residente em
Costeira de Pirajubaé. contemplado
com o premio maior no valor de

Rs. 5:175$000

JOSE' GALOTTI PEIXOTO, resi
dente em Trindade, contemplado
com o pr!:!mio maior no valor

de Rs. f':175$OOO

EMPf'.EZA TRINDADE, residente em Trindade,
contemplada com o premio maior de 5: 175$000

Engenheiros
Macl:linery
importadores

Campan�
• Rio

Inte�n.tiDnal

Sra. Agricultores e Industr ....iais !

fiumen� sua produção, fazendo uso dos mais 'potentes e econo.

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES. NI.
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar'" !

Peçam lnformações e catalog(lS ao Representante e Ven-
. ,dedor exclusivo no Estado

•
\fj 4 de Abril 4 da Abril ::
:: Mais um formidavel sorteio na invencivel OAEDI :
G TO MUTUO PREDIAL •

: HABILITAI-VOS! INSCREVEI-VOS! !
,,\ .

@.O.GG�----------•••
----------••••••·------------�----�J�.-....------------------

H. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140 " 1

Telegramas "Avi la" Florianooolis
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A G.AZJE:.TA

CURIA METROPOLITANA'

·Avisos sôbre á
Santa

Semana

Pelos, resultados que estão destinadas a produzir nas almas,
recomenda a Caria Mdro['o'ltana que, em Iodas as paroquias, se

celebre, como de costume, com a possível solenidade, as funções
Ida Semana Santa. -

"

.

Quanto á MI5sa resada (lião cantada), na 5a. feira-santa; Isó poclf' ser celebrada, CO:',,� UCENÇ ..:.:.. ESPECIAL do �overnQ'
metropohta"o.· .

.

"

Nas, Igrtjas de regulares. no referido di«, �Ó pode ser' re

sida Missa NO vRA IORIO PRIVADO, para disi.ibuição da
sagrada comunhão AOS RELIGIOSOS, ou, se faltar dito orato

ri? Da igreja, .mas DE PORTAS FECHADAS.
Durante o tempo da desobriga, cs rev. dos srs. Viga rios e

mais Reitqres de igrejas, sem omitir outros assuntos de interesse
. geral. ou peculiar ás suas paróquias. não deixarão de fixar a

atenção sôbre os sacramentos da penitencia, sagrada comunhão e

casemento-sacramento,

Floríanopolis, 29 de março de 1938.
P. FREI EVARISTO SCHURMANN

Vigario Geral.

Irmandade da Sel"hor Je�

5U. dos Passos e Haspi;.
tal de 'Carid.de

----------------_------

Associação Comercial 'de
Flor;anopolis

t Eleição de novi'E.t d�retoria

(1 a. e 2a. CONVOCAÇOES)
São convocados os senhores associados desta Asso

ciação Comercial de Florianopolis a comparecerem Do- j
mingo, 3 de Abril p. vindouro, ás 9 horzr -1'1 manhã, na

séde social á Rua Felipe Schmidt 8 (sobrace) afim de el,e-,
gerem a nova Diretoria dessa entidade social e de suas

respectivas comissões, de acôrdo com os estatutos emt
vigor, Ainda de acôrdo com o que dispõe I) § uníco do IArt. ) O dos mesmos estatutos ser� realizada .essa eleição Icom qualquer numero, para o que ftca, desde lá. marcada i

em segunda convocação, a referida eleição que se realiza-]
rá, ás 10 horas. do mesmo dia, no citado local. .. I �

Florianópolis, 28 de Março de 1938
,

.

T
A DIRETORIA

Ovos pa. a a Pc:Jschoa,
Coelhos, , �,

Visitern a

�.;Sição da

J' 'p a d a r
<

grande expo·

í a Caríoca"
CE

Domingo J. da Silva

a Rua Alvaro de Carvalho, 17
E�quirla Felipe Schroidt

/

Floríanopolls, 3-4-1938
------------------------------�--- _._------�-----

,..
'coo

RADIOS
Para seu concerto, procurai a

Casa M'lsical, que conta com a

oficina melhor montada s , I La

pital,
Rua João Pinto, 1 2

C;HARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

lAmeiica do Sul.
I

CHARLAUTH

CHARLAUTH

não é um creme comum

Plano Antigo .: Plano· Novo
..

;.

.IÕ�A" . ·IÕ·IÕB" .'. ,

Do,1.·· ao 6· •. , '.

�

r H. Y U f N 18 K
I

.

L p P �IQ_Rl0,
-----

I
.,

H R o -R D,:A RS33 XCl61QET 7
Do "I.· ao 12."

_ _:_..:._.__ _ ___...::.;...-. .�

P P R Y'X· Ej M,Y26 f�B·29 B Y 5
----

------

X C Y P'R X:J3l VM:23 MZl5
• _I ��
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4% a. a.

5% ({

Banco do Brasil
. �apitaj

Fu�dg de reserva
10G.OOO:fJOll$OOO
259.746:1o0$C,OD

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÜES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOC!..L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep, com Iuris (COldERCIAL SEl\'l LIMITE) 2% ara< Dep, Iímttados (limite de 50:000$) 3% ala

,

Dep. popuJ�res O,d�m de !O:OOO$) 4% araDep, de aviso prevro (de quaisquer quantias. com retiradas tam-
bem de quaisquer ímportandas).

com avíso prévio de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

INFORMAÇÕES, E . PROSP�CTOS
k�

Machado' & ' Cia.
"Bua d�ão Pinto n. 5';,,- Flôrianopolls·

'.

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

LETRAS A· PREMIOS .

.,; .por 6 mêses
por 12 mêses

'Sujeito ao sê lo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

; Endereço telegrafico: SATELLITE

TEL'EFONE 1.114

'I
i ..

4% ala
5% ({

4.5% ala

Cla. Nacional Para �avorece.r � -Ec�fI�'ria. &f "
Capital Realizado Rs.:- 2,2.50:000$00e· L.'�

15 horas

. -

SÃO PAULO;::':"
......
"" -,'" '1...

..' t: •

_. _,_- .� .. "c..,;.;._.,,:.�Z�Cf�'�· .�'" �� . ._;! ,:�',.;{.,.
o', ',,'

R

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
de

tradicional procissãoASenhor Jesus dos
I'.

'

Passos
G A Z' E T

������������������������������--,�����X_�

Realizou-se ontem, ás 20 horas, com imponencia a procissão de A V OZ D O P O V O Proprletario e Diretor Responsavel

Senhor Jesus dos Passos, teado sua imajem sido conduzida da saa

J A I R O � A L

sua capela no outeiro do Menino Deus para a Catedral aco�paDba.
da de milhares de fiéis.

'
,

As mais altas autoridades civis e militarei participaraa dessa)Delegado deN V.·da Ae'ro "Iub--
empolg�nte d.mon8traç�0 de fé católica. OSSa

.... "',

A s 8 horas de hoje, em altar em frente a imagem do Senhor T·
· C

"

dos Passos, na Catedral Metropolitana, será celebrada missa. IJucas
atarmense '.

Dura_nte todo o tempo que as imagens permanecerem na Ca- ANIVERSARIOS' VIAJANTES

tedral, '�erao guardadas pelos. irmãos: rerestidos de balandraus, Por áto, de ôntem, do ar. In- I (Via terrestre) Quasi diariamente I impre�sà

do E
A s 16,30 horas, de hoje, realizar-se-â solenissima procissão

I
terventor Federal foi exonerado EQUARDO NICOLICH

_
Passageiros que seguiram para nos traz noticias relacionadas com

�o;t�.' .de �etôrn� é_ igreja do Menino Deus. a pedido, do ca;go do delegad.� �eflue.�a dat�. de amanha. o i o norte pela Viação Cruzeiro a aviação, registrando inovações

ra .IC10na procissao que, desde 1765, isto ê, ha 173 anos : de policia de Tijucas o sr José a.DlverSarlG natalício do nosso dís-] Ltda.: - Domingos Garcia, João técnicas, <recordas etc.

se vem reahz�nd? nesta capital, terá, êsse ano, grande imponencia. Laus Temes.
' .

tl�to. c\)n��rraneo sr. .Eduardo I Maestri
.

e senhora, Alcebiades Mesmo não sendo observada,

P�onuncIara o sermão do Encontro, á praça 15 de Novem- Nicolica, diligente e. dedicado re- ,; Roberto e ArI' Mehlhora.

bro o IIu t d H O ,.AL à.GO AS" TIDVID
pode-se avaliar o alcance .e ,a·

,
.

s re ora or sacro cónego arry Bauer, cura da Catedral .t1l 4 � n n presentante comercial nesta ea-:

Metropolita O � d C I'
. I

utilidade da concretisação do so-

.
na. sermao o a vario, na Igreja do Menino Deus BAIXA DO SEBVIII"O pital. (Via marltíma)

á entrada da
. - , ferid I
'v

nho de Icaro, sonho em tempo de

procrssao, sera pro en o pe o revmo. padre Antonio Mui.to relacionado e eqtimado Do «Monte Pascoal », desem-

Waterkemper, capelão da Irmandade. IUO, 2 O ministro da Marl- no sere da classe comercial, o I barcararn, ôntem, neste porto, os
paz como de guerra.

O Par á d I f'
nha d 1 t E

- O Brasil, este gigantesco torrão

.' ,lO ser carrega o pe as iguras mais representativas do ee arou on em, ao stado- aniversaria.nte que conta com mu- sf"uintes passageiros.v-dr. Ant.o-

mando oficial f d I tdi" I
Maior da Armada, ter re.olvldo dar

..
da America, por suas excepcionais.

e era, es a ua e municipa . bal"a a8 contra-to"'edelro AT &_
meros amigos ver-se-á, amanhã, nio Alberto Prado, Fabio RUI'

S exa re d J
.

dOI"
.

......
"'......

dimensões sensacionais, vê na

, .

'. v,ma. . oaquun e iveira, ilustre arcebispometropolita- GOAI, do serviço aUvo das esqua-
fartamente homenageado. Monteiro Galembeck, Rubi Eve-

no conduzirá S S S t

aviação a prin �i",)al força capas

, o . . acramen o. dra, pondo á disposição do Arsenal cA Gazeta>, felicita-o cordial- line Soares, Emilio Hercilio Dau-

Canta' di t d P d
de Marlnll d 'DI d J I

de manter a rapidez e regularie-'

r.a 18n e. os assos, arma os em altares em diversas
a o "" o e ane ro o mente. r ra, "Olga Maria Scheele, dr. Gus

a t I h h A L
referido ,aso de guerra

'

dade de seus meios de comuni- .

ru s', a. ge� I sen on!l a racy ívramento, interpretandoVeronica.·
i tavo Toled<:> Piza, Celia Silva, dr.

A musica e da autoria de talentoso musicista conterraneo sr, AI- Dec�>rre ôn�e?I a data do ani-: ÁugustQ Frereira Paula, Arnaldo
cação, assegurando entre o mais

varo Sousa,
_ '. Por pr 1'0 a I versarl(� natalício

.

da exma
..
sra, ,Maranhã Friedai'cchmil Mueler,

distantes pontos do país. não sô

. Repre�entarao. ae Tres MarI.as. as senhorinhas Vanina Regis,. e� r zoave d� Mafia Leopoldina M. Guima- \

August0 D rohnin Eetrich, Hans
o intercambio cultural e nrofissio-

Zilah e Jac nah BtA h h D' h
C"�

nal, mas tambem o econ'omico.

d
.

I �l o, s �en orin as ma amisão e Lelia Me-I
raes. !Blankem�ier, Eisa Tuerkheimer, Todo brasileiro avaliando a

erros, repre�e�tarao respetivamente, Maria Madalena e São Joãe.] compra-se uma casa para mo-) . . . :Margarete Gruenzner, Gertrud

...
Amanha, as 8 horas, ?O altar de .Nossa Senhora das Dôres, na .rada. . ! assa hoje o amversano na.ta-: Hoesler, Johanes Oto Hermann

utilidade da aviação, deve consi-

Igreja do Men,mo D�u.s, sera rezada missa por intenção dos fiés que I DINHEIRO A VISTA hCIO do sr. Manoel F. Roberg, I Hoefer, Manoel Alfrede Barbosa
derar-se obrigado a contribuir para

cone re f t d d I I'"
o seu desenvolvimento, diréta I)U,

or ram as es IVI a es. Informações nesta redação. . Transcorre amanhã o aniversa- e Alexandre Ravache. di Cin iretamente. onfórme suas api-

rie. natalicio da sra. Olga Mon- HABILITAÇõES
dões e posses, poderá matricular-

, •••••••••••_
••••••••••••• ",ulhot· I

se em cursos de pilotagem 08, ao

I
.

' DR. NOBERTO RAMOS
E á

menos, figurar no quadro de con-

de papa ai·o"
Decorre amanhã o aniversario st nesta capital o sr. dr. tribuintes de clubes aviatorios.

. g natalicio do sr. Manoel Pedro d. N?b�rto Ramos, .,integr� Juiz de Com a fundação do Aéro Clu-

Souza. �:��ltO da comarca de BotÍl Re- be Catarinense nos foi dada essa

Fazem aROS hoje: pO'lsibilidade.

o ir. Guilherme Lferck, habil MANOEL F. MACHADO GraçaH ao dinamismo e á sahia

chauffeur. da Casa Hoepcke; I Acha-se em Florianopolis o
orientação impri�ida pel? sr. Cap.

o Orestes Munhoz, gráfico. nosso estimaoo patricio sr. Ma- Tenente. Frankhn Anto�l? da R()�

! noel Florentino Machado derli- cha, aSSIm CI)mo a penela e de

Fazem an08 amanhã: cado coletor federal em lm'bit�uba.1 dicação dos srs. instrutores Te-

a sra. Luci Gonçalves da Silva; I
nente Fern&ndo Borges, diretor

RODAS DE PRATA. DR. SOUZA REIS
técnico do Clube e Tenente Jai�

.Comemoram na proxlma terça I Vindo de Tubarão encontra-se
me Silva Araújo, foi possivel a

fmra as �lla8 b�das de prata, o I'
nesta cidade, o nosso distint0 pa-

referida entidade estar, atualmen

honra�. lndu�trIlll sr. JoaqUlm tricio sr. dr. Souza Reis, operoso
te, preparando os primeiros cah

Carnelf8 JunIor e sua exma es-, e diligente chefe do tráfego da
didatos ao brcvêt de pilotos-avia0:

posa sra. Felieia Ana Carneiro. I Estrada de Ferro Tereza Cristina.
dores civís, que aliás, já tem de-

Don. de um vasto circulo de!
monstrado muito aproveitameqto.

amizades o distinto casal vir-se-á ENFÊRMOS
Os componentes da la. turrua

alvo de inumeras manifestações! Acha-se recolhido ao um quar-
são os seguintes Jovens: Abelardo

de apre�o. _ .
. I t? particular do_ Hospital de ca'l

Sartorato, LotarIo. Paulo _

Roth

Por esse auspICIOSO aconteCI- rIdade o sr. Joao Grumiché an-
fuchs, Gualter BaIXO, Joao R.

mento o� filh.s do casal Carnei- tigo c�nstrutor e fiscal da Dire- Mair e Sub-Oficial Teófilo.

ro Junior farão celt'brar, ás .7 ho- tQria -de Estradas de Rodagem. I Torna-se ?e30ecessario apel.ae
rall, na Catedral Metropohtana. Desejamos pronto restabeleci-! para os sentImentos de patrIot.J:.'-

uma mi!!sa em ação de graças. menta.
I
mo da nossa população, pl'incj-

cA Gl.lzeta» e.via QS seus curo-
palmente da mocidade, ('oncitau-

priroentos. A.b
· -

dO-á a apoiar a nobre miciativa,

contn ul"ao de visto já estarem compenetrados

Atrito entre o Vaticano e Santa Catarina ��e�u: :r��s���n:râsep!�ria�ais

L o O

Irá ao Rio 1"lanposto
o interventor

gaúchO
BELO HORIZONTE. 2-008- anotado na lista negra para pas�

te em Belo Horizonte, no Grupo sar a ameaçar o outro, na hora

Escolar de Santa Tereza, um me-' da saída,

todo original de pedagogia: co I Muito mais poderá advir desse

PORTO ALEGRE, 2 - Via- imposto de papagaio'" Cada alu- «metodo peda«ogico». Basta di

jará, no proximo dia 11, para a
no desse grupo possue uma cader-

I
zer que entre a gurisada já se

p-stancia do Itaí, o coronel Cor- neta, na q�al são anotados os
I
murmura que é para as professo

deiro de Fária, interventor fede- nomes dos colegas que conversam
I
ras andarem do bonde o tal cim

ral, que se fará acompanhar de depois do primeiro sinal ap6s o posto de pltpa�io».

sua esposa.
recreio.

Após o seu regresso a esta ca-
O aluno refratario paga, por

pital, que coincidirá com ore-
êsse imposto. a quantia de 200

gresso a Capital Federal do sr.
reis.

GetulioVargas, o coronel Cordei- E o interessante é que a8 pro

ro ele Faria viajará para o Rio, fessoras tambem estão sujeitas a

afim de avistar-se com o presi-
êsse imposto. Acontece, porém,

dente da Republica, para tratar que muitos alunos, não podendo

de assuntos de maior interesse pagar (lS 200 réis, deixam de ir

para o Rio Grande. á aula, temendo reprimendas. O

Em companhia do interventor menino que conseguir maior nu

federal irá I') sr. Otacilio Perei- mero de faltosos é elogiado. De

ra, dir�tor geral da Viação Fer- ma!lhã, "I!0 referido �rupo, a pli

rea, que na presenr;a do coronel meIra COI83 que a duetora faz (,

Cordeiro de Faria, exporá ao sr.
recolher .êsses cadernos. N

Getulio Vargas a situação que,
As bngas entre.alunos sao ago

no momento, atravesl'ja a

viaçãolra
constantes, pOIS baita um ser

Ferrea do Rio Grande do Sul.
pelá dificiencia de seu material.

�AlXA BCONOMlfJA.

DO PAnANA�

IUO, 2 O pr..ldente da Repa
bUca aSllnou decrete, na pasta da

I'azenda, exonerando, a pedido, oa
Irs. OIeu loaeph PIAc:l4. e all,a e

Buli. lIader de lIIelRbres cio Coa.
selho AdmialstraU,o da Caiu Ec:o

nomtc:a Nera. do Estado do Para

nA e no.aellldo para eurc:erem ..-

lU fIInçõcl.. 11'1. ),luJo Gulma
ri.. e Olear lIo�ea.

HORAR10: das li 112 is 12 e das 2 ás 5 horas

Juros de
apolices

A Dra. JOS�PHINA SCHWflDSON

o cardeal de Vienna V d
Umadui-

en e-se lhotlna'
de ala

vanra (maquina de cortar papel) em
perfeito estado.

Informações nesta redação.

O sr. Interventor Nerêu Ramos
assInou decreto abrindo crédito es

pedal de 200:000$000 como contri

buição do Estado para representa.

,io do Brflsl1 na Feira Mundial

de Ifo,a York.

o processo
da revolução de 35 I� �=

�� ;:,

1\10, 2 - Foram conclusos I �
ontem, ao respectivo relator, t=-��__§iiJ _
ministro Cardoso de Castro, os

I�autos do volumoso processo a �

que respondem os co-réos

milita-I� Geobra Obra
res da rev0lução extremhta de �
1935. M' P t T b

/l1li

São acusados neste processo � on e u ara0
cêrca 63 militares, entre êles os

I"ex - oficíais Dinarco Reis, José" PBE�ISAMOS:
Gay da Cunha, CarloM Bruns-
wacb França e Azor Galvã<:- de ��
Souza. I"Dentro de poucos dias o pro-
cesso será submetido a julga- �
mento. ��,..".'�...

C1DAD. DO VATICANO, 2 O "OUenatore Bomano" pubU

ca, hoje , I\olto. am bre,e comunkado da Santa Sé em que decUna da

responsablUdade DIl prOC:lamaçã. feita em favor do ANSCHLUSS pelo

cardeal InnltJer, no ultimo domlng!), e chama a atençio pu'bUca para

o atrito entre o VatlC:8Il8 e o cardeal de Vlenna a respeita da atitude

que a Igreja deferia tomar em resultado da anexaçllo da cat6Uca Austrla

I Alemanha, feita pelo Ir. IIltler.
O 14to do umc:o Jornal do Vaticano ter trazido a pu"Uco o atri

to aludido 6 c:onlldera.ao como uma lndlc:açio lellara de que lua santi

dade o papa repro,a a InlclaUva do cardeal tnnttzer.

o TEMPO
Departamento de Aé·

rODautlca �ivil

I
fElIpeelal"ta em d.en�as de Senh.r

e eraane.s)

mudou seu CONSIJLTOBIO para á

n.a Felipe Schmldt, 39

Boletim diário da Esta- Havendo a Associação Comercial

çio Aéro-climatológica de FlorianopoUs enviado ao Exmo.

Previsões para Q período da� Snr. Diretor da caixa de Amortlu-

18 hora" de ontem ás 18 horas
ção, no Rio de Janeiro, um telegra-

" ma em que solicitava providencias

... de hoje: junto ã Delegacia Fiscal desta capi- I

Tempo: - Em geral instavel, tal para o pagamento de Juros de

com chuvas apollc�s federais, recebeu a dita As-
. sociaçao, a 23 do corrente, a se-

Temperatura-Estave!. guinte resposta telegrafica: Declaro,

Ventos: - Variaveis, flescos. I vos que
a Delegacia Fiscal nesse lts

As temperaturas extremas de tado. estã habilitada a solucionar

ontem foram' maxima 212 e mi- assu nto vosso te!egrama de 10 do

.' '. '. I corrente. Saudaçoes Gladstone Ro-

Dlma 18.6 regIstradas, respech-, drigues Flores, Diretor da Caixa de

w vamente, ás 10.15 e 6.00 horas. Amortlzaçio. "

Carpiteiros oficiai

Méchanico oficiai

oCEON, O lider dos Cineanas,__HOJE,__ A's 6 tl2 e 8112 horas"'" HOJE
Aí volta.. elas... Terrivelmente Irro8sistlvell!iJ, e. novas aventurall, "abafando

a banca", desacatando a cidade inteiriuha••

CAVADORAS DE OURO DE 1937
-----------C30LD DlcaC3e::RS OF 1937-,--------

com DI-IIf'tk Povel em 4 novlssi- J Blondell' em outros tantos espetaeulare .. hailados á frente d�••3e�O.
.... mas ean�ões� oan garotas••• do outro planeta -LEE DIXON o baila "... �

centrieü em numeros extraordinarlol!iJ e ainda GLEND� FABBEL-VI�TOB MOORE--BOSALIND MARQUIS-OSGOOD PER·

KINS Dire4:ão de Lloyd Baeon Balladoll de Bnslty Berkley Musicas e can�õel!l d., Warren e Dubio

E' uana feerie desluanbrante da WARNER

Filme doro.1 o. 48-Nael...1 d. D. F. B.

�lide Luca. e .ua or••estra-Slaort _noro

FOX AIRPLAN NEWS 2ot38-com ai mais recentes novidades do mundo

PREÇOS:

2.$500 e 2$000No Programa:
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