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I Prcprleterle e Diretor Responsavel J A I R O C A I.. L A D O

I NUMEROIVI Florianopolis, Sabado, 9 de Abril de 1938 1128

impronunciado o major
Trogilio Melo

AINDA A NOITE DOS TAMBORES
SILENCIOSOS•••

\

Falecimento de um

sentenciudD

•

RECIFE, 8�A policia marivi
ma efetuou a prisão de Francisco
Justino Souza que durante 48
horas trancou-se num camarote

do navio <Poti >. Supõe-se que
Justino esteja louco. Declara-se
criminoso e torturado pelo remor

so, pois em 7 de agosto de 1932,
.assassinára o tabelião João Car
il!os. de Vila Patú, ao Rio Grande
Il1Q Norte. 'Viajava agora proce
dente do Rio e apresentou-se á

polícia.
•

\Coro&lc:ão do mestre
D�Aviz

LISBOA, 8-0 batalhão da

Legião Portugueza, com séde em

Lagos, comemorou ontem, mais um
.aniversario da coroação do Mes
:üe D'Aviz, tendo realizado uma

jperegrinação á fortaleza de Sa

�, onde foi resada uma missa

<'C'l\lIfipal e benzida a bandeira do

Candidatura ao pre
mio Nobel

IUO, 8 Com a presença dos
generais Horta Barbosa, Pedro Ca
valcanti, inspetor geral do Ensino, e
Isauro Reguera, diretor da Aviação
Militar, realizou-se na Escola de
Aviação Militar, a certmonra da
reabertura das aalas dos diversos

RIO, 8 O "Comité Nobel do cursos de referido estabelecimento
Instituto Royal CaroHn" enviou ao Presidiu a solenidade o genera'
professor Samuel Libanio, diretor Horta Barbosa, tendo usado da pa,
da Divisão de Assístencía Ho�;P1ta-llaVra os generais Pedro Cavalcanti,lar do Ministerio da Educação, um que disse da aviação militar, e co
convite para propor um candidato I ronei Ajelmar Mascarenhas, que
ao premio Nobel, secção de fisioIO-I' traçou o rumo da instrução a se-
lUa e medicina. guir no corrente ano.

VISIVELMEETE
AB�TIDO

RIO, 8 Embarcaram no MON.
TE OLIVIA, a bordo do qual se
realizará o plebiscito, mais de 2.000
alemães, inclusive austrtacos. O ex
ministro da Austria no Brasil com.
parecerá ao plebiscito, em compa
nhia do conselheiro da legação e de
todo o pessoal de que se compu
nha a embaixada'

O ex-ministro respondeu ao...
cumprimentos da reportagem do
DIARIO DA NOITE visivelmente
abatido.
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Dorr1ingos e LE:1C)riidas
ção Né�cionaL Várias ,exigenc�;i3s
rnoti\/ar-ar-n é3 S8\/éra decisão!
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que tivésse exigido 10 contos para
nossa represer�ltaçãoQ

RIO,8---0 treino d'J' combinados, só começou fóra da I
Al --t---'--.. ..11

h I d D'
��

d
.

d
.

E>' ! tuWOlees �O&j rarUluOS
ora por cu pa e ... ormngos. ! en - o VIn o expressamente da Ja11 1

para o ensaio, não cuidaram os selecionadores que êle fosse faltar ou '

RIO 8 ,\' J
-

"
_ I •

,--... I.... Jovem aCifa

chegar atrazado e, por Isto, nao convocaram um oack reserva. ,.,

Ih h
"J '

' d' 17 1
.

f' D
Larva! 0, a Je f',)OS namorava

J o entretanto, somente passa as as rotas OI que 0- I V!' F d.

h �. 1 Flutni E d
[) estudante .isc.n r ernan c S:

anngoe c cgou ao esta aro (O f·,Um'lnellse. sua entra - 1:\ em ca.n- i IJ'
' I - 1 I

(
.

di' j " t: E
I \ (lH.Ili:lm,ôíJle nencrs oeste uec tI'

po OI marca a por uma onga Vala 00 PU!)IIC-O. � sua atuação não I
.. ;..

'

, , :. "'1-
J "d

-

'd
' r· •

d J' E
,I"c"c) em casamento e reu( o (�

correSpOn(leu. tendo SI :) 011.1 amente intenor a e au.
"

perece- .:' -

d l'.

f id d rI d' do jrei
.

I llW2emtora esta recusaco pro.-
ISto a etou sua vai a e. acto que, epors I) tremo, procurou o' b'.", - ",

_

id C J B I'
,

J - I I
' .u- a de continuar as relações

presr ente as te o rance para so icitar sua exc 1.15aO ao em Jaqu': ; V ! I r' J' d
'

C bú I d
'

d d "d f' I I sou, If)JC, acira esaoare-

para axam u, a egan o motivo e oenca em pessoa e sua arm·., I, d
.

f
I·

� ! ceu oe Cisa, supon .. O-Se gu� ti

'IIa. : .

I'
D· f'" I" - d

.
- dI" giu com SfOU namorac o.

'

omingos OI ate a 50 rcrtação e sua exciusao a emoai- I' A . '.

' _1 T •

d d'
'

F I Ih f itido l progemtora r.u ractr a reve Ixa a que evera segUir para rança, sa vo Se , e asse perrmnuo i I b' i..: dJ
f h d f '1' E

.

d "I"
ua o esta elecimento .e um pado

Iazer-se acompan ar e sua arm la. ,alO, a nesse caso, e e segum a I
d

.IIf d f" A A f 'd d
.' I é: morte.

azen o U:rJ es orço. nte esse ato, e consi eran o a marntest s I
�,_�_

má vontade. Castelo Branco deci(�i;J que não mais se cO,nt,asse com;Novo su.�-diretor do I
O back do flamengo. E <kssa forma atendeu (l sua solicitação, tu.olsmo I

RIO, 8--0 player Leonidas esteve no RD:ario da Noite", RIC?, 8 - N:> Salão Central I
afim de defender-se da acusação de que exigira dinheiro para ink-, d!:l Feira dp., AmObt�as empossou-I
gr!lr a seleção nacional. Dis3C que nada pediu. Apenas, em conver : i se o sr, A!t�c:do� P.essva, novo

sa,8ntem, com o '\1, C3.itelo !3,a;lco, antes d) t 'c:n J, alegou q:J '!
: s�b-dlretor do 1 ummo.

precisava cuidar de SUl saúde, Acrescentou que procuram u TI pre.! Caix� do Institut.O litexto infame para exclUI-lo do "scratchll. 1 dos (:omelociai-j@s
I

O Torneio da L.F.F. da do conjunto alvi-cdeste a ci.,! JAGUARAO, 8 - Deme
dade de

TUbalão.!
itrio Ff:rreir3, ftjlc-:cido em feve-
reilS do ano fJD., era empregR-1

Selos E:spcrtivos do do comerci� locai. Suá p;o-!
..

" ,_

" I genitora, rI. Jacinta Fcrreira, que ISegundJ estam,,, mf0rmaclos'I se encontm em extrê:ma pobrezlI, I
um prestigiado elemento das nos-! inllti!ment� tem reclamado à Cai-I
sas rodéls desportivas, sr. Irajá I xa de Aposehtadoria do Institu-I

�omi�e,. acaba de .adquirir, �or I to d08 comerciatios a peusão a

lOtennec11O d� ,�SSOCI'J.Ç:O Atlética

I' que
tem direito. Afim. de tratar

Banco do Brü�ll, 100 selos espor- do assunto, que a maIS de ano

tivos, corr;:morativ.os do campe�- está sem solução, d. Jacinta Fer
Dato mUD.:ltal de tuteb?l. a rea!!-! reira acaba ce ac-sitar os �ev:rços
z.u-se brevemente em Paris. gratuitos de um,: advogado.

Oportunamente dar�mos noti-
Cias detalhadas sobre essa aqmsl-

Motocicleta N. S. U.
For�m designados os srs. cap.

Aldo Fernandes e Manuel Mo" I Vende-se uma, nova, com

� ais para fubjtro� dao partidas. 112 112 H. P.-4 mudanças, 4
,

----. _ i tempo, consumindo 1 litro de RIO. 8 -- Foi confirmadó

O Avai eXCUrSIOn3.fa 1 gasolina em 40 quilomentros, 'oficiatm':nte que o general Euri-

,

a Tu barã<?? ,
I P�cço de ocas�ão. " c,o [!utr�_ dete_�minou a ,r�stitlJiçãO

Corria nas rodas deop�rllvas 1 Ver e tratar, � rua ! raIano, 12 ú:� con�lgnaçOé:S dos mlhtares do

avaianas que era bem pOSSIVeI a Flonanopohs mes de março.

.a =

Amanhã, será me�mo ti!'!'! dia

de surprezas.
De manhã e�tarão os f"ns de

Rovere, no rádio na espectativa e

a tarde os fans futebolisticos,apre
ciarão o torneio inicial da L.F.F.

Todos os quadros estão bem
treinados. e teremos lutas bôas,
tanto na técnica como na disci

plina.
Os esquadrões provavelmente

estarão assim organizados:
Avai:

Vilain
Arnaldo Aquino

Zé Ploc-opio B�rreta

GalegQ-Sapo-Nizeta- Forne
roli-Saui.

Atletico:

Pelanha
Matos Garriga

Jair Luís Gato
Belelê-Secura- Nanado·-Aca

dêmico-Toure:ro.

Figueirense:
Pert'íra

Fredi Anteno�

Carlos Chocolate Goàinho
Sabino-Cationi-Ivo-Beck -

CaJico.

Iris:

Beija-Flôr
Cruz Lourival

Pernambuco Dante Russo

Braulío-Mirinho -Féza - Da
mata-·-Povoas.

Juizes

Carias Ln da Luz

exc��uidC)S ci;a - Sele- ,

deSCfi�bidas

a

------------------'-----_ .. __ ..._---_._----

PI1E ..8� Sociedade o interventor Nerêu Ha
mos, considerando que na

linha férrea São Pauli_)-;Z!O
Crandc. Sê vem verificando
de algum tempo a esta par
C,:, apreciável evasão de
rendas estaduais, decorrente
unicamente da falta de uma

fiscalização mais eficiente,
não podendo os atuais ins

petores de fazenda que ali
servem, dada a extensão da
zona onde operam, dar maior
e melhor assistencia ao ser

viço de fiscalização, vem de
l assinar um decreto-lei, cri
ando mais u.n lugar de ins

petor com os vencimentos
anuais de 9:240i�OOO.

Rádio NaeioDalll

do Rio de .Janeiro

Programa diurno

DE [),I,S ás 18,30 horas

fllf'ograma noturno

DAS 14.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

Nti,n..o RC lAND
MAURO o !i! OLIVEIRA
ALVARr:::NGA E RANCHINHO
AlMBRA�TE

--------

com

A's ho; as certas, jornais foloàos com no

t!cios em pri"leíro mão, farneciàas pelo ANal·
TE. e ofuta ào (asa uimarã,:s Ltàa.

VE DEM ..SERczgfon')í à'2 I?err!ira filho
Orquestra àl2 Dansas
Ram.w 6hipsrnan com a

L( ri rertoti
HaôolTi."," e a f!J: 5tnrs
Eàuorà:l t'atcmê e sua Tipica Corricmtt<:s_

Ol'quesÍl'a àl?
elegantes moveis de quarto. Tra-
tar à rua Crispim Mira n. 31.

Passou pejo Rio o

general Estigarribia
RIO, 8 - Entfl�vistado n'l.

Legação do Paraguai, () gener..!
Estiganibia declarou a um Vc'S'

pertino que a guerra do Chac.o
estacionou. visse que às forças •

produtoras de seu pais valell,
entret<1nto, a amarga experiencia.
Acrescentou que graças a inter

venção do Brasil, o SéU póis
..cordou,' necessitando, agora, de
marchar dt'/. anos num só. O P <'t

raguai compreendeu o d:lema:
avançar ou desaparecer.

Finalizando a sua entrevista,
disse gue o Paraguai não tenta

rá uma nova guerra, salvo si fôr
agredido. Este compromis5o de
sua geração foi ft.ito perante a

Amerícl:l. Revelou ') adianta-

A's 21':3U CAHÇÃO DO Dlf=l - - pai" La"
martine Bobo, __

escrita 12 int,?l'prl2taàa; uma

aferra àa DRAGA0.

l
\

\

A's 21,35 !la TEATRO Em ('A5A o ro

àio soinete ôe mario floreal Q:.JEm ACHOU,
pela Cio. ôe Comedias àa Nacional. mm:

m�squi inha, Ismenia àos 5antos. Celso 6ni
rnarães e Víoleta ferráz.

A's 23 hs. CCUB 005 ff'iNTASmA5 com La"
martine l3abo e 5iluino t-j�!o

ção.
BVl an j'festaçôes, no

Rio, ao Ministro
Cantilo 5p2'oker - l'àuualoo rozzi

Esporte
Jornal RIO, 8-0 �r. José Maria

AMANHÃ -

A's 20,30 A l?RE- S Em BU5CA DE

Cantiio, novo ministro di) t::xte- TALAl'-'T05 um programa para calouros
------

rior da A.rg':ntina, chegou, Cri' n p ,..I U [:"
III', e�:ro Vi6 ti'IO!1r�� Il' arra 'A eODstrneão do Mi..

lem, ao Rio, recebendo grandio- Advogado nisteioio do TtOabalho
Si mafl;fe��ação popular. Ao �eil R T' 1 ( b)
d b

ua rajano
. Si).

, RIO, 8 - Divulga-se que a mento dos estudos para a coni-

MONTEVIDE'U, 8-0 se-
esem arque compareceram o re- I

prese�tante d,a �r. G.�tull'o Var- I constru�ão do Minístcrio está trução da ferrovia Campo Gran-
L�cionado norte-americano de bas· . l. � -

1 d J
, , r'

A
'sen O cw:tei!Oa com um emp.es- de·Ponta Porã-Bela Vista, GL'e

ket encerrou, ôntem, sua turneé ao gas, o [fliOlstlO e 05 runClOna' P"e"'o u in contra o O'

1 I b
1:lI - I timo de .6.0 O contos. Insti- ligará o Bnu,il ao Paraguai.

Uruguai, derrotando o sctatch (lOS (O tamaratí, os IDem ros
b di t R' I

32 23 da embaixada Argentina, fi2urd� I an sano 10 luto dos Comerciarios entregoJ.l. Disse que a democracia e a

uruguaio' por a . O primei- J d
- " I,orltem, ,_. a{I�Ol'rl·za(·;;o tr;o'eot·, aJ az d

.

't
I i,]e destaque a colonia argentina, I

" '':'''' ,. v fJ e e::pm o regem o seu

ro tempo terminou pe a con�agem RIÜ 8 H d 20E
de 18 a 13. representantes diplomaticos, o .' -;:- a tempos, as 1 !.-��:!!_!':to�s�·���..�_�i����'·'!'!')O�V�o�.����'

ministro Osvaldo Aranha o COI1-
autorIdades vem acompanhando 111----

= ��.

-IO SR. LUfS ARANHA I sul João Cuias Muniz � nume·
3S a.tivi,d�des susp:citl1s d� cliveI-I

•

Ten;s ClubADIOU SEU REGRESSO I rosas OUti3S autoriJades. I
sos ,J�dlVlduos de. co_ gelros es- Lira � florianopolis I

o Inmistro Osva!d..) Aranha e tral1)elfOS qUê aC,ul aportam Se" IBUENOS AIRES 8-0 sr.1 o cvo:,ul J�\ãO Carlos Muniz fo- guidam�nte..
, 1 SABADO DE ALELUiA, 16 DE ABRIL DE 1938 :

1 ' A h 'd' d C mm 05 'lrimeiros a abraçar o sr
A Impetoni'l J" Alfandega

i��U13 ran .a, preSl ente a on-' t
•

-

.'

I B III d I.

d - 1) ,.

'd F b'l Cantil... pas"ou a Vlgi31- os s�veramente, ai e a C'hampagnete era('a.o Drastlelra e ute o
,L..

dI"" ri

h): ,

fid' eslacé'nc o varlOs iUIlClOnano:; ::ii

que aVia xa o seu regresso ao I
. �

B '1 ." J
.

d f que se postaram nos supostos 0-' D· t· -, EI � ., AI .,

'I'raSI, para, ontem, elXOU e a-
Ministerio da Gner.oa cais de dcsembarqu�.

IS In�ao • e�aneta • egrlB. 1

zê-lo em vHtu1e de haver ficado r'
t t 1-

.
I

,
.,

I
Gp. remen es, a po 1("13 marrtl.. T· -g b

'

I
retIdo por negoclOs partIcu ares. r

. , . <.' d' _ _ ,r C
I t03)e a ri or 011 raneo I

A d'
."

d' h
. RIO, 8 -- O mInIstro Eun- ma p�rcoma. IVeIS()� j.H,nt,),. I i

ere Ila-se que vlale aIO a ale.
�.) Dutr,<l autoril.Ou ao DEP

...,
que da baía, .mesmo os, mais afasti'-IIJ MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven- : f<

______________ 1.37 matriculas da Escola d� �aú- dos da cidade. A Oll3ca re�ultou ' didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas,

de do Exercito fossem preenchi- na de�cobertrl da pista do esti· ao p'reço de Rs. 10$000 cada uma.

, h b 1 \lo T J � A pósse da mesa dá direito a
dos pelos canJidato5 a ilit"dos ncor v 1'-f_;i.1O ,Amaro 00S ,:)an -

I U
no concurso de Curso de Forma- tUf" surpreendlf.lo em flagran! 'I

m Litro de C�ampagi1e Mo.sele gratis
que Rerá servido durante o bn_ih.

ção Mdical. quando recolhia contrabando J' NOTA. O "Champagne Mosele» é o melhor '«Grande
mercadrHias de uma chilta ia -- Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen-

pr�stavel, atraca�a no fim d . te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo
"aí.. Ps. autorid"des ,e,spet�11:' 1;/ maior Enólogo it.aliano, Professor dr. Alfredo Maz- ,I i

(lU"! o preliO confes';.e qU<-\Is eral 1

II
zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus-

os membros da quadrilha ci" I i tria Vinicola da Europa.
_ I'icontrabandistas. � __

OS CES10BOLISTAS A\1E.
RICANOS VENCERAM O
SCRATCH URUGUAIO

l f
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,
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�.EnSlno e naclonallzcçãe
Carlos Gomes de Oliveira

A carta do General Meira de Vasconcc
'

os á Associação
de «Professores das Escolas Polacas do Brasil » é um docu
mento que, pelo sentimento de brasilídade, pela elevação dos
conceitos, deve ser lido por 1 adas os brasileiros, principal
mente [rios descendentes de estranjeiros.

E' que, na sua forma elegant.e e comedida, o soldado
ilustre, precisando os pon tos de vista que nos deve orientar
no tratamento das corren I es imigra tôrias, adverte os filhos
de estranjeiros dos perigos a q ue certa orientação educativa
os expõe.

Não se compreenderia, cm verdade, que os elementos

alienigenas carreadoe para o nosso território em correntes

im;�:í;1t(�ri2s, aqu! viessem conservar por gerações adiante, a

sua nacionalidade de origem.
O nosso interesse só pode estar na integração absolu

ta dêsses elementos na comunhão nacional. Do c-intrário,
haveriamos de lutar mais tarde contra os kistos de espécie
vâriá, formando minorias raciais, que, num país de imigra
ção, não se pode conceber nem admitir.

'··Infelizmente, porém, o certo abandono a que na mo

narquia, e até bem pouco tempo, na primeira República o

govêrno central principalmente votou a educação do povo,
facilitou a permanência de núcleos mal nacionalizados, co
mo tambem deixou campo aberto ao analfabetismo. Assim

que, da mesm forma por que os imigrantes e, muitas vezes,

gerações dêles permaneceram estranjeiros, tambem o nosso

caboclo ficou ignorante. O povo, pois, num � noutro caso,

está isento de culpas,. e não merece recriminações.
Sem se aperceberem do seu erro ed uca tivo, é certo, os

imigrantes e seus descendentes por si mesmos, ás vezes, se

organizaram orientados por mentalidade extranha ao país em
que viviam. Mas é inegavel que dessa situação se aproveitou
preconcebidamente uma política solerte, espalhando agentes
que foram educando e orientando, com organizações mode

lares, uma grande porção de imigrantes aquí localizados.

11\
A guerra européa, despertou, com exagero ás vezes, a

I atenção do Brasil e do poder federal, para o problema já
I posto da nacionalização do Sul. E, de então, puderam os

Estados Sulinos contar com algum auxílio para substituir

parte das escolas estranieiras que, em Santa Catarina, Vidal
Ramos já começára a encarar na reforma a que deu início.

E graças a êsse sábio programa administrativo, a ins

trução em Santa Catarina se tornou a realidade que aí está,
ganhando vulto, dia a dia.

.

-.-

Hoje o Estado mantem 971 escolas primanas isoladas,
51 Grupos Escolares e 38 Escolas Normais Primárias, com

uma matrícula total de 74.326 alunos, dispendendo cêrca de

24 'I. da sua renda.
Os municípios custeam, por sua vez, 611 escolas com

26.038 alunos. Existem ainda com a matrícula de 26.338 a- ,.lunas, 655 escola" particulares, em geral subvencionadas pelos \

municípios e entre as quais se encontram os estabelecimentos

perniciosos 'á nacionalização.
Assim, de 231:000$000 que o Estado despendia em 1911,

incluindo-se aí 25:000$000 para aluguel de casa, numa per

centagem de 9 ·1. da renda orçamentária mal aplicada, já
dispendeu em 1937, 6.684:000$000 correspondente a cerca de

24,5'[ .. Os munícípios não cuidaram até então da educação
popular, limitando-se a subvencionar escolas particulares, que,
nas zonas coloniais eram, sem exceção eatranjeiras.

Iniciada a reforma Vidal Ramos, em 1911, o govêrno
começou a assenhorear-se do ensino, iá criando escolas, jB
regulamentando o funcionamento das escolas particulares e

municipais.
E, da balbúrdia que era o ensino, passamos a te-lo

orientado em moldes que nada deixam a desejar,
Os municípios abriram também escol' � e melhorando

aos poucos o nível delas e os estabelecimentos particulares
[â foram sendo tambem fiscalizados.

Não dispensamos, é certo, a cooperação do govêrno fe

deral na solução definitiva do problema, sobretudo em face

das exigências da nacionalização, tendo em vista que se dão

escolas boas aos colonos estranjeiros e aos seus filhos, não

podemos deixar de lado, em abandono, o caboclo.
E aí está a complexidade maior do problema, por

que as exigencias da nacionalização, impõem ao mesmo tem

po, a abertura de escolas iguais para as populações abrasilei
radas. A nacionalisação é mais que tudo, determinada pelo
meio. Se não procuramos elevar o nível do caboclo, que é o

fator máximo do ambiente nacional, a escola será um órgão
de pouca eficiência.

Podemo-nos considerar aparelhados para estabelecer
o controle absoluto do ensino.

-0-

I

E' tempo, portanto, de dar o <basta» decisivo ás

organísações que entre nós, pensam ainda viver ('squecidas
ao sabor de programas educativos contrarias ao ponto de

vista em que os nossos melindres de p0VO e o nosso dever,
nos deve colocar. Sobretudo nos lugares onde temos escolas

bastantes, não ha que tolerar concorrência prejudicial ao es

pirito da nacionalidade brasileira.

Dispensaremos a pretensa colaboração de elementos

suspeítoe ao espirito nacional e de govêrnos alíenígeaas, na

educação dos brasileiros.
Os filhos de alemães, de italianos ou polacos, são

perante as nossas leis, tão brasileiros como nós, os caboclos.

Cumpre identificar um e outro pelo espirita, tomando conta

dos nossos patriciozinhos de origem estranjeira, porque os

queremos iguais a nós, de espírito e de coração.
Ninguem no-los arrebatará, não ha espirita de raça,

nem preconceito de sangue capaz de abater essa decisão dos

brasileiros, expressa no documento do Gomandante da 513.

Região.
Sejamos possitivos e claros, não por sentimento de

hostilidade que não podemos ter, mas ao contrario por um

dever de simpatia e de estima a quantos irmãos, pequeni
nos ou adultos, se vejam presa de solicitações estranhas.

Bem haja por isso êsse outro documento, que o go
verno Nerêu Ramos acaba de elaborar.

Verdadeira carta de alforria, a lei sancionada em

Florianopolis,-modelo de obra legislativa,-emancipa defini
tivamente o ensino de influencias estranhas.

Só o admite sob uma concepção brasileira do pro
blema educativo e ministrado em língua nacional, como o

Iimpunha a Constituição de julho em texto expresso que na

tribuna da Constituinte teve tambem o nosso apoio, e como

I "o
quer o "pirito d. co,ta de uO·'embro.

�__\

DIAGNOSTICO
pelo lfio do cabelo •••

IlrDescoberta de mu-
.

I nieões integralistas

PETROPOLIS, 8- A policia
acaba de descobrir grande nume

ro de munições integralietas, en

terradas em varias quintais e re

sid_as.

Vai para o sul o co'"

ronel l::avaleanti
RIO, 8 - Segue hoje a bordo

do «Comandante Alcidio » com

destino ao Hio Grande o tenen

te-coronel Francisco Pessoa Ca
valcanti, que assumira o coman

do do 3o. G. O., com séde em

Cachoeira.

. ,..,

SALAO PROGRE�SSO,..., O Unico!
I

Dia 14 l::INCOENTA l::ON1fOS da "nossa loteria"

Jogam apenas 15 milhares Inteiro 15$000'

RUA FELIPE seM\. ·'·lT N. 5

J
\

GAZETAA

I';)
AGOST(!{CLUBE 12 DE

De ordem do sr. Presidente, tenho o prazer de convie
aos srs. sócios e exrnas. familias para a SOlRE'E dansante que II/
te clube realizará em a noite de 16 do corrente SABADO I

I

ALELUIA, com inicio ás 21 horas.
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 5 I

abril de 1938. I'
NARBAL VIEGAS

�������������l�o�.�S�ec�r�e�ta�r�io�.���.� I
-

-

I
I UM CABO SUBMN i
HINO EMARLt.NIIOIT
SE NAS DELIC�:S d�.

MASSILIA

MONTEVIDE'U, 8-No mo- !
mente em que o vapor <Massi- J
lia» deixava este porto, de re-'·

gresso á Europa, um dos cabos
emaranhou-se nas helices.
Por êsse motivo, a i partida da-i,

quele vapor foi restardada até\f
ás 17 horas, quando pôde zarpar f
normalmente.

Congresso Pan
Americano de

Endocrinologia

o I·epol�ter palestrando com

cientista

RIO, 8 - Reuniu-se a comis
são executiva do 1· Congresso
Pan-Americano de Endocrinologia,
que tornou conhecimento de va

rias adesões.
O Congresso terá lugar no mês

de julho proximon esta capital, com
a presença de representantes dos
Estados e de varios paises do
continente. De S. Paulo, ao que
se anuncia, virá numerosa dele
gação da qual faz parte o conhe
cido clinico Mateus Santamaria.
A inscrição dos trabalhos a se

rem apresentados ficará encerrada
a IS de junho vindouro.

Chegou ao 'tio gal.
Meira de Vascon-

celos

_ I
RIO, 8 - Pelo avião da lin=\;

gaúcha da <Panair », =hegou on

tem a esta capital, procedente de
Paranaguá, o general Meira de
Vasconeelos, que desembarcoH ás
14,30 horas, no Aeroporto Sal'
tos Dumont. I

RIO, 8 - A bordo do <Cap. legitima raedicina não nasceu do
Norte» passou, ha dias, pelo Hio I curandeirismo � Pena é que o me

o dr. Lorenzo Galindez, professor todo, aprovado, resulte inaplica
de Simeologia e Clinica Prope- vel a certas pessôas, que não
deutica da Faculdade de Medici- ofereçam campo para diagnosti
na de Buenos Aires, que regressa cos .. ,

da Alemanha, onde esteve estu

dando as novidades cient ifícas,
o qual entrevistado. declarou:

I -A Alemanha atravessa, no

'momento, um período de intenso
trabalho, pois até o homeopatia
(curandeirismo) é assunto de es

tudos em vários hospitais de Ber
lim, nos quais se destaca, pelo
seu empenho, o dr. Dorner, do
,Hospital R. Wirchow.

II A' primeira vista, pôde parecer
uma <blague», que a medicina,

I
isto é, os estudos cientificas des
cambem para o terreno empírico
apenas. Todavia, forçoso é reco

nhecer, na matéria ha muito que
.eifar, como sobejamente o têm
provado as experiencias já reali
zadas. Entre outras coisas, avul
ta um caso que ora preocupa os

circulas cientificos: o conhecimen
to das molestias pelos fios de ca- r
helos...

. I i

-Pelo fIOS de cabelos, doutor? I;'
-perg,:ntou o reporteI'. I i.,
-Sim, senhor. Eu tambem fiz !

esse ar de surpreza quando me
:

deram a informação.
"

1
Todavia, julgo que o assunto I

merece mais demorada atenção, I '

não devendo, assim, ser posto de I
lado .sem exame mais profundo. I

A proposito, o telégrafo espalhou

lha t.empos que diversas pessôas1se julgavam capazes a fazer di-

I' agnosticos de molestias apenas
. observando os olhos do enfêrmo t

.

ou com auxil!o de l�nte o� mes-IImo a olho nu. O diagnostico pe-.
los fios de cabelo pertence a essa I
especie de experiencia. E uma e I'

I
outra preocupam os circulas cien- I

tificos alemães, como pude cons-]
tatal' ,desejando-se saber; assim, I

I' at� .onde, nesse autentic? curan-:

deirismo, ha traço de ciencia. IE concluiu o dr. GaJindez:
-E' possivel que, no fim, tudo

resulte inutil. Mas é possivel
tambsm que se tire coisa aprovei
ta vel dessas experiencias. Pois a,

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

General

,.",

LEILAO
Dia 12 as 19 horas, no Predío da I

Praça 15 de Novembro n. 15 será I
vendido em Leilão os seguintes mo-Iveis para sala de jantar, sala de
visita, quarto de casal c solteiro.

IQuadro 1 maquina singer 4 gavetas
e muitas miudezas. I

SARAGOÇA, 8 - O exército
do general Moscardo chegou on

tem á tarde até á frente de Ba
laguer.

Salas de Janta.
,I
I
,

1para todos os tipos .em estilos
origillais

CONFECCIONADOS E IVI
E PINHO

desde 520
ESTILO 0004!,tCONFORTO rE

MOVEIS
-

SALOMAO GUElMANN
-----------------------------------------------

Caixa 19Post\al,
'Est. do ParanáCuritiba

Representant�s nesta capital

MACHADO (1 Cía. ....

l,,

Rua João Pinto 5 Caixa Postal 37

,

': ';

i" ).
I," ",,,!

.

.,1, I,;'·
' ,,'
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í----···dcíar S-chWdrt_� Companhia Nacional de Navega-
) Endereço Telegr.: DOLI>. - C;;xa Postal, 32 çã\l Costeira

[ �t S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

,I
I

VIA0ENS DIR�TASPARA o PCRTODO RIO DEJANEIRO �������������;�������������������I
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, O Paquete ITAGIBA sairá á 4 do cor- O Paquete ITAPURA sairà á 6 do!ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta- rente para: corrente para:

mente, sem transbordo
To Paranaguà, Antonina,em sempre vapores em porto, carregando Santos, Rio de Janeiro,

En€arrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e Cabe.íelo
tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demais por-

perto dQ Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
Receb-e=c""ãi:gãS--de'impórtação, do País OUL do Ex-·
terior, para desembaraço e rcdespacho para AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a vesp ira das saídas dos paquetes Ias praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

DE,�VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da I

S�RVIÇO GARANTIDO E !3_APIDO-PREÇOS MODICOS
.

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- I

YA��.iiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiii;;iiiii;;;;;iliiõiiiililiiiiimii;;;mo;;;iiiU.iIM'--���"";;������� menté para bordo em embarcações especiais.

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Pcryr.as=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.c--Cabo
Vandenbrando & Cia.-Santos

Frío

Capital
iO de reserva

10G.000:000$000
"259.746:100$000

'!'ECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

�NCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
iNCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
J)ep. com Jur}s (C01ViERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

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

3.5%�ala
4% ala

4,5% ala
9EPOSITOS A PRAZO-FIXO:

po S mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 101 ás 11.30 horas

Endereço: telegraficor SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

-- 'M"iTf' '!lMtll,.. Mi_R
AAA *M\Q =vwv ih

."

A C���g�ti:1 iscelanea
,-_.._>�---------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

1
,

-

Uma extensa área de ter-
� ras, no lugar Barreiros, com
� duas casas de madeira, pas
� to para muitas rezes, diver

sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba-

. nanai e bôa chacara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

Souza, nos Barreiros

,

Mc�vimento Maritimo ..Parto Florianapolis
Servioos de Pass�§ei,..os e ,:ia Cargas

flor�anopo!is� 1938 ---=-

Advligado
J. Bayer Fil hc"

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Para o Norte Para o Sul

•

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Cesemba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Para mais informacões cem o Agente

J. SANTOS CARDOSO

Rua Trajado no. 29

ENGENHEIRO t:::IVIL

CARLOS NTLSO

VENDE-SE

�Café-Restaurante São Pedro
- NA eÂOAOVAV -

, I

w

Proprietario: - IZIDRO PEDRO t:::OELDO
'. "

Completamente remodelado e abedecidas todas as

regras de higiene

_. -

Sandalias e sapatos de
I

tira. Calçados de todas as qualidades aos
, menores preços, desde 10$000 e di

retan.ente da fabrica.
COATUME -- BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca-
sacos, Gorros de couro, cintos, etc. IICOSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

.u'
.
VARIADOS MENU'S' RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

� Fi .. TRAJ4�NO N. e Fornece comidas a domlciUo Pedidos do interior á Caixa Postal 124 I, Iflol·ianopolis RUA FELIPE SCHMID'r. �iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iIiiiiiãiiii__""iiiiiiiiiiiiiii_l
----1_------------------------- __
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do Sul,
r

JOiriVile, L�ges, Laguna, São

Tubarãu

Dr. iVHflfuel
Boabaid

MOSTRUARIO EM:

Dr� Aíredc P. de Araujo

,

MEDICO
Especialistaem molestias de creanças, nervos

impqidismo e mo/estias da pele
Tratamento O' ernpaludismo e das molestlas da pe

Je e ervosas pela ,fiutohemotherapia
Consultoria eesidencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone 1.584
Consuttasv+ízs 8 às 11 e dasm14 às 16 horas

---...-�-

Dr. Camará Martins
ME'DICO-EiPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAG<, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADCAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diaiamente das 5 ás 7 da tarde

Especialistc em molestias do aparelho genito urina
no do hottem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
lratamenta moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinicá médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sá u I o Ramos
--------------�----"-------"

Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Círurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencía Clínica do Rio. Sub diretor d.. ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

Molestias e Operaçoes I
dos

OLmHC:lS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. J{fl)ão de Araujo
------------------,------

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolis
Membro da Sociedade de oto-. hino laryngologia do Rio.

I
Consultas diárias das 4 ás 6 112

Rua Visconde de Ouro PIet �, J'J - FLORIANOPOLIS

Com prática nos hospitais europeus
, ,� CLINICA JYlEDICA EM GERAL

,f�Consultas das 10 as 12 e das 16 ás 18 horas.

I
;�

, ·i�h
'lia
":�j cLlNICA

Diplomado pela Facul- 1'�'Curso de aperfeiçoamento em doenças do coraçãodade de Medicina da
Baía (diagnostico preciso das melestias cardiacas por

Ex-interno e assistente do traçados electricos)
Serviço do prof. Moraes

I
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

Ex-interr.o do Dispensario ','
NERVOSO

Sí)va Lima Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunto do Hosp�lal ,

médica

GraHée Guillle e Sanatorio ,I, Laboratórios de Microscopia e Anã-
Manoel Vitorino lisas C I in rcas

Clínica médica cirurgtca das Exame de sangue para diagnostico da siíilis [reações de
molestias da Wessermann, de Hecht TZlI, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

CABEÇA E PESCOÇo d I d D
Especíal.sta em

nostíco o irnpa li isrno, osagem de uréa no sangue etc.

NARIZ, GARGANTA E Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
OUVIDOS gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTORIO quido rachidiano e qualquer pesguiza para elucidação d.::
18- Rua Trajano -18 diagnosticos.

RESIDENCIA F d M h d
Hotel Gloria

ernan o ae a 0,6

II
TELEFONE 1.19

Diariamente das 16 ás 18 hs.
I F L O R I A N O P O L I S
��"--"�-���������

r Accaclo Mo-I

CLINiCA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel Gloria-F6ne 1333
Consulttils das 13 ás 16 hrs,

Dr.Pedro Catalão

-I"
]_IfIIll!l&»!I1i!.IIliIIIl'

_

I Dr. \: P. (amara
I Simões

M'édlco do D. S. P.
do Estado

CLINICA bGERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
eob confirmação microscópi-

ca e de Leboratorie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-S0b.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

tÓI ío de advogada á rua I Df. Pedro di ilIhmra ftílfn

Visconoe de Ouro Preto I Advogado
n, 70. - PhWiP' 1277.- f

R T'I ua rajano, rr 1 sobrare

I�l Postal, 110.
__ II____!elePhüne n' 1458

RAI(:) X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

I�Dr. Ricardol
IGott".smannrEx-chefe da clinicá do Hospi
I tal de Nürnberg, (P.vIessor
Indórg Burkhardt e Pwfessor

Erwin Kreuter)
Especlallila em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plástica

u

reira tem�seu escrlp-

Consultas das 10 Ét' J 2-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direlto
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de SaiJ

ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sobrado sala n' I
SANTA CATI-\HINp

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I 8 das I O ás 1 2 e

das 1 5 ás I 6 112 horas.

TELEF. 1.285

I'RESIDENCIA-l<ua Este-

III
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
�

. �' ..�__;��__����N�J�-�� __

PARANA'

----------

Dr. Carlos .puderam
-----lida prin-

Partos -- Moles e ou

Senhoras i auto

Molestias de cri,

Diretor da Ma2ero�;)
Medico do HO'j"p� a

I ,

(C
1 " .0"

urso de especiali:
molestias de sen

die a 1-

Atende na Mate:') da
até ás 8 112 da -orras,
e á tarde - Consuuo«.
ANITA GAr�IBALDI, 4f

" �, .

.' -� \i" I-
.1

• ,;;
".'ó' ....

l
R.Dr. Aderbat

da Silva
:' Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sol
Fones 1631 p. 1290

-J.\
{'
I

,
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Ternos e casais de frangos
I

de alta linhagem
I
Pedidos pelo Telefone M.777 'I'

I Trindade
1:'--iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiãiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio-
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:A Eletrlco JA' EXISTE NAS F.\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA
E L IX I R

Tapajós
, preparado com ervas e

raizes indígenas da
nossa flora

, INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PuREZAS DO SANGUE

T-
, E CONTRA ULCERAS

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

--

, 'PARA INSTALAÇÕES 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 ABAT· ,

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica TA PAJO'S LIQUIDO

O Laboratorio garante a cara,

: Unlco agente no sul do Brasil
! L. RO..-y')anovvski

I ........·F..L.O..R.'.A..N.O..P.O..L.'.S.........
I
���:����---���������

!
�-"

NESTES DIAS -�E-�:AI OR INSUPORTA·
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FAMILlA,NO BAR MIRA
MA R� O RECANTO MA.IS APRAZIVEL
DA CAPITAL .

Gazozas, Cervejas, licorez, Refrescos
GELADISSIMOS ...

Só no MIRAMAR

Carnará Martins
Diplomada pela Universidade de Música do

Rio ide Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residenciac.São José (Praia Comprida)

preço-25$000 mensaes

Em Florianop::>lis-50$000 mensaes

Valdemar Buriga
Inscrito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

ADVOGADO
C&bran�a8 amigaveis e judiciais

I
Comercio - Civel e Crime nas comarcas de

URUSSANGA :e ORLEANS
I Escritorio em Uf<USSANGA - Santa Catarina

,..------ ·"5;;;;;-·1_10... 'Si

C6"�national Machinery

. ,

/

�------�------.. .

'I!!I!\!II VE.NDEM&E 05 três chalets, á rua

Oampany )Sdva Jardim (lúmeros,�84, 286
.

e 288, todos com ótimas aco-

.nudações pelo preço dO! .

5:000$000.
Tratar nesta redação

Leghorns

rr Engenheiros importadores • Rio
J;s. Agricult(::>res e Industriais!

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

.flumeni? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI·

f VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

, Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam Informações e catalogos a.o Representante e Ven

dedor exclusivo no Estado

[RADies
[" .

"ara seu concerto, pn.curai a

Casa M'lsical, que conta com a

oficina melhor montada na ca

pital,
Rua João Pinto, J 2

H. AVIL.A
Escritorio Rua

I FONE 1561

Telegramas "Avlla"

Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

Florianooolis

,
,

Iii.. rmm T""O'���l ._

.

D/. Waldemar �meyer
Médico OCUIIDocente - livre de Oftalmia Universida

de de Porto Alegre (Consult. .A:1l. Oct. Rocha
73), com longa prática da espeíidade e cur

sos r.a Europa, diplomado na ernanha e no

Brasil, dará consultas em Florianotis de 15 até
30 de Abril.

RESIDENCI/\: HOTEL LAORTA.
Consultório. Rua Trajano, 1 - (jto com o Jr.

Camará Martins, -

Das 9 ás 12 e das 14 i,) 6 horas.

\
I Vísta

quinto-frira
14 de Abri

BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecç6es para meninas e garõlos 56

na A C A P I T A L.
Mafra esquina da TrajanoRua Conselheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sernari3 SentarA n a c i o n ali z a_iA:�violenc;ada lutaem Tortosa

naC�tedrafMe- ça'-o d..:o eons/"Inol �OMf\�-, Oenviadodorços.pararcsistir,procura�-)oin1-c:;' I) � � I ""� I «GlOrnale ;d ltalia» narra, da pedir o corte da estrada para

, t rOp r: • ,It ..... '"�� n·a no R IIo Gra :-"\de Ifoc�a seguinte: os ultimes "con�11:ortosa, nas proximidades de

. • "'o I C,? !\ . , 3 tecnnentos bellcos na Esr-al'ha. Cherta.

A exemplo de q'ue se v.l fazendo nos anos anteriores, rea- d S I
«A bl\t�lha de Toctosa: i: a-I-I--t----------

I' .l' 10dOU r
- f d n ervenção

.zar-se-ão este ano, ;-) C'JlneçarO ora .,0 corrente, os átos so- go. a, assumiu ploporçoes orrm a-
I

Ienes da Semana Si! nta, que .edecerão ao programa seguir te,
veis. Combate ':I'l em toda a

.

par- fede ra I na

devidamente aprovado pela AUliG.Jade Mdlop'ol.tana: G
te: nos vales, a.lé_Ul clã cadeia de proV i r�C ia d (�

PORTO ALE RE, 8 -1 silidade. o outro, mais nosso, h [\i N d S
Dia 10, Domingo dd),amus -- A's 1 ° hocas da ma" r 1 do uelos j I' b 'I'

montan as, em 1 tente egre o, ..., a rl .J t.J t�� !.3
lnterpe a o pe os Joma istas só re que concr Ia os interesses e o d j I d

nhã Brf"ção dos P<1mOS oor). Excia. revrna. o Sr. Arcebispo.
e em to os que dão no va e o

_
,. as finalidades do decreto ôntem ] grande trabalho educacional já Eb

.

--A d"tri!wic.,.ão será feita ne] irmãos do 5S. SacrornCilto, Pe- ro e entre .05 mu.ner os massi- BUENOS AIRES, 8_:_Em
1- assinado, nacionalizando ° ensi- existente na região colonial do d h J

rl,�-se a maior ordem, respeito silencio por uarte dos que se apre- I E' R
r» ço, S e roc a Viva, com tendeu- consequencia dos acontecimentos

.... no nas esco as do stado, o co- io l.Jrande do Sul. que a fl)lta I d
'

!'!ntarem pala receberem os Rl0�. A segui" r)r(,(,!SJ�' em torno e cla. para a astrar-se ca a Vez que se vem desenrolando, ba al-
r- rcnel Cordeiro de Falias, inter- de professores e mesmo de or- I I

por dentro. do templo-- Missao1ene e canto da Paixão. A's 19 Fdi' d
.

E d
mais essa uts sem quarte .

I gum tempo, na prov,incia de San
\' .ntor "e era, transmitiu as se- gem'lzação o ensmo no sta 0, 1\.1 d d I

horas Via-sacra.
.va tar e e ontem, a gumas Juan, o goverr-o nacional resolveu

guintes impresões: permitiu se desenvolvesse, sem divi d LO 23
1 Dia 13 Quarta=-Fra Santa - Conlissóes durante o

tvisões o « itorio» e do« decretar a intervencão federal na-
«Atende, o decreto qlJe vem uma orientação uniforme. d M I

::r

dia (6 que se poderá fazer dde os dias precedentes] para o que oe' rvrarzo» se ernpennaram na quela unidade da Republica, no-
de ser hoje assinado, a dois as- Não tem, portanto, o decreto I h d b d

haverá na C:.tedral nornero slciente de conlessores, em prepara-
I1l a

.

e com ate, que se esen- meando para êsse cargo o almi-
pectos grandemente siwúficati vos: uma [inalidade destruidora da I

ção para a comunhão geral ( dia seguinte. Trat?-se de um gran-
vo ve ao noroeste e ao sueste, rante Enrique Fli'ê!5s, que até ago-

um de importancia geral, educa- obra já existente nos nucleos de Alf d I d C
,Oe � muito louvavel áto de ie� ade. Aliés os fiéis sabem da lei

entre are e o etta o a- Ta exercia o cargo de presidente
tivo, ferindo de fundo (I proble- origem emigratoria, mas sim o de "

d 2
da confissão e comunhão pDS menos urr-a vez no ano, e d I

na das, num comprimento e O do Conselho Supremo de Gue!ra
ma a nazionalição do ensino ser aproveitado o eficiente tra- quilometiOs.

(10 dever correlato da deso'iga. num sentido forte (� firme de bra- 'JL ., f'
,

id I
. e Marinha.

I' 18 h Of A T
'

d
- -

Da no Ja cito num senti o egl- A intensidade do bombardeio -------------
.

\ s oras tcilue revas, e continuação as con- timo de brarilidade», O goVe r-no
fissões.

-

..__ � a�� ..
constitue um índice de grandeza

Dia 14, Quinta-lira Santa,-Dest" vez, ás 5 horas I CJ--IARLAUTH,
da lula. Aurcv-itando a nature- verrneli,o sai-

J h- C h- I' _l'd S E
.

iP
- la do terren° e', os vermelhos, que ra" de B _, 0-"

(a m�n a, omun�o gera,lreSlfll a por. XCla, revmu: o sr. rocuraça-.o'
c;;:iroceu

ArcebiSpo Metropohtanc, e- I que tomarão parte todas ')S lfI11an-
ê .

o creD"e que levolucionou o foram obrig;dos a recuar diante lon a
J d d

. mundo velho, e, óra levoluciona a d' t 'd d d I
nades e associações religiosa a capita'. O jto obe ecerá á or ..

I ' r

a Impe UOSI a e o ataque e-

dem da p,·er.edencia, caben2 o primeiro lugar á lTm,uldande d:) O SINDICAl O DUS THA- AlTl>elica do Sul. gionario, envidam todos l)S esfor- PARIS, 8-0 jornal PETIT

S5. Sacramento, por ser a Imenagem do Ti�ular. SeguO,-se-Ihe-ão BALHAD,ORES EM _�RMA- CHARLAUTH Mina de
� PARISIEN informa que Juan

115 demais de acôrdo com a ,ta eXistente no c msistorio dil Cate- ZENS E TRAPICHES, DE ,
P Ia -

Negrin está considerando a possi-
, C �

ne icüm creme à°.:omum tin d
Jral. Os demais fiéis, qU1!(J!r que i'eja a sua catf.'gvria social, são S, FRAN IueO DO SUL, d e se0- bilidade de transferir o governo

instantemente convidados a mar parte nesta parada de fe c pie- PROCURA, nesta Capital, os CHA R LAUTH be rta legalista para Cartagena ou MOl-

dade cristã. parentes, irmãos, sobrinhos, etc., Cla).

A's 8,30 Miss:},' Pontifica! intercalada pdo belissimo que se apresei}tem _como herdei- lhe extinguirà as sardas, panos.
BELO HORIZONTE, 7 -----------0

(, imr.onente ato da SagraÇ) dos S5, Oleus. Reposição do ros legitimas de jO�O EUFRA- cravos e espinhas, �em a minima Foi descoberta uma mina de Estaçao de

SS. Sacramento, etc. -jS 18 horas, Oficio de Trévas, a Z[O, natural de Blguassú, filho irritaçãO, deixando-lhe a cu tis platina na .-:hacara Vila Jardim réd io an ti-
I E f

•

L f
'

M r
.

f da America. situada em Con-
-

t
que se seguirá a tocante cimonia do Lava-pés, corôa('a pelo f]e ·,u,raziO e ermo e ar ia Impa, macIa e resca.

Ih' L f
. .

nazIs a

S
-

d M d t
�

E
' ,c I d' b" f I 'd I se elro a alete, e de propneda-

,ermao O an a o, po). xCla. revma. o sr. A.c<:lmpo ... - us o la, am os JI:l a eCl os, que ---- d d d
'

,

d
.

d - f d " d JO 'd c-t C '1l'
e e uas peswas reSidentes BERLIM 8 A

j\ ....or em da a oraçao se a e [cor o com a l::ta oportull:unent.:: res! em Il<...� a

.

apl a, a com�a- O ""'.1
-

E
I, , ,

- campanha
ab:ada á porta da Cütt;dral recerem pessoaLnente, ou �IlV1a-

S o: eina�s nos _s- nes�:l ca[,ltal, o farmaceutlco José oara o plebiscito austro-alemão

DiJ 15 Sexta - eíra Santa, át 9 horà5 cÍH m<lnhã, rem corre,pondencia" a este Sin- tados UnIdos, nao �Ullherme Filho, dono d.a farr�a- Jefrontou-se hoje com a "oposi-
Missa dos Presantífica.do5, )ln assistencia de S. Excia. revma; dicato, afim ele perceberem os votarão do pie-

cla �om Pastor e, o )or�ahsta çãon de uma estr,ção de rádio
•
r:anto da Paixão; SE:rmã comempralivo do grande a�o, por S. «AUXiLIaS" a que fazem ifJS biscito JoaqUim Soares Maciel, diretor-I anti-nazista.

Excia., o sr. Arcebispo.-\as 14 ás 15, Hora Sé' nta. - A' s pelo falecimento,t nésta çidade g,eíenle d� Banco dos Funciona- O espaço germílnico, geralmen-
18 horas, Oficio de Trlas, e em seguida, Procissão do do sr. «JOAO EUFRAZIO,},: WASHINGTON, 7 - A dOs 6u�ltbS, e cBries�'n�er,te le inundado de propaganda na-

Ente�rv, como de costum', i�do � ,esqlli�e e S. excia. �evma: sob que o�0r.rell a 9 de ::narçLl do embaixad� ào Reich nesta capi- ,o O o, em e o onZGn- zista, foi na noite passada, cortado

o palIo, e ob.eclecend() ao �lImte ItJnerano:-Praça 1:J, rua Fe- cOTr?n.e <ino. tal anuncIOu que 05 alemães re-

te.
o . pela primeira vez pela "Transmis-

lioe Schmidt, \Jeronimo COt()) Conselheiro Mafra, Praça 15, ma Sendo o referido sr., socio slde:ntes n05 Estados Unidos não
Aftm ,de tomar conh:clmento I sora da Liberdade Alemã".

João Pinro, R�tcliff, Tirad.,cs, Praça,15, �atedral. : I
deste Sindicato, e, res�di�do �o·; lo�narão parte no plebiscito a

do precIoso �chado, o Jornalis�a I Uma estação de ondas cUIta�,

Termmada a pr 'CD, haverá Sermao da Soledade. dos seus parentes na CapItal do ser realizado no mês corrente em

e o farmaceuh,co embarcam hOJe, desconhecida, preveniu os austria-

Día 16, Sábado a Aleluia, ás 5,30 ho�as da m:lnhã,! Estado, fazem,)s a pesente afim virtude 2as leis norte-americanas �ara aquela Cidade. I cos para que não se colocassem

, Benção do Cirio novo (' toe basti mal. - A' s 9 horas, Missa de I Je5�e, os mesmos, fdçam a e� não permitilem que cidadãos e�- Concertos e limpez; sob o ªuante politico dos patrões

Pontifical, com o cactico I) Aleluias, e do /V\agnificat, no finall te�lOdlcato_ a arrecadação dos tranjelros viagem por mar e vol- de maquinas de escrever do Terceiro Reich".
; da Missa , incontestavdcrlte um dos atos liturgic05 mais belos do c!evldD� «AUX[�fos», a que tem alo pláz sem to-::arem em aI- rádio:, e aparelhos em geral: 00' rádio-escutas não puderam
ano.

de dlfel o l�e� aSSISte,;,. gum pOl'to estmn]elro, a menos Rua Conselheiro-Mafra n' 66 localizar a emissora, dirigida prirt-

Dia 17 de Ab, Domingo da Ressurreição, ás 4 S. Franmco do Sul. I' de que explicitamente dentro do O d
'cipalmente para a Austria, e ou-

horas da 'madrugada, prússão com SS. Sacramento. a qual se abril de 1938. paIz: axo O das viram numerows ataques .Js auto-

pede o maximo respeito devoção por parte dos fiéiS. - A's 10 DURV l\L VITOR DA No ra�o dos Estados Unidos, Ih
ridades.

horas Missa com assistem pontificdl,' seemà.) da ReSSIJrrel'ra-o,' pu-
SILVA - I 'res. da JUNTA d

. . o verme as ------------

::r
on e os portos estranje'ros maIs A s. i tua ,.....ao

blicação das mdu)genciaSenção PapaL A's 19 horas, Coroação GOVERNATIVA do Sind. proxlmos estão ainda á grande para França �

de N. N. Senhora, com�rmão de circunstancia, com assi�tencia dos T. em A. (; Trapicbes -- diitancia, torna-se ilDoossÍ'çel a
politica da

de s. excia. o sr. Arcebi,o, de acôrdo com o programa. que ser� S· Fran-:isco do Sul. votarão em alto mar.'
'

- Checoeslo ..

� PE1=(PIGNHAO, 8-Dros'-
opo�lunamente publicadoo

0------ -

c vaquia
C()n�istOlio da <tedral do 5S. Sacramento e N. S. dds ASSOpCíaçã.o dos Pro p. rietari o.s �����d�se��dg�I���5alptaasraaua· PRACA, 8-Agrav�-se a di-

Dôres fiOS 2 de Abriie 1938. d d d FI
't - d

e a ar,os e orlanopolls França. Varios automov':is, 2hgen�Elalenre.
o g�V<cH�O a

CON'�GO H I>R\r BAUE R Cd'" d I A t o ostentando as "d G
eco s ovaqUla e as mmonas.

t: /:'\. I
_

�,ura a Cate ra. 1-\ "'..ssoclação dos Proorieté:lrios de Padarias de Floriano-.
core.:.; ,o a e- Yoje os d�putado� da fa ão mi

POCOPIO BOf�jA, Provedcr polis, convora, pelo presente os se'lhore' assú"l'ad o

neraltdade Catalã, chegaram . t' d -S I: o

ç d-
VIANO R'�

, A 'o.

' �" os, para uma 'f t' d' d
nons a o u de rellraram o

J. OCA AMO,:" ), SecretáCLo. ssembleJa Ueral ExtraordiLlari" a realizar-oe iom' 10 d
a ron etra con uzm o nu- I t

.

I r.I
9

1 <., < "l Jlngo, o
merosas f')' d" par amen o, em sma e prote"to

o o . , correnle, 3S horas da manhã na séde d u·- d� C'
aml tas e lunClOna- I

o

NOTA: Paratodo3 estes alo'\ de noss{\ religião, C0nVI- I d ,. L '

" a ma. '-' omerclO, rios Alêm da e 'po d
contra o governo pe o seu fracaE-

, , 'd d I
o

n u�tna e auvon, a rua Felwe Schmidt n' 10 (alt d C _.
/'.) sa e. I - d bl 1

dam-se as meretlsmuasoulof! 'I e'l e pflpU ação catollca .em geral. feita ria Ch' ; 1,,) f d '_ o
_

os a. 011

Companis chegou a mãe des- �o, n� so uçao o pro ema aas

N- h 't
. o !qu.n J • a Im e trala,em da extlnçao da

Assooaçã()l
r" ,mmonas-e' u<10 RaC1'.lAnvI

es

enst:IEals_'-T-R'O---Po -liTANA I
e do d",�:o ,:n;�:���:;;ea:o�n�o d:���,�'o no § on;,o do Ar!.

��e ��;;�C�el�a!�m��;:'s�ad�� �;:::;;::�1
1 O do� E;la,tutos, lIca feita desde já, a segu!lda cO'lvoca&ão, o�ue

1TIU1IStIO da Fazenda cata la. � e JtJ
se r:oal!7.:ara as 9,30 hOr<.l3 da manhã. d,) mesmo dia e no mesmo.. I � Dulce Livramento ij

AVlasos 'OAbre a� Semana
local" realizando-�,� então a Assembléia com qualquer número de �SS :lSSlnado O. pre-I � Moritz !

� aS50Cla?Os. o

s!dente da U tllversi-I � . .
�

Santa flonanopohs, 4 de abril de 1938. dada de Shangai � partICIpam o cont�ato de ca- �
,

A DIRETORIA
. � sarnento de seu fIlh0 DAL- rw

P I I d 'c! d
o

I
ri! MIRO com a senhorinha �

e os resu taIS que eslão eshna ,a� a pro um nas a mas,
-

LONDR�S, 8-Um des-.� MARIA ADELAIDE FER- �

recomenda a Curia Mropohtana que, em todas as palOguias, se I pacho de Shangal diz que o � RA.RI. H
,eifbre. como de COlme, com a passivei st))enidade� as funções OVOS pa. a a Pdschoa, s�..�erman J...iu, um dos. prin- � Fpolis., 1-4-938 �
da Semana Santa. C I h d d h d rtl

oe' os Clp,siIS e uca ores c meses �:e�'*"�r.õiõo."II"''''""""",,,, -
�r.I

Q t
' "" resac' (na-o ca lI) r:: f

o

t" 'd
. ""�"''''''''''>;'-�'''''''''L���.zA�r:lf'',,*,..,; ..

uao o a ,,,S3 ,a ( n aca , na :Ja. ena-san a, 7 C pr�St en!e d� Ul1lvusidade r��L�f���..J���OO:::S
só pode ser celebré:ld CO!Jí LICENÇA ESPECIAL do f_.,overno I I

de ?hongal, fOI. assassinado I � Rodolfo Ferrari �
metropolitano. Visitem a grande expo a ttros num ol11bus da Bub-o� e �

Nas igrejas � regulafes, no reierido di", �ó pode ser rc- S içãO da Engo Roral. ,I q Antonieta BD Ferrari �
�ada r;:i�sa NO u� IORIO PRiVADO, para distribuição dI!

P d
t<'

C".
Um detive que se achava I � . •

�
�agrada comunhão /)5 RELlGICSOS; ou, S� fahar dito OfutO' a 'a r I a arioea no interior do onibus entrou I � particIpam o contrato de ca- �
,io, na igreja, mas t PORTAS FECHADAS. d

. ftf sarnento de sua filha MA Ill'l

d d b
I no g�upo é as�aSStnos, COI1- r,� RIA ADELAIDE

-

�

Durante o Inpo a eS0 riga, cs rev. dos srs. Vigarios e OE segUindo prender um d€les, �� senhor DALMIRO M3��� i
mais Reitores de í�as, sem I)mitir OUtlOS a:;suntos de interesse enquanto os outros dois fu- � ....,.."",.....""""'......, .

.

I
geral. ou peculiar áSUl:5 paróqUiaS, não deixarão de fixar a Dom i ngo J. daS 1"1va r:tt' m

� ...:&..oi9IC....,'E:...�....��[:lil:;):l1it..";iI:"'�":&.

�

o
ra . Casa' no Est-..;fto""""

atenção sabre os Uramentos da penitencia, sagrada comunhão e Um sargento da força po- VENDe' SE
casan::ento-sélcramenl R AI d C I" f' f 'd

• r..-. Ui113 ca�a si
a ua varo e arval ho, 17 lClal 01 ert o num torno'ze- tuada no Estreito. Boas aco-

Fio.ii:liopd\: o 29 de março de 1938. E F I' t
P. Ft{EI EVARISTO SCHURMANN �quirla elipB SchrI1idt o,. assim como res rapazes modações e todo conforto.

chtneSe5 que se achavam nas Para vêr e tratar a Estrada
Vigalio GelaI. -- proximidades. Geral no. 105. 001."',

Floriancpolis, 9-4--1938
-------------------

'G .......ZETA
-----

A
---------
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A G A Z· E T ANossa Vi
����������������������������--�������
A V OZ D O P O V O Proprietlario e Diretor Responsavel

JAIRO CAL L A D

DR.OTTO FEUERSCHUTTE ZONA' FERNANDE�
Faz anos hoje o sr. dr. Ottot OURIQUES

O
Feuerschutte, aba lisado clinico Festeja hoje a sua primeira
residente em Tubarão. O ilustre rimavera, a galante menina Zo
aniversariante que exerceu neste á, filha do nosso estimado con-

Estado. vários s. cargos eletivos, e erraneo Procopio Dario Ouriqr es,
que pelo seu espírito caritativo [to funciona rio do Banco Na
conquistou um vasto circulo de ional do Comercio.
admiradores, receberá hoje, por Por tão feliz data Zoná, ofere
certo, muitas felicitações, ás quais �rá- as suas amiguinhas uma

juntamos as nossas. juta mêsa de doces.
A Gazeta apresenta seus cum

jimentos.

ALEGRETE, 8-Por motivos fúteis,
no 6 distrito deste município, no

RIO, 8 Reune-se, hoje, sob a Passo do Inhandut, os srs, Franklin
presídencra do sr, Souza Costa. o Fcrreíra e Delíbío Amaral de Barros,
Conselho .de Economia e Finança.s. alvejaram-se mutuamente ficando oAnuncia-se que o sr. GetulIo ' , dI"Vargas sancionará dentro de 72 ho- ?rtmelto no campo a uta e saíndo
ras o trabalho do Ministco da ra- ileso o segundo. O delegado de po
zenda, alterando fundamerttalmell-1lida compareceu au local do conflí
te o no�o pr�jéto das consignações to, apreendendo as armas de ambosdo tuncíonatísmo.

e recolhendo ao xadrez o réu Delibio
Amaral de Barros

morteConselho de frene- Conflito
mia e finanças

e
A GAZETA é incontestavel

mente o diario
da Capital de maior numero de pagi
nas e indlscutivellDente o de lDaior
circulat:ão.

'Vê
passar hoje a sua data na

talicia o sr. Dionizio Darniani,

:;OiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiihiiiiiieiiiiiitiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍ!IIÍ1iiiiiiL!!iiiii!O�Ti!ii!Ei!iR�I�tA!iiiiiii�D!iiiiO!i!iiiiiiiiii!E!i!iiiS!iT�A�_ acatado comercia':lt; e industrial. REGAM UNS

Narão DO DE SANTA II
«A Gazeta» felicita, AUGUSTO CRTJZ LIMA

� Acha-se entre nós desde ante-

I• V I CATARINA Fazem anos hoje: ôtem, o sr. Augusto Cruz Lima,e ogla o sr. a a- -o sr. Francisco Procopio de avo e diligente delegado espe-Resultado dos pre- Borja, negociante; cl de policia do municipio de

dares mios lDaiores da ex- -o sr. Acacio Gonçalves da Jinvile,
traeão de ante-ôn .. �i!,:a.: •• .. .. .

- te...SAO LOURENÇO, 8-Ap�s [antar, Frutas Nacionais e
I �m visita a pessoas da Iarnilia,

A questãn petreli ontem. o rr, Getulio Vargas reuniu
13796 50',000$000 Estranjeiras

I
acnp.mha.io de s.ia exma

.. espo--

os jornalistas em seus aposentos, de- encontram-se á venda no
samcontra-se nesta Capital, o

I

te M· clarando o seguinte: 4238 4:000$000
S -.... _ n!:30 presado conterraneo sr.

Ira no eXlco "E' justo o jubilo do povo minei- 2700 2:000$000 alao ComerCiaI

I Gvasio Antonio Vieira teleara-
lUO, 8 O Sindicato dos Em. ro pela passagem do terceiro aníver- 4434 1:000$000 R. Conselheiro Mafra, 10 fia aposentado e que 'por �ui-

pregados do Cais .do Por�o co�e- MEXICO 8-Depois que o governo
sarjo do governo do sr. Benedito Va- 8893 1 :000$000

to anos chefiou a estação do
morou o seu setímo amversano. I " lad .. - 'f t d tI 1617 500$000 CARTAZES T f N' I id d dAntes das comorações cortaram o anuncrou que reservaria uma quota ",\ es. m:�{ es a o �m e cgramas,

4031 500$000 egra o aciona na CI a e e

fio teletoníco e roubaram o paví- I de vinte por cento nas ímportanclas cartas e V1Slb� rcc-bídas pelo go- 7936 500$000 Itiaí.
lhão nacio�al. Foi fornecida á POli-I que forem sendo apuradas com a vernador de. Minas. Recebeu ele ho-

3178 500$000 DO D IA o distinto conterraneo apre-
cia uma. lísta dos socíos suspeitos venda de petróleo para com essa car- menagens muito justas. porque este I Se,13m08 os nossos votos de bôas
pelo presidente da entidade. Os

au."
' �

tem síd 'I b i htores'do corte do fio e do roubo cela índentzar os bens expropriados, em SI o �m gO\ �rnG a or 050., 0- I vnas.

da bandeirl!. desejavam impedir as as companhias petrolríeras passaram I ne�t(l e u�d aos interesses de Minas, Todos os numeros sabe-se te- ODEON., O líder dos
comemoraçoes que estavam sendo a argumentar que Isso seria «um cuja conftança gosa do {lOVO, como rem sido adquiridos por pessôas cillelnas \ JOAQUIM WOLFF
Icvadas a efeito. confisco de propriedade, com viola- zosa da confiança do Governo Fede- residentes na cidade do Hio de l.tá sendo agll,ardad� nesta

�

d 't d C titui
- ral», Janeiro.· PROGRAMAS PE HOJE: capal o sr, Joaquim Wolff, ope-çao os prece: os a ons I urçao», A'S 5 7 e 830 HORAS' dinarni Ieit dAI h" I O P id ti" ,fos(e inarmco pre ei o o mu-

� egam as, compan las que SI e as res en e Ira U John Littel, Ann Dvorak e Wal-1 oiciio de .Ioinvile.ficarem privadas de se�s bens, opa-I PRODIGIO, significa MILAGRE Silvestre .t�erraz I ter Muller no emocionante filme I
gamento das exproprraçoes por esse MILAGRE significa RIO. 8--Telegramas de Silves- de "gangster" da Warner Of'lWS PARTElU

slstebma - representa s IV mes no que I COARLAUTD .tre Ferraz, em Minas, diz que o I JUSTIÇA A' MEIA NOITE
rece �r u�� percentagem sobre seu

usando o creme I sr. Getulio Vargas visitará aquela e o inicio da mais estarrecedora [L CARLOS GOMES DE

=..r;;momo. I cidade, que dista de São Louren-. série até hoje apresentada OLIVEIRA

V dUma gul-I COARLAUTH ço apenas nove kilornetros. 'o MISTERIO DO :iJ.\InilO "Po avião da, C�ndor, seguiu,
Retornou, ontem, de Blurnenau, en e-se lhotina Essa visita acrescenta o des-! CHINEZ onk, para JOlllvllp., o Rr, dr.

onde. fora av.istar.se com o Prefeito I de ala- .-, I, acho em u�stão deverá I' com Bela LuO'osi, Herman Brix e Ca",", Gomes de Oliveira, ilus-
MUnICipal a1ul! de tr.atar de ar.su,!_1- vanca (maquina de cortar papel) em dIfa logo sorrindo: que produto p

. lq ,

.

J.ea 1-

J B h
o

. I t.reJiretor do Depart'lrnenLo datos referentes a pl'OXlma insta laça0 I perfeito estado. maravilhoso! zar-se am( a esta semanét, oan arc an,
"

';< ••

,do Posto de Saude daquela cidade, I Informações nasta redação. Preço-l$OOO. AdIlllst.raça.o MUnICIpal.
�e��� ���ta�oPe�e�ar�����e3�

"-------------------------

O _ TEMPO }<'A,ECIlUENTOS
Saude PUblifa do Estado. Em féria� o gene- Regressou o gene- Departamento de Aé�

CINES COROADOS
JOAO GRUMICHE'

ral Vllanova ral Bordl-nl·
rOlllautlca Civil REX, ás 5, 7 e 8,30 horas: ]\ Hospital de Caridade, onde

l-A CILADA com Paul Kelly se lhava em tratamento faleceu

O t t d Bóletim diário da Esta- e Jacqueline Wells,
-

anllontem á tarde, o sr. João

epar amen O e RIO, 8 Reentrou no gozo das ção Aéro-cl" at lóg" a
2-FOGO PELA FRENTE com Gnniché, conceituado construtorI

férias que gozava e que interrom· RIO, 8 Por ter regressado de Im o IC Tom Keene e qe atualmente exercia as fun-

Sau"de Pu"bl.·c� peu devido a Recessidades de. servi- 8. Paulo, onde esteve em viagc:m de
p

. 3-A MÃO QUE APERTA (8. e çõede fiscal da Diretoria de B,,-
ti ço, o general Amaro de Azambuja I inspeção apresentou-se entem ao D. revIsões para Q período da" '

Vilanova. P. E. o general Toledo Bordini. " 18 horas d� ontem ás 18 horas 9' epi"odi03), com Jack M u· tl'ats de Rodagem.. , encarreglld!l'
-------------, de hoje: lhall, Rex Lease e William de nstruções de óbras de arte.

Tempo - Bom, com nebulosi- Farnum. Gralemellte estimado nesta C.l-
dade pa:;sando a instavel. Preço-1$000. pitaDnde vasto era o circulo d"

Temperatura'-Estavel. amildes conquistad0 pela su:t

Ventos:-Variweis, com raia- ROYAL, ás 7,30 h.ras: bomde e dedicação, o desapa-"
ase das frescas.

• l-UMA TRINCA DE SABI- recill!nto de João Grumiché call-
As temperaturas extremas de I CHÕES com Robert Young sou Imais profunda magua, sen-·

o.tem. foram: maxims 28.0 e mi-' 2-FUZARCA A' BORDO com do a'oa mórte bastante sentid�.
nima 2 L.8 registradas, respecti-I' Bing Crosby e outros. I

A es,.sses de espaço não nos per'·

vamente, ás 12.20 e 4.25 hora8. Preço-l$OOO. mite raçar, como era de jURtiça,
,a pelmalidade do saud0somorto,

GERVASIO VIEIRABoubaralD O pavi
lhão naeional quan
do se reaiizava a

festividade

Dr .. Amilcar
Pelon

A Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
Foram aprovadas nas provas de

habilitação ao curso de Visitadoras
A tendentes as seguintes candidatas:
Maria Souza, Hedi Remigio de Oli
veira e Dulce Gerber.

Reprovadas 3 (Especialista em doeneas de Senhr
e creaneas)

lDudou seu CONSULTORIO para á

pilotos
Rua Felipe Schmldt, 39Praticantes

o praticante de piloto da mario
nha mercante, que perdeu o ponto
destinado ao respetivo exame, pode
rá procura-lo nesta redação. SOO MODELOS ,

•

AGRADECIMENTO

que l'wantes serviços presteu ao

Estaci.
A' tmilia enlutada <: A Gaze

ta» alesenta sentidas condolen
, cias

de HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

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

O abaixo assinado, cumpre o dever de testemunhar
publicamente a sua imperecivel grati�ão ao dr. Artur Perei
ra de Oliveira que, no decorrer da grave enfermidade que o

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

Florianopolis, 5 de Abril de 193�.

JOSE' DE OLIVElRA CARVALHO

No I,trito de João Pessoa, fa
leceu he ontem, em a rel:lidencia
do sr. ,rancisco Bruno da Luz,
a exm� sra. d. Francisc-a Aragão
viuva r sr. Francisco Aragão.

O se sepultamento realizou-se
ôntem ) Cemitério da Irmanda
de dos 'assos, coI». grande acom-·

panhannto.

.

A firma B. AVILA. repre�entallte exclu-
s�va no Estado, da Companhia Burroughs do Bra-

Escritorio �l Inc.! tem o prazer de comunkar as Repartições

CO....er�l.ai
tederats, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

a.... geral que recebeu ilara demonstração, varios típos
Necessita de um meço

de maquinas, dos 500 modelos Burroughs.
C Antes de comprar maquinas para seu estabe-�u moça para orres-I l' t

Rep;.
ri-ando o'" _;_

d eClmEn o procure conhecer as da "" ",.w-

pon ente., conhecendo
I CO I da os britanieos

tambem serviço de escrita.,
MPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC_

N T U R A R I AO t d t �h para o que convida a virem ao nosso escntorio T Iu ros e a. es

trata-, LON ES, 7 -- Inferma-sever o
se na ocasião. Exige-se ------------' -----------

, autorÍsa mente que o vaso de
referencias. Mostruario permanente guerra btanico «Repulse» che-

Informações com o-I Repre�entante no Estado " A SEEETA e nada mais gou ontEl a Barcelona, onde re--

AVILA, Rua conselhei-I H _ A V I L A
. e c,ebeu alQns refugiados britan;-

Canso Mafra,41.-B. Fone 1561.Caixa po�tal Fpolis.140 coSo OuttJ permanecem na cida-
ro Mafra, 41-8, Loja -

Rua Tiradentes n. 7 - Fone 752 de agua!l-.tndo o desenrolar dos

;!"�I�o�r�ia�n�0::J:p:o�Ii�S�.�----�1;;ii.iiii••iiii.iiiiiiiiiii••iiiiiiiiiiii��.iiii.iiii.ii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij.iiiiiiii.�a�c�on�t:e�ci�llh�t�O:S· tt

� NÃO a'E DEIXE ENGANAR! 11'[1� Dê mais alguns passos, e vá ali na I
Ij V E N C E C 0- R ,A "II
�� "
ti Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes
t·

� Somos os unicos a vender pelo p.reçode 4$000 � afamado cobertor C A N E
.

L O

� A VENCEDORA-Rua Conselheiro Mafra, 17_.esq. R.fraJano,2
I

•

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

-. ,"

.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




