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, A Anossa politicaexterior �,\

� A politica ext.erna do Brasil, gír.a eI?
í ôrno a amiza_?e Ir� am��nu.No��mhre��, n����erus,ooga tra��o,. �.��������������������������������������������������������

�: induzem tIOS a nos manter fiéis ao meridiano de Washin-

fi A V O Z D O P O V O� gton.
. �� Os que pensavam que o Brasil abandonaria as antigas

� diretrizes pelo falo rio golge de Estado de 10 de novembro, � P!�oprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O� se enganavam redondamente. Jamais houve da parte do go- �
I NUMERO� vêrno brasileiro a mais leve intenção de modificar os rumos

I�
ANO IV I Florianopolis, Sexta-feira, 8 de ALd� de 1938

�� de sua politico ex terior, consubstancíada nesta for�ula: bôa J
vizinhança, maior aproximação com os Estados Unidos. JAliás essa politica de cooperação com a grande Re- � A CONFERENCIA DOS SECRETA'D lOS i Regulamento do I-m-i prhllca elo Norte é uma atitude logica e dentro dos seflti- lfJ �

ii mentes que animam a alma americana. Nunca como hoje o � :

d1m Continente precisou tanto de se manter unido para

enfren-I� DA FAZENDA posto g'.r consumo

I
tar as surpresas de uma situação européa, que dia a dia �
mais se agrava e complica. �

A America não se quer imiscuir nessas quest�es, mas o , .
RIO, 7 -, Falando hoje a uIn

que não permitirá é que' o pretendam fazer, aqur, sob os lfI D I
-

d dr Alt
·

GUI.ma- vespertino, sobre os assuntos de
&i mais futeis pretextos. � ec araçoes O • amlro que tratou com o presidente da

I.'�
Não há que ter mais ilusões: o Brasil está sendo o

ai-I.
Republica, quando foi, ontem, a

vo da cubiça de naçõ�s imperialistas. A circunstancia d.e de- � rães, SecretariO de Fazenda do nosso São Lourenço, o ministro da Fa-
termos lima vasta regiao nao povoada; o fato de �ossUl�mos � zenda declarou.eAbordámos.prfn-
um potencial economico inaproveitad.o� com matenas J?flmas 1 EstadO

cipalmente, a reforma do novo
U que estão desafiando a fome. e � ambIçaO?e po,,:os domw.ados @L, regulamento do imposto de eon-

I; por um grande elan exp.anslOmsta; tudoo IS'lO ena uma situa- �� Tendo regressado do Rio, o Voltou satisfeito dos futuros orçamentos é que ve
sumo. Creio ter resolvido as ques-•

é t 1 t •

O tões mais importantas, relativasção sobre fi qual preciso .el>ta.r con.tlDuamCII e a er a.
. �,., dr. Altarniro Guimarães, que, .co- remos quão beneficos foram. B, d Ih d ••

ao assunto, e ainda esta semana.'
Este nosso vasto territorio está sen o o a o com VIS- H mo é sabido, com grande brilho «Nada mais posso acrescentar, impostos, priacipalmente o de

a imprensa terá conhecimento de-tas concupiscentes.
. � se destacou na Conferencia dos

por emquanto ao ue já tive vendas e consignações, até aqui talhado da reforma, no que elaO momento é o de reforçarmos os laços que FlOS ligam �� Secretarios de Fazenda presidida iã d di
q

t t cobrados tumultuosamente, pelas
aos Estados Unidos, que por circunstancias especiais se

a-I pelo. dr Fernando Costa procu- ;rasIAo e. IZ� a? refresen a� e
diversas unidade'! da Federação, tem de essencial>.

cham ruais do que qualquer .utro habilitados a leaderar o �
rámos 'obter de s s �lguns ex-

I a c

glen?Ia I
aciona », ou. fSf'�a, foram metodizados. Agora, ficou

--- �.� ----------..
. f' ã

.

>Rl !I. A

• •

que vo tei p enamente satís eito

D.
movimento de eon raternizaç o coatínenta . � dareCImentos sobre os resultados

t b Ih d f
. estabeecido um criterio unico lamanteDos Estados Unidos não há o que recear; êles não a- J desse impor tante conclave cpom os. ra ai' o� a dcon er�nchIa. em todo o país. A conferencia,.

A
. .

t . , - '!I .• rocureI, no imite as mm asmeaçam mnguem. o contrano, sempre se ms aurararn cam

r�
Atarefado pelos multiplos afa- f" d bri d d assim, teve, entre outras conse-.

I- dpeões dos direitos do mais humilde membro da comunidade � zêres da sua Secretaria o dr Al- orçhas, eso Angar-mfe .0 man a-
quencias, êsse aspeto moral de va la o em. 8, .

G' - 'b do to onroso, con ereacia corres-
bit' t

.

F
.americana.

.' .

r.�.
tamiro uimaraes, rece en o-nos pondeu plenamente á expectati- a so u a Impor ancia. OI um

Se hoje no xadrês da politica internacional, tudo é II! com a fidalguia que lhe é pecu- H' ab I t' di í'd d pretexto para se estreitar mais o 30 contosl,'íI
uma questão de <eixos» o eixo, para nós só pode ser o de 'it .j va. ouve so u a cor la 1 a e

laço federativo, permitido 'queW h·t' �� entre os representantes de todosas mg on 'ii' exista, entre os Estados, um me-
Bem o compreendeu o presidente Getulio Vargas, pon- �� o� Es�ados, de modo que os re-

lhor entendimento. No futuro� do côbro á exploração, de que se tendo proclamado no país � glOn�hsmos, as pre�ensões e os
é que veremos as consequenciasij uma ditadura fascista o Brasil evoluiria para o eixo Ber- � deseJ�s de cada umda�e da Fe-
da sabia orientação do sr, minis-

I r - Roma com que nada temos de comum. � deração forB;m esquecidos par.a tro da Fazenda que. em nome
im ,

� I que predominaase, apenas e U�I- do Govêrno Federal, convocou
'" r.; .-....... ,,"'- .",-�r. .r.="..............� camente, o interesse do BraSIl. .

d F d,�������:tC� ..��_...,,:e:.�'-�"'�.....�• .._.............

Santa Gatarina teve uma vitoria: os secretarIOS e azen a para
-o inte'tventor Nereu Ramos tão magno conclave.»

sempre cCllmbateu o impesto de

PORTUGAL E BRASILexportação interestadual, alegando
que era inconstitucional. Lembro

. me, por exemplo, que quando

'I constituinte em 1934, o atual
chefe do ext',cutivo da minha

ter-,I ra. feL; �Hlla "Jedar�';8o de voto
! contraria a esse trmut0�,

! Parti evitur, todavia, um co-I
., ÜiPSC l!!l ::>:tuG.�€J IiI�an(;eirú ó\')i:11 LISBOA, 7 -- Nmn aI,tige Ul- f t.em longos coment.ados sd,re 09I Estl;ldoSt ,li coDfereUC18 resolveu tíh.ilado «Portugal e Bral>íi .;ol1i-. f)l'OXlillOil festejos cOlliemorativw,

t d t -. , I ri l, ." I.

f d -I que o 'I?Pos.o e. expor açao Dor(U('rt':� a "',"'1 �i.l dull1a.D1Ú<lUe», da un açao e restauração de! k850 ..boltiio gra<iatIvamente. Os o jornal «Novidades» teceu, on- Portugal. dizendo.
Esta�os. terão cinco anos para _U''''''''''':,,�."._ .:Tão tfecundo e amistoso é: osu�stIlud-?,. de !flodo que lhes

L I ·d entendimento entre OH dois poseja permItIdo CrIar novas fontes ouvave provI en- V0S luzitanos:do Atlantico que aide r(;lnda para enfrentar as des- comemorações sugeridas por Sapesas,�' cia doprefeito Mau. lazar excederão as proporções da�
liar, resumiu as suas impresiões, Vendas e':consid• ro Ramo �e:���_�:nt��:iassuc���ad:;�to���declarando-nos o seguinte: I. 8 S dna-:ões extraor inario e imprevisto, tan-

to para o futuro de Portugal co
mo para as nações cristãs. > I

Após referir-se ás recentes afir
mações. do sr. Tristão de Ataide
sobre a poltica da Russia e dOIl'
Estados Unidos, o articulista a
crescenta:

«O programa do sr. Tristã6 de
Ataide diz bem com as necessh
dades é tradições comun, das
duas nações.»

Exereia ilegalmente
a advocancia

o Interventor
renS8 viajará

o Rio

cea-

parai
RIO 7-Conforme anunciamos,

o' inte;ventor federal do Estado
viajará para o Rio, dentro de

alguns diaBo Responderá pela in

terventoria, durante a sua ausen

eia, o sr. Martins Rodriguee, se

cretario do Interior.

Novo vice-diretor
da aeronautica

RIO, 7 � O ministro da M�'
l'inha acaba de designar o capI
tão de fragata aviador naval Vi
tor do Amaral Savaget, para �s

funções de vice-diretor da Aero
ua.ti� Naval, aproveitando a

inteligflnci!l e o constante esforço
do ilustre oficial nas. reformas
dos serviçoii daquela diretoria. O
comandante Vitor do Amaral Sa

vaget que ocupava o alto �ar�o
de diretor da Eiicola de Avlaçao
Naval, onde fez preparar varias
turmas de aviadores para a Ma
rinha com a assistencia diaria
.sua i�m o seu nome firmado nos

circ'ulos aviatorios do Brasil e do

e!tranieiro.
A posse do comandante Sava

gel está marcada para amanhã.

Barcelona resistirá?
MADRID, 7 - Falando sobre

o ataque nacionalista a Barcelo
aa, o geDeral Miaia deGlarou que
a cidade resistirá encarniçada
mente e não ie entreiará por for
�Il aJ,uma:

•

A

Dr. Altamiro Guimarães

HOMENS SALAMANDRAS

��. "-:: '"'-''' .�
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Exalçando a ami-
RIO, 7-Ha dias, Q comerciante zade argentino-,Francisco Gaspl'Íela apresentou

denlÍncia á Ordem dos advogados brasileira
coot,ra Geraldo de Oliveira Braga, I
que dizendo·s,,: .n&crito Oi:%. (;;"'t "

.

..

i

Bob'o n. 2.940, praticava.atúsú I BUENOS AmES, 7 -

'L'r;dU;,',r.ense!'l ii�gaes, exel'tlendo fabame.ll·-l 08 tornais reprod.uzc!11 f'c'i'''. eJ,:-.
te a advof'adtl. mo;:. ffi() nerantp e. ��Wf:l ? Cirra "'c .1.J.{�;J. pél.) 'pr€.,�!
Triblmal ue Ap�lação, denuncia I dente Getulio �T3r�al;j. ao! embalo!f'ssa f.utamente Jluatrada com dn- . .\�lJcr H2riJon Cllrcan'J

.

e fazem:
cume.... t.�e, en'rt; 08 quaes �t;��:.:. Li� ...·c��i�� ... 'i.�e tJ63a a�,itü.�e do 1'[0-

processoi em que Braga figura co- sidente do Brasil e uma I!rova
mo advogado. O denuncia.do não eloquente dos laços de. amI�ade .""

bÓ se diaia membro da,;r�Ordem existentes entre os dOIS palses,
como apresentava documentos fal- laço� esst's que foram ref_5lrçados
zificados. O numero 2.940 no eD- conSIderavelmente pela açao dos

tanto, pertence ao causidico Wal- presidentes Getulio Vargas e Au

mir de Millecamos Oliveira Bra- gustin Justo.
ga será processado por fral;lde.

GOIANA, 7- Foi encontrado
por um garimpeiro, em Sta. Rita
do Parnaíba, um diamante ava
liado em 30 contos de reis, se

gundo um comunicado da Agen
cia Fiscal, que cobrou o imposta
devido.

Unidos pelo, bem da hu
;nanidade

I_posto. Inconstltu
elonals .� ._;'�::::.:',;;., -�" .,

o prefeito da capital, sr. Mauro
. 'Ramos, vem de tomar uma provi.DepoIs de comentar detalha- dencia digna dos mais rasgados en

damente, outra@ relloluções da comios, atendendo ao justo apêi()
conferencia, elogia a ação do sr. I d�s possuidores de aparêlhos de ra·
S C 'd

.

d dlO, impossibilitados de escutaremouza oata: na presI en�a os
as audições, devido ás interfere'n-trabalho&, afIrmando que ele se

"
cias danosas dos motores e outros

conduziu com absoluta isenção aparêlhos elétricos de escova.
de anímo e imparcialidade. Assim, ao que nos informam, o

A f· d d i sr. Mauro 'Ramos, tomou a pro,i--c coo erencla ilnten flU e dencia de fixar, em 90 dias, o prazorecomendar aos Estados que, a para que os possuidores dêsses mo
partir de 1939, incluam nos seus tores e dêsses aparêlhos elétricos de
orçamentos taxas consideradas in- escova, instaleIll: os respetivos filo

• ••

cB tros, de harmoma com o que dis·constitUCIonaIs como a roma- põe a lei municipal que redula ot(j)logica», cobrada num Estado assu'nto.
d J sul. Sobre essa atitude, não Essamedida terá certamente lar.
precis.) resaltar o patriotismo da ga .r��erc_ussão, uma vez que ela

I b I f·
.

d f bemflClara tambem as estaçõesDo s ombeiros com trajes incombustive s con eret;IcIa, _ que veIO esa ogar emissoras, algumas delas lidadasuma sltuaçao de desegualdade aos mais importantes diarios do
HAMBURGO 7 - Está sendo empregado a bordo das na- exist.ente em algumas unidades pai�, que vinham sendo altamente.' da F dera ão > prejudicadas nas suas irradiaçõesVIO!! da «Nosddeustcher Lloyd» o curioso traje que a Ilravura re- e ç.

uma vez que nã& eram esculadas'produz, incombustivel de todo. Feito de asbesto, com ele qualquer dando motivo a que fossem SOlici�
pessoa pode repetir a biblica façanha de Sadrach Mesadi e Abde- A Im.portancia da tadas informações aos seus corres-
nago, entrando num forno em combustão sem a�riscar um pelo si- conferencia ��n::��e���e:��c�:����e�e:�ce���:;quer ... dos radio'escutas florianopolitanosAcrescem o valor da vestimenta as mascaras especiais que a Depois de se manifestar sobre Vão, pois, para o operoso prefel:cwmpletam e por meio das quais o bombeiro pode livrar-se da in- a ótima situação financeira do to sr. Ma�ro 'Ramos os ngssos
toxicação pela. fUd!Daçãa. Pena é qUIe tan}tho deixe a desejarh,emt estedti- nOSS0 Estado o dr. Altamiro, diz: ::�a�:o;�aa.!���o:ã�o:e:���������:;ca,.o q� pre,lu lcar seu I:1S0 pe as m� eres, mesmo na IpO ese o -cE' cedo para se julgar do pela acertada providencia que vem,lDlUor !n�eDdl(l••! ��\1S �mlta��8. Na �!�ração de tomar.

O sr. Altamiro Guimarães pro- ,

segue:
-«O mel} ponto de vista foi

vencedor. Ficou resolvido que o

Imposto de vendas _ consigna
'ções seja mantido de acôrdo com

a resolução do Congresso Caféeiro
de 1937 e em face do decreto
140 do Govêrno Federal, que li·
mitou e campo de operações tri
butaveis. Aliás,-é preciso que se

diga,-o meu govêrno calcou a
. r.gulamentaçã(} dêsse imposto em

Santa Catarina no referido decre
to da União. Quero· acrescentar.
,ainda, que o projeto de lei apre
sentado á conferencia, por um dos
representantes foi beneficamente
rejeitado, porque viria escorchar,
aind" mais, o contribuinte ».

o FUTURO
TERIO

MINIS
URUGUAIO

MONTEVIDE'U, 7-Apezardo novo presidente da Republica
general Baldomil sómente assuwU;
seu posto em junho vindouro
fala-se nos nomes

.

das seguiDte�
personalidades, Ci!omo futuros mi-
nistros: , ,

Raul Jude, Eugenio La Gar
milla, Carlos Marin Prado Al
berto Guani, Caetano Car�alho,José Claudio William generalJulio Roletti, e gener�l Alfredo
Campos, todo& do Partido Cófb
rado: dr. Roberto Berro Antonio
Wilson, Juan José A�tega "do
Partido Herrerista. .

'. ."
Os EE. UU. reconhe
ceram a anexa-:ão
da Austria ao Relc.

WASHINGTON, 7-0 govêr,;
no dos Estado& Unidos reconhe
ceu a anexação da Austria á
Alemanha, tendo enviado uma
nota a Berlim em que declara
que o govêrno alemão re'3ponder4
pelas dividas da antiga Austria.

DESVIAVAM OVOS
E AVES

RIO, 7-A Centralfdo Brasilafastou do serviço vários funcio
narios que desviavam aves e oVqJdos armanzens de S. Loreuçocom a conivencia de element04estranho Estrada.-------_.__ -. _.

------...,
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A TA OESPO,RTIVA
Carlos L. da Luz

•

REDATOR:

segunda-feira
da F.A. R.I., da L. C. C. e da

C. R. aprovarão os estatutos das entidades
corn a pacificação dos espor-'

Na
speoial,

em reunião, .

proxl_...,rr
........

'a
os olubes

vão surgir
aquáticos.

ue
es

o tr�ino re�lizado entrer '�HARLAUTH'lo �rasiI �nfre�ta>,:�a p�•

• dOIS selec.onados bra- 12.000 contos e o eterne que revoluemnou" lonla e nao a. Yl..l���.:::slavla
IleirD�, saiu vencedor D ao Estado do mund? velho.e. óra revoluciona a como foi anunciado

..

quadro B pela alta Maranhão Ame,�a���Ii..AuTH I
contagem de 6x.1

RIO, 7-A Polonia venceu a Yugoes!avia pelo score de

4xO, classificando-sa assim para a final.
Cabe portanto ao Brasil enfrentar a Polonia que será seR

primeiro adversário.

não é um creme comumS. LUI'S DO MAPA-
NHAO, 7-Sabe-se aqui ter

RIO, 7-Realizou-se mais um A linha atacante jogou com sido assinado contrato do em-

eino do selecionado que irá re- muito desembaraço. dando o que prestimo de doze mil contos, lhe extinguirà as sardas, panos.
esenter o Brasil, na disput� do fazer á defeza adversaria. contraído . por este Estado no cravos e espinhas, sem a minima O LiberalisDlo no Brasil-
ampeonato Mundial. Entretanto Patesko e Roberto Banco do Brasil. irritação, deixando-lhe a cutis
O treino foi bom, e uma nu- decaíram muito no 6nal. limpa. macia e fresca. .

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

asa assistencia ocorreu ao esta- I
'0 Alvaro Chaves para apreciar O quadro Azul Associação dos Proprietarios I

I:\enda foi de 26:387$900, Tadeu o guardião revelação de Padarios de Florianopolis! Estava para terminar o seculo dezoito, quando fel-se sen-.

a venda de selos atingiu a soma con6rmou a sua fama, deíendendc
.

A Associação dos Proprietarios de Pada.rias _de Floriano-I ��r. em nosso país o pri�eiro éco dos grandes acontecimentos �o-
4:292$000. com galhardia o seu arco. polis, convo-a, pelo presente, os senhores associados, para uma! uncos, que e.ntão se haviam desenrolado ou se. desenrolavam am-'

O juiz da pugna, sr. Carlos
.

Jaú e Nariz-Uma muralha Assembléia Geral Extraordinaria, a realizar-se domingo; IOdo I da. na AmeIlc� e na Euror,�' IS$o não quer �I�er que, ant�s da'

onteiro teve um gésto 6dalgo. intransponivel, cujo ponto alto foi coerente, á. 9 horas da manhã, na séde da União de Comercio.] malograda conjuração do llrêlder.tes, não existnse a l!lfluencla das'

ando 200$000 para 83 despezss Jaú. Industria e Lauvora, á rua Felipe Schmidt n' 10 (altos da CQn-
I idéas liberais no país; os brasileiros que estudavam em Coimbra,

o selecionado. A linha média .atuou a conten-, feitaria Chiquin�o), afim de tratarem tia extinção da A.ssociaçãu! voltavam com o espirito empolgado por estas i�éas. e. desde o co-

No final o placard IlCUSOU a to. tendo Posaato Jogado no lugar e do destino a ser dado ao fundo social. I �eço da segun�a mela?� do sec�lo 18, tal estimulo vinha se ma-

ntagem de 6xl a favor dos de Zezé. De conformidade com o disposto no § unico do Art. I mfestando na '(Ida política do pais.

ZUIS. Da linha atacante sobreseia-se lOdos Estatutos fica feita desde já a segunda convocação, que I E' o que se pôde constatar, observando-se as t'leiçi'j�� en-

Foi uma surpreza geral pois o a ala direita, formada por Luizi- se realizará ás 9 '30 horas da manhã' do mesmo dia e no mesmo! tão realizadas. Nelas. os nacionais externavam claramente os .seus

quadrão da camízeta azul era nho e �lvaro., local, realizando-:e então a A�.tembliia com qualquer número de�,}llseio: por um regime. enqu�?rade, nos termos do h�era.lismo. Aliás.
nsiderado reserva. Leomdas e Zeze não tomaram associados.

.
a realização dessas eleições Ja representava uma vitona sobre o

A falha marcação da defeza parte no treiao por motivos igno- Flonanopolis, 4 de abril de 1938. absolutismo.
.

.

ranca, deu ensejo que a vanguar- rad06.' A DIRiTORIA Deve-se notar, tambern, e saliente-lo, que as aspirações li-

� azul, enviasse seis pelotas nas
berais eram acompanhadas do desejo de libertar o Brasil da tute-

dei defendidas por Batatais que Externato x Internato Ia de Portugal. Ao manifestarem-se, nas eleições. partidarios éb'

teve num dia infeliz. A m O r t I" Z a ç a- o regime liberal, os hrasileiros procediam igualmente, com respeitc jí :

Os quadros estavam assim or- r�ealizou-se no campo do GI- independencia do país.
nizados: NASIO a luta entre as equipes Pode-se recordar, aqui, a figura de Felipe dos SantGS', que, .

representativas do Externato • de Março de 1938 em Minas, sacrificado á cauda dum cavalo. morreu pela causa dil '

AZUL: Internato. liberdade e da independencia.
Tadeu

A peleja fo: bôa, havendo um Nas primeiras palpitações do seculo passado, com a. che-
certo dominio do! Externos sobre No sorteio de amortização realizado na séde da

gada e permanencia de d. JOãO VI co país. que fugira á invasão
Jaú Nariz I Companhia, com a assistencia do Fiscal da Inspe- Pld J MI'

A
.

M' P
OI nternos. .

d S
de ortugal pe os exercitos e U1IOt. a etropo e cede terreno, per-

rgermro artim ossato Saiu venc d a a equipe do tona e Seguros da 5.a Circunscrição, a-o Paulo. iti d t b '1'
.

b t
. .

I P
.

N" h (C
e or

-

mi 10 o que os por os rast elI09 sejam a er os ao comercio inter-
ercu es,

b�r)act,.. 1110
o

Aalxam"I Externato pela contagem de e na presença dos srs. portadores de titulos e do nacional. Nessa ocasião o Brasil desaparece como Vice-Remo, pa-
u, urzm -o e varo. Ix3. Os tentos do Externato publico em geral, foram sorteadas as seguintes ra formar no Reino de Portugal.

BRANCO: ,foram obtidos por Osmar,ErDesto, combinações.
.

Fazia dez lustros mais ou menos, qu� os colonos inglêses
! Ciro e 50100. Plano Antigo PiaDO Novo da America do Norte haviam se emancipado da Inglaterra, politica

Como preliminar, jogaram as "A" "8'" e econonicamente. Era o ano de 1822. E neste ano o Brasil
pequenas divisões, saindo vence-

..
obteve a sua independencia, rompendo-se os ultimos liames que o

.1 d Do 1.· ao 6· •
nora a ivisão do Externato prendiam ainda, políticamente, a Portugal.
pelo score de 5x I. 1= H Y L PUf N 1.. 8 K P 6'Q R 1 O

Pouco depois vem a monarquia constitucional.

L Mas 05 liberais queriam ir mais longe. f.ru consequencia
disto, estouram diversas revoluções. dentre 8S quais se destacam a

revolução praieira, em Pernambuco, e a Revolução Farroupilha.
Começa a campanha abolicionista, cuja etimologia histerica

é encontrada nos quilometros. O liberalismo alcançára, de ha mui-

I
to. as fazendas. onde os negros trabalhavam sob um regime que
era a der.adeira cidadela do feudalismo em nosso país.

Os pretos acabaram, então, por empreender fugas, esta-

belecendo-se nos chamados quilometros. Um deles ficou celebrisado
na historia política do país: o Estado de Palmar�s, destruido, de

pois do fracasso de outras. por uma expedição militar.
A 11Ita pela abolição da escravidão negra se processcu

energicamente, no parlamento e na imprensa. L\ Abolição, coo$e-"

guida fmalmente em 1888. foi um· golpe certeiro no coração do
feudalismo.

Na entanto, apezar de todas essas conquistas, o espirito.·
i. liberal não se sentia, ainda. inteiramente satisfeito. A insurreiçt.o

republicana de 1889, preparada nos meios intelectuais durante ()

Segundo Imperio. veiu completar a obra do lIberalismo no BrasiL
E um Estado liberal, plenamente liberal, dominando sobre

uma economia liberal. absolutamente desembaraçada do sistema das

corporações. começou a vigorar no país.
Mais taràe. a revolução de 1922 constituiu o primewl)

sintoma duma crise que já começára a se processar no seio da

politica liberal, e que vinha preocupando os circulas intelectuais do

país. Essa crise perdurou até 1930, quando então a revolução de
outubro instaurou no país o regime social-democratico. Os ultimos

resquicios da democracia liberal foram sepultados com o golpe de
Estado de IOde novembro, e, si o liberalismo ainda subsiste na:.

politica nacional, está certamente conformado coro imperativos mais

importantes para a vida da nação.
Fpolis, 2-4-1938.

CHARLAUTH

ARISTEU SCUIEFLER

Batatais
Machado Domingo

Brito Brandão Afonsinho
aberto. Romeu, Placido, Tim e

Patesko.

A Pulonia
talhbem

qUerca·f
lanias!

Os tentos dos azuis foram con

istados por Niginho (1), Pera
(I). Hercules (1) e Caxambú

); Foi anulado ainda 1 goal
te por Caxambú.
O único tento dos brancos foi
tido por Placído.

H R O R D A R S 33 X C 16 Q T 7
bo 7.· ao 12.·

P P R Y X �j MY26 f 829 8 Y 5
----------------

VARSOVIAt 7-A impren
sa governamental está desenvol
vendo nova campanha em prol
do direito da Polonia de dispôr
de coiónias.
A Agencia Iskra dedara no·

tapllmente que, para que a eco

nomia polonêsa possa desenvol
ve�-se normalmente é preciso pos
suir não 56 uma marinha mer

cante poderosat mas colonia's
proprias, que constituam oovas

fontes de materias primas.

quadro Branco T X C Y P B X T 31 VM 23 M Z 15
Batataill esteve falho, principal.
te quando abandonava o alco.

Machado e Domingos jogaram INFORMAÇÕES E PROSPECTOS
"ilIiIiIItaa iAil

& C·ia.
ID.

Domingo atuou displecentemeo.
COBlO acontece, quando jóga
r,idas amistosas.
A linha média formou-se mui
bem no segundo periodo. for
nao uma 1ólida barreira.

Machado

TINTURARIA

nada
•

mais

Cla. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000é. A SEEETA e
sÃo PAULORua Tiradentes D. 7 Fone 732

'.
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Florianopolis. 8-4-1938
----------�------------------�'�'._--�-�.��'-'------�'-------

Mi� milhões de�Triibu!lal dêiProcuração Torturadas e assassinadas
. Apelação I o SINDICATODOSTRA,

dolares para OI' , . i�����:;�I��E�RI�1: Uma senhora da al:ta 9()01 .:��

� lt; .

t ,Julgamento �a Ultl-iS FRANCISCO DO 'SUL dada n ...o r te -�rndrlcana e

r- xerCI O nor- e.. masessao 'PROCURA, nesta Capital, o� sua fii,:,a� vlcírr,a.s c:te um dos
I

, . Apelação crime n. 5.842 da parentes, irmãos. sobrinhos, etc., crunes i nals Irnpres-
an'le r Icano comarca de T,ijucas, em que é que se

..

apresentem como herdei- S iOna n tes da h is to ria
apelante a Justiça e apelado João I TOS legitimes de JOAoEUFRA-

WASHIN 'TON 7 O 41A' d
. Pohcarpo da Silva. Relator o sr. II ZIO, natural de Biguassú, filho VANHORl�, 7 -Esta cida- quem matar ou capturar os

. U, !, -. ge- rgentna, eram e granee Im-li des. URBANO SALES.

I
de Eufrazio Leferino e Maria de acha-se profundamente autores de tão abornínavel

.ral �.al�n Craig, chefe, do Es- portancia �ara a defesa do cana O Tribunal mandou os apela- Custodia, ambos já falecidos, que abalada com o duplo e cruel ação.
do Iv]..lU! do [XCTClt{1 fez do Panamá. d n

.

I· t er l resid t C it I assassínio da senhora e se- As juntas das duas viti-
t> 'r' _ d F" d W

os a ovo JU gamen o, por ser I resi em nes a apt a, a compa- �

ente a �omlssao e manças A eantou o comandante es- ,

d I I' mas e sobretudo os punhos
,

'

.

.
contrana a prova os autos a

I
recerem pessoa mente, ou envia- nhorita Frone, cujos cadave- •

�� o exercito necessitava de tover que, atualmente o execito I decisão absolut
'

.

rem denci. t S' e cotovelos foram queimados,

'1 'Ih- d "I'
ona, . correspon encias a es e 10- res, mutilados horrivelmente,

na verba de mi m,l OêS e estav� Iazeodo expenencias com Apelação crime n. 5.862 da dicato, afim de perceberem os foram encontrados ontem á e a mão direita da sra: Fro-

?I�res, «para que hc�sse em um tipo novo de aparelho, �ue, ,_omarca de Floriaoopolis, em que «AUXiLIOS» a que fazem jús cincoenta quilometros daqui. me foi retirada a fogo, en

)slção de responder efetlvall_len- pode voar tão alto que fica I é apelante a Justiça e apelado pelo falecimento,t nesta cidade Desde a quarta-feira pas- quanto pedaços de seu ante-

Ô um apílo de emergencia>. �omple,ttdente fOh� do c�mpo de
I Laudelino Luís Martins. Relator do sr. «JOAO EUFRAZIO», sada, quando o luxuoso au- braço foram arrancados á

genedra v1ac�ehcent�u, qUd a tiro Otl f
os

c��
oes anh-aerí�s. i o H. des. HENRIQUE FON- que ocorreu a 9 de março do

I tornovel em que as vitimas dentadas.
pansão ,i., ann .J, eixan 0- «e ato- isse o gene!a - TES. corrente ano. atravessavam a estrada de- O corpo da conhecida da-

� o exercito subsistir ,em es�ado Q: aparelhos mod-ernos quasi que Mandado o réu a novo julga-I Sendo o referido sr., socio
I
seita numa longo via rem por

ma da alta sociedade califor-
� fraqueza, «não sena efetiva» nao se podem enxergar rle terra.

mento, para que em outro seja ,.t st S' í: t idi d t I t
,_

b 'dg T niana contínua va apenas com
.

'

E'
ce e mcica o, e. resi In o o- es a remao ravla o exas

na vez que o S1Ste"_l8 de de- Se na s�aDha e na China os melhor apreciada a prova dos dos seus parentes na Capital do Ocident�l um exercito de a cinta, as meias e
.
os sa-

ia tem come> base vital as duas bombar�elos aer�os de, gran,de autos. Estado, Íazemos a presente afim voluntari�s e policiais vinha patos e a sta, Nanci não fi-
ças. altura nao tem, tido muito e�lto Recurso crime ri. 2.995 da deqlJe os mesmos, façam a es realizando pesquisas numa

cara senão com (JS meias.
O che�e do E�tado Maio,r, p�rque ,o� os Instrumentos,ohCoS comarca de Palhoça, em que é teSíndícato a arrecadação dos área de dUJS mil milhas si- Urna ferida enorme fora aber-

1
. seu, discurso, disse que sena sao deficIentes, ou os

aVladore�1recorrente
o dr. Juiz de Direito e devidos «AUXILIOS», a que tuada entre EI Paso e Bal ta á altura do seu diafragma

cessarfia.
uma dV�drba, ::;éMmel�ahnte 'I temRPfou,cod tremo»d' ., recorrido Domingos Manoel JOáO. de drrei:o lhes assistem, morhea. e os seus dedos, eu! carne

que OI conce I a a ,arm a, e �fln O-�f, epOIS, as ven- Relator o sr. des. 1 AVARES S. Francbco do Sul, I' de Mãe e filha que haviam viva, foram encontrados en-

ra que fos��m preen:hldas as das leitas l,ltlrname,nte por ��r- SOBRINHO. abril de 1938. partido na m�nhã daquele t�rrados, no solo, n�ma posi-
una; essencias a� eqUlpa�ento, te dos Estados Umd06, d� avioes Confirmada a sentença. Real- DURVAL VITOR DA dia de EI Paso com destino: çao tetríca de agonl�. _

�ame�to e demais nece,ssl�ades �e combat� para a Aineflca .�a- mente está consumada a pres- SILVA _ Preso da JUNTA a Parishland, na Carolina do ! �o q�e se a�redlta, rr-ae
fim oe aprontar um milhao de I tina, especialmente a ,Argen,ma, crição da ação penal, pelo de. GOVERNATIVA do Sind. S�, foram vitimas de um dos I

e filha foram deitadas �o so-
nnens para qualquer emer�en�1 � general �estover disse que se

curso de mais de �uatro anos dos T. :m A. e Trapiches c!imes moais crueís da histo-11o" torturadas e por ftm ai·
Ile E acentuou que o equIpa Ilrat�

de avlOC's de combate, nos da data da pronuncia. S' Franr:lsco do SuL na, acredltando·se que o mo- veladas,
.

ento de tal numero de. homen,s, qua,ls o corpo �ereo dos F;�t�dos Recurso crime n. 2.996 da veI do assassinio não foi o Vanhor�, 'l-FOI ontem efetu-

� os recursos �tuals, sena Umdos há mluto não esta ma S
comarca de Chapec6, em que é roubo, pois a!nbas conserva' a�a a pnsao de u';! chaufer f!1a.

�lIto lento e custana . . . . . interessario, por serem «de tipos recorrente a Justiça e recorrido . . vam os seus aneis fiO m'o- trIc_ulado em 1 exas cUJos
0.000.000 de doiares, s,e�do mais ou menos obsoletos, tanto Reil'aldo Kunuth e outros. Rela- Ap�receu morto m !S� menta de serem encontradas. traJos se apresentaram co
e o seu �Iana pa.ra moblhza- qu:mto o podemos julgar». tor o sr. des. MEDEIROS Fl- terlosamente O ca- O chefe de Policia que es.

bertos j� ?angue. ,

� de dOlos, exercltos de 500 Motocíc leta N. S. U. LHO. valo "Bati i o" tá presidindo ás investigações ,

A �ohc:a está real�zandoI homens Ja consta do Depar' I Convertido o julgamento em declarou acreditar que antes Il1ve�tlgaçoes. tço,do Sido o

lll!nto da Guerra.
Vende-se uma, nova, com diligencia para que o dr. Juiz S. PAULO, 17 -O cavalo do crime as duas infelizes refendo Chauf,er mterrogado

WA3HING�ON 7-0 ma. 12112 H. P.-4 n,udanças, 4 de níreíto mantenhél ou reforme 8atH). que deveria disputar o víajantes f:)ram grosseira· Iongamfen.te Iahm dedse aptu-
O \l T' 'd 1 l' d o seu despacho. «Grande Prem:o Governador do mente maltratadas, rar se OI e e urr. os au 0-

aeneral scar vv estover, che- tempo, consumIn o üro e
R

'
, . _ rAs do monstrtlOSO dUflllo as-10

C ,I' 40 'I ecurso cume n. 2.997 da E6tado» amanheceu morto. Seu A perslgulçao aos autores "", l"'
,do orpo Aereo que hOJe gaso ma em qUi ome.ntros, d l' b - I, " ,- sassl'no verl'f.'lcado 113S pro-'.

'

Preço de ocasião. comllrca e u ara0, em que é dono, sr. Alfredlo EgldlO de do monstruoso Crime torna- •

cu em companhia do general d J' d O" S A h 'd'f 'I'
,_ x"lml'dades desta c,'dade

, '_ Vêr e tratar, á rua Tr;;;J'ano, I 2 recorrente ar. UIZ e Irelto ouza ran a, requereu um 10- se I lCI Ima país a regIao·
.

alg, perante a Comlssao de 'd S A' V ' , . ,

b 'd d Florianopolis e reCOrrI o antas nton10 ar- quento na polICia. As vlsceras tem poucos nucleos de po- 3 .& 4nanças" so

fre
as necessl a es

gi\S. Relator o sr. des. SIL \fEIRA do animal S0fão submetidas a pulação e a distancia que se.'
mOr !LUs e

exercito, ez ver as necessl- NUNES ' ,

L b
'

d
-

'I f
ii:I

tid d b O seu co-
. exame qUlmlco no a oratorlo para as casas os agncu to- e rm - fioS MI!!Umes o corpo so .

N d' d T
'

I' f' d
'

't
. ... IIII!lI

d C E• ega o provimento aI) recurso, e OXICO ogla, a Im e anumr- res e mUi as vezes supenor d t din o asa no streIto �-

c' d' d VENDE-SE Ui11a ca�'a si para confirmar a sentença que se o motivo da estranha e rnlS' a vinte e cinco milhas, esas re e
omeçou Izen o que a ex-

julgou prescrito o crime. teriosa morte do animal. EL PASO 7 A t'riencia havia demonstrado que tuada no Estreito. Boas aco-
d d d,'t

-- s au Orl-
��ui'"nllIiIIIIvel .Recurso crime n. 2.965 da a es acre I am q
....'lSI.., fUJ

. ifrandes aviões, semelhantes modações e todo conforto.
W t' f'

ue a

fsIria. RECIFE 7 O delegade>f I d P
�

t t E t dr
comarca de São Bento, em que é te Il1g rone e sua I la .

- o
« orta ezas voa oras» que re

I
ara ver e ra ar a s.ra a

recorrente Antonio Kãesmodel e recorrida a Justiça. Relator o sr. N
.

f 'd de policia de G 'avatá foi
r RAIO á Geral no 105 ancI oram assassll1a as e !,

ntemente Izeram o .. recorrida a Justiça. Relator o sr. des. CUILHERME ABRY, .

t t t' inl'ormado de que a certapreVlamen e or uraGas por I
.

"

des. SILVEIRA NUNES. Anulado o processo por não um homem e uma cmlher, I distancia da cidade, na estra-
Confirmada a sentença de pro· ter sido ouvidas as testemunba� pois nas mãos áo cadaver da I da de rodagem, havia capo·
nuncia que tem apoio no di· em número legal. Sta. Nanci foram encontrddas tado um caminhão, havendo
reito e na prova dos autos. Recurso crime n, 2,994 da i tranças de cabelos femininos mortos e fe;:-,idos,
Recurso crime n. 2,990 da comarca de Uruss�nga, em, que é e em volta grande quantida- A autoridade, em face da

comarca do Rio do Sul, em que recorrente o dr. JUIZ Substituto f' de c2belos de homem. informação, seguiu para 010-
Pelos resultados que estão destinadas a produzir nas almas, são recorrentes o dr. Juiz de Di· rec-ouido Paulo Galdino. Relator O procurador publico de- cal, a fim de tomar conheci-

,.omenda a Curia MetropolItana que, em todas as paroquias, se reito e Carmindo Aives e recorri- t) sr. des,�UII ,YERME A�RY. clarou que a descoberta de menta do fato e providenci-
ebre. como de costume, com a passivei solenidade, as fun�ões das a Justiça e Francelino Tomás O Tnbtmal negou provimento numerosas pegadas nos élrre- ar, como de direito.
Semana Santa. da Cunha. Relator o sr. des.SIL· ao recurso, P?ra confir:nar a dores demonstrou a presen- A certa altura da estrada,

Quanto á Missa resada (não cantada), na 5a. feira-santa, VEIRA NUNES. sentença que Jl.1lgou extInta a ça de uma mulher como tes· estava virado o auto-cami·

pode ser celebrada, COM LICENÇA ESPECIAL do (,;overoo O Tribunal confirmou pelos ação. temunha do monstruoso cri- nhão n. 2.121, da usina Bom
etropolitano. seus fundamen(os a sentença ApelaçãO de desquite n. 192 me. Jesus, no Cabo.

Nas igrejas de regulares, no referido dill, só pode ser re- recorrida. Vencido o sr. des. da comarca de Blumenau, em qUé: Tal foi a brutalidade em· Do local foram retirados
�& Missa NO 0RAIORIO PRIVADO, para distribuição da Urban-o Sales. é apelante o dr. Juiz de Direito pregada pelos assassinos e debaixo do caminhão, três ca�
�rada comunhão AOS RELIGIOSOSr ou, se faltar dito orato' Recurso crime n. 2.972 da � apelados Erwín Meyer e sIm .. O verdadeiro clamor porque daveres, sendo logo rec(lllhe-
>, na igreja, mas DE PORTAS FECHADAS. � comarca de Concordia, em que é Relator o sr. des. MEDEIROS O crime despertou em toda cida a identidade dos ,mes-

Durante o tempo da desobriga, os rev. dos srs. Vigarios e recorrente o dr. Juiz de Direito e F1LHO. é. região que um premio de mos, pois eram os passagei-
lis Reitores de igrejas, sem omiti� outros assuntos de interesse recorrido Antonio Zuchi. Relator Confirmada a sentença que ho- n �l dolares foi anunciado par a ros JOSé Fagundes, Antonio
�al. ou peculiar ás suas paróquias, não deixarão de fixar a o sr, des. URBANO SALES. �gou o desquite, Elpidio Barbosa e Antonio
'nção sôbre os facramentos da penitencia, sagrada comunhão e Foi dado provimento ao recur-

,--
-_-.

EIPiI"II José.
sarnento sacramento so, para pronllnciar o recorrido Para uma casa proxima ti-�. .

Florianopolis, 29 de março de 1938. no artigo 306 da Consolidação Lira Tenis (Iub florianopolis 'nham sido conduzídos o

P. FREI EVARISTO SCHURMANN das Leis Penais. I CHAUFER Adolfo Cosme de
Vigario Geral. Recurso crime n. 2.991 da SABADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938 Brito, José Severino da SiI-

��-f!!,�,·,�_·�-,�..�-..�_..�·..�����������������I comarca de Laguna, em que é re- va, Severino Barbosa e Seve·
corrente o dr. Juiz de Direito e Bal-Ie da Ch ríoo dos Santos, os quaes
recorrido Domingos, Antonio. Re· ampagne apresentavam ferimentos di-
lator o sr. des. URBANO SA- Oistin'-'üo '. EIedaneia ! AI •• versos pelo corpo.
LES. v � egrlB •

I Apurou o delegado que o

Confirmada a sentença recorri- Traje a rigor ou braneo automovel era guiado, no

da. momento do desastre, pelo
I Recurso crime n. 3.005 da 1,1 MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven- motorista Diov,o Diniz, que
comarca àe Hamonia, em que é didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas, conseguiu fugir,
recorrente o dr. Juiz de Direito e ao preço de Rs. 10$000 cada uma, A autoridade, após deter-
recorride Américo Cani. Relator A pósse da mesa dá direito a I minar varias providencias,
o sr. des. URBANO SALES. Um Litro de Champagii'!e Mosele gratis mandou rem{wer os corposque Rerá servido durante o bailp-.

INegado movimento ao recurso, NOTA. O »Champagne Mosele» é o melhor «Grande para o cemiterio de Gravatá.
para confirmar a sentença que Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen- No dia imediato, após as

julgou extinta a ação penal te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo I formalidades da lei, foram
intentada contra o recorrido. maior Enólogo italiano, Professor dr. AUredo Maz- inhumados.
Recurso crime n. 2,987 da

IL'
zej, uma das mais afamadas autoridades na Iudus-

II
OS feridos recolheram-se

comarca de Hamonia, em que é
tria Vinicola da Europa. em suas c�sas, para o trata-

recorrente Germano Dietríchkeit e ' ---

.....
-_. mento deVido.

:URIA METROPOLITANA
�visos sôbre á Semana

Santa

Ovos pa.a a

Coelhos,
Pdschoa,

Visitem a grar")de expo
'sição da

P a d a r í a (�aríoca
DE

Domingo J. da Silva
a Rua Alvaro de Carvalho,
Ef3qu;r.a Felipe Schrf1idt
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Fa. agora ��;::a an-:'�-��CiaçãO Brasileira de Im-
prensa, fundada em 7 de Abril de 1908.

E os �e�s. diretores não desejam aproveitar a data paraevocar as VI?IssItudes que ela teve de curtir para sobreviver,nem os serviços que teve de prestar á classe e á sociedade
para se imJ?ôr vitoriosamente no esplendôr evidente da suabenemereneia e do seu prestigio.

� A.B.I. ao transpôr o pórtico do seu trigésimo ani
versario quer apenas difundir por todo o territorio do Brasilatravés � J?ub�icidade de todos os seus jornais, duas palavra�de uma Im.ludIvel expressão. em meio ás comemorações festi
vas da entidada representatIva de toda a imprensa brasilei
ra, tanto nas suas boras sombrias, como nos momentos feli
zes do seu incessante labor construtivo da nacionalidade.

Essa� duas palavras são: sa:udade e confiança. Saudade, q�e e re�erenCIa e veneração á memoria de todos os
conSOCIOS e colegas desaparecidos do nosso convivio no trans
curso desses trinta anos e que foram operarios e modelado
res da no��a. grandeza dignificando a profissão e sublimando
a no. �acflfIclO Imenso da incompreensão alheia, muito mais
mortIfH'ante. que todos os precalços do desconforto e da pobrez�. Confiança, em todos vós jornalistas do Brasil, quecontinuais .na brecha, que aqueceis todos os dias na forjados .acontecImentos o metal puro do vosso civismo e que olevais para a estrutura de uma Patria forte e grande onde
se está constituindo e desabrochando um novo e vigorosopatrimonio da civilisação.

Em nome dessa confiança, que é fé, entusiasmo e or
gulho, ante o poder da vossa missão social e patriotica, aA.B

..
I. vos convoca, �m um apêlo fraternal, para que persevereis nos trabalhos arduos da profissão jornalistica com o

mesmo nobre e alto pensamento de servir á Pátria na maisleal cooperação de todas as horas e de todos os instantes.A A.B.I.----:-Casa dos Jornalistas-envia-vos ao completar os seu.s t�mta anos de vida corporativa, o seu aplausoe a sua solidariedade, certa de estar convosco na comunhãodos m.esmos id:ais largos e generosos que sempre foram abandeira de açao da Imprensa Brasileira.
Herbert Moses, Heitor Beltrão, Oswaldo
de Souza e Silva, M. Paulo Filho, Helio
Silva, Pedro Timóteo, Manoel Lourenço
de Magalhães, Raul de Borja Reis, João
Alfredo Pereira Rego, Gastão de Carva-
lho, Hugo Barreto e Anibal Martins

I]Alonso.

Importantes declarações
do Ministro Osvaldo

Aranha
RIO, 7 - o "Oiario

da Noite" publica uma

correspondencia de N o v a

York, na qual o sr. Cordell
Hull analisa a situação dos
refugiados da Austria.

A proposito, o minis
tro Osvaido Aranha decla
rou que o Brasil olha com
simpatia a sua colaboração
na medida proposta.

Adiantou o ministro
das Relações Exteriores tra
tar-se na questão dos refu
giados políticos c:e uma res
trição constitucionais A lei
d. 2·. dos imigrantes não
será aplicada no caso em
f6co.

•

MINISTRO OSVALDO
ARANHA

AGRADECIMENTO
O abaixo assinado, cumpre o dever de teltemunhar

publicamente a sua imperecivel graticlão ao dr. Artur Perei
ra de Oliveira que, no decorrer da grave enfermidade que o

acometeu, a par de esmerada dedicação, demonstrou profi
ciencia de sua nobre profissão. atributos que elevam o dis
tinto médico a@ mais alto conceito.

Florianopolis, 5 de Abril de 193?

JOSE' DE OLIVEIRA CARVALHO

GAZETA
--

DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO �AL

SRA. JOSE' TOLENTINO
A efeméride de hoje regista a

Am 7. oder 8. d. M. bietet sich data natalicia da exma. sra. d.
AMa Nunes Tolentino, esposa doauf dem Dampíer "Bahia" fuer
sr. José Tolentino de Souza, altoalIe Maenner und Frauen ueber

ROMA, 7 O cardeal Innitzer 20 Jahre, die die Reichsangehoe- funcionario da Diretoria Regional
chegou hoje a esta capital dirilUn- rigkeit oder die fruehere oesterrei dos Correios e Telegrafes.do se imediatamente para o VaU· A aniversariante que é prsíun- FALECIMENTOS
cano, onde conferenciou com o car- chische Staatsangehoerigkeit besi-

damente estimada, receberá hoje �.o. distrito do Estreito, ondedeal Pacelll, secretãrío de :Estado da tzen, Gelcgenheit ihr Wahlrecht I d f I A

S t S' muitos parabens. «A Gazeta», resi la a.eceu, ante-ontem, naan a e. gelegentlich der VolksabstimmuugO prelado austriaco, cuja viagem cumprimenta. avançada Idade de 86 anos, o sr,
é considerada como particular, foi ueber die Wiedervereinigung Oes- Julio Ferreira da Silva. antigorecebido na estação por monsenhor terreichs mit dem Reich und der Faz anos hoje a exma. sra. d. funcionario público e pai do nos-Hudal, reitor do Colegio GermaRic:o Wahl zum grossdeutschen Reichs- L

.

F d L f so dI'stI'nto conterraneo sr. VI'toc0° i de Maria de Lame onde se hos UCla ernan es opes, pro esso-IZ acred tar que os americanos abrirão suas ' pe· tag auszuueben. Erforderlich hierzu
ra normalista residente em Join- Silva, 10. escriturario do Tesou-portas para recebe-Ios.

dou.
Ült der Besitz einea Slimmscheins, vile. ro do Estado.

Falando sobre as minorias estranjeiras, afir- Frutas Nacionais e
der ge�en .Vorlage .von St�atsan- O extinto era muito esti-° •

t O d gehoengkeltsausweI9t".Il bel dem Registou o dia de ôntem a mado nesta capital onde contavama o -:In�s ro sval o Aranha que o Brasil não Estranjeiras

I
unterzeichneten Konsulat ausges- passagem do aniversario do nosso muitas relações de amizade seu-concor ara na formação de nucleos estranjeiros em encontram-se á venda no tellt wird. conterraneo sr. Vitor Silva, fun- do o seu 1')assamento profunda.seu territorio. Salão Comercial Florianopolis, den 4. April 1938. cionario da Ccntadoria do Esta-

mente sentido,I t I d b R 10 EUTSCHES KONSULA1' do, servindo atualmente na Pe-n erpe a o so re o reconhecimento da ane-· • Conselheiro Mafra,
. D

nitenciaria do Estado. O enterramento efetuou-se ôn-xaçio da Austria á Alemanha, s. excia. respondeu II �. -----1
tem, ás 16 horas, no Cemiterio

que não cogita do assunto. i I Assinalou o dia de ôntem o dos Coqueiros, com grande acom-
I I

Q
• aniversario natalicio do nOSS0 panhamento.

_
nterrogado sobre a anunciada Liga das Nações UI pro-quo canino f

conterraneo sr. José Stf:iner, fun- --------.,---Amerl�anas, respondeu o sr. Osvaldo Aranha que não! cionario da Contadoria do Estado. O TEMPOpercebia o lado pratico de tal liga. I Fazem anos hoje:
I Não houve luta, nem nada, a senhorinha Zizi Lisbôa; Departamento de Aé-
I Podia haver de suspeito a menina Irma, filha do sr. ronautica �ivll

I
Neste caso, que a respeito. A. Taborda; Boletim diário da Esta-0° i m rada o menino João, filho do sr.Isse a m m um ca a , ção Aéro-climatolóllcaEm frase bem humorada: Boanerges Machado;

o jovem estudante João Ma
-Um tedesco e um brasileiro
Por causa dum perdigueiro
E da raça uma cadéla
Houve pois, sem mais aquela
Um consorcio interêsseiro!

Previsões para o período da'J
18 horas de ontem ás 18 horas.
de hoje:
Tempo - Instavel sujeito a

Dia 12 as 19 horas; no Predío da chuvas e trovoadas.
II Praça 15 de Novembro n. 15 será Temperatura-Estavel.

�
vendido em Leilão os seguintes mo- Ventos:-Variaveis, frescos

MAN veis para sala de jantar. sala de As temperaturas extremas d

I visita. quarto de casal � solteiro. oDtem, foram: maxima 29.4 e m�Fpolls. 5-4 - 938
Quadro 1 maquina singer 4 gavetas oima 21.4 registradas, respect�·

;;iiiiiiiiii;;;;;;iiiiii;;iiiiii;;;;;;;;;;�iiiiii�'�Ia;li-;-�;;;;iiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWlilililiiii;;�e�m::uí�ta�s�m�í�u;de�z;as� �v.a.m.e.n.t.e.,.á_s.I_4_.I_O..e..7_.4_5 h.0i;ral-ii
- s.

Estaeões experimeo- f CORRIDAS '

N V
·

dtais de trigo 1!ealiza-se domingo,. na réta da

O55a I'Aviação Naval, uma interessante
RIO. 7 O mínfstro Fernando corrida de cavalos. ICosta, da pasta da Agricultura, au- O páreo principal será disputa- .

torizou os entendtmentos para a ,Ivinda do professor Azzl, que aqui do em 4 quadras, representando
SA OSesteve estudando as possibilidades 528 metros. ANIVER RI

da cultura do trigo, afim de orten- DR. ARTUR F. COSTA
tar as primeiras instalações de es- IW �RIME
tacões experimentais de trigo, em BARBARO ......-;,o�_.._-- ...
dIversos pontos do paiz.

_ I
TUPACERETA. 7-A Char-]

queada de São Luís, i: distrito!
deste munlcipio, foi teatro, ôntem'lde um bárbaro crime.
Odorico Santos, natural de Ba- I

gé, por questões futeis, assassinou'
friamente COm doze Iacadas, o seu

coléga João Fagundes, que se

achava desarmado e embriagado.
O criminoso foi prêso em flagran-,te pelo sr. João Paulino, proprie- I

tario do armazém, que fornece o

pessoal da charqueada. Odorico
foi imediatamente apresentado ás
autoridades que compareceram ao

local do crime, sendo conduzido

CHEUAM {TN�
DR AIUO�TO PEIXOTO
Fncontra-se nesta cidade o sr

dr. Ariosto Peixoto, alto Iuneio
nario do Ministério da Agricul
tura, e profissional dos mais des"
tacados.
A sua operosidade já foi sobe

jamente demonstrada durante a
sua estadía em Santa Catariaa,
onde esteve á frente dos impor.Servieos de segurao-). tantes serviços daquele departa-

eM Pública do pais I mento da Administração Pública,
RIO, 7-Foi aprovado o projé- «A Gazeta» apresenta votos de

I to de reforma dos serviços de Se- Passa hoje a dat.a natalicia do boas vindas.
gurança Pública do pais. nosso ilustre patricio dr. Artur

,S.LONDRES, 7 Afirma-se que O miaistro da Fazenda estâ es- Ferreira da Costa, reputado iu- SR. JOSE �DAMI �uma violenta reaçãe dos etíopes U· tudando a parte financeira da rista e ex-representante de Santa Acha-se nesta capital o sr, Jose
��r�o�z;nJ:rá�:n�:::,t�ta�a�oovindll questão, afim de indicar a impor- Catarina na Camara Federal, I Adami, importante industrial (la

Cinco exercites etíopes atacam tancia máxima que o governopo- onde conquistou, pela sua cultu-. zona do ex-ccntestado.
fortemente os italianos, tendo uerá dispender com os serviços de ; ra e seu vasto saber, lugar des- I

E 'aquela provinda ficado ínteramen- Segurança Pública. J tacado entre seus pares. II ncontra-s9. �ntre _

nos o sr,
te livre de soldados Italianos.

R h '

I'· Ildefonso Teixeira, ínspetor de
TELEGR -M ·.. S

ece era, por certo, o f istinto r h d D' .

R' 1 d�;. "

t it f licit
- I III as '1 iretoria egrena 08

RETIDOS I �Dlvers.arI?n e mm as e lCI açoes, Correios e Telegraíos: as quais iuntamos as nossas.
.

Acham-se retidos na Diretoria:
Regional dos Correios e Telégra- I TTE. EMILlO BILBA'O
fos, os seguintes telegramas: I Festeja hoje o seu aniversario
Bechara Salamuni, Marta Lima, . g sr. tte. Emilio Bilbáo, digno

Antonio Bottini, Capitão Mul-: �ficiaI .d� �xercito Brasilei�o. Mi
ler, Manoel Domingos de Andra- litar disciplinado, cavalheiro de
de e Edmundo Amorim. fino trate, o aniversariante é pro-

fundamente estimado nesta capi-

D ut h K I t tal e, por certo, receberá muitase se es onsu a ,homenagens, ás quais «A Gazeta»

o sr. Getulio Var
São Lou-

se associa.

gas em

renço

",.,

LEILAO

S�\)r,.o VI((Cf.' •.
"

_.rG"J o E c;,.,_
<; /�!

*WETIH&C�
JOINVILLE

Lavando.-se· COID o Sabão

·"Virgean E5pecialída"-�:
de WETZELI'J,D� "'•••

� ,((1I/J4;
economisa..se temp'o e dinheiro•

. �f__----�------------------------------------------�

RIO, 7 Comunicam de São
Lourenço que o sr, Benedito Vala.

i dares or�l<tnizou uma caçada, da
I qual participarão os srs, Getulio
Vargas e o interventor mineiro.
Após será oferecido um churrasco
ao presidente.

Os italianos perde
I ram uma pro-
I

ao cárcere.

• •

vmoa

& Cia. Joinville MAR�A REGISTR.."DA

L A

chado, vô passar hoje o si de seu
natalicio.

VISITAS
Esteve ôntem em visita á nos

sa redação o jovem Erice Ferrei
ra da Silva, filho do nosso con

terraneo sr. José Ferreira da Sil
va, digno prefeito municipal de
Blumenau.

Somos gratos.

I
I
I

n

Ministerio do Ar
OUTROS PARTEM

JAPY FERNANDES
Para o norte do Estado seguio

ontem o sr. Japy Fernandes,
agente comercial de <A Gaseta-.

LOURENÇO, 7 Chegou a'lui o
almirante Virginius Delamare. Pa
lestrando com varlos oficiais do
Exército encareceu a necessidade
Imediata da criação do Ministecio
do Ar, que arã uma orientação
unica á aviação brasileira.Disse que

.
dentro de dois anos, em virtude do

I' desenvolvimento da stderurgta, po-

I
deremos construir aviões de guerra
e comerciais. Dai a exígencía im-
periosa do Ministerio do Ar.

VIAJANTES
(Via terrestre)
Passageiros que seguiram para

o norte pela Viação Cruzeiro
Ltda.: - Ruth Costa, Augusto
Duarte, Maria Arantes Vieira,
Manoe! Vieira, Veriato Leal, Eu
rico Ferreira, Jorge Sade Sobri
nho, Armando CaliJ, Alcides Fer
reira, Doralice Dias. Henrique
Waltrich e Olímpio Olinger,

FloriaBopolis
BEKANNTMACHUNG

o Cardeal austria
co está em Roma

- s������RCt�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




