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ram em feroz batalha. fontes nacionalista 8, alguns repu-
De suas posições na colina, os b!icanos conseguiram escapar ao

republicanos abriram um fogo movimento do cerco, porém, a

mortifero, fazendo hesitarem os maioria morreu, em numero de
nacionalistas por algum tempo, mais de duzentos. Em seguida, os
enquanto seis tanks governistas nacionalistas iniciaram as opera
avançaram até o « territorio de ções para captura do monte To
ninguém », entretanto, pouco du- lo, travando-se encarnacada ba
rou, em virtu.le da energica rea- talha. Cerca do meio dia, Tolo
ção das baterias nacionalistas, foi completamente ocupado, vol
ponde dois tanks fóra de comba- vendo os nacionalistas (I pressão
te e afugentando os demais. contra Sierra Cucu, muitas de
A infantaria governista desfe-I cujas posições já se encontram

chou um violento ataque a baío- em seu poder.
neta e granadas de mão, conse- Na zona do sul, a artilharia
guindo entrar em contato com nacionalista manteve. durante to
as forças nacionalistas, do o dia, cerrado fogo contra a

E' essa altura, contudo, a

ar-I
rêde de estradas da região de

tilharia nacionalista iá se achava Tortosa, enquanto as tropas do
em posição de bombardear a re- general Arada, operando em San
taguarda republicana, impedindo Mateo, fortificaram solidamente
a aproximação de reforços, en- as posições anteriormente occupa
quanto a infantaria avançou por das em Sierra Valicoaa, inclusive
sua vez, repelindo o adversario as elevações 1075 e 1185.

FORTALEZA, 12 - Está sen- itarde do uitimo dia de carnaval, com elevadas perdas. Essas posições têm grande im-
do esperado nesta capital o �o--I em companhia de um individuo Colhidos entre dois fogos, após portancia para as futuras opera-
legial Onofre, filho do coronel, conhecido por «Negro Luís» um movimento envolvente orde- ções, porquanto dominam a es-

Pretinho Gomes, desaparecido na I Onofre foi prêso na localidade nado pelo comandante naciona- lrada de San Mateo.
de Almas, município de Carne- lista, os governistas viram-se na

póstuma alcim. ,impossibilidade de recuar.Ffruzen- OO aluno declarou ao delegado I �os milicianos ass�m. cercados a-

G I-que
o preto Luís não o

aconse-I'
inda tentaram resistir, mas foram •

a vao lhou a fugir de casa. Fugira por forçados a se render, ocupando vai a
ter perdido uma importancia re- I

os nacionalistas as posições que
cebida de seus pais para fazer I se achavam em poder dos repu
cumpras e com receio de ser cas-! blicanos.
ligado tomara tal resolução. ! Enquanto se levavam a efeito
Onofre Pretinho Refá enviado e- .. '. operações na zona de Bala

pela autoridades de Camocim pa-I quer, as brigadas navarras do ge
ra est(l�('apitaJ. I

neral Solchaga avançaram a nor-

Enc( rrcu·se, portimto, o caso' deste, at.ravés o terreno monta

que foi ac(,mpanhad(:) com vivo; nhoso de Tremp, limpando todo
interresse pela população desta! o sector e tomando sete aldeias,
capital. uma elas quais, San Salvador de

Tolo, foi cenario de uma deses
perada resistencia dos governis-
tas .

Fortificadús em varios predios, i

Aos legalistas mantiver�m cerrado I grava ..se O Esta-
fogo, enquanto a aldeIa era cer- •

cada, e depois, saindo dos escon- do do cantoderijos, empenharam-se em terri- r
vel combate corpo a corpo. eh I-

·

De acordo com as noticias de ti laplne

RIO, 12 - Deverá chegar a

qui, depois de amanhã, o sr.

Wencesláo Braz, que vem espe
dialmente a "São Lourenço con

vidar o presidente Getulio Var

gas a visitar Itajubâ. Estamos,
no entanto, : seguramente infor
mados de que o chefe da nação
não realizará essa viiljém.
--'-----,._;'_._'-.-,-.--'-.---.,..------------

Aparec(!�. no interior cea-
- -----------

o colegial. Onofre

voz

GAZETA
, ° : .. ANCHESTER GUARDIAN, orgão prestigioso da

Inglaterra, sobretudo" em assuntos relacionados com as in
duátrías e o comercio, publicou, ha dias. interessante artigo
acêrca da atual situação do comercio brasileiro, principal
mente no que S(1 refere no fornecimento rle algodão e á fa

bricação de produtos texteis. ° jornal inglês' começa por
salientar que o .excesso da produção nacional do café não

parf'C'f' ,,"r obstarulo para 8 prosperidade dei país.
.

Firma-se; a folha inglêsa, em um relatorio -.: sobre as.
condições ccononticas e come-cíais do Brasil publieldo,' re

centemente pelo STATIONER.Y OFFICE, no qual se afir
ma que as industrias brasileir ,1S proseguem Iloresceutes, acen

tuando o desconhecrmento, em nosso país, da, crise do de-.'

semprego, principalmente nas zonas agricolas do sul. Contí
nuando, mostra que, e-m face-desta situação perfeitamente Ia
voravel, as plantações de alg, idão e as indústrias texteis es

tão ocupando uma posição realmente destacada, pois aumen

tam as exportações brasileiras de algodão, artigo que obtem,
hoje, preços eompensadores, maximé na Inglaterra, Alema
nha e Japão. que são os grandes compradores do nosso pro
duto. Com relação á industria textil+-diz o MANCHES
TER GUARDIN'::__' deve ser obsevado o Sf\U notável desen-

II volvimento n€l Brasil, onde as aquisições no exterior são li
mitadns, especialmente quanto aos artigos finos, tais como:

I' VOILES, TRICOLINES. ORGANDIES, ZEFIRS, POPE
LINES, PIQUES. etc., jé produzidos em fabricas hrasilei
ras, que anteriormente apenas se dedicavam aos tecidos ba-

I ratos.
.

..

'

: Cuida-se, atualmente, entre nós, conforme o artigo de
que nos' ocuplúnnj: d� expansão do nosso comercio exporta
dor de produtos texteis, destinado-os á Argentina, ao Um
guaí, á Venezuela, ao Paraquaí e á Colombia; mas, por en

quanto, essas- vendas para o exterior cobrem, apenas, 03 ex

cessos de produção verificados no país, tendo ein vista mano

ter o nivel dos preces.
()., relatorlo aludido Iínhas- acima acrescenta que o nosso

país con��guirá, 'certamente, previlegios aduaneiros em di

ver80s'pafs�s da Ameriea Latina, pondend I, destarte, eneon

trar um, novo campo para a exportação, E melhor será
ainda se, fór resolvida a questão dos transportes barato en-

I' tre o nosso .territorio e os países vizinhos, cujos fretes, i.

I
.

'por enqu':lt:Ito, são mais caros que os cobrados para a Eu-

J_:.'
""

-------- -II

,ANO

'General Silva Junior
.

Rl0, .12 - O general Silva
Junior, comandante da 2a. Re
.gião Militar." em São Paulo, veio
.� 'esta capital a serviço.
,:'" O general Silva Junior esteve,

! ontem, no Ministério da Guerra,

, tendo conferenciado demorada-

I
mente

�m o_�Iinist:_��
Guerra.

IVAI A S. LOUREN
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rense

O' caso dos descon- Homenagens
tos em folha' �Ramiz

luta espanhola

S. PAULO, 12 A reportagem
ouviu no hospital o menino Afonso O

· ·

t
·

Ferreira, ama das vitimas t1a pavo- novo miniS eno PARIS, 12 o estado de saude
rosa tragedla o qual, interrogado do cantor Chaliapine, em v�z de

, .sobre se viu quem grit.u FOGO, franceA.s
melhorar, tem·se agravado. Receia-

RIO, 12 - Por iniciativa da Academia Brasileira declarou:

I
se que sobrevenham graves compU-

de Letras, vão ser prestadas significativas homena- -·VI. A sala não estava muit. cações de um momento para outro.
escura e eu atentei na pessoa que I O professor Arami, médico do ilus-

gens ã memoria do barão de Ramiz Gaivão, recen- gritou e repetiu aquela palavra. Era PARIS, 12 Anuncia-se oficial- tre enfermo, visitou-o á 1 hora e

temente falecido e que era um dos mais ilustres um menino de 13 anos, o qual vi mente que o sr. Edouard Da!ndier 30, agurda·se a publicação imediata
cair e ser pisado pelo povo. Julgo organizo� o se��lnte gabinete: de um boletim.

membros daquela cenaculo. que êle morreu. Primeuo mInIstro, Guerra e De· -------------

-" -----------. fesa Nacional - Daladier. Tel
.

... O p'residente Lei de debentures tro��eé��::;:::Çã������tee:��.iS- egrama'
f t

� Justiça - Reynand. ao sr. Olivei-
t ncodn ��.r-sfe-a en- despàc�a ","

"

I

mp. l�.,-Rellnill-se ôn"'m,sob dem do di. d. p"Sxima sessão, er!�;gf�:'��':;net. ra Salazarre OIS ogos o
I OURENÇO H ri' a. presidenda .

do ministro da Fa- convocada para terça-feira, iii Marinha - Camplnchi.
. S. L , 12 - a OlS zenda o Conselho Técnico de 140,30 horas. Ar _ Lachambre.

A ,dias quo o presidrnte Geiulio Écon�mia e Finanças, com a pre- Em seguida, foi encerrada a Educação Nacional - Zay.
novo governo : Vargas vtm. despachando .volu- sença dos srs. Guilherme Guinle, sessão. Agricultura - Queuille.

f
A.

mosdO expe�lente, o que °flmp�- Betim Pais Leme, Romero Esteli· O· sr. Betim Pais Leme apre- g:[:�ia�U:b���sd;l:rossard.
rances de e pratICar o seu sport a.VOrI- ta Pedro Rache e Aluizio de Li- sentou ao Conselho as suas des· Saude Pu'bllcll. _ Ricart.

to. Hoie' á tar�e, porém, o chefe m; Campos. pedidas, por embarcar hoje para Pensões - Champetier de Rides.
da naçao segul� d� �utom?:vel Não compareceram, por motivo a Europa. Marinha Mercante - De Chappe-

par,? o .campo de aVlaçao, onãe justificado, os srs. Barbosa Car- del����omla Nacional _ Patrenotre.p-sta 61�uado o campo de golf,. iIeiro, Vergueiro Cesar, Mario Ra- Chefllla dePo- Correios - Jules Julien.
ali pratIcanc,{o Cl seu aporto mos e Valentim Bouças, que foi Comercio - Pierre Gentien.

M�:����ido pelo sr. Américo de licia do Rio Prêsos o--e-x--�prefeito de
Foi debatido, na ordem do dia, RIO, 12-Assumiu ôntem, á

!I

o tlabalho elaborado pelo sr. Pe- tar�e, a chefia de Policia desta Pacatuba e maIs 40dro Rache sobre a reforma da lei capItal o dr. Israel Souto, dele-
de debentures, sendo ao mesmo gtI�cdaoeesSPOeCcI!a·all. de Se�urança Polí- t.·dar.·os do s.·gmaoferecidas diversas emendas.

O ministro da Fazenda, ás 18 O capitão Filinto Muller, con-

horas, tendo de presidir uma re- forme já tivemos ocasião de no-

união do. Conselho Consultivo do ticiar, embarcará para São Lou- FORT�LEZ�, 12--A policia realizou movi-
Dapartamento Nacional do Café, renço, onde passará as férias. meniada dihgencla e acaba de apl·ee&1der grande
SGlicitou áQ vire-presidente, sr. O dr. Israel Souto responderá quantidade de munições que se «mlCtnrtravam em
Guilherme 8uinle, que, na sua p�los exped.ientes d� Chefatura � I poder dos integralistas, belltl como documentos paausencía, assumisse a direção dos da D�legaCla EspecIal, a pa�tlr ra OS mesmos comprometedores. foram "'rê""o maitrabalhos. de hOJe e emquanto durar o

1m-I .d.' ': ::. S. S

Ficou deliberado que o assunto pedimento do capitão Filinto de 40 parti arlos do Sigma. Entre os detados flguri*
das debentures continuará na 01'- Muller. O ex-prefeito de Pacatuba.

�,

lHO, 12-Ha .. m ,ii, vi.
siedade {'\l' torro do:' V"" .. I
que se tinuJ�cil; de vir" o W l'eJ""!
l\ revogar .o',dE'cret,J. que _.-let:-rmi- I

nou, no mea de ma, ço. fi susp n- :

são dos descontos em fo'h I de a

gam,�mto dos funci . ari(l� civi:'l : e

derais, d s çonsigna ões a' erbadas.
A umeIltando, nestes, dial:l, a

posgibilidade de ser revogado
Ilquele ato, procuramos ouvir o

ministro da Fazenda., que ontem.

depois de almoçar (!om o profes-,
sor Vicente Ráo, ao retirar-se do:
Valace-Hotel, foi interpelado, di-;
.zendo: ,
-(Nada tenho com este assum·:

to.-retrucou o sr. Souza Cos-!
ta-A solução para o caso das r' " ... '

c�msignacões e no que se r81acio- _.
na com a 'suspensão dos descon· Barao de Ramiz Galvão'� O . eSGJuife
tos em folhas de pagamento du- nobre diplomata
r.nte e mês de março-tudo isto
tlstá entregue ao estudo e á solu
ça0 de C�nselho Federal do Ser
viçtl Publico Civil. Ali é que po
�er' 'colher informaçõeii precisas

, .

a n,speItQ».

A
Colhidos entre dois fogos, toram. os

verltlelhos obrigados a render ..se
FRONTEIRA FRANCO ES·

PANHOLA, 12 - A pressão na

cionalisja cresceu, hoje, sensi vel
mente, no sector de Balaguer, em
consequencia da construção de
uma ponte sobre o rio Segre.
Essa construção era imperativa

para o transporte de artilharia
pesada e tanks para a outra mar

gem, afim de neutralizar o fogo
das baterias republicanas.
Apesar da forte resistencia dos

legalistas, as tropas do general
Franco lograram terminar a pon
te, fazendo atravessarem as suas

armas, depos do que se empenha-

�ARIS, 12 As greve. contl
nuain. Com o programa rearma

menttsta virtualmente paralisada
em. c:onsequellria o alastramento
da lIréve dos ntelalurgicos, a situa
do de Daladier "prderá ser conside
ravelmente enfraquecida ao apre·
:sentaít-se o primeiro ministro ao

parlamento, amanhã, , tarde. O

:1e1I novo govêrno enc:ontrar-se-á
,entre doiS fogos: a extrema direita,
'exJS1ndo tttedic;ll:lS energlc:as para por
',a11,l pàradeito ás greves; e os' socta-
lUltas e comunistas preparados para BELO· HORIZONTE 12 �

:a defesa do ponto de vista dos sln'l ,..
.'

'tUcotos (1)("nHin.'i_, {.«",dl';' ;�� que. Encontra-�e nesta capItulo o ge-
lU1Uit!) d""f"·"'."··· ".,).:""-,, �!;� :n('X'HI LuéIB Estev('s.
Deladier'o 'I-,"i: ., (!d;',H; cUú d.: U:W;:, J O comandante da 4a. Região
llç:io ql1e' não \rfllha a ser sh�ulta'lMílitar veiu estudar ao condiçõe�
nçam te ondenada pela ex ,rema .

. - . .

�B1IUe::a c:
.' I topograficas do terreno situado

Segun'dO' 08 observadores poliU'! IlBS proximidades da capital mi
<OI. o desenvolvimento dali greves, llf'ira, onde deverão ser realizadas
]10je verificado...

· veiu coloc:�r�,o p�i. grandes manobaas pelas
.

tropas.metro ministro em uma situaçao d' .�

'l't
.

.aUo critica. l a regIao mI I ar. ;

..

genera I Góes
S. Lourenço

General Lucio
Esteves

RIO, 12-0 general Góes Mon
teiro, chefe do Estado Maior do
Exército, deverá a,�guir, hoje, pa
ra S. Lourenço, afim de oonf's
renciar com o presidente da Re
publica.

Se presistir, porém, o máu tem
po, o general Góes Monteiro
transferirá a sua viagem para ou

tro dia.

,

:""""'.::.<f." .\,'1.. ... ,

o
•

menor que grl-'
tou "fogo",

morreu

RIO. 12-A proposito do re.
cente discurso pronunciaGO pelo
sr. Oliveira Salazar por ocasião
dos festejos do centenario de
Portugal, o diretorio da Federa
ção das Associações Portuguêsas
do Brasil enviou um telegrama
ao ministro, expressando seu ju
bilo pelas palavras proferidas.

par--

,- ..

/.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o escandalo dafNão tem sorteIO
venda de t.ri - ,PASSO FUNDO, 12 -'

A 5 15 horas. de ontem, Íoi

11-,OS""" na"r.o _ ap�(�se!ltado �a uelegaci� �e.Po-r I '-""""" licia desta cidade, o individuo
/fi ,

I ' ,
I Apraicio Anselmo de Oiiveire,

O raSI desordeiro contumaz e perigoso,
que, além de outras façanhas, 8�

b· 'I d "f b - rneaçára de morte e pessoas de
leu o, comarca e u arao, f' 'J". 'sua aml la.

donde carros conduziram ao Nu-I E d I d
'1 13 d l'v' AI' f" nquanto, numa as ea as a

c eo e . 11110. I reavam Delecaci
d d -

I e egacra, esperavam ser eten-
guar ii os num porac cara se-I did A

,. .

d
did f "'d I

lOS, pancio, aproveitan o-se SOFIA, 12 - 12 Em con·
rem ven I os a erreiros a zona d descuid '"1

o

I 'I
.

1 -szamb I
� um escui o na Vlgl anela, n ia d tentativa d r a

co omai, prmcipa mente hzam u·" f d d' ã
' seque c e - .... e eorg-

.

U D d «pISOU no un o» em ireç \) a nisação dos dissol. idos nucleal
Ja e rus�anga. e posse e di d I. .

f l'
. rua, numa lspala a occa, b ersivos comunistas f t m ore

tais 10 .ormaçõ-s, a po reia está D.J I
o ,

5U V v .. , o a pre-

agindo oara apurar a veracidade . aoo. ada armMe..
0 cCornlssano, ses, nesta cidade, mais 22 indi-

d d ; , o investiga ar ano arragory viduos. Ia enuncia. .

d' I"
Pt. venda dos trilhos usados

e mais iversos p'Jpu ares sairam

sempre foi leita abertamente, tor-
no anca Iço da fugitivo, conse- FILADELFIA, 12 - No I

nando-se comercio movimentado i guindo, afinal. deitar-lhe á mão salão de fp.shs da União dos
e franco, mediante declarações Coneertos @ limpeza já no topo da coxilha, onde 6S" Cantore:; Tputo-Norte-americanos
assinadas. A das trilhos novos.

tá situado o gramado do S. C. foi atirada uma bomba. Apua'
faz-se clandestinamente, altas no- de maquinas de escrever, Gaúc!'o. de não haver vítimas ha a lamen

ras da madrugada, em carroça
rádios e aparelhos em geral. I Recondllzido á Delegacia,. A- tar o prejuízo material, Q� entan-

4ue os ccnduzuarn até as canôas, Rua ConselheiroMafra n 66 pari�io. depois �e ouv�do. fOI re- to, considerável.

para destinos diversos, em toda,
-- - -

-. I colhido á Cadela CIVIl. ande T
a região sulina. Cobertor dos 'fiCOU «hosped�do». BUDAPESTE, 12 - Agi"

Pano de amostra de como se b .J uiz de (') i re�. tadores comunistas são detidos

íazem as transações de trilhos pO res
to de Con- quando distribuiam, entre opera-

velhos na «Cobrasil», desde I rios, livros que concitam as m6S"

Íongo tempo, damos abaixo, as PASSO FUNDO, 12 -

CO rd ia ,I sas á revolução mundial. I

declarações passadas a favor de ITerá lugar no proximo dia 16 P / d r F
Es�es trabalhos, apesar de ver-T

Paulo Perito, residente em São do corrente, Sabado de aleluia, d lur fat.o
o sr. dlnteJ-r�c:!ntodr d:" tidos para a lingua do pais. fo-

E I "I' d
., er... , OI nomeá o U!Z e l- t t t

o

raz. no pavi não o antigo nnque, 't d d C d'
ram, en re an o, Impressos em

L 12' N
" .' rei o a comarca e oncor Ia, M D d'l" I

-« aguna, de I ovem-· silo a Praça N\al. Floriano, das
I J C d' d A I S'I

cscou. as Ilgenclas resu ta-

b d 1935 C�' A'

0f8
' I') h d' "b'

o r. usto la o mara 1 va.
ram 16 prl·sões.TO e . aro ("',migo t au- as -'" oras, a Istn nlção

lo. Saúde 80S tem; eu vou pas- de 700 cobert"res aos pobres de I CO '� issão
s:ndo bem de saúde, graça.s a Passo Fundo, cobertoreb êsses nO r"'\'""l eada
Deus. C0n10 havia te prometido que foram adqlJiridos -::om a

uns trilhos � elhos, junto Sé'guem

I
quantia de três contos de réis. Foram desigl1ados pdo sr. In-

3:2 pedaços 'lue consegui das gentilmente oferecida para êsk 'er'lentor Federal os srs. drs. Ha
cbras da Barra de�,ta cidade" fim pelo industrialista CO'lterra- roido Paranhofl Pederneiras. JOSé
pois êstes pédaços não ser\l::m! ooe, sr. Luiz Busato, atualmenle do Carmo Flôres e Vitor Pelu
(l}.1Ís para nada. Foço esta 2e- I rioidindo em Curitiba, por t r so para constituirem a comis.;ão

cL.ração para provares que não sido "onteruplado com o premio de que trata o art. 3'0 do De
sã.:> da Estr(lJ� de ferro 'Terêsa maior da Loteria do Estado, I ereto-lei N·. 66 de 31 do mar-

Gistina. Sem mais ás tuas cr- na extração de Natal. ço de 1938.
clen3; do amigo (as.) Paulino
Partnte.

Pedaços 123. Quilos 7.0:i6.
Era uma nota á margem da de-Ichração). Amigo Paulo. Junto
segue 4� pedaços de trilhos que,
por intermedia de alguns ami

gos, consegui nas obras da Bar
ra do Po lo de Lag1:na; deve
dar, aproximadamente 3.000 qui�
los; para não haver embaraço
passo esta para apresentares caso

haja alguma encrenca (as.) João
Hoslindo. ,

-Caro amigo Paulo Perito.
Saúde. Remeto pelo portador 41
pedaços de trilhos que arranjei

I

nas obrlls do POfto desta cid,,
de; para que não haja nenhum
,·mbaraço passo esta pala pro
vares que não são oa Estrada
• �p' Ferr(-. Lagunll 6 de Janeiro
de 1936. (as.)-Paulino Pa·
n.'nte». Militas outras declara
ções, a favor de diversas pessôas,
algumas com fumas reconhecidas,
paSS&f'lm sob nns,as vistas. T
A venda de tfllhos velhos é,

poi�, assunto sabido e Icssabido. CURIA METROPOLITANAMas, a dos tfJlhos novos, em

'! dI'granae, esca" caU50U ver ;10eHO

alarme. O piOp!io sr. Leonardo A
•

Petreli, 5l1p(�rintendente das obras V ISOS
da Barra, foi quem zelando pe-
l(n interesses da Companhia"
procurou, em prim�iro lugar. o Pelos resullados que estão destinadas a produzir nas almas,
d legado de policia Pedro Rosa, cecomenda a Curia Metropolitana que. em todas as paloquias, se

fazendo carn êste varias diligen- reiebre. como de costume, com a possivel solenidade, as funções
cias policiais, A principio houve da Semana Santa.
su peitas de que o feitor da pe-I Quanto á Missa resada (não cantada), na 5a. feira-santa,
d�eira, de nome Benevenuto Bl'l, I sé) pode ser celebrada, COM LlCENÇ.'\ ESPECIAL do I,_;overno
houvesse permitido a saída d(�,- metropolitano.
se) tr:lhoso A prova colhida no Nas igrejas de regulares. no referido di", só pode ser re

inquerito tem pc.tenteado, purr.m "ada Missa NO uRA 10RIO PRIVADO, para distribuição da

que o sr. Bel não está. envolvi- ,agrada comunhão AOS RELIGIOSOS, ou, se faltar dito orato

do no caso, o que, aliás, o pro- rio, na igreja, mas DE PORTAS FECHADAS.
peio sr. F\:lreli é () primeIro a

.

Durante o tempo da desobriga, os rev. dos srs. Vigarios e

reconhecer. mais Reitores de igcejas, sem omitir outcos assuntos de interesse
Diversas delluilcidas, pt'C car- geral, ou peculiar ás suas paróqmas. não deixarão de fixar a

ta�, tem cheg3.do /lO conheci;nen- atenção sôbre os !acramentos da penitencia, sagrada comunhão-e
to da poLcia. Sabe-fe, por ("Jar., casamento-sacramento.

muitos trilhf>s E()V S eram

LAGUNA, (carta)-- «A "Co-
I '111 h'

..

)raSl , cornpan la empreiterra
das obras da Bana do Portll de
Laguna, tem sempre nwidades
para o seu cartaz de reclame ...

O último e ruidoso sucesso de
seu palco de di versões f. o caso

dos trilhos. i )rime�ro, os velhos;
depois. O� novos, recem ... indos do
Rio.

sôbre á
Santa

Semana

que
embar-:ados á noites em r.anôas,
que seguilam até o porto do Cu'

Florianojlolis, 29 de março de 1938.·
P. FREI EVARIS ro SCHURMANN

Vigatio Geral.

'Floriariopoli�" 13-4--1938

Ko.rninter1n
em aça'o

I �a.a .. no Estreito .

VENDE-SE uma casa si ,,,,:
ltuada no Estreito. Boas aco

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

VeDde-se uma, nova, com Preço de oé'asilo_
NOVA YORK, 12 - O 12 112 H. P.-4 niuclanças, 4

ex-presidente da Bolsa de w..n tempo, consumindo 1 litro de Vêr e tratar, á rUI TrajaDO, f Z
'

Street, Richard Whit!ley, deverá I.solina em 40 quilomentros. Florianopoli., ):�.

purgar, no carceJe de Sing-Sing ftl�!!!!!!!!!��������������'�'��!ii!�!!!!!!!!!I!!!!�
a pena de dez anos de prisiot ; -

J�e !;�o�����:ad��de�!� ;�!:� I Lira Tenis Club florianopolis ;
dita"se que essa sentença poderá I,
ser revista, no correr da deten.- SABADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 19.

ção, e talvez reduzida. Sabp.-se
B -I d Ch

' ' ..

que Whitney foi a�sado de ter- 81 e a ampagn'e
se apoderado da soma de 105'.000
dolares, em titulos pertencelltes á
sua esposa e á sua cunhada, a�

lém da quantia de 153.000 do
lares, pertencente 80 Yacht Clube
de Nova York, de que era te-

dirá logo sorrindo: que produto
.aravüh�l �""""""""""""""__"""""""!".'.7�

MOSCOU, 12 - A im

preOSl tem publicado editoriais
sobre a organisaçãc do Exército
Vermelho, que indicam o seu ver

dadeiro caráter de força «d� 0-

fensiva para consecução imediata
da revolução mundial».

PARIS, 12 ,_ Agent<�s daG
p. U. estrangulam o antigo co

conel russo, Tschimtrinl". O ca

daver foi encontrado em Sevres,
perto de uma pootf' sobre o Seioe

MOSCOU, 12 - A.inda ho-
je são mu'to come"tadas as de
clarações feitas, quando do vige
simo aniver!lario de existencia do
Exército Vermelho, r elo Comis
s,uio da Guerra, Worosehilow,
que produziu, naquele dia, violen"
ta oração, cheia de ômeaças, e

revr.lações flagrantes, sobre as

intenções agrellsiv&s da RuS!ia, em
relaçlo aos paises eUlopeu!.

Policia do Rio.

MOSCOU. 12 - Sabe�se,
de fonte merecedor,. de credito,
que o Comité Executivo da iii'
Internacional, está disposto. a pro
mover uma ação mais eficiente do
Ex�rcito Vermelho, em favor da
«causa russa., na Chinl e Espa
nha.
.(Serviço de Divulgllçlo d.
._---_ _---._- .

Um banquei-
ra condena
da por.pro-
pri.ção in
debita

E�1980 'U i lo&: i &: I os
Ou�aDl. hoje pela

PRE-U, Sociedade

Rádio NaeloIÚiI '

do Ri. de Jane....

Programa diurno

souleuo.

.._ � _ .

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
(;BARLAUTD

usando o creme

CBABIAUTD

05 Romontlcos
Orques: ra a� ['oraae
Solistas rlas51cas
Romeu 6hlpaman com a

. roncErtos
OrquEstra, Or

Das 6.15 da 18,30, horas

Programa noturno

DAS 14.00 ás 20.00 e das, 21.00 ás 24.09

ORLANDO SILVA

eo8l,

f

I
I
r

f
,

FI'!! noras certas, Jornais falaôós eem na
Hdas em prlmefra melo, fornctclOa. pela FI BOI.
Tê, � ofErta õa rasa 6uf.,aril!s Lh')a. , .,

FI's 21'30 rFlHCl'lo 00 OIFl _. par La·
martlne Babo, IZscrlta e Interprrtaêoi uma
oflZrta ·00 DnAGÃO. . ',.

FI's 2�,3.5 r.o TEATRO Em ['FlSFI as PR��
,PAIS Or 'l. Ortlz a2 Pln200.!pm uméf. traOuc8b
1)" ['1."150 Bulmarlies IZ O -SUAVE IIILAGlI. ,DI
JEstrS. originai ae ['orlas 5625' senOo aq.UEla
na Interpretaçêio Oe: ['elso 6ulmari5e9 e BOri
Pera, ti! esta com: Ismenia aos Santos, Loura
Olnha B:t2ncourt. ['elso "ulmClrêies, Ulolda
r,errdz e Rbel Prra, sob o patrocinlo Oa
rompanhla Segurança Inaustrlol".

FI's 23 ha. ['LUB 005 f�HTFlSmA9 com La
martlne Babo IZ 511ulno Heto

5peolu:r • OauvalOo t'ozzl

AMANHA -

FI's 21,35 na TEATRO .EM CASA a peca
arranjo ae r�le5tlno Silves, ROS�S DE IIOS-'
SA SJINIIORA pela 2Ie"('0 ao Teatro em
rasa 00' NACIONAL

Ovos pala a

Coelhos,

;'
."

�

Visitem a grande expo .. I
'

alçA0 da

P a d a r i a C·a·ríoc·a ..

·.
DE

Domingo J. da Silva

.,,-.-;.

,

a Rua Alvaro de Carvalho,
.

171.' (

Esquina Felipe' 'Schrnidt .

Motocicleta N. S. U.

O"tlneáo ! Eleganelal

Traje a rigor on br_neo

MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo VeD., ""didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, 8S mesas,
.,

ao preço de Rs. 10$000 cada uma.

A p6sse da mesa dá direito a

Um Utro Ide ChampagRe Mosal. ,ratla
que flerá, servido durante o bllilp,.
NOTA. O »Champagne Mosele» é o melhor cGraade

Espumante Super-Extra» nacional. E' um excele.D
te. produto, que ultimamnte foi aperfeiçoa� pele
maior En610go it.aliano, Professor dr. Alfredo Mal
zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus- ,

tria Vinicola da Europa.
'

'I. _ - -"�, ., ' .• , .....,-_.__ .

......--4. ...AAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,_" ou;ic-O !-I
'"'"nossa loteria"

IInteiro 15$000

RUA FELIPE SCHI\ �II)T N. 5
lã ü·aí...--M-_·-_-,íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_..."......_·-...-iiiiiiiiiii-:-":":=-- =----e;.jlIjN.M!NfW.�,

IA
ri'

A GAZ T

,'�-:':"'"'''''' �:·'-""'�IrII . I 10" ,," o mínístro do Tra- I
balho, inau�urand.(;, »1 (1iDS,

.

um grupo de habít _'�(J",s ope- ,

nulas, no Rio de Janeiro, S8'

tíentou que nc.h�:1t11 cer ímo-

lhe poderia ser mais grata ar

programaministeri31 éíu-, a c!11

entrega de casas pura habita-

ç -o (,)� o:j�)'3!'ios
Tinha mesmo, como ponto

basíco tl..: :.Uà L dmínístração "

construção r.e habitações pIO
Ietarías, por forma economíca

e racional, utilizando as re

servas das proprías Institui-

ções de prevídencía e possíbí-
litando por todos os meios

legais a seu alcance a aquisi-
ção facil dessas cassas. Era
um dever de sua função de
ministro �o Trqbflho, numa
nora em que I) ope: arío brasí-
íeíro, surde J, !c::da süüstru
dos extrc m;l�n'.\)s ,j;, (odes '%

mattses, ,Java um exemplo de
ornem e e= alta compreensão
de seus dcveL's para com a

patrta. l��';, mister que o �ra-
811 assrnalassc 2.0 rrundo que
o :fenomen:; socíat, aqui, tí-
nha ssoectos caratcrísttcos e

Indestacl1veiii, o mais belo dos

quais era êsse profundo espí-
rito crtstão, que I, ínha nor-

teando nCII'\u dvll1.��çã{), 'jjl <o,.
munindo-a contra a onda de
descsneros. dt cujo influxo se

nll,íit!rt as dp.Bniradas ídeo-

logía& que marttrtsarn outros

·pOV()�. 11; porque o ideal do
nosso operarío consistia nu-

';,'::1ma exístencía digna, era justo
que se lhe nroporcíonasse a

aquisição do -Iar proprío, ver-

dadeira base de sua vida do- "

mestíca, oude pudesse sentir (
todo o conforto e todo o amor

lida família. ,

� -

III' ..' ......,�.�•• I WII llÃi1_

Invadiram os Bancos
de Vienna e se Epro
prlaram de apoliees
petroliferas dos

israelitas

PARIS, 11 Sob o tituto "O
Reich apodera-se da Royal Dutch",
o jornal "Le FIgaro" publica a se

guinte informação:
"As autoridades nazistas mano

daram abrir os cofres dos Bancos de
VIenna pertencentes a clientes ísrae
listas, e se apoderaram de todas as

ações d'l Royal Dutch que a11 esta

vam guardadas.
Ignora·se (IS motivos que deter

minaram esta medi.da, mas cabe
slflpor que o Reich quer apoderar-se

. dessa potente companhia petrolí
fera".

A quinta cidade dos
,pantanos de Pon-
r

tine

CARTAZES
DO DIA

ODEON� o líder dos
cinemas

o Restau
Chinês

crime

,.,.,

SALAO PROGREISSO
Dia 14 �IN{;OENTA �Ol\"TOS da

Jogam apenas 15 .nilhares

CULlpAo INICIO
11)0
DO SUMARIO DE
PRETO ARIAS

.....

missão Podestã
Costa

rante

o RIESTAURf\.NTE CIIIINEZ _. UMA VITIMAS

melhor <alibi � era o de afirmar I porisso que o caso de Arias cons li'.'----_B__m�
que ali dansára até á madruga- tituirá, pelos excelentes antece
da. dentes do criminoso, pelos seuS
Foi principalmente desmasca- dados fisicos e por tudo o mais,

do pelos metados cientificos po- um cravo para as aulas de medi
liciais, o que é um contrasenso. I cina legal, principalmente aque-

DAS

BUENOS .'\.IRES, 12-.\ bor_S
do do va '101' <Oceania ,,, chega
ram os membros da rr issão da
Sociedade das Nações que presi
de o sr. Podestá Costa.

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

Acôrdo italo ..brita-
•

nico

�. LONDRES, 12 - Os circuk s
.

diplomaticos provêm crue a assi
natura do acôrrlo ; I :..iú-britanic'"
se dará em Roma na proxim >

quinta-feira, sal vo alg. im a traz'
eventual ocasionar,o por algum
esclarecimen to.

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

E§Cl1itorio
Con'ler(Cia�,

Necessita de um mUlç,)
ou moça para COJi"I"eS'"
pondente� (cGn�il�cer.dD
tambem servlçe de escrita.
Outros detalhes trata

se na ocasião. Exige-se
referenclas,

Informações com Do
AVILA, Rua ConseUlei�
ro Mafra, 41-5, L@ja
Florianopoiis.

las dadas por um certo assistente
da cadeira que é, ele próprio, um

outro caso e muito serio, a estu
dar,

Gruposestofad
elO pano couro

desde 320$00

".

SALOMAO
------------------------ --------------,----

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraílá

Cia.
Caixa Postal 37

Couro legitimo
Gobelein

Veludo

só nos

S. PAULO, 12-0 sumario

delmet.OdOS
científicos empregados

culpa relativo ao crime do Res- não impressionaram a massa po
taurante Chinez, terá inicio na pujar, apesar dos nomes dili-eis

pr6xima semana.
I da técnica e dos autores citados.

Como é sabido, na madrugada Afinal, notar contradições em de
de quarta-feira de cinzas, esta I poimentos foi e será sempre a

capital foi abalada pela noticia grande arma de investizadores,
de que num restaurante chinez com tatigraíos ou com memoria
tinham sido assassinadas quatro bôa; e notar, tambem, vaciliações :

pessôas. Entre os detalhes, o que em respostas é cousa rudimentar. I
mais impressão fez, foi o desce- Longe de nós a idéia ele

dimi-!berta de generos deteriorados, na nuir o trabalho despendido, in

geladeira proxima do W,C., que clusivê o do duplamente colega
forneceriam comestíveis, a mil e Luís Silva, colega como cirur-Ioitocentos, aos freguêses do dia gião dentista e como professor
seguinte. Não que se admirasse honorario de uma escola de

farolda ineíicienoia do custoso e caro macia, o qual descobriu o orni

aparelhamento destinado a zelar cofagismo do assassino, nome di
pela saúde pública, e sim porque ficil dado em técnica tambem di-Ijá varias vezes, levado por ami- (ficil dado em técnica tambem

gos dados a oferecer jantares e a dificil aos roedores de unhas. -

fazer econômia,-cousas que não Acreditamos na confissão de
se coadumam,-tinhamos ingerido Arias, comquanto por habito
cozidos do chinez. não acreditemos muito· nas con-

ROMA, 11 Pomezla a quinta
cidade que surge dos pantanos de No passado fomos dados a fissões em policia, mesmo sem os

Pontlne -- será inaugurada no dia sherlok, talvez influencia da lei- metodos do famigerado posto da
25 de abril, se,jam três dias depoi,s tura dos folhetos de Conan Doy- rua Sete de Abril e do Cambucy.
da data. anunciada pelo sr. Mussoh, le, distração a que se dá muita A' custa de interrogaterios suces-
ni no dIscurso que profe'riu em 25) bA' 1

., M D
. .

'b'l'd d 1 d
.

de abril de 1936, por ocasião da Ins- gente oa, mc uSlve, ac 0- SIVOS, ImpoScI 11 a e üê ornllr,

talação do marco slmbolico da fun- nald. Quando diretor de um co- caceteação conti.nua, acreditamos
dação de Aprilia - a quarta das ci- legio, levamos dois mêses e gas- qiie, procurando um repouso re- i
dades construidas nos pantanos de tamos perto de dois contos para parador e exigido pela natureza. IPontlne. d b

.

I d
- d b

.

Todos as casas da llova cidade eSC0 nr o a rao e um 80 re- mesmo que seja num catre e de

Iforam construldas com materiais tu�o. numa}esta que o n?sso cO-I prisã? nós, proprios possamos vir
fabricados na localidade. leglO oferecera ao sr. Juho Pres- um dIa a confessar que nos matámos

�tes, na época candidato á presi- e em seguida esconder nOSEiO pro-
�

dencia da Republica, e de quem prio cadaver. I
eramosadépto. Já um psiquiatra ilustre Densa:
Mas descobrimos o cleptoma- que Arias é um sonamboiico e'

niaco, e nos convencemos de que outro o contesta. I ,

gastar dois contos para ter o pra- A verdade é que, no onibus e

I •

zer de descobrir o gatuno de um
no bonde, quando a gente se põe,objeto de duzentos éra, pcsitiva- como Felicio TrancoBO criado Pêmente, uma asneira. Si no Brasil,

cada ladrão de alto b0rdo moti-
lo inesquecivel amigo Amadeu
Amaral, a estudar a fisionomia

PROGRAMAS DE HOJE ••
vasse umba despesa igual á de do pr6ximo, chegar-se-ia a jurar
seus rou os elegantes, o deficit»

que muita gente de perfil exdru-
total da Nação, convertido em xulo e olhares extranhos. tem to-

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: dinheiro, seria insuficiente para dos os dados de um pe�feito cri-
° emocionante fI'lme com o cé- cobrir o «quantum» necessario.' .

mmoso, e que mUlta gente de
lebre "gangster" Cesar Romero e Mas voltemos ao Arias. Que" o aspéto suave tem os requisitos de
mais Tala Birell e Walter Pid- criminoso teria de ser gente da

gente bôa. Ora, é evidente que
<H'lln em

I
casa ou conh�cedora dos habito�

por tal" -

b d.-
I

s lmpressoes o o serva 01' Iera cousa ao alcance de qua quer cometerI'a tre d<" t'
"'ONDENADA SEM CULPA l'd d Q f' d

men as mJus Iças.
� • , mentalI a e. ue, em 1m, o es- Um c t" ,

dA't,' I f h
.

d f
. aso IplCO e o e flas,

'

'_ '_ ec o tena e ser o que 01, ou Tem a f"
. .

t' I
. ISIOnOmIa SImpa Iea, '

�INES �OROADOS pOIlCI) maIS ou menos, era cousa
capaz de ins

.

f S I
I sabida. I •

plI'ar con lança. f'lH-
I

i ; pre fOi bom. Amantes de espor- I

REX, ás 7,30 horas: I Uma cousa, entretanto, chama-I tes, desmentindo o velho brocal'- i
. NASCI PARA DANSAR, com I va a atenção dos observadores, I do, dado como cientifico, de que:
Eleanore Powell e James Stewart. i

E' q?e o publico n�o estava con- lOS esportes_, purificam. �atou i
Preços-2$500 e 2$000. I

venCido de 9"u� Anas, f�ss: real-; quatro pess.oa� e em segUida co-
I

, i mente, o CrImInOSO, CUrIosIdades I meu bem, mdlferente ao que aca-

D,' ROYAL, ás 5, 7 e 8..30 heras:: àa psicologia popular: .Os Jornais i bára de praticar. Perdeu-se por
!i\,t ESCRAVOS DO DEVER, com; e os segredos das dlhgencIas de-! pouca cousa, apenas por não sa

Barbara Stanwyck, Joel Mac Crea I ram ao caso um vulto tal, que ber que o baile público da Pra-
e Lloy(l NolaD. lo publico não se conformava C0tU ça do Patriarca. termmára terça-:

�)reço-l$OOO. I O desfecho banal. Os proprius feira á meia noite, pois que seu I

MOVEIS

Representantes nesta capital
.

MACHADO,
Rna João Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Nacional de Navega-1
çã� Costeira

.

,

I Auolar· enwarr -=

I -----.-

-.

I Endereço Telegr.: DOL.I', - Caixa Postal, 32

I OS. FRANCI�CO DO SUL- STA. CATARINA /

I
�AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
i Pring Torres & ela .. Limitada +-Rin
, Navegação Brasileira Limitada-Rio

. i Navegação Cabofriense Uda.--Cabo Frio

'I Vandenbrandu & Cia.-Santos
I VIAGENS DIRf::TAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO
I Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
! ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte aLI do Sul do Paí�, bem como para o Exterior

��'l"�';"'O:"��''''''''I.'''''' ,.".......,,-

Recebe cargas de importação.r do País OUL do Ex-
terior, para desembaraço e redespacho para Aviso Recebe-se cargas e encomendas até) véspera das saídas dos paquetes

as praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saldas .dos mesmos, á vista do 3-

D5VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

SERVIÇC:_GAR�D_O E .!:APIDO-PREÇO? .MODICOS Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- I

--iiiiiiiMiiiiiíiiiiiii�__iiiiiiiiiiiiiiôiõiiiii�iiiiiiiiiãiiiiií=íiiiliiiMiíiiiiii....,imiiiiiic��������� menté para bordo em embarcações especiais. I

Ad.og,�dD
J. Bayer Fil ho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Srhmidt]
Telefone 1.172

Movimento Maritimo-Porto Florian.polis 1__R_e_si_d_en_ci_a_1.6_'86__
-

Serviços de Passageiros e ('je Cargas _I
. . ,.

.!. f . ...

-
.

·---_1

Para o Norte I Para o sur
"

I
.

I
O Paquete ITAPURA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAQUE'RA sairá á 16 do i

rente para: corrente para:
i

Paranaguà, Antonina, ----------

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

����:�
--

�� ESCRITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

� . li � ARMAZENS-CAIS BADARÓ N, '3 --(FONE' I 666) -END, TELEG, COSTEIRA

A Favo rIta I Para mais informações com o Agente

� ..J. SANTOS CA R_D_O_S_O _

� �'��AVA�V��·.·
Em loteria a sua favorita � � Cálculo de qualquer

g;� � estrutura em con ...

� ereto armado

� e ferro

�
�
.��
" �

Rua Felipe Schmltd rr 7 e 17 a

NO.·:Estre,ito Ponta do Leal

Y'.L.I�·i2D

I L·,aranjerras
"

....J
Enxertos grandes, quali

� dade suprema: UMBIGu
� PERA. UMA e outras varie
� dades.
� Um pé 2$500. duzía 24$,
� cento 180$000. Extra fór
� te 3$000 c. u., LIMOEIROS

� enxertos muito fórtes, de
CECILIANO. MIUDO, GA
LEGO e EUREKA, 1 pé,
3$500, duzia, 35$000.

CARLOS NTLSO

Planta,execução, fts
cauzação e direção
de oblas
Aparelhamento com

pleto para censtr-u
ções de pontes em
concreto armado

VENDE-SE'
.' 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
nanal e bôa chacara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

Souza, nos Barreiros

L H E T ES

Federal e Santa Catarína

NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

anco do Brasil
Capital

Fundo de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. �om Iur is (C�!í'lE�CIAL SEM liMITE) 2% alaDep, límttados (límíte de 50:000$) 3% a a

Dep, populares (idem de JO:OOO$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

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

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por J2 mêses
Com renda mensal

\

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expedienta: 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

""

tm_=· 4 'mM i.; +O
& - @ 'dlM iif'H*

A tscelanea
-_._..." .....,,�...�._------------

não precisa de reclame. visite suas expostçoes e

verifique os seus preços

r� .. TRA..JANO N. e
1�lorianopoUs

Omar Carneiro Ribeiro
BNGENDfilRO CIVIL

Rua 15jdeJ1Novembro, 416 •
SALAS L12h 13

f' ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

� Obras contrataelas no�l· semestre
� de 1937

� donte emlconcreto armada sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curítíoa-S. Mateus)
:n Ponte delcom:reto armado sêbre o Rio S. Joio (Estr, CuriUba-loinvile)'
� Prefeitura e Forum de Mafra
� rupEscolar de Mafra

� Grupo Escolar de Rio Negro
� Grupo Escolar de Iratí

� Maternidade de Rio Negro
� Estação E.xperimental de Vítdenclas em Tijuco PretoLeParaná)
.� Diversas construções de residencias
�....
��S7_�!1+QP"a

�VENDE-SE
� _ ...·.···c .. " .. �

� Uma grande área de te r

N ras no lagar denomina c1

� . Barreiros, com quatro casas

� sendo duas de tijolos, uma

� nova e duas de madeira'
� todas em perfeito estado.
� Uma cocheira para seis
� animais. bôa chacara, ótima
� àgua. um pasto especial e

��� uma linda práía de banhos.
��.. Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros .

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

a

.1...

li

Sandalias e sapatos de
:

tira. Calçados de todas as qualidades aos
(

J menores preços, desde 10$000 e dí
retamente da fabrica.

COATUME -- BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica Ide �alçado!, Chinelos, TAMANCOS, Ca ..

sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

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

�__iiiiiiiiiP_ed_i_do_Siiiiiiiiid_Oiiiiiiiiiin_te_r_io_r_áiiiiiiiiiiii_c_ai_x_a_p;;;;;;o_s_ta_liiiiiliiiiiii2iiiiii4iiiiiiiiiiiiã�'!I

florianopolis-1938 ==

Rua Trajado no. 29

Desern ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

I

Café-Restaurante São Pedro
d. INA ifAÔAOVAY _

PrQprietario: -IZIDBO PEDRO C:::OELBO

Completamente remodelado e obedecidas todas 'as

regras de higiene

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

Fornece comida. a dOllÜélUo

RUA FEUPE St::BMIDT:

\ \Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..... 1 ..ue nA. oon.omo b.terla (2,5 amJII.)
Immen.. dura ..III••••

A

".nda em toda. a•••••

o••a. do ra...

e no.

M'-=""DI """0í=-. '1,_" .:»

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molesttas da pele

Tratame-nto do ernpaludismo e das molcstlas da pe-
Tratamento moderno das,

Je e nervosas pela Autonemotherapia mo/estias do Pulmão

I Consult.-R. joão Pint::.. ! 3
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 1, elelone, t 595 _

I Telefone, 1.584 1 Res. Hotel Gloria-fone 1'333
Consultas:-Das 8 às 11 e da_��I�às ��. _h_o_ra_s__-, ,_CoTls_ul_ta_s�_s_13_a_'s_I_6_h_fs.__

v n 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

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

M.

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

de Florianopol's
Membro da Sociedade de oto-rluno laryngoJogia do Rio..

Consultas diárias das 4 ás 6 112
RI a Visconde de (\no P�et.. II __ o FLOR!ANOPOUS t,

0\4>1
-..::' •• M 'eIIl§li!OO'YE!i'&IUI'lIII,rllll'- i

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

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sá u I o Ramos

Sul,

.
--. -'. ·,....:�.,.L���,.�\.'· ".

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das' 10 ás 12 e das 16 ás t 8 horas.

I
.

,

Dr.Pedro Catalão
,

I
Diplomado pala Facul
dade de Medicina da

, Baía

i 1
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOJM�

I I Ex-interuo do Dispensario
, Silva Lima
i
I' Ex-adjunto do Hospital
I GraHée Guinle e Sanatorio

li Manoel Vitorino
Clínica médica círurgtca das

molestías da
CABEÇA E PESCOÇo

Especial-sta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajam) -18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 18 bs
..JII

bit"-4 Li

R A I O X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFJA

,'i CLlNlCA
C�rso de, aperfeiçoamento em doenças do coração

,'j" (diagnostico precrso das melestias cardíacas por
traçados electricos)

CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná-
lises CI tntcas

Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe$ de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Saehs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exa�e de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnosnco precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidieno e qualquer pesquisa para eluCii�ação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.19
FLORIANOPOLIS

.,.,____,---- 'ri \ - i • Õ .

�
f

:: ',,: ,i ..! ??! ! . !5!!:1i!.

I Accaclo lV�o-1r
'.' �

,Dr. RicardO!IGottsmannr
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pscreesor
Indórg Burkhardt e Prcíessor

Erwin Kreuter)
E,p8clalll�8 em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastics

tÓI ío de advogacla á rua

Vísconue de Ouro Preto

Assistente do serviço de cirurgia 'e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica rio Rio. Diretor do Instituto de
Previdencía Clinica do Rio, Sub diretor d.. serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

Dr. P. (amara.
Simões

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA ['GERAL:
PELE e "SIFlLIS \

Diagnostico das molesties da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação 'microscópi-

ca e de Leboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA li
RAIOS ULTRAV[('LET'AS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariemente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. J e das to ás t 2 e

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA-l<ua Este-

i
ves Junior N. 26

�
TELEF. 1.13]

li

rerra tem seu escrip-

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultee das í O ái 12-
das 16 ás 18

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

l
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317
.

,

I

�----�-----,-.

Dr. Carlos Corrêa I
Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças:
Diretor da Maternidadel
Medico "0 Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t {2 da manhã
e á !arce·_ Consultorio:
ANITA, GARIBALDI, 49

Mcdestias <9 O�.)erações I
dos

OLa �,S
OUVIDOS, NARIZ E Gi\RGANTA

Dr�. João de Araujo

n. 70. _' Phone- 1277. -

! Caix >1 POS��I, 110.

J

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no interior ?este e do Estado de San- IIta Catarina. j

Escritosie" Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

i�sobrado sala n' I
PARANA' - SANTA CATAI-<INf-\ <,

""
-

.

. - ,

! Dr. Aderbal
da Silva

:::/\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p. J290

R.

Advogado
I Rll& Trajano, r)' I sobrazo

I Telephone fi' 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZE'I'A
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PARA INSTALAÇÕES DE LUZ. FôRÇA E AN. '[ Tap aj Ó fi �I':r·.:j Médico ocut st»

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN. I'i� preparado com ervas e '. I" \ (�. Decente - livre liL Oítalrn. da Universida-
TOS PROCUREM I raizes indígenas da _�.��F::?}::'·J ;:('i'-

.. ,�_�.. _

de de Porto Alegre (Ccnsuh. Aven. Oct. l�ccha
I

Wli����T����I�� '!.j!f;[·�/25a�l i�U:�:7P��s:0�i��;���,O::��,·::��;1:a�}: �e5 C:i�
:L'����:�Ou��:��: O Ug{ír7�f�t�:I:;':ó: \r::\f 30 de B:���GENCLL\: HUTEL LA' POnTA.
DE BAURU', FERIDAS f.rHl1�G�:}:: Consultório: Rua Trajano, 1 -- (junte com o Jr.

trZJ1�SE������S MA-
sis., (J �E;>l'�::

Das 9 á�a�11ar� �:�ti�l' ás 16 horas.

TA. PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Unico agente no sul do Brasil
L Ro--nanovvski
FLORIANOPOLIS

Intern�iional Machinel"Y Campan)'

Engenheiros importadores • Rio
Srs. i!\gr-'icult<.)r-ed� ce Industriais!

./lument! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam inforrnações e catalogas ao Representante e Ven-

decor exclusivo no Estado

A

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SElVl COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAL5 ELETRICOS, LUQ,TRES E ABAT

jOURS ELEG.ANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n, 14 A Elétrica

Sra. Camará Martins
Diplomada pela Universidade de Música do

Rio �de Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia.>.São José (Praia Comprida)

preço-.-25$000 rnensaes
\

Em Florianopolis-50$OOO mensaes

Valdemar Buriga
I
lNcíito na Ordem dos A�vogados-Secção de S. Catarina

I ..ADV\..JGADO
I I Cnbran,as amigsveis e judicIais

I Comercío - Civel e Crime nas comarcas de
�;I URUSSANGA 'e ORLEANS
,ii Escritorio ern Uf<USSANGA, Santa Catarina
-------,._--

1-1.

NESTES DIAS DE �:AI OR INSUPORTA·
VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FA!\1IL1A,NO BAR MIRA
MA Fi., O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS•••

Só no M'RAM.AFx

* MA VENDEM
SE os três chalets, á rua

Silva Jardim números 284, 286
I e 288, todos com ótimas aco

r cnodações pelo preço d"! .

f 5:000$000.
Tratar nesta redação

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

,RADias
I

Para seu cor-certo, prr curai a ICasa M'lsical, que conta com a Ioficina melhor mvntadd na ta-
: pital.

Rua João Pinto, 12

AVIL.A
Escritorio Rua Cons. r\llafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL. 140

Telegarnas "Avi la" Florianooolis

. Leghorns
I

Ternos e casais de frangos I
de alta linhagem

I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trindade, �__iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiii._------iliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii�.....iiiiiiiiiiiiiii.....-..;;

__� ..--------------------..�f)

Vísta BEM
-

SEUS FILHOS

,

I
. i

I

... -._------, .. -----,-----_- .. _"-- .. __ ._,._� _ .. - .- --- -, -_ .._----- -'-_.----'--_.. '-----_._-._--_ .

T E. •
.

Ió".;......� rmt ...�... GGW

_
.. "�OiR.-....g'ltI!I......����-t1��'�rr,';';«;:<!1v.

-

':f?f�.�',�����:����_:._�_..... . _

,

1

quinta-feira I
14 de Abril

��������������������������������--

Lindas e graciosas confecções para meninas e garôtos só

na A CAPITA�
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

.

'\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 13-4-1938
---------'--....----"'-"""------------------------

. ,.,..
'caA.,ZETAA

A
L

. DESPORTIVA
Carlos L. da LuzREDATOR:

�vai, Figueirense, Atlético e Iris, disputa
rêo domingo próximo, o título de campeão do
t.orrveto início do carnpeonato da L. F. F.

. o torneio inicio
l,F.F.

XADREZ déo, Uruguai, teve o seguinte de- perde um peão. 10-BxBTxq., B I D; 26-P5T. C5R; 27- O campeão argentino comete·
A revista AABS, orgão oficial s enrolar, lance por lance: RI T; II-B58, P4CD; 12- BxS, Dx8; 28-D2T, P6T; o seu erro fundamenta] no iance

da Ássociação Atlética Banco do Brancas-Trompow3ky Roque Rei, P5C; 13-C2R, P Z9-PxP, TxP; 30-C4T, RI 9, jogando D4T que lhe custoU

Brasil, publica em seu último nú- Pretas - Guimard 58; 14-C3C, DI D; 15-TR C; 31-C4T6C, TI R; 32- um peão e a partida, Após êsse
mero a brilhante vitoria do bra- I-P4D. C3BR; 2-P4BD, P I R, C-CR; 16-P4TR,CD3B; CxS, RxC; 33-C5Rxq"RlC; descuido, o jogo tornou-se [avora
sileiro Ota\'io Trompowsky sobre 3R; 3-C3BD, P4D; 4--B5C, 17-C5R, P4TD; 18-B6C, 34-P6T.D3B;35--P7TDxq., vel ao seu contendor brasileiro.
o campeão argentino ele Xadrez, 82R; 5-P3R Roque"; 6-02B, B3R; 19-P4BR, esc; 20- RI T; 36-D5 r, P3�=; 37- Em homenagem ao seu adversa"
Guimard, em disputa do campeo- CD2D; 7-C38, P4B; 8-PBx BxP, BxB; 21-CxC, P5T; 22 CxP, R2C; 38-P8TO(D, Tx rio, o brasileiro realizou a variante
nato Sul-Americano. PD, PRxP; 9-B3!'), D4T.Este --CSR, T31; 23-D2R, C3B; D; 39-CxT, TI T: 40 -P5C, argentina do gambito da dama
O jogo realizado em Monte1i- lance compromete a partida e 24-C5 B, O I R; 25-P4CR. D3R e as pretas abandonam. não aceitv.

da

A GAZETA
--

I Em,::,regados Igreja F-�r-esbi·
no Cornercío teriat�,:.':3

Domingo, com o grande tem'

por.l que desabou sobre esta ca

pital, 'JAo foi permitido a realiza
çle do torneio da L.F.F., sendo
traDifelido para domingo próxi
__ -,

,

Como n05S0& leitores sabem,
lutas bôas serão travadas.

A�z�r que o vencedor do tor-

R"io, depende de maior sorte, a8' O ln ovoeodi.
l",m mesmo Figueirense e Af/e- I

t.co, procurerão desforrar-se das go da .J us tiça Foi empossada a direitoria da Conferencias Reli-
denotas sofridas. M i I ita r NOS MUNI C I P lOS Sociedade Beneliciente Caixa dos giosas

TiicQlores e alvi-celestee, IU- Empregados no Comercio, que

bro-��g�o e al.i-negro empenhar- RI,O, 12 - O ministro ddlia' Noticias de Chapecõ E tá t terrni regerá os seus destinos durante o Promovidas pela Comissão Mis-
�Io 'cm pelejas ,rduas e bem Guerra enviou ao presidente

S p�es es a ermmar periodo de 1938-1939. a qual sionaria da Sociedade de Esfor-
da C

J

R 1 d C d' d
a construção da �strada do ficou assim constituida:

'

C d I P bdisputa, s. oml,ssão ev sora o o Igo e

viajante. Port? de Guat�mbu, ,numa ex- Presidente: Aldo de Almei- ço ristão a greja res iteria-
Diversos premies serão oíereci- Justiça Militar, uma sugestãv SÔ- tensao de 3 quilómetros d V' P id . M r.:

na de Florianopolis, realizar-se-á,

d.� .

ao esq_adrAo vitorioso DO bre �ltenl.ção·!lO projéto d?qll�le Passo dos lndíos (carta) (pura serra) serviço este
a, Ice resi ente. ax �uen' nos dias 14 15 16 e 17 do

próximo certame da L.F.F. C:0dl.go, na pa�t� refer,ente a Au-
esteve nesta vila, acornpa- mandado executar pelo Pre-

zer, I' Secretáno: Antonio Bor- corrente ás 19 horas' no tem-

• ..

ditoria da Pohcld M'�'tar, suges- nhado de sua exma. esposa feito Pedro da Silva Maclel, ge�,. 2' Secretário: �osé Hip�lito plo, á ;ua Visconde' de Ouro
O Atlatlco de Sao tã� ess� .que lhe f�1 mandada

O dr. Serafim Bertaso, Enge- incansavel administrador de
Vieira. I: Tesounelro: FrancIsco Preto no. 61 uma serie de

Francisco jogará n 1 pero mimstro da Justiça. nheiro Inspetor de Estradas Chapecó. Miguel da Silva, 2' Tesourreiro confe:encias alu�lv8s á Semana

nossa cidade do Estado. residente em La- __

Lauro fran :is�(\ �a Silva, l' Santa, \'ers�ndo sobre os seguiu-
N tlcí d L I

Procuradon FranCISco Monoel tes temas:
ger, que após permanecer tres O leias e aguna dos Prazeres e 2' Procurador' Q' f' 14 "5".

"

O der d ti ti N �O h a ve "" a" dias, regressou aquela locali- I - . umta- eua: I enese
pu oso esqua rão Aue . � ,

d d 1 Acilio �a_ulo da,. Si�va. .
.

que maravilha e despertaco de Sao Francisco, fatará nc .. votação para '.

a e, Valxa de Esmolas de,' C')mls8�o de Sindicancia: Teo- atitudes", pelo sr. Roge-
'.IIJ.. er)fe DOS nossos gramados nos O p Ieb' -) tO! Laduna d . A I J - A d. IS '-

I: J i d Di it
I!!I

I
ureto VI a, oao ugusto e rio Vieira.dias. I e 3 de maio próximo. F t i U Z e re o L M tinié A

'

Se rn or aeeza '.
a ar 101 (e, rnenco «uto, Sexta-feira 15: "As séteCu.teará a excursão do Atie- /,

.

L�g. 12.-Re.ihzou-se, 9u�rta Orlando Fernandes, Manoel Viei- palavras na Cruz", pelotico, o Avai, devendo o tricolor FORTALEL�,A, 12 _, A
I Reassumiu a Judicatura íeíra ultima, na sala principal [a de Mélo. Jucundinho Wolff dEI" d 5 t S'. I' d

' dest C t d n f it t
. r. rezer os an os a-

ftancI5I!1u.en'e, reanzar uas parti I' I domi 'I' d a ernarca por er re- a I re el ura, presen e cresci- e Armando Cuneo .., co orna austro-a ernã ormci 18 a"
d d P t AI . .

- raiva.....
. _ • '

.
neste Estado não participará do gl ess� O e o: ? egre. d; n�mero de contnbumtes, a S b d 16 "U fl�O ptlmellO IlClVenaf!() 'er,} o I b"t �L -.

A hI aonde fora em VISIta a pes', reumão da Assembléa Gp.ral Telegramas a a o : ma or no
.

. . 'P e ISClO s.ure 0« me US!».
d f T' _

-

Caivario" pelo sr. Roge-.Hltf/co, desta capital. "'�!le nol O comuI alemão, sr. Oscar dsoasA te �uaSal�lt!a, dO eCxm',J. para ap:-.ovaçao dos estatu-
ret,·dtAs rio Vieira.

m\�ento p.stá em grande fórma, H I d d Itr. n OnlO e IS re e am- tos e eleIção da Diretoria e ...
: , ',1 f ' A'

u an, ec arou que os am ro-
-..' , - Domingo 17: "O tumulo

leal' aegul_a eD���ra o vaz. alemãe5, não' votariam pelo fáto pOSo �o��elho �e Flscaltzaçao da
vazio", peio dr. Eliezer

do [!aVIO alemão «Is�nacht», a
....alxa de Esmolas de Lagu- Na estação do Telegraf<1 dos Santos Saraiva.

b d d I d.' Sociedade Popular na Nacional acham-se retidos o'sor o o t,ua evena serproce-' E' h-anca a entrada para todos
dida a votarão encontrar-se aluaI- Os eS,tatutos elaborados seguintes telegramas: '

h:I Estiveram nesta vila, re7res- I ã t d I L d b quantos se mteressam em con e-

mente em Cabe(�elo donde só re- � pe a com ISS o campos a os A varo, our es Lo ão.
cer mais de perto a personalida-

gressará no dia 16 ou 17 mui-
sando ontem a Itapiranga, srs. Pompilio Bento Sadi Cano Amaro Furtado, Dr. Jorge de de Jesus Cristo Hedentor,

to tarde, portanto.
' distrito deste �vfunicipio, os demil e Acari, Silva foraf!l Barros e Ema.

_
através das narrativos àos Evan-

O sr. Huland acrescentou que
srs. J. A. Both e dr. Artur aprovado�. FOI .tamb�m elet-

gelhos.
acreditava na votação totalmente Fischer, respectivamente Se- t� a segumte Dlretona: ��e- Mão é me· -=-_, _

favorllvel ao eft.nschluss». A co·
cretario Geral e advogado ...Je si�ente:.�Dr. Oscar J..ettao, dalha-D VM SELO BABO
Sociedade Popular do Rio VIce locondo Tasso I' Sefia. lonia con�tituida de 50 cidadãos -,..1. ,-

Po�e a po�co, formam-se ro- des quais 5 'ão austríacos
Grande do Sul, com séde em cretario-João Clemente de, ! Recentemente foi vendido em

Gabas aqui, e acolA. e o anunto
' .

Porto Alegre e �scntorio lia- Carvalho, Z'-Heitor Teixei- Na ep�ca em q?e 05

monar-Ileilão em Hamburgo um sêlo ria
� SÓDaeate II relala. quele Distrito. Os mesmos ra, l' T esoureiru -João To- chas estao ent�sla5mad�s por ilha Mauricio, impresso em côr

Domingo passado, per exem-
viram tratar iunto ao sr. maz de Souza, 2'- Luiz C. aparecerem vestmdo umformes laranja no ano de 1847, alcan-

pio. encontramos umas destas roo CHARLAUTH, Prefeito do Municipio, de Rocha. O chefe de sindican- VlstoS,)S, coalhados de medalhas. çando a soma de 300.000 fran
dinhal, e Osni o ex-defensor do é o creme que revoluciQnou o

assuntos de interesse da mes- da, de acordo com os esta tu- cordões e bordados a ouro, exis- coso

.A/do Luz agora milita' 110 Ame- mundo velho, e, óra revoluciona a ma. co_n�pa.nhia, regressaram tos, será sempre o Delegado te um rei a quem é vedado este Os filatelisats não encontram
rica, de Blumenau. Ámerica do Sul. satlsfelttssmJOs dada a bôa de Poiicla desta cidade. Para prazer: o elegante soberano Fa- mais do que sele exemplares do
Nlo podia hav�r ocasilo me- vontade do sr. Prefeito, pro- o Conselho de fiscalização fo- ruk, do Egipto. aludido sêlo.

lhor. para .ab�rmo. dos prepara'
CHARLAUTH �etendo este interceder junto ram eleitos os srs. Luiz Se" O protocolo de là não per-

tivol do n)orOiO adversario do ao exmo. dr. Nereu Ramos, verirlo Duarte, João Guima· mite vestir nenhu!ll unifolme das
oão é um creme comum D D I t F d G d�iQchÍlelo. .' . n erventoi' e eral no rães Cabral, Francisco Mar- forças armadas. uar II rUU.

Abor�a�o pela oos�a reporta· CHARLAUTH Estado, com referencia a es- tins da Fonseca, João Nunes
t talgem, osor com sua delicadeza de

.. ,

tradas e, pon tes n,o distrito NetC' e Franci�co M. Pinho. L i m O u s i n e pa p IIr a I
�mpre recebeu-nos amavelmen- lhe extmgulra as sardas, panos. de Itapiranga. Acha-�e, pois, a Caixa de André Gide. fócando, eM

t\".
'

I
cravos e espinhas, !em a minima Esteve ha poucos dias nes- Esmolas de Laguna perfeita- Toda reformada. marca WIPET, «Retrouches a mon retour de I

Depois, dOI atol de 'correzia', irritaç�o, _deixan�o-lhe a cutis ta localidade, o dr. Raul Bas- mente organizada e em con- ::�g_s�CO�O�i:g�;::t��-s�re�:Ci:; «U. R.S.S,,» a miseria infantil,
( OsD\ reà{iondendp a� Douas per- hmpa, macia e fresca. tos, Engenheiro Insp.'!tor de dições de atender ás suas ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL na Russia, faz uma observaçã<>
gunta. declarou:' Estradas do Estado, residen- filantropicas finalidades. Rua Joio Pinto, 21 sobre quantidade de panos qu�
-Póde dizer �Ia A GA- A primeira te em Cruzeiro do Sul com ostestam os milhares de menores

ZETA que o America vem jurisdição neste Municipio. Da_as de Caridade vadios que perambulam por tojo
para gsnk-ar todos os pares, com doutora Dib Mussi cl)mo orador ofi-Io país. E, procurandu verificar
.·.Ieçlo de um ou de dois. Este fÀ}n8trne6es Laguna, 12- Comemorou cial, padres Antonio Maran- i.' causa desse habito, um tanto

ptleo 8ltDharà o Riachuelo, pois' A primeira doutora ela medi O seu jubiieu, a Associação g::mi e Bernardo Felipe e o esquesito, principalmente no ill-
, os doi!! remador.!s possuem fibra cina do mundo acaba de com- Acha-se em construção no das Damas de Caridade. joven Milton Fonseca, pelos vemo menos frio, época em que,
� 8io Vtteranol. plelar um seculo ele idade. Tra- Porto Golo-En, neste distrito Achamos desnecessario di- marianas desta cidade. então, o excesso de agasalhos os

-Admirados por esta declara- ta se de l\1athilde Thyessen, de um calçamento que abrange- zer de sews beneficios, por- Todos os (,radares disse- faz suar em bicas, chegou á con-

ç60 ptrguntamo� 80 ROWER nacionalidade 5uissa, que leva se- r á uns cem metros, a come- quanto todos eles são do ram do valor desta Associe- c1usão que o «berprisonijs» (me
americanista si aquilo era farol. tenta c quatro anos exercendo çar da praia do Rio onde conhecimento do povo de çãs. nares vagabundos) ca:'regam sem

tl.-Osl'l, respondeu que não �ra �ua profissão, e que, apezar de está a barca, com esse impor� Laguna. Ao terminar a ato da As· pre, sobre o corpo, toda a rou�

FAROl.TS\10 nlo é que Ame· sua idade, atende a coftsulentes tante trabalho, fica resoJ vida A Assembléa Geral reaH- sembléa, foi representado no pa que possuem, hto, imposto
rica vinha para vencer. em seu domicilio. Mm problema dificil, ha mui- z�da �es�e dia no predio ,dos J seu. elegante palco, um ato pela vida errante que levam.
� Satisfeitos, agradecemos a gen- Essa veneravc!l anciã perten- to reclamado pelos inumeros Vlcentmos, teve extraordma- vanado, que bastante agra- Mais outro aspecto, pois, dd
tileza do ardor030 defensor do celJ á Cruz Vermelha, destacan- viajantes que alí passam ria concurrencia. dou a,os presentes. Em segui- mi�eria da illfàl1cia, na Russia,
itmerlca, desejando fdlz exito

I
do-se nas ações de guerra, ha- diar�amente, pois em epoca Foi lido o substancioso re- da fOi feIta uma �Gleta, e," país que se anuncia, .na literatu

..o. del��I) •.ores
do remo blumenau� ·.;�ndo caído ferida duas vezes de. chuva�, ficava aquele por- latorio, tendo feito uso / �a ben,eficio dos cofres da nobre ra de seus prego'.!iros, "o pa{ai�

CAse. �� durante a coofllirash lU(apéa.! to lntranSltavel. palavra Oi srs. dr. AntoPlo sonedade. zo do mundo".'

REM.O
A.próxima cada v�z mais, a

,eaJiz.ç�o d� tradicional regata
de abtil, patrocinada pela L. N.
S C·,.. ,·. '. '.

Sómentf: Riachuelo e Ame-
rica �Iadiar-se-ão, disputando
palmo a -palmo OI louros da vito-

�
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A hornen[�f;ern ao Dr. Ariosto f A Z-- E T A".

l.generid Góes Peixoto i
.

RI�U-Pocm�m�fu�1 �am_oo.ro�gD��A�I�����������.�I���������������������������-�-����-��-�-���-�-���-������ça �a.
ior foi transferido para o; ost? Pei�oto, em reg�siio pela sua I' A V OZ D O P -O-V---- o---proPJrietAarioI e nDireotor R�poAnsavLel L ,tl- Dpróximo sabado o almoço CJU� a' designação para chefiar a campa- � �

oficialidade do Batalhão de Cuar- nha do trigo em Santa Catarina, 1
das devia oferecer, ontem, ao ge- I

--'

neral Góes Monteiro, chefe do i
K M. E.

. __ .. _.___ !Prêso O agitador Grave desas-
Ai" nt'on;:r�J�;!i;:v1?l s1i'� I' H�b-Ib Burguibat'" D S""�;';�

, ..;. i.., L�u. �� 'U' U LI!

café nos Estados I TrJNIS, 12 - Foi prêso o co-

I nhecido agitador Habib Burgui-

lha. Os serviços de ordem detive
. ram urna coluna de manifestan
I

i tes que efetuava uma marcha de
i Cromhalia para Tunis.

NOVA YORK, 12 -- ° 81'.

Eurico Penteado, delegado do De
partamento Nacional do Café do
Brasil, dedurou, ao corresponden
te da Agencia Havas, que se ini
«iará muito em breve a anunci<l-·
(;a campanha de propaganda do
café nos Estados Unidos. A firma
Artur Kunder, disse o represen-

Itante brasileiro, que foi encarre- ofereceram-lhe ôntem no Restau- TAORMINA, 12 - O principe
gada de elaborar o plano da cam- rante Estrela, um jantar Íntimo. Bernhardt, da Holanda, deixou

panha, ainda não apresentou seu A mesa, que se achava orna-

II
esta cidade com destino a Roma.

relatorio ao Departamento Pari- mentada com bandeiras nacionais
Americano do Café, esperando-se, e lindas espigas de trigo colhidas

N d fG. I dentretanto, que: o faça dentro de na nossa ilha, to�aram a�"ento I omeal O O leia e
poucos dias. os senhores drs. Ariosto Peixoto, IEntrementes, os delegados [l- Frederico M. Schmidt, Amaury gabinetemcricanos que se encontram em Figueiredo, Afonso Veiga, Lourival
Nova York continuam celehran- Menezes, O. Camará Martins,
LO reuniões, trocando idêas e im- Emanuel Fontes e J. J. de Souza. RIO, 12-Foi nomeado oficial
pressões. Os assuntos que os 0- Saudou o homenageado, ofere- de zabinete do ministro da Guer
cupam parecem, porém, exigir a- cendo o jantar, o dr. Frederico ra � maior Severino de Freitas
inda algum tempo, sabendo-se M. Schmidt. I Prestes Filho.
que, quando terminarem as dis- 1\.' seguir usaram da palavra os O novo auxiliar do ministro da
cussões, serão apresentados ex- drs. Amaury Figueiredo e Afonso' Guerra exerceu durante a admi
tensos relatórios aos governos de Veiga.

. . . . nistração do general Fernandes
Washington e do Rio de Janeiro. O dr. Anosto Peixoto visível- Dantas, na B:lÍJ., um cargo de
.. N e u A'�_._W __

�_�:- mente comovido agradeceu a ho- relêvo no qual se conduziu a me-

.IBegress3111"am os 101" menagem que os colégas e amigos recer elogios daquele oficial ge
nistl."os da Jn:stiea e lhe prestavam dizendo da sua neral,

da Guel-t"a limensa satisfação de poder voltar -------------
í

ao Estado, revendo os amigos e n TEMPOdar á lavoura catarinense o maior 'U E'
RIO, 12-Regressou ôntem de dos seus esforços na cultura do

:::;.Jo Lourenço, para onde seguiu trigo a que se propõe o Ministe- D I ,&.
dorni I hã

� epartamento f e t'iIle �

1)0 ommgo peja mau a, o sr. rio da Ag-ricultura.�'
.

C
..

t d ronautica 4"'ivil..'ranClSCO ,ampos, Iml1lS 1'0 a O jantar que decorreu na maior �

Justiça. cordialidade constou do seguinte IIJ:P' I t" ..... ,. d E 4-O referido titular foi áquela cardapio: ; uO e nu \..Ilano a í)l.a�
('slancia mineira afim de avistar- MAYONAISE DE CAMARÃO 'I ção AérD-c3imatológica
se C8m o presidente da Republi- A' CAlVIPANHA DO TRIGO;
(a, aproveitando v enseio para CANJA A' ARIOSTO PEIXO- Previsões para o período da'l
despachar o expediente de sua TO; SPAGGETTI AO MOLHO! 18 horas de ontem ás 18 horas
rasta. DE CENTEIO; FRANGO ASSA- de hoje:

Acompanhou o sr. Francisco DO A' VIVA O TH.IGO NACIO- Tempo - Bom, com nebulosi-
Crlmpos, o chefe de seu gabinete, NAL. dade.
Er. Negrão de Lima. SOBREMEZA: COMPOTAS E Temperatura--Noite fria e em

Procurado á tarde, no seu ga- FRUTAS BRASILEIRAS' CAFE' elevação de dia.
Linete, o mini�tro Francisco Cam- E CHARllTOS.

'

Ventos:-Variaveis frescos.
pos confirmou ter ido a São Lc;u- BEBIDASNACIONAIS:AGUA As temperaturas extremas de
!'rnço para desp:1char com o che-llVIlNERAL, CERVEJA E VI- ..tem, forara: maxima 23.0 e mi-
f,· do gov,erno. J<: acre"cent�u: I, NHOS. ! lúma 13.� registradas, respecti-
-O p81S t!tlta em p .... ", reman-

_..

! vamente, as 14.00 e 7.40 horas.
('O um ambiente de ordem e ",",=�

.

t ran�uilidade, propicio ao desen - JT-
"_

, ,)Ivimento de todas as atividades.
O general E'.ll'ico Gasrar Du

t ,'a, que havia tambem viaiado
(;omingo, com o ministro da Jus
i iça. para São Lourenço, regres-

•

f.(lU, ôntem no mesmo avião em

(Iue veiu o sr. Franeisco Campos..

Ao seu desembarque compar�
'. eram elementos do mundo ofi-
( ia).

'.

Levou um . coice na
, cabeça

RIO, 12 - O engenheirq ciyi
EmIlio Nunes, de 50 anos, Ca88.
do, brasileiro morador á rua Joi�
qllim Me��r,. gomingo, á tarde;.

Arcangls BianCi!hini e familia profundamente sensibilizados quando fazenda do Sabugo, em
LONDRES, 12-Comunicam pelas manifestações rle pezar e de C'onforto recebídas pelo íalecimen- Paracambi, procedia a medição·

de East London, na provincia do 1��_��",�,�=�_��"'�o:._���E�.�����������������!1 to de sua extremecida filha, Angelina, agradecem sinceramente re- de umas areas de terras recebeu
Cabo, á Agencia ReuLer que um 11-

-

conhecidos ao sr. dr. Aurelio Rotolo que, aplicando tod.)s os recur- -um violento coice na cabeça, caíll-
avião em evoluções sobre o pa- I T I N T U R A R I A sos modernos da ciencia e grandp. dedicação, tudo fez para salvá-Ia. do !lO so)ó..gravemente ferido.
quete « Glaucester Castle» caíu

I
Agradecem. tambem, de coração as bondosas Irmãs do Hospital . O engenheiro, foi imediatamen-

ao mar e afundou imediatamente. t'
--.---

de Caridade que, durante a enferrnid ade, não pouparam esforços e te levado para ,,' Pôsto de Assis.
O piloto, que ficou ligeiramen- sacrificios para minorar seus sofrimentos.

'

lencia do Meyer e depois de re-
te ferido no rosto, foi' salvo por' e� A SELETA e nada mal-s Finalmente manifestam a sua sincera gratidão a todos, amig0s e ceber os curativos de urgenciª.
uma embarcação pertencente ao

I oonhecidos que acompanharam sua inesquecível filha á ultima de- retirou-se para a residencia.
'

vapor, lJIIas dois passageiros que II mora, bem assim aos que, com telegramas e cartas se associaram Em consequencia do coice, o

se encontravam no avião morre- Rua Til-adentes n. 7 FOlie 752 ao seu profundo pezar. dr. Emilio Nunes, sofreu fratura.
ram afogados. ",,�..';;-;--�;-;;;.;;;;-;.;;;-ii;;�;;;;;;;;;ilii;;;ii;;;;ii�;'�__.F�lo�r�ia�n�0�p�0�li�s,�1�2.d�e�A�b�r�i�1�d:e�1�9�3�8�. �d�a�_b�a�s�e.d�(I�cr�a�n�e�o•. ,

N "T"I."; f5MW'Iriil'ifMMfJ&tW��6FF@EMNFS _. E2" ��,

._--[
Caiu no mar quan ..

do realizava evolu
ções sôbre1i�:u�11 na.,

vio inglês

",

Foi solenemente inaugurada em .\.NIVERSARIOS
Cocal a Escola Normal Primaria,
anexa ao Grupo Escolar PADRE Passou ôntem o aniversario na

SCHULLER. I talicio da interessante menina
Em nome do povo daquela co- Maria de Lourdes Ferrari, nêtaJUIZ DE FO'RA, 12-Um com-

muna recebeu o sr. dr. Interven- do sr. Basilio Ferrari, antigo emboio de 10 carros cheios de mi-
.

f R' tor, um telegrama do sr. Zeferino pregado no comercio.
nerio, tra egava rumo ao 10,

B' I) f 'to Municipal azra-
d t Jungo, re m '. t' ""

quan ?[:.. ao atra2�e6sgar uma Pbo� e decendo aquele notavel melhora-
no [[UI ometro ,J, pouco a aixo I t
da estação de Sobragi, teve um I men o.

oarro descarrilado. Este arrastou -.-----

mais cinco vagões, caindo todos
os seis, no fio em trecho muito
encachoeirado. Os dois últimos
carros ficaram fóra da ponte, bem •

assim os dois primeiros que per- sar10
maneceram engatados á máquina O sr. Helmuth Muller, operoso
no lado oposto
Viajavam no trem o maquinista prefeito de Porto União, recolheu

á coletoria daquele Municipio, a
José Gonçalves Portugal, o foguis-
ta Wass de Souza, o graxeiro Ma- importancia de um conto de réis,
ximino Oliveira e os guardas freios contribuição para a censtrução do

S b
._

d I W Id Alb Leprosario.
-

e astiao e ta, a emar a-
• __ w .. _ .. __ sn _

I no e José Bernardo Oliveira.

BUENOS AIRES, 12-Faleceu,
ôntem no Hospital. Bawson, des
ta capital, sem que fosse possi
vel estabelecer a sua identidade,

RIO, 12-0 ministro Oswaldo um estudante que,' nas manifes

Aranha entregou, ôntem, ao meio- tacões anti-nazistas de ôntem,
dia, ao embaixador Cantilo a Grã- recebera um golpe de sabre na HABILITAÇÕES
Cruz da Ordem Nacional do Cru- cabeça. No mesmo hospital en-

,

li d Estão-se habilitando para ca-
zeiro, com que o novo ministro contra-se hospita iza o, em esta

d
.

I I rc, sar o 20. sargento do exercito
das Relações Exteriores da Argen- do desespera 01', o est i-Iante io-

,. .

ribio Santos Garcia, tambe.a fe- .:l.ohdolllO A.maral e a srit.a. He-tina foi agraciado pelo governo �

I d SIM h d f Ih d
b

...

A'
. rido nas mesmas cirounstancias. ieta : alva ac a o, J a o

rasueiro. ceremoma, que se
. se, Pedro de Alcantara Machado,realizou no Itamaratí, estiveram

.condenado a 6 anos residente no Estreito.
presentes os embaixadores Jeffer
son Caffery, Jorge Prado, Felix fieará 21 na cadeia
Nieto deI Rio, representantes dos BELO HORIZONTE, 12- O

Estados Unidos, Perú e Chile, Tl'ibllnlll de Apehção pela pri
respectivamente, e o sr. Viale Paz, meira vez na vida l'.1diciaria do

encarregado de negocios da Ar- Estado, depois, da reorganização
gentina. Foram igualmente conde- 110 Tribunal do J uri, reformou

corados os seguintes membros da em definitivo !lm:� sentença do

comitiva do minisLro Cantilo: sr. Lriblll'lal populf1r, O soldado M;;I
Roberto Gache, sub·secretario das riu Pereira da Fonseca, que fôru

Relações Exteriores, com o grá0 condenado pelu iul'; de. Juiz dt�

de grand,.� oficial; conselheiro Os- Fóra a seis anos de prlsao, �eve
cal' Onel;), comendador, e adido

I
aua p�na aumentada para vmle

Peraila namos. cavalh�i_� � u�_�_��:.:___ .. F'A:L1,�crl\iE�TOS

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

Escola Normal de
Co@al

.' �

o

NOSSA VIDA
tre ferro-

Faz anos hoje a exma, sra, d.
Lídia Marques, digna esposa do
nosso distinto confrade sr. Godo
Credo Marques;

Ocorre. hoje o

talicio da ex-na.
Moisés.

aniversario na-'
sra. d. Luiza

• II

vrarro

Com destlne
Roma Pró Lepro-

Deflue na data d� hoje o aDi�
versaria natalicio da gentil senho
rinha Ligia Coelho, da' sóeíedade"
í osefense, ' -. ,·i

.' _,1....
Josê Carlos Steiner, é.o inte- .

ligente garôto, .. diléto filhinho d�'
,'o

sr. José Steiner, Iuncionario da
Contadoria do Estado, vê passar
hoje o seu natalicio.

Completa hoje .mais uma pri
mavera o interessante garotinho
Eduvaldo, filhinho do sr. José
Geraldo Vieira, e sua exma. sra.

d. Olga Souza Vieira.

a

VIAJANTES ..

<, r

(Via terre.stre) ,
'. .

\ I

Passageiros que .. segu.il'alD ,1'111,'8: .'

() norte pela Viação Cruzeiro
Ltda.: - Nelson Moraes; O)ínai� "o

na Moraes, José' Andreti, Ma,ii*" :

Andreti, Rôsa Alana, José· PôlJi•.
0,:;mar .Nunes, -Fra.nciSlcot ·Rosa. :.,
Jusé Glavam, Ari Acaei, J�ã'o' ""1 ;,
Uet'aldo Rosa, André Apolonio" ',-;;",/;
Enedina Rosa e Loui Martins::" <·,:�...��,,�)t

'.' :. .�� 4
- :;j��f���\
:, J � �,

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

MOR'II'O POR UM
GOLPE DE SABRE

YO��E RAMOS.
Reperc'jtiu dolorosamente DtlS-.

la capit.al, a noticia do infaust(1
passamento verificado, ôntem, á
tarde no Hospital de Cari�adç.
da gracifJsa e gentil !lenbQHn�!l.··
Yone Ramos. aplicada aluna I1h
Colegio Sagrado Coração de Je-
3Uil onde se distinguio pela' sua

dedica�ão a0S estudos pelas bon
nissimas qualidades de coraçã. e
diléta filha do sr. Mario Ramos,

I alto funcionario estaduaL

\ O enterramento
...

da inditosa
moça terá lugar hoje no Cemi-·
terio de Itacorobi. A' familia
enlutada «A Gazeta» envia pro
undos sentiml:lntos de prazer.

CONDECORADO
CHANCELER
AIIGENTINO

o

NARBAL VIEGAS
lo. Secretario

CLUBE 12. DE AGOSTO

.

��IRIA NAC/o,, \�\) -.,.JtTZEL �/
'... .eCo �

_.., JOINVI LLE "-. .

<)�"Ã���ROfAt
ESPECIAUDADE

,

De Ol:dem do sr. Prel'lidente, tenho o lilrazf'� de convidar
aos srs. sócios e exmas. familias para a SOlRE'E clausante 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, 5 de

abril de 1933.
soo MODELOS •

A firma D. AVILA. repre�entante exclu
siva no Estado, da Companhia Burroughs do Bra
sil inc., tem o prall'r de comunkar (',5 Hepartições
federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que rectbeu ;Jara demonstração, varias típos
de maquinas. dos 500 modelos Burroughs.

Antes de comprar t1:aqu�nas para seu estabe.
IecimEtíta procure conhecer as da
COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
para o que convida a virt'm ao nosso escntorio
ver o

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

Dra . JOSEPHINA SCHWEIDSONA
(Especialista em doeneas de Senhoras

e creaneas) ,

mudou seu �ONSULTORIO para á
"

Rua Felipe Sebmidt, 39

HORARIO: das 10112 á!) 12 e das 2 ás 5 horas
Mostruario permanente

Repi"e�entante no Est.1do
H. p. V I L A

Cons. Mafra,41-B. Fone 1561.Caixa postal f'polis, 140
AGRADECIM E NTO

Lavando--se COlO O Sabão

"VirgelD Especialidade"
de WETZEL Cia. - Joinville MARCA REGISTR.L\DA

economisa..,se tempo e dinheiro.
&

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




