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(;ongresso Eucarlstl.
co Internacional

Sob este título, o «Diário de Noticias", do Rio de Ja
neiro, vem de publicar o bem. lançado artigo, que segue:

«1'\0 Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Pa
raná e em São Paulo. Estados onde a colonização estranjei
Ia ê densa, funcionarn, nos nucleos coloniais, escolas prima
rias em que se ensinam aos filhos de imigrantes, ou, melhor,
� colonos, a Iingun, a geografia e a história da patria de
�U8 pais.

O fato é sabido e sempre foi tolerado. O momento che-

gou, porém, de modificar essa situação. Suprimir tais escolas,
substituindo-as por estabelecimento!'; brasileiros, nos quais os

filhos de colonos, nascidos no Brasil, aprendam a lingua, a

geografia e a história da sua pátria, e não da patria d� seus

pais, f'i� urna providencia que se impõe de maneira radical,
e com tanto maior urgencia, quanto a soberania nacional se
acha positivamente menoscabada por nações emigrantistas
poderosas, que -parecem querer extender aos seus naturais e

migrados o principio internacional da extraterritorialidade.
Diante do perigo das chamadas «minorias ethnicas»,

para efeito de .: proteção », pelos governos respetívos, «onde
quer que elas se formem ». e não obstante a impropriedade
chocante. o peregrino absurdo de semelhante designação abran
gendo colonos europeus que vivem em paises NOVOS e distan
tes - o que nos cumpre fazer é afirmar os nossos direitos
soberanos desde a escola primaria colonial, por meio da qual
poderemos destruir a noção falsa e deprimente de que o fi·
lho de estranieiro (não diplomata) nascido no Brasil tem ou

tra pátria que não o Brasil.
Este é o momento de fazermos ostensivamente essa a

firmação. porque é ostensivamente que os países em referen
cia apregoam, preconizam e afirmam a sua inaceitavel e hu
milhante doutrina.

Assim, pois, devemos promover a nacionalização ime
diata do ensino colonial. Nada de distinções entre brasileiros
filhos de pais estranjeiros e brasileiros filhos de pais brasilei-
r08. /. A < Cruzada da Boa Impren-

O movimento nacioRálizador das escolas coloniais es- sa », comité nacional do Congres-
traajeiros já começou, felizmente ..Teve inicio no Rio Grande 50 Eucaristico Internacional, aca-
do Sul. Segundo um telegrama de Porto Alego-e, deve ter si- ba de receber ,de Budapest, com
do assinado ontem pelo interventor gaucho o decreto nacio- data de 24-3-937, o seguinte ra-
nalizando es-olas alienigenas, isto é, alemãis, italianas, polo- diograma:
nezas e israelitas (atê estas existeml), <Congresso será realizado in-

A nacionalização, todavia, far-se-á por etapas, o que condicionalmente. Nenhum moti-
não parece recomendavel. Não parece, porque o govêrno de vo para não realização. Favor re-
Santa Catarina não encontrou obstaculos que o tolhessem no ! bater energicamente boatos em

desígnio de tornar imediata a nacionalização das escolas pri- j, O engenheiro Kepko.· e sua familia

I contrario.
- Congresso Eucaris-

marias coloniais. tico>.
Efetivamente, um decreto agora expedido pelo inter- RIO. ll-A bordo do «High- outros orientados pelos proprios i -�.M-----------
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ventor catarinense - e do qual telegramas de Florianopolis lane Patrict> que ha dias apor- alemães, todos empenhados em orto por uma faíscacomunicam á imprensa um resumo - determina que nenhu- tou á Guanabara, procedente da fazer de nossa patria uma segun-
ma escola primaria funcionará sem liçença da Secretaria do Europa e com destino a Buenos da Austria. E como "*reconhece-

em Cambor'•• u'"Interior, exige a declaração do nome e do local da escola, Aires veiu uma grande leva de mos ser impossível, no estado em
I lista do corpo docente, nome do diretor, nome do responsa- emigrantes techecoslovenos, que que se encontra a Europa, opor-

;,��..ê.:o;.:I)::���f;r:�:�;':��e��sB�n:�?S :,��,�I'O�ensso���s" de,,;t�� abandona_:am, a ?atri� log? após I ?OS á con�uista ale�ã. que, se, C A MR()lHTT'. ll-Ontem. cêr-I dor, resultando a morte de uma
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Questão, apenas, de bôa vontade e energia, inspiradas Ba me-

I -« Logo depois que as forças hi- para a America do Sul. Somos, tt .
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lhor clarividencia patrintica. Resta agora vêr como vão agir tleristao entraram em Viena, ca- entretanto, a primeira léva. Pelos omenagem aos Um "Livro de Ouro"
o Paraná e São Paulo, a respeito das escolas estranjeiras .
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. pita aus naca, em quasI o as prOXlmos ransa an ICOS vuao ou-

b d.
em omenagem ao

II
'(Jos seU$ territorios, depois das decisões tomadas no 10

li as cidades .t�hécslov.acas. começa- tros com�atriotas, assim como de an elrantes pres·d tGrande do Sul e em Santa Catarina.»
ram a surgir nuc!eos naZIstas, uns outros palses da Europa ».

I eu e

',_-- _iiiiiiiiiiiiiii compostos de naturaes da terra, :e: assim se conta a historia.Na
previsão de um destino triste, sob S. PAULO, 11 Informam de RIO, II -A secretaría da pre-
d
..

d t h
(;oiania que que o interventor Pe- sidencia da Republica forneceu a'o omlIHO e um povo ex ran o, dro Ludovico assinou um decreto-lei . .

os tchecolovenos são forçados a que abre {) credito de 29:000$000 pa- Imprensa a �egumte nota:

abandonar a putria. E. diâgindo· ra auxilio da construção do monu'l <O sr. LUIZ Vergara secretario
se para o nosso continente, pro- Ole_!lto a ser erigido na capital de

I
da presidencia da Republica, ten

vam ainda uma vez que a Ame- ��:�:�.em homenagem aos bandei-I ?Od.si?J informa<!? .de que algun8
rica continua a ser, para felicida- In IVI uos estranleJros, sfib pre-
de nossa o decantado EI Dorado, Para a �aixa d. I texto de organizar um <: Livro de
onde todas as raças, de todos os Esmolas lOuro», em �omenagem ao 'lresi-

climas, encontram uma segunda F' t ° P I dente Getuho Vargas, anda anga-01 en regue ao sr. scar e- .

d d
.

Patria, generosa e "rande, onde' t'
..

d l'
.
flan o onatlvos entre comereian-

'" r�Ira. a IVO comIssaylO e po l-I' te e industriais do D' t' F-SÃO PAULO, 11 - O assunto I recolhidas aos hospitaie para cima resultado de compressão no torax
I
nunca poderão sofrer as atribui- ela. por um bemfeItor que ocul- dI' I .

IS fito e

palpitante continúa sendo o dolO-I' de 100, algumas delas, como aci- e abdomen.
I
çõe süfridas nos seus paises de ta o seu nome, a importancia de �b�.' 1U ga cOJjveI_ll�n.te. tornar

roso acontecimento ocorrido, an- ma dizemos em estaclo gravíssi- E' grande a consternação rei-I' origem, graças a loucura ambicio- 30$000, donativo este, que re- r� IC� 9�� essa �DICIatIva não

te·ôntem, no CINE OBERDAN, I
mo. nante na cidade. sa dos condutores de povos... verterá em beneficio da Caixa de .

SI au onza a e nao deve, por
�ituado na rua Chavantes, no Todos os pequenos mortos SRO

PESTE BUBONICA
Esmola':!. ::�ih::���� qualquer amparo OlJ

Braz, onde pereceram 32 crianças de idades variando entre 8 e 17 EM
e uma senhora, ficando feridas anos. Usavam batina 'para I

A's au.t�ridades policiais. já fo-

IJar8 mais de 100 pessôas, algumas A mulher vitimada no desastre PERNAMBUCO "vigarisar" ram sO!lcItadas,. a !eSpeIto, as

gravemente. chamava-se Maria Pereira e con-
necessarIaS prOVIdenCIas:..

Foi o caso de, ao ser passado tava 40 anos de idade. No mo- PORTO ALEGRE, 11 - De
no "ecran" o filme policial CRI- mento, tinha ela nos braços um po"se de inumeras queixas, o co-

MINOSOS DO AR, um dos pe- pequenino de 3 mêses. Ao �er
FORTALEZA, 11 - Regiflta-! gorosa das pessoas vindas da re- missario Martins deteve os «pa.

d b d ram-se cinco casos de pc:'!te bU-1 ferida zona. d' E I Dquenos dentre os muitos outros erru a a, um popular lhe arre- res» armemos manue aniel
bonica em Nova Exú, em Per- '

N El' M I C BELO HORIZONTEque quasi enchiam a casa de es- batou a criancinha, que assim, foi N M
.. ara, las anoe orio e Ga- " lI-Após

petáculos, no momento em que salva, enquanto Maria Pereira nambuco, p�oximo á fron.teira·1 OVO I' In IS- briel Alt>xandre, que, ha varios treze horas de julgamento o Tri-
desenrolava a cêna dos policiais morria asfixiada e quasi esmaga-

Por e�e CO�IVO, segunto_oInfo;;. A
anos andavam pela cidade anga- bunal do Juri da cidade sul-mi-

atirarem sobre os criminosos, en- da. mam J ra o, a popu aça es a
i terlo frances riando d,onativos, que Seil1I1do neira de Alfena3, absolveu ôntem

tusiasmado, haveI gritado: Fogo! A policia apurou que o garoto
alarma a.

. _ explicavam, !'leriam enviados para á noite, por unanimidade de vo-

Fogo! ocasionador da horrivel catastrofe i �r?curand� �onfIr�aç�o Sde,s�a a America, terra natal deles, pa-I tOg, o advogado João Lopes Gui-
A assistencia, supondo tratar-He quizéra apenas fazer pilheria. I nOtICCla �a e egtacla de aCu e

PARIS, 11 O ST. Deladier aca. ra serem emoregados na constru- \ marães, acusado de ter mandado
..:J •

d' D lh'd h'
. ,do eara a repor agem o {{ or- d for ..t b' t do qual ta

-

d h
.-.

'1 M
. ..

d d" d"e um mcen 10, ergueu 'se, apa- os reco 1 os aos ospItaIs i .

d C ' f'
..

d
ca e mar fia me e, .

çao e 0spItaIs e aSI os. as a assassmar o lUIZ fl IreIto a

vorada, procurando cada qual al-,faleceram durante á noite de ôn-:drelO °f éara» .0dI IDtodrma a zem parte, entre outros, os srs. policia descobriu que os três «Iila_jcomarca de Jacuí, sr. Estevam

I
e que oram tomu as to as as Chautemps, Machardien, Bonet, J ' P

.

cançar os pontos de saida. tem mais três cl'Íanças, todas em: 'd'
.

I t Sarrant, La Chambie, Mandale, cerdotes� faziam a aplicação da 1 ose erena.

As crianças jogavam se das ga- I prOVI enc�as para o _Iso amen o
Charpentier e Ricard. coleta de outra forma. A' noite, I O réo teve por patrono, além

lerias. As da platéia e as dos bal-I
da frontena, suspensao de en- eles substituiam as batinas por' de ?ois causidicos, o sr. Pedro

cões, por sua vez, afluíam, aos DEPORTADO DOS
tradas �e produtos _p�oced.ent�s Conferencl·a de roupas comuns e caíam na farra. I Ale!x? tendo cs trabalhos sido

gritos, de roldão,. em direç�o a ESTADOS UNIDOS
da zona Infestada e vlgllancIa 1'1- Ouvidos pelo bacharelando Nel- aSSIstIdos por uma verdadeira

mira port!l de salda que tInha
S t 11 P d t d N Y k L

·

C Id· son Martins, os tres armênios multidão.
d 2 d I DaR os, roce en e e ova or 'Almoço ao Gal aerclo a eira �

d I' h D Imenos e metros e argura. a onde foi deportado peia poUcia nor- •
nao «per eram a In a$... ec a-

galeria desce uma escada de emer- te-americana, por haver violado a raram que o dinheiro angariado
gencia, de cêrca de 70 cts. de

I
lei do camercio e uso de toxicos, Go'es Monte·lro O nosso distinto conterraneo davam para um outro «padre»,

largura mais ou menos; por alí chegou ontem a este porto, pelo va- prof. La3rcio Caldeira de Andra- um superior, que lhes fornecia I Eb
'

. . por SOUTHERN·CROSS, o Individuo .

R 'ncomendas atam em se preCIpItavam numero- Guilherme Martins de, servlOdo atualmente na D. . recibos e se encarregava da re-'
sas crianças, que, caindo, rolando, Guilherme info;ma ser brasllei RIO, 11 No salão "Barão do

I
do Estado do Rio, fará no pro- messa, em épocas regulares. Penitenciaria

eram espesinhadas pelas que vi- ro, natural de Mato Grosso, de on, 'Rio Branco", no Batalhão de Guar- ximo dia 13, em Nit�roí, uma Sabedores de que os improvi-
nham atrás.

' de saira para os Estados Unidos da ,da, realizou-se, hoj�, ás 12 hora�,: conferenca sobre a TRAGEDIA sados sacerdotes estavam na «ca· Os que nesel'arem fazer enco-
D b ld I·

.

b b' Amerifa do Norte com a idade de, um almoço de cordl8lida e, oferecI-j VILLEGA ON IN 'ME . A

Re a e � po ICla � os om eI- um ano apenas. 1 do pela oficialidade da re1erida de ,IGN e - na », estiveram, ontem, na .C.P., mendas dos produtos manufatu-
,ros consegUiram dommar a onda Devidamente escoltado por in3-' unidade ao General Góes Monteiro. MORIAM DE JEAN DO BOUR- dois padres que declaram não se- rados na Penitenciaria do Est.a-
e restabelecer a ordem. pe'.ores de seguranç!l' seguiu aque· i Nesse almoço, a. que co��arece- DEL, MATTHIEU VERNEUIL rem armenios os três iudividuos do, deverão doravante, ter em\

Em resultado, foram encontra- le mdividuo para Sao Paulo, deven- ram altas autondades mIlItares, e PIERRE BOURDON execu- detidos. Eles procuraram falar vista o que estabelece de t-do ser apresentado á DeleS.lcia saudou o homenageado, o coronel, . 'd "b'd' . I . .

o cre o
das mcrtas na sala de espetáculos, de Costumes do Gabinete de Im.';- Pompilio da Rocha, comandante i tados ,em 9 de fev6reno e 1558,

i
com o:: sa 1 ?S na hngua patn8, leI n. 72, assUlado pelo Interven-

M crianças e uma senhora, sendo tiga�ôes. I do aludidlJ bat!llhão. I na bala de Guanabara. m.as na0 obtiveram respostas. tor Federal.

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O (; A IL L A D O

IV I Floriaatopolis, Terça-feira, 12 de Abril de 1938 I NUMEROANO 1128

DOS TCHECOSLOVACOS Compravam passa-
gem de ida e não
pagavam a volta

EXODO

RIO, 11 "O Globo" noticia
que a Central do Brasil acaba de
constatar grave Irregularidade que
lhe vem trazendo aos cofres gran
des preíutaos.

Cêrca de 8.000 pessoas trasitam,
ultimamente, nos trens elétricos
praticamente sem pagar passagem,
ulttlízando-se de um expediente.
São aproveitados nos" regressos OI
bilhetes de ida, não carimbados.

Acrescenta êsse vespertino que
jã foram tomadas energtcas provI
dencías,

.R

CATASTROFE PAVOROSA

A pilheria de UIU garôto ocasiona 34
lDortes e para ciana de 100 feridos

Absolvido o advoga
do Lopes Guimarãe.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHICAGO, II - As inun
dações estão at ngiudo tambeml'os Estados d,� llinois e Kentucky.
Mrlhares df' pessoas fora� forç·:.. � CHAR LAUTH

Icaí! a abandonar seus !ares, em

virtude do transbordamento dos lhe extinguir.à. as sardas. p��os. I ção.·

cravos e espinhas, sem " rmmme i
í

1105.
.

d Ih
. Não tem a tnâg1e ic-n-ClI peritos afirmam que o ven-: untação, deixan 0- e a cutis

cia dos olhos cust.isas, que·

I r d d I limpa, macia e fresca.dava que varreu o Lsta o e
muitas vezes desviam a

Texas, foi o mais devastador re-
a alteração relir?:i:)S(j, para a N;).(b meu-is d � 1 ,250 rou-

1
• a a a__________

�

I�istado, desde o ano de I Y 6. 3dm'r,(:�\) da semana. 'pagens, Iodas rquisúrna.s, feitas
ICerca de 45 pessoas estão Vai ser extinto o De- "1' Po,;úe sim, singela P. pu- rcom a o melhor material e o Idesaparecidas. palotamento do Pes... r.i. ';)0 [uente na sua estru- 1 'n3iGt apuro, lor sm :: t.madas I

O governador do E�lado d,-: soai do Exército I turn de ferro, f) sirnbolo da 111 !.' stud.os da Metro-Gé.ldwyn.Alabama acaba de ordenar

apm-I
.

I fé, plantado no pico de 111V!o.ver para il:; cêla, da nób:;-lida de forças da Guarda Nacio- RIO, 11 - O atual Depar-! um morro da ilha, dorni- bt�sca Ir- rJ)Z;jç�tO que r;.'!; csentaual e da polícia estadual, para as tamento do Pessoal do Exército! naudo a cidade, fllnal dos �R>i)mr;u e JuHeta ! ':pira-regiões atingidas pelas inundações. será extinto, a partir de ). de! que entram e dos que Fá- dos ern <'lI!é)drcs de [3"nnzo,Espera-se que o rio Alabame maio, sendo substituido pelá Di-'I em. GOZ<dli, Be,ticeií, Carpacio. Fia
uinj� amanhã o seu nível m.axi- reteria Provisoria de Armas, sob

I
Nada existe que mais Annelico e Beliní, -- !\drian e

II,O, Inundado numa area a ...aliada
o prefixo de D, p. A. Essa al- induza á ref!f"ção e fÍ, pre- Üliver Messd desenharem r.)��-

em 500 milhas.
teração será feita de acordo com] ce, que esses simples paus pagC:l1s n�a'Sol:JLaS que ofuscamDiversas turmas de salvam�nto as recentes instruções baixadas I, cruzados, que nos falam no o quarda roupa mais soberbo queentão empenhadas em conduzir .1- pelo ministro da Guerra para Iun- , recesso d'alma, de espera0- o cinema tenha m "'!I;)'!!) anleslimentos a 24 crianças qt!e se a- cionamento dos dívt',ws orgaos 1 ça de sac.rifício e de fe. de «Romeu e Jl.die'ta,}.cham recolhidJs numa fazenda, criados pela lei, que remodelou a ! Estás arneaçanào ruina, Um Bútice i encuntrcidJ em

depois de terem Eido salvas de administração Central dI) Ex�rcí"1 Santa Cruz. Veron'). irl pirou o Vt,.ti,:o :>prc'
u� oníbus esc?lar qu� as londu- to.

,. i Estás longe, e o cami- sentado p'Jl Norma Shearer
;iJa, o qual fOI colhtdo pela en- Pelas refendas lI1struções, a I nho apreste que te di aces- em sua p;imeira cêna com Les.
xunada, em ?lcíla esrrad;\. Diretoria Provisoria de Armas, 50, tornou-se abando0ado lie Howa d, cênil qJe se passa

paBsada a fase transitaria, que irá e IOVIO. na cela de Frei Lou:enço, CJueCHICAGO, - Notí.:ias pro- �té 31 de dezembro deste ano, Faz-te flpené;S companhia é, a projosit_,. copia exata do
cecentes ('O estddo do TeX3S in- r.�cebec': a denominação defini· hoje, o capial bravio que qvadro ,,3. jerorúmo» d� Car- iformam que grande numero de tiva de Inspetoria Geral das Ar- te cerca a base. e de 10íl- paeclO. IlJaços de petroleo acham-se inun- mas de· Infantaria. Cavalaria e ge em longe, no pequeno

._. . __dados, em consequencia dos vÍ()- Artilharia, tendo a seu cargo t.o- \
nicho qu;� lá existe, tremú- O I·ei Zogú eseülhe O

I'leEtos kmpo::-ais que têm desa- dos os serviços e questões que se h medrosa e batida pelas enx®vaibado sobre aqueia região, durante relaciollem :::om o pes:;oal, mate- Visitas, a luz de uma velí-
(ste mês. riaI e creditas distiibuidos ás ar- oha. acesa por mão pedrosa PAf·r '�, 11 _ E[:guanto se IOs fazendeiws informam que maR que lhe ficam StlDlJrdinadaR. Não faz mal! continua- julgava qu::: rC5tivcssem e,�' �ou- I'cilhaces de ani[WHS, inclusive boi!"i rás acolhedo a e Lôa a dres, o ici logú da AibanIa e(ameiras e ovdhi'ls foram bagados abençoar esta ilha f!.mno�â, I seu secretario chfga;am a estalidas agu'.1s.

�

I U· que sendo ilhada se esten-

I
capola! , começaram jego a es-

"

Informa-se ainda que 40 a 50 Acha-se no nlf! o sr..
de aos téUS pés. c, lhel' o cu.arJonoupa de primei-.

d f
. Vicente ao b; or cento da 5iltra e trigo OI I Os que de longe regres- I ra e O� trajes para o ca,amento(oosiderada inutilizada, em ví�tu-

P' I sarem lançarão ainda os ,do rei que se p.fetllariÍ a 27 de Id I RIO, 11 - or vIa aéreode das inun ações.
d olhos em tua direção, e os I I '1chegou a esta capitaL. proce e�lte I que se forem, ultimo I

aon .

iC de São Paulo, o sr. VIcente Rao. no
CHI L\G.O, 11 .- Àté <)

memento, vol\'c[:10 f,ua vis- . ._.

r"r"'sente momento elp.va-se a 48
t d t -otn <3U I.!'D I"

'

a rrocuraa o- e L 'H
-

hl J �.,.J �:::; ��::H;::) ! eH vo numero de vitima.s em conse- dade!
sital'á Ge-&-juencia dos violentos, tempOlais, O 2 i9'. ;a n ive r-

'_H:guidos de grandes 1I.!Unc!"Eções, Sa r io d d fu n _ A. í ')ova
que ... êm assolando varlos sta� I -�

d _

I'dos da União norte-americana. d a ç�o
/'

e _._.

ROMA, 11 _ Ar:unria-se
E' lambem deconnécido o pa-I CU Ia ba

.

f I que o sr. B':nito MU:õ'oiini

ViSi-1 A's 21.35 no TEATRO Em rA5A as aU03d· d d 60 O pOllto sera aeu -I.. d 14 15 16 d' peças PAIS e O SUAVE MILAGRE DE JESUS
fá elro e cerca e pE&soas,

I t t· lima nos )as ! e e

à� 1. Ortiz àe Pineào e Carlos 5óes respe-I.resumi,ndo�se que t_cohé1m sido vi·
. RI,O" 11 -, No In.slitut!J Na- a IVO

I ma;o,. a cidad�_ de �en�va, ond�,_ j' itvomente pelo elenco àa NACIONAL. sob otunas das lIlU daçoes. ClOnai �e MUSlc.a reaflzou·se u.m'i S. PAULO, 11 _ Em to- !lO dia J 4 plcnUDoara um dls fr���?�Cinio àa "Companhia 5egurança InClus-
- 1 st'ssão lltero-mllslcal, promovldafd .

_

t
J' r curso. I��������������, • •

1

M I as as repartlsoe, es armalS e
--, ""� '12m '-

(-.....h O
NOVA VO 'K 11 -- Sa- Dela Centro atogrQ)�sens_; e co-

.,.
. f It f 1---.----

TROPOLITANA'_
ave, nbe-se que morr�[',j'm' 57 ppssôas �emorativa do 219'. aniversario m�mclpals.o porfJt� sera ac.u él IVO,'

CURIA ME Ce a ré
-

.

d - d C '�b' C::"b qUInta f: sexta- eIra sanlas eno,
.110 oéste central, e do sul em. COli- ja fun açao e Ula.� • ...,o re

�abado de Aleluia.

Isequencia d� um furacão e Inun- o as:.únto a senhora Maria Arru-
5 6 f' t

- f h •

S
FORT.ALELA, 11 _ Cc-

· �

, . .a e .a- elra cs ara0 ec a-

A
.. Ao

b a emana.lação 15 mil pessôaq "e cncon- da Muller, espo�a elo mterventor
1 b d t . V ISAS 50 re I meçou o inverno promissor em

'>, . •

.• . dos os ancos es a praça. os Ut!.am·Sl� a� desabrigo nos Est�d?s JulIO j\/1�ller, pronUl1CIOU uma

quais, no sabado, observl1lão o todo o Estado. De todos osda Géocgla, Alabama .e MJs�ls' conferenCia.
seu horario do costume. Üeixa- Santa pontos do interior informam, que�ii., onde_E:.��eran�a VIda 31

__.
_'__

1
,rAo de funcionar, igualmente, as Pelos resullado5 que estão destinadas a produzir nas almas, aN� t:huvas. c1áemh cop�osamente •.

.. .... ..

B I d T' I d M I d" esta capltr c ovo:! mterruptli-° sas e Ilu os e e erca- recomenda a Curia Metl'opo Itana que, em to as as paroqUias,. se

C I I -d d f mente ha 24 horas.darias e nas Asw('iações .omer- celebre. como de costume, com a passive so em a e, as unções
clais não haverá expediente na- da Semana Santa.
queles dias. Quanto á rVIíSS3 cesada (não cantada), na. 5a. feira-santa,
0: cartor.ios funcionarão no seu

I só pode ser celebrada, CO:'/1 LICENÇA ESPECIAL do !.(overno Conoertos e Um....ahocano hahltual. metroDolitano.
•

Nas igrejas de regulares,. no referido difl, só. po.de .

ser re

sada r,Ãissa NO uRA lORJ0 PRIVADO, para dlstnbmção da
t1wrada comunhão AOS RELICIOSOSr ou, sé faltar dito orato-

ri;, na igreja, m35 DE PORTAS �ECHA.DAS. ..

Durante o tempo da des'lbnga, cs rev. dos srs. Vlganos e

mais Reit�res de igrejas, sem emitir outros assuntos de interesse
geral. ou peculiar ás suas paróquias,. não _

deixarão de fixa! a

c'ellção sôbre os ya'cramenlos da pentlencla, sagrada comunhao e

15 .

-.. T 'II" Qu�m viaje pelo iote-

pessoaS I rior do B�asil. p��c ob�ef-
b

. I var o quao rehglOso e o

a r-IQ.'o espírito do nDss� POV(�.c:::,) I O tema catolico e es-
I

CHICAGO, 1 J __ o O� Es·'pes;,êiDS. A situação, entreli1llto.1t,�jos AlabalDa, Georgia ç Tv e ta tnelhoralld::> no oeste centeal
n, sse, vêm sendo bat;do3 por Ire- e a Iest f' ,

(ll odos t�rnporé1is e e,iOf�es inun.' I
'

d. ções, Em cor.seque ncra, venli- I

crrarn-se, I3té "gora, 16 mortes, II &'�'... HARL A WJ T He l-vando-se aproximadamente iI \"'.� . f-'\ � ,
1 :JO U 1l1.1ll1C1U defcndos. é o creme que revolucionou o .

i
.

CtA{nln�10 �l �:eguu".° Iuricso vendava] ampaça a- mundo velho, e , (r, a rcvoinciona

a! n. ii\r:r)poli, la'r.'_.�;m p_,s"t;,:gir a costa do Atlautico. ''\merica do Sul. súe a SUl cruz.

CHAR LAUTH I Não é o Cmt!) Red'ê:[J-
tor

,
imenso e !J.Jll, r:doca

do á entrada do Pio de

sern
pmto em todos os pavoa
dos, por mais rústicos e po
bres que sejam.
° lenho, sanulicado p

lo SélCiiriC!lJ do Senhor, do-
mina todas as ,:!cvilç6el,
onde a alma pi, foi colo
cal-o, cpontsndo a t'jdas (.I

não é um creme comum

,

fi um

]an\J:ru, com ;,é'US

braços eSle::didos,
gf.'�tD de acolhida t-

amplos

de ben ..

Pdschoa,Ovos pa,a
Coelhosl

a

expo

ElIIcalhe de um Pa ..

lhabote português.aríoca
DE

Domingó J. da Silva
USBOA, 11 - Informaçõe.;

procedentes de Gibràltar I\dean
t1im que o palhabote português
«Aieluia» acha-se encalhado en

tre Huelva e Cadiz.
As mesmas informacões acres

centam que 'a tripulação do rde
rido barco foi salvo.

a Rua Alvaro de Car.valho,
E�qu1r�a Felipe Schrnidt

17
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SABADO DE ALELUIA, 16 IDE ABRIL DE 1938

II Baile da Champagn.e
,

F loi ianopolis, � 2-4-1936
..

-'.;: .

casamento· sacramento.

_____"=-"""-'1Ciub florianopolis

Disthu:ão! Elegancia! Alegria!

Traje a rigor ou bt-anco

MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven

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

A pósse da mesa dá direito a

Um Litro �de Chainplgl1e Mosele] gratis
que será servido durante o baile.
NOTA. O -Charnpagne Mosele» é o melhor «Grande

Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen-.
te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo
maior Enólogo italiano, Professor dr. Alfredo Ma,il-,

I

zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus-

1l.,__ tr_ima vin_i_c_olma__d_a__E�_unro_p�a_.=_� • ......�,

�
I�
I
I.
I

Em 980 quilociclo�:
. _I���

Ou�am. hoje pela

Programa diurno.

PRE-8, Sociedade

Rádio Nacional

"0 Rio de Janeiro

Das 6: 5 ás 18,30 horas

Programa noturno

D.\S H.OO ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROtAND

A'S 19.00 ELEMENTOS DA COMPANHIA GIL
DA ABREU, VICENTE CELESTINO

com

Orquestra àe Dansas
Eàuaràn l?atanê e-.sua Típica rarrlente!ll.
Regional àe Pereira filho
Raàamrs e seu 5wing five
Romeu 6hipsman com a Orquesh'a ôe

Ccncertas

A's horas cl1:rtas, jornais falaClas �am no
ticias em primeira mão. forneciàas pela A NOJ-
TE, e oferta da rasa 6uimarães Ltàa.

'

A's 2]'30 CANÇÃO DO DIA.·· por La
martine Baba, _

escrita e interpretaàa; uma
oferta àa DUAGAO.

Fi's ]9,30 PALMOLIVE Programa em ca
àeia cam a Eaàio Difusora õe 5ão Paulo. A.,
tuam Dircinha Batista, Castro Barbosa. lar
ge' muraà e Orquestrüs àa Hacional,

A's 21,30 HOITE HA ROÇA um programa
tipico caipira com Alvarenga, Ranrhinho. Xe
rem, Tapuia sua Tribu, Augusta Calheiros e:
Antenagenes 5ilva.
A's 23 hs. rLUB D05 fFlHTA5mA5 ram La"
martine Babo e 5iluino Heto

5peaker - Oàuvalõo rozzi

AMANHA - ORLANDO SILVA

de maquinas de eSCreVeI,.
rádio!"! e aparelhos em geral..
Rua Conselheiro-Mafra n� 66,

Operado o sr. Flores:
da Cunha

MOTEVIDE'O, 11 - O,

Florianol u!is, 29 de março de J 938.
P. Fí-U] EVAf�ISTO SCHURMANN

Vigario Geral.

sr. Flores da Cunha foi submeti.·
do ontem a uma intervenção c'i
rurglca. O seu estado é satisfa-
tc.l,io.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LEILAO
Dia J2 as J9 horas, no Predío da

Praça J5 de Novembro n. J5 será
vendido em Leilão os seguintes mo

veis para sala dt: jantar, sala de
visita,. c:uarto de casal � solteiro.
Quadro i maquina singer 4 gavetas
, muitas miudezas.

LONDRES, 11 - Anuncia-se
oficialmente que o sr. Donald
St. Clair foi nomeado consul ge
ral da Grã Bretanha em Viena.

O sr.' Donald SL. Clair era

consul geral na Baviera.

,.."

SALAO PROGREISSO,..., O Unico!
Dia 14 CINCOENTA co�nros da ·'nossa loteria"

Jogam apenas 15 milhares Inteiro 15$000

.

A Ma�onaria na oi inião Consul inglês
do gré�nde pre$idente Viena

nor·te�aDlel�icano
S. PAULO, lI-Uma comissão

de austricos residentes em São
Paulo, procurou o <Diario da
Noite» para protestar contra a

distribuição de listas, pelas auto
ridades consulares alemãs, afim
de que os alemães e austriacos
nela consignem juramento de fide
lidade ao sr. Hitler, hem como a

aceitação da anexação da Áustria
pelo Reich.
Declararam 01'1 membros da co

missão de austriaeos que aqueles
que não assinarem as referidas
listas serão individualizados e

considerados inimigos do nazismo,
;;.:;aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii...iiiiiii,---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,,,,,,,,,,,,,,,__õii=iãii...:_i-.= para perseguições futuras. Lembra-

ram ainda que, segundo o censo

de 1934, á colonia austriaca do
miciliada em São Paulo, atingia
a 12.000 contra 26.998 da colonia
alemã.

Ti auk.lin Hoo..evelt, presi-: derosa e influa em favor da paz
dente' (les Fstarlos Unidos,' no resto do mundo.»

comparecendo á «Loja Ar-
I

(D'«A Ordem», de 17 de Mar
chiteto », onde se efetuava a ço ultimo).
solenidade de exaltação ma

çonica de um de seus fi
lhos ao gráo maximo, pro-]
feriu bela oração, que aqui I'

reproduzimos, traduzida da I

revista ,The Cabletow », de Isetembro de 1937, pagina
301:

«Guardei, sempre, em agrada
vel lembrança, :1 dupla ventura

que a «Loja Arquiteto> me pro

porcionou. nesta memoravel ceri
monia, em que exalçou um de
meus próprios filhos á plenitude
maçonics; em minha presença
conferindo-me, nesta mesma sole

nidade, o titulo de seu Membro

Honorário, que me dá ensejo de,
('(lU} ele, figU�'ar nm mes�(I .qua-Idro. A propna grande signiíica-]
(:10 rlp"ta ocorrencia valerá para i
r.ue eu nunca a esqueça. !
1

Cerimonias maçonicas, especial-]
mente .como estas em que venho i
ele tomar parte, fazem-me sempre i
desejar que maior numero de i
meus compatriotas, de qualquer J

J arte do país, mi�item na Insti-11tuição da Fraternidade.
Depois que estive convosco pe-f

la ultima vez, viajei muito, por
varios paises extranjeiros, estan

{�O em contato com irmãos ma

çons de outros Orientes, e tenho

contemplado a obra maravilhosa
da Instituição em favor dos nos-

80S semelhantes. Tenho verificado
o mesmo entusiasmo em as nos

sas colonias distantes. como em

nosso territorio, assim, tambem,
nessas longes terras do Pacifico,
que percorri nestes dois anos; e

quanto mais me associo ao traba- O padre GOI·ayeb falando aos jornalistas
li.o da Fraternidade, mais imbui
do me sinto pela caridade e a- RIO, 1l-Está instalada ha l territorio amazonico, posso afir-

I

nimo que ela desenvolve nas dis- poucos anos no Brasil a Missão mar que os primeiros que chega- I

posições que em meu coração mais I Libanesa Maronita, a que perten- ram em territorio brasileiro foram:
. se enraizam pela assistencia e ce o padre Elias Gorayeb. Este os fenicios. Visitei inumeros mo- i�,

amparo á infancia, atuaado tam- sacerdote, com o intuito de estu- numentos e descobri inscrições I
bem (mais do que isso) corno dar as possibilidades de introdu- que provam definitivameute essa

fermento de que brotem em to- ção no extremo norte do país das asserção. Templos, monumentos e

da a parte uma sociedade melhor missões maronitas, realizou uma inscrições em carateres fenicios
e uma humanidade melhor. grande excursão pelos sertões da ao lado de costumes em certas I

Já não desvendo um segredo, Amazenia, da qual, acaba de re- tribus indias permitem concluir
dizendo-vos que eu desejo que a gressar a bordo do «Bagê», atra- que os fenicios foram os primei
Maçonaria de outros paises ve- cada ha dias na Guanabara. A ros a chegar em territorio brasi-
nha a ser como é a nossa. reportagem ouviu-o, logo após leiro.

Como é sabido, nossa pátria seu desembarque, obtendo in te
vive sob um regime de govêrno ressantes declarações. Disse o sa

de ordem, a mesma forma de go- cerdote:
vêrnosob o qual viveram nossos -Inicialmente é com o maior
paes, e dia a dia esta�os reali- prazer que tenho contato com a

zando progressos nataveís concer- imprensa. Jornalista que sou tam- -As missões têm feito prodi

nentes ao!'! profundos problemas I bem e correspondente do «EI gios na Amazonia. Capuchinhos,
de govêrno. Desejo dizer o mes- I Puehlo », de Buenos Aires, man- saliesianos, agostinianos e outros i,
mo a respeito de outras nações. tenho uma seção regular em que missionarios têm ensinado aos in-

'

Mas é para lastimarmos (porque tenho feito uma propaganda enor- dios o trabalho, a organização e

é um desfavor) que alhures a me do Brasil e orgulho-me em di- a cultura e hoje pode-se dizer

Maçonaria tenha perdido m�i�o zer que tenho colaborado nessa que grande parte das tribus ama

do seu antigo poder e o prest�glO amizade argentino-brasileira que zonicas estão integradas na Civili-Icom que, em outras êras, onen- hoje é um motivo de orgulho pa- zação, obra que se deve exclusi
tou uma bôa civilização. Entre ra a America. vamente aos missionarias que'
tanto. o que se passou em outros Voltando ao assunto de sua trabalham junto aos indios bra-l
países não me inquieta ao ponto viagem Amazónica, declarou o I sileiros. Ide preocupar-me, porque a nossa padre Elias: ,

sociedade democratica segue o ca- -Volto do Norte encantado e
-

minha progressista da Maçonaria. com o meu juizo completamente íChumboE é por isso que eu enalteço .a modificadQ. Pelas informações i
• .....:: •

felicidade de vivermos na Amen- que tinha não me era possivell VENDE�SE grande quan
ca; porém, ao rendermos graças avaliar o progresso do norte do I tidade - Informações nas
por isso, não devemos fazer como Brasil. Eq!. todos os Estados a 'I f"

"

d
"

fizeram os fariseuR, aos quais não civilização marcha a passos de O .c.nas este Jornal.
assemelharemos; mas 0 nosso a- gigante Igradecimento deve ser como, odo'

II ChamberlainBom Samaritano, que se desviou A maior riqueza do
de seu caminho para ajudar seus

SOU recebersemelhantes menos afortunados. Brasil
Esta é a norma que, como ma-

ço'ns, devemos seguir. O Amazonas-continúa o rev. grevistasAproxim�-se o Dia de Graças e Elias-está destinado a ser o

espero que, ao rendermol-as, roga- grande ernporio e a maior rique-
remos ao mesmo tempo que nos- za do Brasil. Verifiquei em mi- LONDRES, 11 - O «News

sa Patria seja cada vez mais po- Ilha viagem que só em frutos I Chronicle» noticia que o primei-
existem m'lis de 40 especies des- i roo ministro sr. Nevile Chambe�
conhecidas absolutamente no sul Iam se recus:m a receber em Bl

e que têm as mais variadas apli- riminghum uma rleputação de

cações na industria, na medicina, grevistas da usina de aviação de

na alimentação, etc. Rover que desejavam expor· lhe
dirétamente suas queixas.
A propositQ observa· se que o

govêrno britanico adotou a nor·

ma de se atender a tais demar
ches por intermedio dos membros i

-Depois de profundos estudus> I do palarmento ou dos grandés IfejtQs em �üerentes :partes do chefes das Trade Unions.

RUA FELIPE SCH\'. � lT N. 5
";;-�;;-_-iiiiij;;; ;;;;__iiiõiili_iíiiiiD_. , _-,,-

..;,._..-=::::;;.;;;;iiiiiiiiiii---------

em'Protesto .dos austria- CAR"rAZE�.. O apetite
cos reSidentes em <..1.1 das creallf,

São Paulo DO DIA

é incontestavel
mente o diario

da Capital de maior numero de pagi
nas e indiscutivelmente o de maior
circnlat:ão.

A GAZETA

Os prilDeiros colonísado.
res do Brasil

Para as creanças terem apetít
os orgãos digestivos em �erfe1to�
cíonamento, é índíspensavel /'

J

"-,
cebam os alimentos á hcr. ano

abstendo-se de doces e bonl.Vi TI
tcs só devem ser permitidos

•

uJ)
preparados no lar domestico Lu f'\j,
quiridos em casas de confiança I: i.,>J.)'
dos em horas que não perturbem p
necessário descanço do aparelho di
gestívo.

As vitimas de desarranjo gastro
intestinal. sejam creanças ou adulto,"
devem ser submetiJas a uma dleta
cuidadosa, para que o mal não s

cnmplíque, Nestas ocasíõcs, os com

primidos de Eldoforrnio da Casa Baíer
prestam otimo serviço, porque fazer
cessar com presteza as deieções
quídas, protegendo a mucosa intes
tinal de complicações mais serias.

ODEON� O Ii�er dos
cinemas

Preços-2$500 e 2$000.

Não queimarão as

mãos na fogueira
espanhola

O trabalho das

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7,30 HORAS:
A formidável produção da Fox

com o baritono Lawrence Tibbett
e a adoravel Wendy Barrie

missões

Caneão fascinadora.

recu

Os

Vestigios da civiliza
t:ão fenicia

CINES COROADOS

REX, ás 7,30 horas:
NASCI PARA DANSAR, com

Eleanore Powe!l e James Stewart.
Preços-2$500 e 2$000.

ROYAL, ás 7 e 8,30 heras:
SHERIFF A'S DIREITAS

com Charles Starrett.
Preço-l$OOO.Adoração

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

V d
trma guí-

en e-se �h�t;ra�i PARIS, O-Os círc��os dtplomati-
vanca (maquina de cortar papel) em I

cos pensa n que a política d'l zaoi-

perrerto estado. nete Deladíer=-se chegar a ser cnns-

Informações nesta redação. tituído-não serã diferente da de Leon
Blum, príncípalmente no que concer

ne a Hespanha e o Medíterraneo.
E' tido como certo que a França

AGOSTO não prestará ouvidos aos persistentes
apelos de Barcelona para que seia
posto um fim a não intervenção c

aberta a fronteira franco-hespanhola
ao trafico de armas e munições para
a Hespanha legalista.

Seja qual fór o novo mínistro do
5 de Exterior-c-pois a permanencia de Paul

Boncour não e certa-A Grã Breta
nha e a França estão de pleno acor

do num ponto: Não queimar as mãos
na fogueira espanhola.

l�dorat)ão
-----------------------------

CLUBE 12 DE
De ordem do sr. Presidente, tenho o prazer de convidar

aos srs. sócios e exmas. familias para a SOIRE'E dansante que es

te clube realizará em a noite de 16 do corrente SABADO DE
ALELUIA, com inicio ás 21 horas.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis,
abril de 1938.

NARBAL VIEGAS
lo. Secretario

Gruposestofados
ean pano couro

Couro legitimo
Gobelein

Veludo

•

desde 320$000
,

50 nos

MOVEIS
",.

SALOMAO GUElMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nest:a capital

MACHADO
Pinto Caixa Postal 37Rua João

,

'
,

'J"
, '" ,. -'''-,'. ,," . e, ,'."
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Companhia Naciona� de Navega"i
çãtJ Costeira._-----

I r::�ço Telegr.: DOL". -- Caixa Postal, 32
",:;RANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'AGENCIA DE VAPORES

anhia Salinas Peryr.as=-Rio
Torres & Cía. Limitada -Rio

cação Brasileira Lirnitada-Rio
td(gação Cabofriense Uda.--Cabo Frío
1), ssenbrand() & Cia.-- Santos
D' f_:'NS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO(L ç

.. 't;egação entre BUCAr�E!N (Joinvile) e: SANTOS,
A�J�RA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

N O::,EstrE�it.o Ponta do Leal

Capital
FutuiQ! da reserva

'IOG.OOO:OOO$OOO
"'259.746:100$000

I� EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
t�

!,.� AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

';1 AGENCIA LOCt...L RUA TRAJANO, No 13

i Abona. em conta corrente, os segúintes juros:
-; 'ep. com Iur is (CO.i'lERCIAL SEM LIMITE) 2% ala

'�. Iimttados (limite de 50:000$) 3% ala
'. populares (idem de 10:000$) 4% a Ia

de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam
bem de quaisquer ímportancías) •

. aviso prévio de 30 dias

\�em (l,e 60 dias

'rem de SiO dias
.

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

3,5%�ala
4% ala

4,5% ala

4%1ala
5%:<

4,5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo::proporcíonal.
Expediente: das 10 ás 12 :e das 14 ás
Aos sabados: das 10� ás 11,30 horas

Endereço: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

.. �. \
·1
/.

�,l\I�=":_:l!:W:*:5':.í"":_:�:"===':'.:-_:*;=:":w==«=====E&"jEA 7'r')!:&?& H Siwpmee"'Z'7"'5MFM �

�j A ���
� d�;jtg

p� ,

I não :":;=-�e rec'ame. visite suas éxposíções e

verifique os seus preços

Iscelanea
.

TRAJAiNO
I(iorianopolis

N. e

-.r;

,.

"

I Obras contratadas noll· semestre
� de 1937 � V��gr:::..:�E
� �
� donte emlconcreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � Uma grande área de ter-

� Ponte de�concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-e loinvlle) � ras no lagar denornlnau

� Prefeitura e Forum de Mafra' � Barreiros, com quatro casas
..

� rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira'
n Grupo Escolar de Irati � todas em perfeito estado.
� Maternidade de Rio Negro � Uma cocheira para seis'
'9 Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � animais,. bôa chacara, ótima
� Diversas construções de residencias � àgua. um pasto especial e

� � uma linda práía de banhos.
7B�����V,4G3��t��l����AJ;�� Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros .

...................................

Mc�vimento Maritimo ..Porto Flarianapalis

�ervioos de Passageiros E=: �:te Cargas

AdvogadD
J. Bayer Fi( ho

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

O Paquete ITAPURA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAQUE'RA salrà á
rente para: corrente para: ",'

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de [anei.o,

ncarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
»das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e CabeJelo
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demais por·
do do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
7ecebitêarg-ãs"d'é-ímpôrtação,' do País OUl do Ex- ,

'teríor, para desembaraço e redespacho para AVI·sO Rece?e-se cargas e encomend�s até a �esp .ra das salda" do? paquetes
as praças do interior e e�lte-se passagens, nos

_

dias da� saldas dos mesmos, á vista do a"

DE�VIO DA E. DE FEr�Ro ARMAZEM PROPRIO testado?e vacina. A bagagem, de porao devera ser entregue, nos �rmazen5. da
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS Companhia, na vespera das saldas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratUita·!
��. '. ..-,.-. .� menté para bor-do em embarcações espeeials. I

P��)]�-- ���� ESCRITORIO-PR1-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
i

A Favo r ita I ARMAZENS-C;:::D::��3i��O;;�;:esEN:�:L:G.:::::RA
� �J. SANTOS CA R_D_O_S_O _

I� ���.A:VAVA�����p'�v�v�a
E I·

�

f it t;' �� �
m oterta a sua avorl a � � Cálculo de qualquer Ptanta.execução, tis- �

{i � estrutura em con- - catlzação e direção ii

R F!' S h" 7

,I

� ereto armado df; obi as ;�l Enxertos grandes, quall
ua e rpe c mitd n· e 17 a

� e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIG.u
§ pleto para constru- � PERA. LIMA e outras varre-

� -

d t
� dades.

� ÇOE:S e pon es em � Um pé 2$500, duzia 24$,
� concreto armado � cento 180$000. Extra fór-

�
� � te 3$000 c. U., LIMOEIROS

� � enxertos muito fórtes, de

Oi�, B IJ Lu H E T E S
� CEClLIANO. MIUDO, GA-

w

� � O C
•

aOb"
LEGO e EUREKA, 1 pé,

� � mar arnelro ril lira 3$500, duzia, 35$000 .

.� Federai e Santa Catarina

�
� CARLOS NTLSO

� NOS CLi\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �� ENGENHEIRO l:IVIL

.,...1 . f)'

��. � Rua 1�deIlllNovembro, 416 - SALAS1��l�DAR : VENDE-SE
�1 • �

,

�\...
,

� ti�n d ft BraS Im I :���I
' Uma extensa área de ter-

a ;I m"y U
.

� � ras, no lugar Barreiros, com
:<9'- Tel 1503 Cur.al.aba • Parana' � duas casas de madeira, pas-
�
.•

� to para multas rezes, diver-

I
sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba
nanal e bôa chácara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

-

Souza, nos Barreiros

Para o Norte Para o Sul
Desem ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Laranjeiras

Sandalias e sapatas de
ti .-.S Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e dí-
retarrcnte da fabrica.

I
CORTUME -- BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca
sacos, Gorros. de couro, cintos, etc.

SEÇÃO' de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á. Caixa Postal 124

�Café-Restaurante São Pedro
"- FJA êl!iOAOVAV -

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

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE SCHMID'I1

Proprietario: - IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
tratamento do empaludismo e das melestlas da pe-

le e nervosas pela Autonemotnerapia .

, Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consu/tas:-Das 8 às 11 e dasi 14 às 16 horas

--__---'

Dr. Camará Martins
-------------------------------------

,<ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR

CONSU LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariarrente das 5 ás 7 da tarde

Especialista em molestias do aparelho genito urina
rLO do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Ctinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade -médtca.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médíco-Círurgíca do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor do serviço

médico da Assistencla .dentaría infantil do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 1 1 - FLORIANOPOLlS
,

Mo!estia's e Operações I
dos

01-1-108
OUVIDOS, NA[�IZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
-----------

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

de Florlanopolís
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia doRio.

.. Consultas diarias das 4 ás 6 112

II RLa Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORiANOPOLlS

,. .

I I, N S T I T U T O O E O I A·
./: GNOSTICO CLINICO

DO

Ii,� Dr. Djalma Moellmann
. j�l

'���Com prática nos hospitais europeus

'IiI" CLINICA MEDICA EM GERAL

: Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

II
RAIO X

, GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA
, CUMCA
Curso de aperfeiçoamento em doença. do coração
(diagnostico preciso das melestías cardíacas por

traçados electricos)

�,
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

I ises C I in lcas
Exame de sangue para diagnostico da sifiiis (reaçôe3 de
Wesscrmann, de Hecht Tzu, Kahn e ,'!achi Zorge) Oiàg
nostíco do impaludismo, Dosagem de 1... �a no sangue €tc.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeclc, para dia
gnostico precoce da gravidez}, Exame de puz, escarro, li
quido rachidieno e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

I TELEFONE t • 19

I
. Diariamente das 16 ás 18 hs.

1
�__iiiiiiiiüiFiiiiiiiiiiiiiiiLiíiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiN��O�P�OH�L�'�S���
['Dr. '�icardol"��;�?�iO Mo.1
,Gottsmann. reira tem!seu escríp
Ex-cheíe da clinica do Hespi
tal de Nürnberg, [Psoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeolalllla em cirurgia

geral

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-fene 1333
Con3ultas das 13 ás 16 hrs,

_I

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

alta cirurgia, ginaecologia. (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

1

..----..---------- -·r��·-�·����··�·�·�··�··
I

. Dr.PedroCatalão
I

I
I

!

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da :

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI aes
Ex-interno do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospiial

Graffée Guinle e Sanetorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
molestias da

CABECA E PESCOÇO
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E

I
' OUVIDOS

CONSULTORIO
. 18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Glona

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

IRes.
Rua Bocayuva, 1 14
Tel. 1317

------

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direlto
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- l_Ita Catarina. M

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, l31
sobrado sala n' 1

SANTA CATAHlNA '

t�,

\

\ .

I .

I

Dr. P. (amara
Simões

tórto de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277. -

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestlas de
Senhoras e

Moléstias de crianças:
Diretor da Matemidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidaae
até ás 8 112 da manhã
e á !ar�e�, Consultorio:
ANITA

.

GARIBALDI, 49

PARANA'

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA [GERAL:
PELE e SIFILIS

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

ca e de Leboratorie.

ELETRICIDADE ME'-
DICA; .

ALTA FREQUENCIA };
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1 1 67.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

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

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.28')

RESIDENCIA-l{ua Este-

l_._v��t;��r 1�·3 �6
__

1

-
.

\

Dr I Aderbal . R.
da Silva

:�I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

I Dr. Pedro dalMoura Ferro I
•

Advogado
I I�uá Trajano, n' 1 sobrado

1
__

Telephone n' 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I:A f�wl?trI6ra�_
.. !

�l,� ��,�_ '.

E L IX I R

Tapajós
, 'iI/i preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa tloraJ

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PL.'REZAS DO SANGUE

T'
I E CONTHA ULCERAS

! DE BAURU', FERIDAS

! ANTIGAS, ULCERAS MA-
,

LIGNAS, ETC, USE

NOVIDADES! VISITEM A Elétrica ,1

t�� ,I
II �� -��---<::" ,

/I

--- I'

I �rlifi ����ii»a�'Jta Martins i
I

4,,;" ;:'11

I Diplomada pela Universidade de Música do
Rio de janeiro

Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residcncia.c.São José (Praia Comprida)

preço-25$OOO mensaes

Em FlurianopJlis--50$OOO mensaes

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE H/\DIO, CONSERTeIS E, AUMEN,

TOS PRCiCUREM

TEM SEiVF';'ZE EM STOCK E A' Vt�NDA. POR
PPE'çr)� '';:r.� I Ct",'1P!, rr'or)R'c'S N li PRAÇAJ.\. ...... _ ... J .....1!._-' l ,IV!I L.. ! \J .. 1:'4'- f\.(. ,

l\!iATEf(l � J� r;,r r;'TR' I(�()(� T U��I�PE·S r: ABAT-1, 1. J ;;.1_ l_;L, ........." J .. ,_�,- ......JI Li _o.. L

jOURS ELEG/\l''-lTES E MODERNOS

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.
Unico a�\ente no su! do Ih·asil

I'� '�
"

;1r �.. 't-J ,Qi1- � C r\,sr.:JV\.,_)I..<.!
FLORIANOPOLIS

I

1�_��T�'�''V7���_''_�������''''�'!I��_1
-r ' I
I' NESTES DIAS DE �:AI OR INSUPORTA.
VEL, DEVEIS FAZER SEU POf\;TO, COM SUA
EXMA, FA��IUA,NO BA�'i M�RA"
MA Fi, O RECAí'\ [O MAIS AI)l;�AZ!VEL
DA CAPITAL.I!--'-V�ii�e�j�r Bur·iguI Ip�'clil() na Orde,m de,'s Advo.gados--Secção .de S. Cat<Hina

I .f'" �-V "-') ,-."A r-.)OI /�:-\ ��J \�� \,.:ii �_ ,

� II �(!nai':l�\i!!s �miga'\fail e judiciaIs
; Comercio - Cível e Crime nas comarcas de Só no 1\/11 RA 1\/1 .i� F..?

';'������l i'" ---'\7e:N-E)'�EM
"'!?'���&![;"'��[�k'Jli1i\''3'i'''iS''''Jl..�m..M''� S"� "l I

.

, f ..... �"os tres ena ets, a rua

�,� I rg(\: �}(f.l>l P"'llIf;� &',,,,,l... � S1!I\� ��;��.l% I M�� tlfi..... ;ne i!�.àV �fftmp �m �V Sdlla Jardim números 28�, 286
! pp; !kJ" � '':.�' � '.! ii! ��'i III, tl1 � ôí!l1Ii &7lI ag; v !lI a R.J1 � liiWIt � 11111 .J1 é! 288, todos com ótimas aco-

Engenheiros importadores .. Rio í5;Ôt6$'OOb�lo p'eço �•.
,

'III
t
S,-s. ).1,g,"ícU Itores e lnd ust ri 3is !

Tra tar nesta redação
I

r� .f1umenír! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo-
wm __ .. .. ·1

� micos, TfV\TORES, AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADO��ES, NI- i �=<ADIOS I
II'�
VELADORl\S, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

I Para seu concerto, prr cure i a I
Motores a oleo crú Diesel "CaterpiJlar" Casa M'lsical, qUF: conta com ii'

I o�icina melhor montada m ca- I

� Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven- í pital,�m decor exclusivo no Estado I
Rua João Pinto, J 2

I
I

Gazozas, Cervejas, Licorer, Refrescos
GELADI55IMOS, ••

Leghorns
AVIL.A

Escr'itorio Rua Cons. rVlafra, 31

FONE !56t CAIXA POSTAL, 140

,.

,

i

Waldefl1ar Nierneyer

Docente ,_ livre de Oftalm. da Urnversida
de de Porto f\legr� (Consult. Aven. Oet. l,�ccha
73), com longa pr3 tica da especialidade e curo
sos [' a Lii'op;:. d;p,l)m��(}() na Alemanha e no

Brasil, dará consultas ('!1! �'�ll;rionopolis dr> 1 5 eté
j:), lh: 'Ibrii

RE.:):LEl'K,If-\: Hei EL LA eOI�TA,
Consultorio. Rua Tratano. 1 -_ (junto com o Jr.

Camará Martins,
DdS 9 ás 12 l.' cas 14 ás 16 horas.

":MUf mv h' *a="'Mf;;;;P

quinto-feiro
14 de Abril'

" I

8- 'F5& *' �B

a BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções p'JUT�)� meninas e garôlas só

CAPIT L.na .'

Conselheiro Mafra esqutne da Trajano
��..ae·:---=� �-"- §a,-IIII#RIfIl�U�m �g .._ 'N�t � :;"�pMI' � ��Tl'óilI !'!!lM
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o regresso dos na

dadores brasileiros

Á C3.AZETA Floríanopolis, 12-4-1?�----------------------------------._--------' --------------------�----------�----------------------�-----------�--------------------------------�--

-

REDATOR: Carlos L. da Luz

O Aval excursionará· dorningo próximo á
béla c,dade de Tubarão,enfrentando os fortes
co'njuntos locais,. e 9 6lvi-celeste apresentara'
O seu esquad�rão B, no torneio início da L. F. F,

Como noticiámos, o Ava; excursionará á Tuberão, domin
go pr'Óximo, r orque o dia I 7 era vago e o alvi -celesie, aproveitaria,
(-ara. retnbuir a .visita ao seu valoroso adversario Hercilio LU7.

"Acontece porém, que: domingo passado choveu e o torneio
fOI trànsferido.

Em face
t midade.

M'\s quiz a sorte que nosso repórter encontrasse Irajá, Co
m�qe ard.roso defensor do alvi-celeste.

',' , ',- 'Aproveitou-se então o repórter, pare saber alguma coisa so

hr.�; tão fahd� excursão e imediatamente começou uma série de per-

deste imprevisto, o Aval perderia a ótima opor
ta, que terá um encontro com

Brallilino Fino.
<

BUENOS AIRES, li-Se
guiu para o Rio de Janeiro o pu
gilista argentino Amilcar Cafferat-

VE,'Vl AI' UM BOXEADOR serve a sua fôrma atual. do jogador paulista. souberem que êle virà, hca.ão sa

ARGENTINO Diante do que se passa, Caste· Os paulistas que aqui se en- tisieitos. Caso embarque para aqui,
telo Branco escreveu para Pimen- contram costumam fazer referen- [urandir serà experimentado no

ta, completando entendimentos le- cias elogiosas a Jurandir e quando ensaio de hoje.
vados a e!eil� no Rio, lemb�ando �� t T-i--t-"'--"-.-.-S-_-.-U----a convemencia de jurandir ser

O OC C e
p
a

._

·

convocado. A resposta irà ràpida, Vende-se uma, nova, com4 reço de ocasiao.

tanto que parece �rta a vindal12 112 H. P.-4 n,uda�ças,
tempo, consumindo 1 litro de Vêr e tratar, á rua Trajano, 12
gasolina em 40 quilomentros. Florianopolis

Dr. Pedro de Moura Ferro
combinada a realização, a 28 do Advogado
corrente, do encontro entre os bo- Rua Trajano I' (sob).
xeadores Lovell e Primo, (,)ÜI! .,.h fpossivelmente, disputarão o cam- f� �a e

RIO, 11--A sra. Dard Var- peonato argentino. Ce 11SUra
gas, esposa do presidecte da Re- --- IA chuva torrencial que caiu I ... Idomi d ã t' publica, manifestou desejos de vir Ju.oandir virá para a I pUS "aommgo passa o, n o consen lU
C bú, di fi

' -

,

r 'd
.. ..

fi
a axam , por estes Ias, a m

I eoneentra.;ãoh rea .zação o torne1()f 1?d1C10,
-

de assistir a um dos treinos do
CIlD.do o mesmo trans eu o para I' d b '1' ., ,

'-8' , . .se eciona o rast erro que Jf3 a
o'

:lm�ngo prbxlmo. _ f l França participar da disputa do
C" ';.-,,: ,ssl�d!

tam em �ao e e

l�oud-se Campeo.ato do Mundo.
as corn as que senam rea 1za as

na, reta da Base da Aviação Nã·
vai: .',

"E oS Ians: áutomobolieticos, ti
veram o azar; de ; não ouvir a ir

'r�di�çâO do Circuito Farroupiiha,
, pois esta prova lI.Imbem a chuva
atrapalhou.

Que tempo ruiml

A' chuva 'não permi IA sra.Getulio Vargas
tlu a realização do atilJtlstirá ao treino

, torneio inicio da

�unJa5.
, ..: A· principio Irajá nã'o quiz desabafar mas d,·p';:s le Urr. BUENOS AIRES, ll-_Che-, IJ'NDRES, II - O «Dai-
táf��,nlono:BURl, desabafou tudo. gou a esta Cidade a d leg'çaLJ,dC:lly ,Y11lli» recebeu informações de

.

" ••
Na �nteressanle �alestra. que.o nosso reporter �I'l nt�!ve com

I
nadador. S brasileiros qlJ� p�rtlcl-1 Viena, d.zendo que foram lançadasIr aja, soube que (J Ava! excueeronana á Tubarão, d��le()dendJ a pou do Campeonato rea, zaao em I ontem com grande confusão cu

-ua ida, da proposta que o alvi-celeste fez.
,

Lima, as im como diversos nada- culares rnimeograladas pelas ruas

, .. Nt'st�, momento .ch�garam, o Germano, o Beuoho. e o Ca- dores argenllnos, tendo alguns fi- ameaçando a vida de H,tler.
f)e�c1a. e Ir�Ja fez a. mais Importante declaração: «O � VGl apresen- cado em Mendoza. A policia alega que o fato
; rlr.a.' ��S? for excursronar, o seu esquadrão B" para disputar o tor- --

carece de irnportancia e que o

r,eló IOlC10. . LOYEl.L, AFINAl., LUTA-' mesmo é obra de comunistas
Tonto o nosso repórter agradeceu a amabilidade do joga- RA' EM BUENOS AIRES austriacos.

..IOf avaiano, 'pediu uma CATARINA GEL�DA, relirando-I
��> 'imediatamente, 'para írlformar os seul inúmeros leitores. BUENOS AIRES, II-Está

Hitler ameat,:ado

Escossia (1) x Ingla
terra (O)

, CAXAMBU', 11-·Jurandir é
um keeper de valor.Vice-campeão
sul-amencano, tendo atuado com

destaque na Argentina, depois de
um periodo de incertezas Jurandir
voltou a agir com sucesso. Os
jornais paulistas desejam que Ju
randir seja aproveitado e os pró
prios Diarios Associados do Rio
jà ploclamaram a conveniencia do
keeper do Palestra ser conv�
cado, ao menos para que se ob·

s. PAULO, 11 .- Comuni
cam-nos do Departamento dos
Correios e Telegrafos:

«Acaba o diretor regional dos
Correios e Telegrafos de designar
o sr. Frederico Alves de Üli
veira, para chefe da censura

postal, cargo da mais absoluta
confianca do governo federal.

Para chefiar a 4a. secção foi
designado o sr. José Marques
da Silva, figura de destaque nos

meios posta1s do nosso Estado».

Tambem á chuva impediu que
n Limoense in:êiassê o .seu' pro
grama social, oferecendo aos seus

�ssocia�os uma suculenta feijoada
.

t � aprazivel distrito de Sa(.o dos

ILimões. ,

.

A tarde jogariam os esquadrões!do Limoense sendo porém, a

pai tida e feijoada, transferidas pa'l
Ia domingo próximo. I
Esporte-

Jornal

Oomingos e Leon1-
das seguiram para

Caxambú

Procuração

Vinha lesan
do a (;entral
do Brasil

INGLATERRA, II - A
equipe de futebol da Escossia ba
teu a da Inglaterra pOf lxO.

Casa no Estreito
VENDE-SE Ui11a casa si

tuada no Estreito. Boas aco·

modações e todo conforto.
Para vêr e tratar a Estrada
Geral no. 105.

- "Osn i inscreveu-se

,i '.-' .pelo P.vai I
(hni, o jovem dianteiro do Ex·

lemato acaba de inscrever-se

pelo, Ava;.·
,_t,:'. . , __ ,-

Limoense So C.

RIO, II - A Central dó
Brasil acaba. de descobrir que
cêrca de 8.000 pessôas vinham
I�sando aquela ferrovia viajando
com passagem de va.lor in{e
rior. Assim é que, comprando
passagem para Engenho de Den-'
:ro, trafegavam em trens expres
,os para Cast;aàura, Bangú, No'
'/d 19uassú e etc. Foram toma

,::Ias as providencias.

-,-

...·S1"N1'NA '-O'" .

nOva ap.tesentaça
---=--e...n

.. 'suá �Ioda.,........ - • c01l'b.....
'

1 nte e roalS
'roais el.ega

.
. ã· CAFIASPIRINA,

Coroo sua lttn ,
.

PÓ 'de arroz e rOlI ge
combinação feliz

RIO, II-Domingos e Leo·
nidas seguiram ôntem para Ca ..

xambú.
Domingos e Leonidas estiveram

com ú presidente do Flamengo
na F.B.F., em conferencia com o

H. Castelo BIanco.
ficou solucionada di6nitivamen

te a situação desses elementos, e

, resolvido tambem que Leonidas e

• Domir.gos seiuissem para Caxam-
1'1.

\
I

apresefitWse. \
Agorai \

o SINDICATO DOS THA,
BALHADORES EM ARMA
ZENS E TRAPICHES, DE
S, FRANCISCO DO SUL,
PROCURA, nesta Capital, os

parentes, irmãos. sobrinhos, etc.,

que se apresentem como herdei·
ros legitimos de JOÃO EUFRA-
ZIO, natural de Biguassú, filho
de Eufrazio Lefer;no e Marja
Custodia, ambos já falecidos, que
residem nesta Capital, a compa- Adoraeão
recerem pessoallnente, ou envia-

a venda em todo o Brasil
rem correspondencias a este Sin-j notadamente na Capital da
dicato, afim de perceberem os Republica.
«AUXiLIOS» a que fazern jús Esta a maior prova de sua alta

pelo falecimento,t nésta cidaàe. qualidade.
do sr. «JOAO EUFRAZIO»,
que ocorreu a 9 de março do
corrente ano.

Sendo o referido sr., socio
deste Sindicato, e. residindo to

dos seus parentes na Capital do
Estado. (azemos a presente afim

<leque os mesmos, façam a es.

teSindicato a arrecadação dos
devidos «AUXILIOS», a que PORTO ALEGRE, li-
de dírei.-o lhes assi�tem. O chefe de Polícia, em rlecla·

S. Franclbco do Sul. t· de fftçÕeS á imprensa informou que
abril de 1938. já se acha conc!uido o inqueríto
DURVAL VITOR DA sob as atividades nazista no Es-

SILVA - Fres. da JUNTA tado. O inquerito será encami
GOVERNATIVA do Sind. nhado ao interventor que, apro-
dos T. em A. e Trapiches vando·o remetel-o-á &0 gov�rP'Q
5' Frant;isco dQ Sul, eredal.

t
em CARNETS ;�

�

de 2 COMPRIMIDOS.

As atividades
nazistas em

territorio
gaucho

============================ ;

'),j

corta 0$ RESFRIADOS e al1ivia as DORE� �

i
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BARCELONA, 11 A cidade
continu'a sem força elétrica, nem

luz, desde o n tem á noite.
Emhóra o govêrno afirme que se

trata, de trabalhos de reparação,
sabe-se que a grande estação cen

lral de San Lorenzo foi ocupada pe
to, nacion8listas.

IUO, ll-Regressou de ,Po
ços de Caldas, onde Iôra avistar-se
com o presidente Getulio Vargas o

comandante Atila Soares, secretario
do Interior e Segurança da Prefei
tura. ° objetivo de sua entrevista
com o Chefe da Nação foi convi
dal-o para presidir os festejos da
Cruzada Nacional de Educação, os

quais se realizarão no dia 13 de
maio com a inauguração de quatro
n.il escolas publicas em todo Brasil. BELO HORIZONTE, 11 - As I instrumento aquecido ao fogo

Falando aos jornais, decla- (autoridades policiais apreenderam, l pretendiam os integrnlistas ferre
rou o secretario do Interior da mu- em poder de integralistas de Juiz' tear os inimigos mais acerrimos
nici ali 1 1 •

t de Fôra, um instrumento de toro) 'IP IC aae, o segum e:

E d. Fez anos ôntem a exma. sra.T· e d d tura, que os adeptos do sigma xpe lente- IV gran e prazer e
d. Heloiza Barbosa Bélo, esposaencontr 'r apre' 1 t Get I' V· utilizariam para suplicar os ad-e' SIC en e ue U 10 ar·
do ,sr. Laura de Albuquerque Bê-

g8.S bem humorado e satisfeito, e versarios que caissem em suas b .,

sobretudo interessantissimo na re- mãos. ancarlo lo, diligente inspetor de Fazenda
T d f do Estado, atualmente residmdosolucão dos principais problemas na- rata-se e um erre seme-

•

Ih '

d em Tubarãe.clonais. Dr� Getulio Vargas ante ao que e usa o na marca- Os bancos desta Cap!-
ção de gado, tendo o desenho do «A Gazeta» cl1mprim�nta.' Acompanhado de sua exma,

,ç No decorrer da palestra que mantive com o chefe da Na-
sigma em alto relevo. Com fIte

ta! funcionarão quinta- esposa e afim de assistir ao «Cir-ção este referiu-se á grande obra de reconstrução nacional. a qual feira até ás 11 30 horas Fez aaos ôntem a exma. sra cuito Farroupilha », seguiu ante-deverá ser conseguida para a completa consolidação do Estado No-
Submarinos ale- reabrindo-se se�unda-fei�.d.. Iracilda .Breigeiron, que foi. ôntem, de avião, para Porto Ale-

voo -

10 h I muito cumprimentada. gre, o ilustre causidíco dr. Ader--Quanto a renovação de nossas forças armadas o presiden- ra as oras. ,

I hal Ramos da Silva.
te declarou-me que a idéia de se fundar no país uma fabrica de mães em Lisboa ENCONTR.I.DO EM

DR. AGRIPA J?E FARIA
aviões está positivamente assentada,

Deve-se ainda, este ano iniciarem-se os trabalhos de sua ins-I MINAS GERAIS UM
talacão. L1Sí!0A, 11 Devem, Chegar DIAM&t\NTE AVALIA-

o

N I -. , amanha ao TejO os submartnos ale- DO EM 20J.íl> ilI"ONTOS-:- a pa estra COfio o chefe d::,- N�çao-coIltInUa o. coman- mães U-31 e U-85, que irão em se-
.I.. " .__,

dante Átila Soares-o presidente, muito Interessado, manifestou-se gutda integrar as forças navais da,
desejoso de iniciar no país um trabalho para o soerguimento da Alemanha na Espanha. ,'BELO HORIZONTE, 11 Inter-

I
- .,

li 'h d b 'I' di d d marn de Estrela, no sul do Estado,er ncaçao CIVICO-pO itica o povo rasi eira, izen o que, antes e
• , ! que foi encontrado ali na fazenda ABILIO CARVALHO COSTAtudo, deverá ser completa a harmonia da familia brasileira. Nesta Seguira para S I do sr, Gil de Aguiar, tim diamante

°C'I�ornaaddoes·.patriolismo deverão colaborar todos os cidadãos bem inten- I

Ieurence O sr. fe-·j a_viliado
em 200 contos. Deflue na data.de hoje o ani-

�\I
versarío natalicio do nosso dis-

Novo imortal II Chegou ao Rio o Iintn Muller 4<\TO DE DR \VUBA �i��o cC:!���aneo s.r." Abilio =:
DO PAI DO SR. Gti- M?ito es.timadn nes�,a capital, I FALECIMENTOSI' maior 'Dulc·ldl·o o aniversariante que e um per' ,

RIO, 11 - A Academia Bra-
'

RIO, 11 Anuncia-se que o ca-
TULIO VARGAS feito cavalheiro, ver-se-á cercado Faleceu ante-ôntem no Hospi-s�leira de Letras recebeu e� ses- I pitão Felinto Muller, chefe de poli. ..

de seus inumeros amigos que lhe tal de Caridade, onde' se achava
sao solene,.o novo aca�emlco, sr. RIO, II - Chegou aqui via- cía, só !la proxíma semana seguirá . �ORTO ALEGRE, 11 A pr2- homenagearão pela data que hoje em tratamento a senhorinha An-Osvaldo Ol'lCO, que fOI ocupar a J'ando pelo « Cruzeiro do Sul» o para Sao _Lourenço, afim de fazer

I
POSltO da. oferta de um canhao transcorre. gelina Biachini.dei '10 d I R

'

B ' . 'uma estacao de repouso. Krupp aprlsíonado no combate doca eira n ,a qua UI ar- tenente-coronel Dulcidio Cardoso, rio Pelotas, em 1894, e que, a Brí-
, . .

:',: 0" O seu sepultamento realizou sebosa e�a o fun�ador, secretario da Segurança Pública
I O "R t V d "gada Militar vai oferecer ao museu A efeméride de hoje regista o no mesmo dia no Cemitério das

_

Reahzou ? dISCurSO de sauda- São Paulo, S a os er es JULIO DE CASTILHO,um �esperti-, aniversario natalício do nosso Três Pontes.
çao, o p,resl,dente da sociedade, Abordado pelo O GLOBO, de. no local lembra qu� a refenda peça conterraneo sr. Zenon Bonnassis,

b
foi tomada num ato de bravura �. .

"
,

sr. Claudio ele Souza, clarou s, s, que vieram a esta em arcaram para pelo generalManoel co Nascimento competente mestre da oficina de Faleceu ôntem a inocente me-
A oração do novo imortal me- capital em carater pessoal, para Vargas, pai' do sr, Getulio Vargas. Alfaiataria da Penitenciaria do nina Mariana, filhinha do sr. De-

receu grandes aplausos da assis- tratar de assuntos de seu inte-I a It I- I Estado. 'metrio Serratini.
tencia que enchia o salão nobre resse particular, acrescentando I a la O TEMPO o seu enterramento efetuou-se
da A, B. I. que regressaria ainda hoje, á ca- RIO, 11 Embarcaram no AU-

. ?�orre, hoje, o aniversario na- ôntem mesmo no Cemiterio de
-,----

pital paulista. CUSTUS os aviad�res da ��quadri- I tah�1O do nosso eonterraneo sr. Itacorobí.

Premiado pei:JI mis- Perguntado sobre o encarni- Ih'! RATOS VERD.I!<S que, ]a na ai. Departamento de AéA Jose Vitor Garcia, representante -----------

m wu �u ij I 1 d" b gum tempo, se encontravam entre - comercial nesta capital. 'Clube Do"'e.nhamento o ínquerito a erto nós I ronautlca Civil
M

S;O m;ll-t�JJr francêsa pnra apurar a responsabilidade
.

! Regista hoje o aniversario na-U i \II 51 �u dos, integralistas �a ultima ten- Nos "Coll·s Postaux "
80' Ietlm d.·a-rte da E"'ta-

tatIva de subversão da ordem '_ _ • _: talicio d'l prendada senhorinha
çao Aero cllmat log ca Silvia Gouvêa. "

,

publica disse o tEmente-coronel - D I
RIO, 11 - O �er:eral .�aul � Dulcidi� Cardoso ue ainda a- de S-ao Paulo . _Noel, chefe da, Imssao mIlItar

I t d
q.,

't
p Prevlsoes para o período da�

Francêsa fez a entrega do premio ra e��erramen. o dO I7quen o d�� lS horas de ontem ás 18 horas
do Campeonato de Caval>uía d'Ar· ques. ao, care�Iat .e a gdumEast di 1- S. PAULO, 11 Noticia se a de hoje:

f 'd I
. - genClas no In enol' o s a O. exlstencia Ae ..traves irre..tularidades 'f E I

.

Imas, o erecl o pe a nllssao, ao
Af' d

'.. .,.,
empo - m gera Instave.

Irmou que a 01' em era com no serviço de "Col1s Postaux". des,coronel Aristoteles de Souza Dan-
I t t d t 't' I' t

-

Temperatura-AI'nda em dec'll'-ta capital, provocando prejuiz:>s ao
tas, comandante do I' Regimen- hP e a âm o f.o ern onf'da� IS a,

Tesouro Nacional avaliar'los em mi- nio.
to de Cavalaria Divisionario e adven o pre eIta dnorm� �dade em Ihares de contos de réis. Ventos:-De sul ao oeste, Cres-

d d I d'd ampeonato
to) os os setores e 3tlVI a es. De tal vulto são os látos que sevence OI' o a u I o C , cos

registaram na repartição subordht3-
.

CHEGAM UNS
da ao Tesouro, que foram afastadoll As temperaturas extremas de
todos os funcionados, dos quais aI· ontem, foram: maxima 21.5 e mi- DRguns ali trabalhavam ha mais de dez nima 16.6 registradail, respecti-

' OSLIN COSTA.
, Frutas Nacionais e

anos, sendo substituidos por outrns t' 12 25 7 00 h . . Estraojeiras
O da Alfandega de Santos. vamen �, as . e. oras. Encontra-se entre nós o anhgo. ,

I -

.
-- ,fjdatar desta folha ilr;, dr. Oslin' encontram-se a venda no

Costa, provéto advogado nos au-I Salão Comeroial
ditor1oB de IndaiàJ. .. , I R. Conselheiro Mafra, 1�

��������������������������-�����,.
P O V O Proprietario e Diretor Responsavel

JAIRO (:ALA VOZ DO L A D O

PRETENDIAM SUPLICIARNoss'a V .-daos ADVERSARIOS
'

,

W

T I N.T U R A, R'I A
;'-,:,.,.:

ANIVERSARIOS

SRA. LAURO BE'LO Vindo de Jaraguá, onde exerce
a advocacia encontra-se nesta ci
dade (I sr. dr. Luiz Souza.

DR. LUIZ SOUZA

OUTROS PARTEM

DR. ADEIlBAL RAMOS DA
SILVA

Passa hoje a data natalicia do
sr. dr. Agripa de faria, eoneei
tuado .clinico em ,São .;Joaquim da
Costa da Serra, e ex-deputado á
Assembléia Estadual.

VIAJANTES
(Via terrestre)

Passageiros que seguiram para
o norte pela Viação Cruzeiro
.Ltda.: - Wildi Bertoli, Marina
Machado, Oswaldo F. de Melo,
Antonio Notari, Elizio Notari,
Armando Plantenquem, Anaciata
Plantenquem, Edu Chaves, Ama
deu Andriani, João M. Santos e

Orlando Fornerolli.

Barcelona
sem luz

Bolivar

Terá lugar no proximo sábado,
nos salões do distinto cClub �

Fazem anos hoje: ,Doze�, ás 22 horas, uma soirét!

I dansante, (Om comemuração ao
o sr. Newton MaCra, vê passar sabado de Aleluia. Como toda�'

hoje o dia do seu aniversario

na-I"
as elegante reuniões da q ••erida

talicio; . sociedade, a de sabado vem des-"
fI sr. Edmundo Edelberto da pertando grande interêsse, daí"

Luz, funciona rio da Cia. Costeira. 'prever-se um des mais ruidosos

Si-

,sucessos.

•

queira e

seu invento SOO MODELOS ,
•

-------_._-

RIO, II - CbcgQu a esta ca

pital o telegrafista Bolivar Si
queira que fôra a Diamantina
buscar o aparelho do seu inven
to que produz explosões á dis
tancia por melO de radio.
Falando aos jornalistas decla

rou:

-Aqui estou para repctir a

prova publica que realizei em

Belo Horizonte. Estou certo do
exito da demonstração que de
verá ser assistidas por técnicos
o que faço questão.
Logo após o desembarque Bo

livar Siqueira esteve no gabinete i

do Diretor Geral dos Correios e

Telegrafas,
'

A demonstração segundo se no

ticia, realizar· se-á na proxima
I

A firma D. AVILA, repre�enta'ite exclu
siva no Estado, da Companhia HurrGughs do Bra
sil Inc., tem o prazer de comllnkar ?.s Repaétições
Federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que recebeu ;>ara demonstração, varios típos
de maquinas, dos 500 . modelos Burroughs. '

Antes de comprar maquinas para seu estabe·
lecimento procure conhGcer as da
COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
para o que convida a virem ao nosso escntorio
ver o

A Dra. JOSfPHINA SCHWflDSON

Stalin eleva os efe
tivos soviéticos

(Espeeialista em doen�as de Senhora.
e erean�as)

mudou seu CONSULTORIO para á

LONDRES 11 o "Daily Ex

press" informa que, sesundo noti
cias chegadas em Varsovia, Stalin
ordenou a elevação das forças do
];,xército russo de 1.300.000 para
2.500.000 horílens em tempo de paz.
Esses aumento deverá realizar-se no

decorreI de 1938. O ditador verme

lho ordenou ainda o aumento da

�!viação de guerra de 9.000 para
10.009 apurelhos. Cincoenta fabricas
serão adatadas inteiramente á cons

trução de aviões.
AP""P"'_
,

"

[)
I �
i'l
, '

; .

Bua Felipe Sebmidt� 39

HO,!ARIO: das 10112 ás � e das 2 ás 5 horas
"

, ii

é A SELETA e nada
•

mais

Mostruario permanente
Repre�entante no Estado
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il Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

'i Somos os uniccosEa�doer ::!;:reRço dec4$OoIOh' � afamMadOf CObe1rt07r C AM E L O

1. \l
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Dê mais alguns passos, te vá ali na

VENCEDORA "

N o SE DEIXE ENGANAR!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




