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Dentro de breves d,ias,
f ,Jr;antes declara§ões.
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presidente Getulio Vargas, fará ao

zANuma erristada
travessia do sertão

Mas3aranduba e

aventura vito fazer
bruto entre -A�V�O�-Z�-

�--.
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RIO, 13-Chegou o novo se

cretario da embaixada do Japão
nesta capital, declarando que tudo
vai bem no seu país e que a mis

vem de deixar o Hospital. afim são do Imperio é civilizar o Ex
de assumir seu emprego. E com tremo Oriente, acrescentando:
este último áto encerra-se a tra- -« Meu país tem todas as suas

gédia. ene rgias empregadas na guerra.»

Aspéto do desabamento da casa de
Santa TerezaS. PAULO, 13 - 0« Correio melhor gasolina que se pôde de

da !\'oroeste», matutino que se sejar, tanto assim que o automo-

RIO 13 - "no.,.·, h 1. �7; e,:iLI-i em Baurú, em sua edição ver utilizado pelos jornalistas pa- RIO 13--0 publico deve estar
'L

\ ,

I'
lI,

,
.• L('.U (',e c··t <li! l' ou corrente ru.tk-ia a des- ra ir constatar «in loco» a extra- ainda lembrado ela impressionanourenço (lI. qUE, () p["'-'.�, <'11 '

•• ,
••

b I
..... v " '

G t I' V ' b' coberta dI' netroleo eOI terras da, ordinária desco erta vo tau com te tragedia que colheu e dizimou,e li 10 aq!f1s receueu o l':p!l .

,',. , .' h' d
. 1··'

.•

d 11 Ai '" , ". : quele murucipio. Adesuta a in- 'o tanque c eio o precioso iqur- toela um" família com excepçãoe ouso eglp., com qUI ,I, o ,,- . ,

Bd· ·d t
a c,

.

chefe da Nação manteve demo i lOrmaçao, que,. nu siLI�), d� sr. e- i ° se,? o menor mCI en e.
apenas de um de seus membros.

rada palestra.
. ja['m�n(� oa SIlva. Oliveira, nas I Assim com? o « ohaufeur » .des- Referimo-nos ao desabamento de

Adeantase que o bispo expôs': Wl!xumdadfs d_o no. B::ltalha, per-' se carro, varres outros moto!'ls�as uma casa em Santa Tereza, du
ao presidente da Hepubhca certas I

to d� Morro TIgela,. molou. re- da �r�ça, que acorrer�m cel.eI e.s rante os temporais que assolaram
dificuldades que se deparam aos pentínamente um v��o pet('ohfer�. ao Sl.tI�, do sr

.. B,elarmmo OhveI- esta cidade, sinistro em qu: per e

que dese iam casar-se.. em Iace da I
Trata-se - segunuo o « C?rrelO Ira, tiveram a Ide� de abastecer

I ceram todos os membros da fa
lei que /eO'ulamentou recentemen-!'

da
.. �.?,r.?e���» - �,� .ul�a .;nI�ada os seus reseryatonos, tendo os

I milia Ochiuzzi, com excepção da
=:

E 1"
'.""�,=);'_,",�..l!>,?��",��'j(\l'..&l,� I motores funcionando normalmen horit GI

.

h RIO, 13-Noticía 1Jm vesper-' caminho do Rio os outros três:te a matena. ssa 81 motIVOU o

N d
.

sen on a orra, que se ac ava I .

decréscimo do número de nubnn- ,i ovo epartamento te.
.

ausente, tino que o Lloyd Brasileiro terá «Bandeirantes>, «Inconfidente» e

tJs sem recurso" para atender ás I I _ AIgun� milionários do 105al es- Perdendo subitamente, e dessa dentro. em pouco a sua f�ota
I «Jangadeiro».

e ige cia da le· I d aJlâo ..

t �.,.m tao cogitando da formaçao de maneira tracica os paes duas I
aumentada com 17 novas umda-!

"xIAí�;o�clue ol.despacho, o apê- O !V�lnIS ene na �ma socie�adeanoníma.destinada irmãs mo(;a; e' um irmãosinho:lde. Destas, �.foram, encomenda-' A GAZETA"lo de prelado de. Pouso Alegre, [ a. exploraçao �� esp�e�dldo nego- Gloria Oohiuzzi sofreu u� r�de das pel�, g�v�rno gaucho, no tem-

no sentido de uma revisão ou de Guerra ?1O. H�, to�av13, �uvlda quanto abalo, tanto que nos pruneiros po do A"L FI?res da Cunha. e que,
uma providencia á parte, para

a localização da m}na, que se sa� momentos, presa de assustador por acordo firmado com o gover- Por motivo das soleni-
que não se impeça, por pesados RIO 13 O 1 E

.

D
be ao certo se esta dentro das

ataque nervoso ao envés de cho- no federal, passaram a pertencer d d ."" .., S,
- genera unco u- terras dente municipio ou se do Ih' d d ao Lloyd Brasileiro a es re Iglo�as lI.I1a ema-

onus o casamento t'·d d . O'
.

,::;
rar garga ava, espertan o em .

S t te I 1-__ .�_.__ ._

. la, consi eran o que a reergam- I de Piratininza d
..

I h Falando á reportagem hoje o na an a, es e Jorna nao
• zação especial do Ministerio da

< Para" eviÍ,;r � desvio do com- ��l�l�q�e�fc���o (e que ouvesse
comandante Ricardino Prado, da- i se publicará amanhã sex-lei de Im prensa bus.tivel, em fAace da enorme afl�-

.

A emoção publica despertada quela empreza de navegação,. �e- 'ta-feira e de�ois de ama-
enCla de pessoas; de autOl�ovels pelos dolorosos acontecimentos clarou que .d�s o.utras 12 JU o nhã sabado, só voltando a
ao local, o que poe em pengo a

que abalaram a vida da infeliz Lloyd BrasIleIrO Ílrmou contrato ". I "d"prop.ri� estabilida?e. da lI?ina, foi lovem foi tã') profunda que os para a construção das 6 priml:l�-
clrcu ar no proxlmo omln-

�'�qIllSItada força para Isolar o proprios poderes publicos dela ras, send� 2 paquetes para a h- g_O_"__

lato. participaram, e assim foi que o nh� da Eur�pa,. que serão c�ns-
.. . ... ._1 prefeito do Distrito, snr. HeÍ1I'i- trUldos na .Itaha, .4 carguelf(�s

Iqlle Dodsworth, resolveu ampa- para o serVIço das hnhas amen-I Ba·.larlllna as·T. "t'\ "<'O
.

raI' a joven que ficara sem fuml- canas, contratadas na Alema!lha. i
-

. ef I I/eb repreSa-llia e se�n recnl'.:ms. Como as co�- l'
Acentuou o comandante RlCar-1 •

d• • A sequencIas do choque brutal ti· (,.mo Pra_do, que, em breve, se- sasslna ahas Japonesas vessem alterado a Raúde da mo- nam ass!nados contra�os p�ra a I
..

ça, foi resolvido que éla se inter- construçao de. 2 nav�os llllXtOS,
nasse numa Casa de Saúde, ás para o serVIço da bnha de Co- BELO HORIZONTE, 13�In

expensas do govêrno municipal, rumbá e portos ele
_

Mato Grosso fOl"ll!am de. Corinto, que foi alí
t -t- d assassinada a bala a bailarinaaté se restabelecer, dApois di) que

e ao.s por ,os man Imos a costa
.. .

,A

Ih
..

d dI;" I brasileIra Mana PIres, tendo srdo presa co-
e sena a a UlTn co ocaçao na' . .J. ·t d d

.,

b
.

P f·t p. lt
I Acrescentoll o comandante Ri

I
mo lllHIgl a a mata ora outra al-

re eI tura. or lS:;(J vdo a. da.gtora
I

cardino que �erão tambem assi: larfna de nome Elvira Santos.
ao car az o nome a In 1 osa N

. ,.

I·
. .

fridas pela vangmmia !1:ip::rnica na . .,

f 't d nados contraátos logo após pa-
o mquento po lCIal, ElVIra

�r��incia de.!:'!l,3U(U!l3. Um� esqua- ,Joven, ;ma ;(;Z qt� l� r�eIh� � ',ra a' construcão d� 4 outro� na- negou a autoria do crime, mas,unli'ia �� avwcs ;i�IPAoes b\)mnal'de;)u I tremen (� a a o, :Horta C lUZZI I .
,

.

•

I· h 5eg'undo depoimento de várias tes-doze clQades cinn,e:.as, enquanto, I !
VIOS cargueIros, para a In a en·

,
. .

GlJerra ,abrange os assuntos re�e- colunas motorizadas de
. inf�ntarla i M

� ·

t. d
tre Porto Alegre.e Belém.

_

temunha::;, as duas baIlarmas eram

[-entes a tropa e aoo funcionanos capturaram _uma das praças forte� I g n I S ro a Es�e8 barcos, mformou, terao rivais.
. " . do "Napoleao Vermelho" como e

I ld
.

1·civís que lhe servem, resolveu dis-I cognominado ° general Ch1.lteh, co- •

I
as s�as ca. eIras a Imentadas com i At

.

pensar a creação elo Serv�ço de! mandante do Exét�ito comunis�a.. Agrlcu tura carvao naclOn�L I aque IlDe-,i PARIS, 13 - O sr. Ga- Pessoal com o desenvolvImtmto! Shang 8ha, capItal da provmclD

I'
Informou amda o comandante:' briel Bertran informou on- oxigidt 'pelos demais Ministerios, d�. HUflan, foi devastad_a por uma '� . .

Ricardino que os navios contra- di·ato aPtem, á tarde, á Academia -.
I

• • sene de bombardeIos aerem;. O ge· RIu, 13 O mlmstro Fcman- t d el' A

"1" fPara adatar o serVIço ora eXIS- neral Chel. Cheng classificou o bom. , do Costa seguiu hoje á ,arde para
a os p, o 6'0verno ganc 10 Ja �-de Clcncias que o sábio bra- tf'nte ás exigencias das leis recen- bardeio como um "ato de terroris- II São P�ulo, viajando em automovel. ra.fi entregue� a@governobrasl-RUIS••asileiro Benedo Carneiro con- tes e que àizem respeito ao fun- mo que certamente intensificará O titular da Agr.icultura preteB- leIro, que envIOu em duas levas

seguiu descobrir a compo- cionali�mo público ci\'il instituiu o _odio dos chinêses vivos pelo Ja'l de passar a S�mana Santa em sua tripulação para os dois primeirossl'�-ao do cural'e produto
'

..

u
- ,- .

pao". fazenda, em Puassununo:ta. .

d
.

d' C
.

� "

o l11Jl1lstfO da G uena a 3a. Sec- I) navlO�, enomma os « anoca» e

vegetol de que se servem ção da SecretarÍa do EsLaclo da A C tlllt·"" d 10 d «Farrapos». TOKIO, 13 - A guerra
os inrli( JS para envenenar aR Guerra, para efeito de execução OnS I II IçaO e·. e Estes dois navios �everão es- I com a Russia é a preocu-suas flechas.· t t d t t I d t I

-das lejs e
.

provIdencias decorren- .. . ar no por. o. e� a capl a en ro paçao de varios "ieader;."Já ha mais de um século- d .

...

Boussingault e Roulien se ;e\��c�����:�:m��tofu���()��fi���� �10vembro sel4á executada eE:a����:e�:tarão tambem aliaPOi1ê;es. HaJ ';!Dna forte
baviam esforçado pelo so- público civil e, tambem, do ser- I

C4)rren e no apa� fav�r3-lução deste problema. No I viço de assentamento instalado f. !el a U!," ataque Emecha�o
i (lntant.),asso)uçõesporêles I' naquela Secretaria, em virtude da com to!Ja a Irmeza Expediente laRusslabaseadanumase-.\1 propostas não foram ratifi-

I portaria n. 54, de 12 de abril de

I
rie de razões que apresen-,I 'cadas pelos seus sucessores,

I 190)7 bancar.DOO
.

�'. ... . tam O g"'·v""·'no sov."etl"co, professor Carneiro cons- ,
- '" "".

,
.

,
: secçao or� Im:tItmda fnnc.lO.- S. LOURENÇO, 13 Estamos seguramente iniorm:ldos de que

.

. no .... tu""1 momento co·I guIU de:compor o curare, 1._ nará como orgão do prssG"l (,lVII nos proximos dias o presidente Getulio Vargas fará importantes declarE- Os Bancos desta Capital fun-"
UI ... mo

1'[ isolrnde:> principalmenLe os

II deste Ministerio. com suas "I-;. çõe� politicas. P?demos acresc�nta, ainda que tais decla!ações se r.epor- cionarão hoje até ás 11 30 ho- Incapaz de fazer frente a,

seus :;,lcaloides. _..., (,:,[:1::1 ao Pl'O�OSIto em que se encontra o chefe da Nação de contmuar. '. f .. '"d "l!I sü:çoes: .admuHstratlvas e eCOllu-, eXfcat'mdo, CD.m toda a firmeza, a Constituição de 10 de novembro, cu- ras, reabrmdo-se segunda-ferra á� Unl� O enSlva rapl a ftoiQ
� ...-;.

mICa SOCIal. j
�os principios encarnam ai mais altas aspira�ões do povo brasileiro 10 horas. Japao.

Novas unidades para
Lloyd Brasileiro

,; ,�. LOU�1Il!NJf�,,, 13 ? sr; Fra�-ILSdJ de C,.I::lfJÜ� _,ue esteve. aqui, I<Ld3HlU aos jornaE::;i;as qu·� o in-,
termgar.am a ite;3peito, que era tem-Ipo de s.e acr.bar (,:om ':n palpit-es em
tOlno da tão iclada lei da im)l:'cnsa. i

-"Nac1il ha d,> !)osHivo - declarou I
o titula, d

..
CI. 'pa<;'.ü OQl1ti�:l. A l,,'i Qd

Iimpren�a es�ti se 'h\)'li"d.cFl!) !ln,
nm pTOC�';'lO qtl0 }r)J,� ia-la p'i'\),Ha
C:aqui a dois mê::'t,; ou aqui a dois·
:..:,os.

r;��:�:'-;II!� grêdo d� curare
�; !
I,! �
�; Um sábio bl"ciiSi ... �I leit·o dese®nriu a

j eomposieão do ia
moso veneno

CHANGA.I, 13 Os Japonêses
desemba,'car:.lm grandes refoíços e

abriróm Z::rrxvel r"go em varios pon
tos, em uma linIta de m:Jls de mil
e quinhentas nlilhas, em rep:esalia
ás s�r�siv�i3 e i"nUi11.eras d�rrota5 50 ..

GAL. EURICO DUTR.;'i

o

.'

�,
v-_ .
-\',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

A trageàia Ecos da cons-

piração lnte- Atentada,
gral ista contra

caru.,el
MaynardPORTO ALEGRE, 13-

Por ocasião da descoberta do
fracassado movimento integralis
ta de março, entre outros acu

sados de participação da cons

piração do sigllla. foram detidos
es drs, Luiz Flôres da Cunha e

,tAarco Aurelio Flôres da Cunha.
Ontem, o capitão Aurelio Pi.

Chefe de Policia, ouviu-os, sen

do em seguida postos em liber
dade.

do Cine Oberdan
----- --�----------------------------

de S!o Paulo, escreve hoje o

c Correio da Manhã» , na sua

primeira pagina:
«Ainda sob o pesadelo dessa

hecatombe, que enluta o Brasil
inteiro, seja-nos licito ponderar
que, talvez ela não fosse tama
nha se alguem tivesse podido
acalmar a assietencia, chamal-a

••••••••••••••••••••••••••

á realidade. Seria o caso de
instaíarem agora nos cinemas um U ma oferta á

_- alto falante nas selas de espeta-
RIO, 13-0 drama ocorrido culo, afim de que o exhibidor sen hora Can-

AO cinema Oberdao, no Braz, do filRls. o gerente.-qualquer t -I .' •
em São Paulo, ocupou em sua pessoa-�ossa, n�m caso dt!1

' O Sociedade de ASslstenclareunião de ôntem a atenção do emergencia, comunicar-se mstan-
do Conselho Nacional de Edu- taneam�nte com os espetadores el ,RIO, 13--As senhoras Oe-

aos Lázaros e Defesa con-
cação, tendo o professor Louren- ser ouvido por todos. iulio Vargas e Osvaldo Aranha. I \

"0 Filho apresentado aos seus ofereceram á senhora Cantilo co-T tra a Lep ra2
•••••••••---••--.--•••---.

d d
'

pares um requerimento, em que mo recor ,ação a sua vIagem ao Ilião solicitadas ao ministro da CODoertoll e limpeza I
BraSIl. dOIS pratos de �rata la

I BALANCETE DE RECEITA E DESPEZA RELATIVOEducação energicas e urgentes vrada, tendo como motivos or-

providencias, no sentido de se- de maquinas de escrever, namentais ramos de café e la-I AO MEZ. DE MARÇO DE 1938
rem as nossas casas de espetacu- rádios e aparelhos em geral. ranjas. II .. .

I 2 te-t.s instaladas de forma a afastar Rua Ccnselheirc'Mafra n' 66 Apresentado em. reunião da diretoria, pe a a,

qualquer perspetiva de reprodu- sourelra, sra. Irene d'Aquino

�: dp.�i!"n:o::m:n��.e enlutou Jf�198 O ., U í 1 o. c!.oc los
I e 3 e

Falando das medidas que de- T One_m, heje pela R E C E I T Avem ser adotadas nas casas de \
�"'!"'. -,

diversões o sr. Lourenço Filho'
alvitra para casos de perigos a

colocação de microfone nli cabine
do operador indicando a forma
de escoamento e acalmando o pu
blico.

S. PAULO, 13-Continúa
I -impressionar vivamente a heca
tombe do Cine Oberdan. Pree
çupando-se com as instalações da
casa espetaculos, onde se verifi
cou o pavoroso desastre, os jor
Dais estampam declarações de
ténicos, como o sr, Nolasco de
Almeida, chefe da 2a. sub-divi
são, da FiscalIzação Industrial da
Diretona.

RIO. 13--0 prefeito Henri
que Dodsworth, por resolução de
hoje, ordenou á Secretaria da
Educação que torne cbrigatotio,
nas escolas municipais, o uso de
preleções sobre o modo de con

duta que devem ter as crianças
elD casos de pâaico.

Assim as prolessoras e mestres

deverão, diariamente, orientar os

seus discipules, ensinando-lhes os

maios de delese e precaução
nos momentos de pânico, catas

tI.fe, sinistros em geral, 80S re-]
(·i.tos fechados, como cinemas,
teatros, etc. Essa é "pratica
adotada em outros países para
I reservar a vida das crianças em

casos semelhantes. As providen
cias da Prefeitura foram inspira
das na doloresa lição do cine
ma Oberdan, em S. Paulo. Se
gundo sabemos, a Municipalida
d., mandaria tambem imprimir
falhetos e cartazes, cujos dizeres
r !comendam os metodos de de
f,>sa a que os menores devem
r :correr em oca8ião de pânico,
ocorrid,) nas luas, bondes, treD!,'�
elevadores. etc,

PRE-8, Sociedade

Rádio Naeional

do RI. de Janeiro

Programa diurno

Das 6.J5 ás 18.30 horas

Programa noturno

DAS 14.00 ás 26.00 e das 21.00 ás 24.00

NUNO ROLAND

e

Orquestra ae roraas

RQmKU �6hlpsmCln com a OrquesÍ1'a
Concertos

R's horas certas. jel'nols folcIIIl09 com no

ticias em primeira mano ferneciaa, pela R NOI·
TE, li! oferta ao rasa Buhnarãlls LtOa.

R's 2J'30 rRH�O 00 DIA - - por La
mQrtine Babo, escrita B intHpretai)a; uma

oferta 00 DRAGA0.

"'S 21,35 no TEATRO EM CASA a peça
arranJo Oe relestlno !lilva. ROSAS DI: NOS
SA SENHORA, Com: Rbel Pera, Ismenia aos

Santos. rclso 6uimerZle5. Violeta f'erráz,
RrmanOo Duval e outros.

SpeoRer - Oêuvalao rozzi

AMANHA -

SAIADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938

Baile da Champagne
Dlstlneão I Elegancla ! Alegria!

Traje a rigor ou branco

MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven

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

A pósse da mesa dá direito a

Um Litro mde Champagne Mosele gratls
que Rerá servido durante o bailp..
NOTA. O »Champagne Mosele:o é o melhor «Grande

Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen
te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo
maior Enólogo it.aliano, Professor dr. Alfredo Maz
zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus
tria Vinicola da Europa.RIO, 13-A proposito d�

clta.trofê no 'Cinema Ob-erd'an, n'r=-iiiilliiiililii;illliiiiiiiiiiiiíliii"'iiiiiii�aiiiiiiii_iiiiiiliiiiiiiii;i_'iiiiiiIIíi_iiiiiiii__iiíiiiiiiiiiiiiiil'

I Esquadra misteriosa

0\ sul das Filipinas
MANILA, 13 - A presença'motor filipiao «Rizal» radiogra

de uma esquadra composta de fou aos vasos de guerra pedindo.
vinte e doia navios, a 16 milhas lhes a identidade. porém, sem

ao largo de Davao. cidade prin- conseguir qualquer resposta.

RIO, 13 _ O ex-deputado cipal da Mindalao, centro de co- t�As autoridades locais resolve

Humberto Dantas recebeu um Ionização japoneza, produziu grau- ram abrir em inquerito, Funcio

telegrama do ex-presidente do de surpresa no sul das' ilhas Fi· narios norte-americanos fizeram

Conselho Municipal de Aracajú, lipinae. ver que talvez esses misteriosos>

comunicando que o coronel Au- Informa-se que os mesmos na- navio: fossem barcos de pesca

gusto Maynard, quando se diri- vios eram semelhantes a <destrci- japonezes, desviados em conse

gia para sua fazenda, no muni. res «japoneies.. e acrescenta-se

I
quencia da grande tempestade

cipio de l\Ilaroin, foi vitima de que foi intensa a arlarma causado d� ultima semana. Outros opinam
um atentado. Diversos projetis ao sul destas Ilhas. ainda que esses supostos vasos

atravessaram os vidros do auto- Um radiograma de DavLlo in- de guerra talvez não passem de

I I h f politico forma que essa esquadra {fui avis- tanques japoneses, transportandomove em aque e c e e ."
I I F. ,

I Mavnard tada na tarde de domingo ao ar- pdro eo de orneo.

v'�Ja��,
mas o corone

•

l go do caba Galian, nas proximi- ----------

saiu I eso.

dades de Davao. eque o barco- I r-n p<'� rta nte
d '�c' .'- _ . .f.-

O I e I'C�,,�:L -

Recebidos da secção de Blumenau,
por meio de cheque
sêbre o Banco Agri.
cola:

-da arrecadação de janeiro 472$000
-da arrevadacão de fevereiro 212$000 684$000

.

Saldo de fevereiro

Florlancpolís, 14-4-193-&

ao

131:2U$790

RIO, t 3-Foi arsínado de
creto-lei. pelo presidente da
Republica, incorporando no

'lOS dispositivos ao Codigo
de Minas, creando no mesmo
(j Titulo VIII. Determinam
esses novos dispositivos que
a lei não reconhece o dorní
nio privado de particulares,
como já instituído, ssbre ja
zidas de petróleo e gazes na

turais, oelo fato de não ter
sido descoberta nenhuma ja
zida desta classe suscetível
de utilização industrial, em

quanto vigorou o direito de
acessão da propriedade do
solo sobre as mínas.

Ficam assim de nenhum
efeito os manifestos e regis
tros de jazidas de petroleo e

gazes naturaes que, porven
tura, haiam sido efetuados,
com fraude da lei, na con

formidade do artigo 10. do
Codigo. As jazidas de petro
leo e gazes naturaes acaso'

existentes no territorio nacio
nal pertencem aos Estados ou

á União, a titulo de dorni
nio privado imprescritível, na

seguinte conformidade: a)
I pertencem aos Estados as

I que se acharem em terras do
seu dominio privado, ou em

terras que, tendo sido do seu

domínio privado, foram alie
nadas com reserva expressa,
ou tácita, por f orça de lei,
da propriedade mineral: b)
pertencem á União, em to ....

dos os demais casos.

O elio ou outros gazes raros

que se encontrem puros, ou

de mistura com os demais,
gazes müuraes, constihlem',
reserva da nação.

\

t

DESPEZA

Contribuição do Ginasio
Catarinense

Contribuição de uma anonima
Auxilio da Prefeitura de

Florianopolis
Contribuição de uma anonima
Resultado do festiva] de Mar·

I garidinha Kuhlmann
Mensalicades coLradas em

I Florianopolís
ee I Recebidos da secção de Palhoça

São José, a cargo das sras,

Amel.ta Richard da Rocha
e Conceição Coimbra

Produto da venda, de 50 exem

plares do livro «Farrape de
Idéies», a cargo da sra.

Beatriz Pederneiras Rsmos

Doação feita pelo sr. Paulo
de Lucena, agente fis
cal federal

Recebidos da secção de La

ges, a cargo da sra. Celso
Ramos, por intermédio da
sra. Beatriz Pederneiras
Ramos

SALDO

Comissão paga à cobradora
Pagamento á «Casa Rom,mos» por

compras feitas para a (esta de
SAO ROQUE

Compra de selos postal E

BALANÇO

S. E ou O.

Demonstração

Em c.aderneta no Banco Nacio·
nal do Comercio

Em caderneta no Banco
Agricola

Em t<calxa�

R's 21.35 no TERTRO Em rA5R e PEçefarranjo Oe relestlno Silva, EPI50DIOS DR
UIOf! OE rRISTO. pelo elenco Oe TRatro em

rasa a. NACIONAL sob o patrocinio ao St'II BO
RIO. 13-Todos os )OrOa15 .lI!l!!!!!������,�H�E�T�F.�.�['�PJ�H�O�L.������������da manhã publicam hoje, nas Iil�'"

, f,

principais paginlJs, amplo e por-
menorizado noticiario da catas- Lira Tenis Club florianopolis. trofe ocorrida no Cinema Ober-

'dan de SãO Paulo.
, AIguQS jornais reproduzem fo·

legrafias com emocionantes 85-

réctoa do terrivel acontecimento,
que causou funda consternação
entre a população do Rio.

Casa roubada-diz o prover·
bio- traocas á pOlta. A nossa

f.asa foi roubada em algumas
daeoas de crianças, ativo real
da nação. que corn elas contava

para o �eu engrandecimento, pa
I li as suas lutas, para as suas

jvroadas de idealismo e de tra

halhe, Trancas á porti! Que uma

Jl!\Va tragedia semelhante Dão

• turOe jámais a suceder.

Vi!ito CARMEN L. COLONIA
Presidente

50$000
20$000

16é$100
1:000$000

100$000

842�00O
e

75$000

500$000

720$000

Chumbo...
4:000$000 8: 157$1 00 VENDE-SE crande quan-

139:368$800
oidade - Informações nas

\ficinas deste jornal.
139:273$500 Um avião d:l Con-

dor passa por uma
forte f'/evada em ter

ritorio brasileiro82$200-

6$600
6$500

O aviãlJ trimotor TUPAN dia
Ccndor, pilotado pelo Comkn
dante Trailer, qua:ldo no ultimo
domingo fazia o vôo de carreil a

Rio-Buenos Aires teve uma intt'
ressante surpreza, que não pas
sou àesperc\:.bida aos passageí
ro� e á tripulação. Depois de

percorrer uma extema zona, sol,
um temporal com chuvas intensa,;
e trovoadas. o TUPAN a uma

altura de 2.S00 metros encoo

twu uma nevada, na região d,�

Jaguarão, espetaculo êsse ineditn'
para li aviação comercial bra5i
leira. Proseguindo em direção a

Montevidéu e Buenos Aires, f)

fenomeno aos poucos foi ces·

sando.

95$300
t 39:273$500

do saldo

89:268$500

50:000$000
5$000 139:273$50G

IRENE d'AQUINO
2a. Tesoureira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, 13 - De ha tempos a' gentes e estas, com poucas ex- I
' .J l.»: :r� Li P";0'" imigos do car-

esta parte, vem sendo feita per- cepções, perdemos escup.rlo; que
.' r" ., cuo jornalista

sistente propsgaodu. contra a orientam as convençõe , da vida I ho inimigo de

festa pagã do Carnaval, gritan- social e fazem ás vezes, em pu_I Momo, cnucava outro dia, em

(O se de publico e pedindo-se I blico, aquilo que antes só costu- urtigo j.hlUllc d,) em diversos jor
I rovidencias. mam praticar as ocultas. O car- nais, a sencerimonia com que se-

Todavic, apesar do tempo que naval cria em toda gente uma nhoritas da sociedade, senhoritas

Iaz pedindo-se medidas represso- mentalidade especial. Naqueles de boa Iarailia, nos dias do car

sas contra o Carnaval, a indi- dias o mundo é diferente e pare- naval não se vexam de andar e

,.mação dos oposicionistas da gran- ce natural tudo o que seria ab- xibindo as pernas em fantasias de

(ie festa, não conseguiu lograr surdo, abuso, desregramento, imo- <pirata- que não ,<'eão mais que
, c

E'qi-alquer vantagem. ralidade, nos outros 362 dia" .i-npies tangas esgarçadas. < ver,

m'''�

c

Não resta duvida que o Car- í normais do ano. E' verdade, tam-) dade que as fantasias de «pirata»
naval, mesmo policiado, dá. sem- bem, que sob a influencia cama- são mesmo muito apreciadas pe

pre. ensejo para licenciosid_ades, �'ale�ca se �az, .muitas vezes, ?Oi'll�s meninas que têm pernas bo
maiores ou menores em reiaçao ao sas irremediaveis. Mas essas coisas nitas, Mas, meu Deus, não se

tamanho, mesmo, das cidades. O irremediaveis sepraticam, tambem, vê todos os dias, nas praias, coi
harulho carnavalescs atordoa as nos outros dias e são as sas peiores, 3e� -ª justificativa do
!'_E22 - ...

RIO, 12-Dolorosa ocurrencia
verificou-se domingo pela manhã,
na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Em companhia de seu irmão de
nome Eduardo, o joven Paulo
Mota, mensageiro da « Western
Telegraf» e residente á rua São
Pedro numero 120, divertia-se na

quela lagoa, nadando de um para
outro lado, embora fosse pouco
experimentado em natação. Em
dado momento, faltando-lhe as

forças, Paulo submergiu e pereceu
afogado, nada tendo seu irmão po
(lido fazer em favor, dada a dis
tancia que o separava a costa.

° corpo do infeliz joven, que
contava 16 anos de idade, foi re

movido para o necroterio do Ins
tituto Medico Legal com guia da
policia do L' distrito.

De ordem do sr. Presidente, teaho o prazer de convidar I
-

aos srs. sócios e exmas. familias para a SOlRE'E dansante que es-]

Vend
Uma gui- te clube realizará em a noite de 16 do corrente SABADO DE I'e-se �h�tira� ALELUIA, com inicio ás 21 horas.

vanca (maquina de cortar papel) em Traje de passeio.
perfeito estado.

Informações nesta redação.

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

10
_._------,.----- --------

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

Cena de Carna'Jal no lRio

" Banho

AGOSTO

trágico Companhia Carris Urba ...

nos e Suburbanos de
Florlanepells

De ordem do sr. presidente. ficam convocados todos os acionistas
para uma reunião especial no dia ! 9 c!'l corrente. na resídencia do sr.

uresidente, á rua Io.nvfle, para se tratar da dissolncão definitiva da socie-
dade.

"

Florianopolis, 13 de Abril de r 938.

ALTINO DE OLIVEIRA
Diretor Secretario

CLUBE 12 DE

Impressionante
desastre

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis, 5 de
abril de 1938.

NARBAL VIEGAS
10. Secretario

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

CIDADE DO SALVADOR,13 (!.� G R A D E C I M E N T O-Verificou-se um impressionante
desastre na estrada de rodagem
com .um auto que rogressava de

I
Arcanglo Bianchini e familia profundamente sensibilizados

Pt8rip�rj. O veículo ficou numa ri-. pelas manifestações. de �ezar e de :onforto recebídas _pelo falecimen
banceua, estraçalhando-se. No de-] to de sua extremeclda filha, Angelina, agradecem SInceramente re

sastre morreram o sr. José Fortu-I conhecidos ao sr. dr. Aurelio Rotolo que, aplicando todos os recur

na e sua filha Perolina. Ficou gra- I sos modernos da ciencia e grande dedicação" tudo fez para salvá- la.
vemente ferido o casal Nelson e

i Agradecem, tarnbem, de coração as bondosas Irmãs do Hospital
Djanira Guimarães. i de Caridade que, durante a enfermidade, não pouparam esforços e

Uma outra filha de J osê For-' sacrificios para minorar seus sofrimentos.
tuna sal vou-se e alucinada, �aiu I Fina!mente manifestam a sua sincera gratidão a todos, amigos e

a percorrer a estrada, sem orien- cr nhecidos que acompanharam sua inesquecivel filha á ultima de
tação. Foi finalmente ,encont.rada llJ0ra, bem assim aos que, com telegramas e cartas se associaram
desmaü da, distantf' do local do ao seu profundo pezar.
desastre. Flol'ianopolis, 12 de Abril de 1938.

.

I

,.." ,

SALAO PROGREISSO,...., O Unico!
Dia 14 CINCOENTA CONTOS da "nossa loteria"

Jogam apenas lã milhares Inteiro lã'OOO

RUA FELIPE SCt31\ r'T N. 5
�------..--�------------------... I

Após ros3folgu�dos Carnavalescos-�
carnaval � vertiram a valer. A prefeitura do I isso, talvez, que os «senhores do

O carnaval, si concorre para Distrito arrecadou, de renda ex· govêrno não tomam as pr oviden
certas inconveniencias, por ou- cIusivamente proporcionada pelo cias pedidas pelos cavalheiros que
tro lado oferece muitas vantagens. carnaval, perto de duzentos con- não gostam do carnaval e qUE'
Este ano, por exemplo, tivemos, tos em tres dias. O carnaval in- continuarão clamando. Mas ele
zracas a ele, a visita de milhares i centiva o turismo. E, - «a gen- mando no deserto, pelo ruem'

dI' turistas, que se misturarat? I t.,: lá .do estranjeir:o, vem fastar enquanto houver um ('fl;jr'('.q v

no" fnlQlwdn� 11rmIJ1>trp<; f' R'l eh- rll"lh"lro. n a snrrl in: ...
� E por' vo ...

�"!'_�_�_�_�__�_�__�_�"!..�!!_"!!JI''!!!'''''''_""_����"'IIII!I!�������_�_�_��.!'!��.. ��.....,:;a-if.ilI.It".I'N�T:�' 'Y.��\�.,;,._ "'�',,:.r. .�....,...;..;.-�.....:�.lI'(_�...

"''''',:\' d�' M,p!,,� 'err',
'I dv. ;.1.::,' Nova taxa sobre osf<ua Traiano I' (sob).

carburantesCINES COROADOS

HEX, ás 5 e 7,30 horas: 1 RIO, 13. _9ntell!' o m.lnis�;:

CONHECI-O EM PARIS com; V�!d�mar Falcão desígnou uma .�"-
,

i nussao para elaborar um projc-o
Claudette ColbP:t, Robert Young I de reforma <!_a C;;!x:a rle Aposenta-
e Melvyn Douglas. I doría e Pensões dos Traballt�don s

Prf'ço-lS500. : em Tr,:pich�s e ArmCjZf.'l!s, .afim (L

(Na sessão das 5-UOOO.) serem ínctuídos os r�joVianos.� : sabe-se que serao criadas con

,
I tríbuíções para a constituição da

ROYAL, as 7,30 heras: I
receíca do novo Instituto, como a

ESCRAVOS DO DEVER, com i taxa de 40 ou 50 réi.s por litro de

Barbara Stanwyck, Joel Mao Crea I carburante e da sobre- taxa miníma

e Lloyd Nolan. I
das mercadorias e. deposítos nos

Preço-l$OOO.
armazens,

FP��OG�AMAS DE HOJE:
A'S 7,30 HORAS:
Em última exibição a Iorrnidee

vel produção da Universal com

Tala Birell, César Romero e Wal
ter Pidgeon

CONDENADA SEM CULPA.
Preço-l$OOO.

Gruposestofados
em pano couro

Couro legitimo
Gobelein

Veludo
•

desde 320$000
,

50 nos

MOVEIS
-

SALOMAO GUElMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto ã �aixa Postal 37

.-"'.;'
v �

.� •. -

,-

l .

���__ ._;.._ ;:;.' ,�..zf_t ....
...;.;:"
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-� "� GAZET,A

-F:::-:'���-��"...�,��.-�;�;�S'pW�I_�=_�.;;�
-

�--p- �'�I�" n �,;, �,} N: '�C;' O'.' na R

II �r.� ,(f" (: i�t) ��\' u �Iel>! I! � 1\ 'i�.\1 g I I
�.... �:Ill,(' íiJl ''$4:1'] IM

los. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
çã_'

1'11
�llGENCIA DE VAPORES

M
U

t Maritimo .. Por'ia Florianap.olis iCompanhia SaÍL,ós .)�r)Tas--):.�jo 'I'
. (hVUnen O II ..,.

Prlng Torres & CiD, Límitada -Rio '

�I Navegação Brasileira L:;�dtada--Ri(') cf" Serviços d�_;=::_�2,!lg;;.:}��_�.:L��=��l! Navegação Cabofriense Ltdl!.·-Cabo Frío �; �-Z::U":;@

�i!l'
Vandenbrandu �� Cia.v-Santos � Para o Norte Para o Sul
VIL\GENS n!.:JETAS P\RP n pr'j)TO DO R'O D[!J"'�lEIRO I -

-------------,--,----

I
� , . .lo., A ,_"\ • .1. "..... \. \. L _;.i ... 1-\ � m ��J!ii!L� IljlQ!ID'?'i'jm .... ma LW F".... It!5J'Ia.>!IMrFT na JIl1I1:1111W..i_TFW !f"lU �

�,! Na;!�açJI) (,I�re B�_CAR�íN (Joinviie):: S,,j.�� oi <;Y3, I O Paquete ITAPURA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAQUE.'RA sairà á 16 du: r111 ANGt"\A D00 PEL e LIO DE I�NE!RO) direta- rente para: corrente para:mente serr transbordo
"

- '-, ':'ilt , l

Paranaguà Antonina1 em sempre vapores em porto, carregando � Santos, 'Rio de Jan'eiro, lrnbituba
EnCianc�;2:-se de classificação, mediçãe e EMBARQUE de I Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande

todas as especies d� madei,'i15 serradas, beneficiadas e em / Recife e Cabe.íelo Pelotas e

tÓ103 etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
porto do Norte ou do Sul do Pais, bem C0l110 para o Exterior tos sujeitos a baldeação 110 Rio de Janeiro.
"Re2�b-e=êarg71s (f�--irnportaçào, i

do País OUI do Ex-
terior, para deserrba: aço .e rCodespacho para /. f9\VIiISn. Recebe-se cargas e encomendas até .ja vesp .ra das saídas dos paquetes;

as praças do interior I"�
v e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-:

DlZ5VIO DA E. DF FEr rü ARMAZEiVí PROPRIO testado de vacina. A. bagagem de porão deverá ser e itregue, nos Armazéns da i

, SERVIÇO GAHAi'�TIDO E l'\APlDO-PREÇOS M.ODICOS 1 Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para 3er conduzida, gratuita
-....iiiii;;�-;;;-�..'F.!m:ll't�:;oo:;:;.m;;,��.........-......,;;, ..

. j;;;S; mente para bordo em embarcações especiais.

fl�rianopolis-1938 ==
, _'"-,,_._-_._ ..._---

r��_J��r��§� a!:S(if�!TORlt1-PRf'1ÇA 15 DE N '}VEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
� AF!MAliENS--CAIS 'BADARÓ N.'3 ---(FONE'1666) -END. TELEG. C·,)STEIRA

�+ �IL �
� .J. SANTOS CA�DOSO I
�'f <5t�7A",\!O·�.9Iti�'7A�� ��1m.��V�� �'����"C.'7����' ------.---�i), �.."'� �.,..&...1I..v.&.��..&.��,.,.);.,;�:� .�� ���).,:w;&.�..L.;a.; :&.�V_L�. .:&�.&. �
;.0;,; �i":' �

�� Ern toteri,rr�, a sua favorita ��\� � Cálculo de qualquer Planta.execução, fís- �
@:� � estrutura em con- cauzação e direção �

I � ereto armado de ob, as ;�� Enxertos grandes, qualí
� e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIG_u
��I pie to para constru- � PERA. LIMA e outras vane-

�� 4

U � dades.
I N O Estr�, '.:: h.::.,·:;' Ponta do Leal � ÇOGS de pontes em � Um pé 2$500, duzia 24'$,
� 12 concreto armado � cento$O J 80$000. Extra fór-

� �·1' W� N te 3 00 c. U., LIMOEIROS
�� � � � enxertos muito fórtes, de

�
e!il E-a �\� ,?2 � CECILIANO. MIUDO, GA-

�.
J L,. W:�� T E S ')1 �� Omar Ca. r'na' ire ,CIIbe.llllIrO � �EGO oe �UREKA, 1 pé,

�

t � � � 3$500, duzia, 35$000.

� NO::�:�:llco: ';:�;:o�:t::�!�ADOS �; ENGENHEIRO CIVIL �
CARLOS NILSO

����� Rua 15ldellNovembro, 416 Q SALAS.J2f�l�DAR IVENOE-SE,
';,' .

.

. � �1
�� .{;1il �v"t� ��\� rfilr� r)I··��§ gv..8 A � ; I '��';' �] Uma extensa áre� de ter-

� ,td�lí,i;;"; �n# � Cl3d � Tel. 1503 Curitiba _ Paraná � ��s�s ncOasl�;':fe B����;�:: .;��
l'j ��� � to para multas rezes, d.lver-':�.� �ap!taf HHi.OOO:OOD$OOO t!�

1""11
s�so roças de mandioca,

�I'
FUfldo dt b·�S(í,fV� �259.745:100$ooo l'tj aiprm e cana, um bélo ba-

!: EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS � eOG OG nanal e bôa chácara, pos-
fi, f'" _l\�� ���: ���.w., �

suindo agua e,special.
�.Íf,.

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ t_,�,;._�,,! _�f�� �w���
,

Tratar com Alcebl·ade..:!
r,i AGENCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

��v��,J .G�J••O. �
""

�I' Souza, nos Barreiros
Abona. em conta corrente. os segúintes juros: "

Dep. com JUrJs (COdl.E�CII.tL SEII LIJ.liUTE) 2% ara � �Dep. límltâ.dos (limite de 50!OOO�;) 3% ala

\.".�f;J ObiJ�as co�,rtratadas nor;'I· semestre [$i.'Dep. populares Cdem de H):OOO$) 4% ara !� � I� VDep. de aviso prévio (de 1uaís'1uel' quantías. com rettradas tam-

,h���.. de 1937
�

�� ENO E.-,.S_ Ebem de quais(tí�l' imp:)rtancía�), �� . �

com a.viso prévio 6.e 30 cilJ� 3 501 'ara-- • 10 ':o.� .Y<: (J d' didem o.e 60 dias 4% ara ��;: donte emlconcreio armad0 sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �"�' ma gran e area e ter
idem de 90 dias 4.5°/ ara �!<�4 'J . 1

d R E C' b "1 &. ras no lagar denomina lito � i ante t1e�concreto arma o sf)bre o io 5, João (·str. ur:ü a-folllvI e) I�

& Prefeitura· c FOrtim de lVlafra � Barreiros, com quatro casas

�). rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

fZ�. Grupo Escolar de Rio Ntgro � nova e duas cte madeira'
�� Grupo Escolar de [rati � todas em perfeito estado.

� Mater_?idade d� Rio Negro,. ...

�:,A
.

�m� co�heira para. �eís
:R'� Estaçao Expenmental de Vltdenctas em TIJuco Preto:j,(Paraná) � �l1lmalS, boa chacara, �ttma
� Diversas cunstruçôes de residencias � agua.

o

um pa�to especIal e

� - � uma IlIlda prála de banhos.
��G,�h_�������A�AVAV��� Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros.

Ad�'�9�C:ídO
J Baytdf' Fi ij ho

Rua Trajano. 11

(t"squina Felipe S,.h;n;Ji)
Teteíone 1.172

Residencia 1.686

... J

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

Costeir�;A

ADvnOADO

;,ua fP.29

Para mais intormacões cem o Agente

nc 7 e 17 a

Laranjeiras
Rua Fel.pe Schrnitd

DEPOSITOS A PHAZO--FIXO:
pfl 6 mêsrs
por 12 mêses
Com renda mensal

4% fa.ra
5%',«

4.5% 'ara

- ......

-�-t
Sandalias e sap�tos de
ti il188 S Calçados de todas as qualidades aos

.

., menores preços, desde 10$000 e di-
retarr (wte da fabrica.

I_
COATUME - .. BARRtlROS

A. L,HEUREUX
Fabrica de 2alçad05, Chinelos, TAMANCOS, Ca.

sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

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

Pedidos do interior à Caixa Postal 124

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao si'lo proporcional.

4% a. a.

5% «

,

c

e

,

Expediente: das 10 ás 12 ,e áas 14 ás
Aos sabados: das 10.: ás 1'1.30 horas

Endereço: telegrafico: SATELLI:rE
TELEFONE l.114

15 horas

Café-Restaurante São Pedro
-'-"�7A-B'A13!õVAY -

-

·.mrnmw=wDU�"Em�9�@M��Rm �E••:gMRm4.mw..aB .m' .

�i,�liàllllllll:I:il;iii\�:!�;�·E��;}-X!�mK'�D�
?��'::c-g,iI,;;�����

IW

A Proprietall"io:--IZIDRO PEDRO �OELDO

--,,-,'"�, ",,< .... -_- ._----------

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene
não pleci�a de rec1am:.;. visUc suas exposições e

verifíque �f, seus preços COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domioilio

RUA FELIPE S�BMIDTl
N ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••0 6 • 111.1. barata. porim 6

...elho.. do mundo

.....1 ..u. n60 Don.Di'i.l. bateria (2.5 amp.)
Immen•• durabl1l4llall.

A

venda em toda. •• ..•••

ca.a. d.D ..alllO

• noe Fra
.1'"

'r;lJi:

•
•
�
e
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�
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C I I Dr, A;�in!? �., I
_____________

1 avaras r

ir I N S T I T U T o o E D I A-
MEDICO-ESPECIALISTA

I

,

GNOSTICO CLINICO
Ouvido-Nariz--Gar-

gania - Pescoço

Or. Djalm��oellmann .

I
Consultas dasd�?t6 ��18

t1j Consultório: Rua João

:�,ccm prática nos hospitais europeus Pinto, 7··-- Te!. 1456

I
CLlNICA MEDICA EM GERAL

Res. Rua Bocayuva, 114
.

Consultas das 10 ás 12 e das. 16 ás 18 horas.
Tel. 1317

RA 10 X

'iI
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

'I C'UNICA

I"'� ��rso �e. aperfeiç?amento em d�enças d� coração

1.
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados eléctricos)
> CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

(,
NERVOiO

. Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

.

médica
Laboratórios de Microscopia e Aná ..

Ilses Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe;, de
Wesscrmann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Díag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
F-E'rnando Machado, 6

TELEFONE 1.19

.,r___F L O R I A N O P O L I S
_...,.....,,.,.eiemsn

. < -

-_ ej. ;

-==S"..._!:':./ ".;: :L! L ..

j
. .

mííiíIL: 3 ,)"

I Accacio M-;I

�
•. :. :,

.

."1.'
•

De Fama Mundial I

I
,

I
13 I

I

AraujoDf ..

,

oe

ME"C)I �C)
Especialista em mo/estias de creanças.nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo c das molcstias da

le e nervosas peja .Autohemotherapia
Consultoria e residencio=Ptee» 15 de Novembro,

I Telefone, 1.584
Consuttasi+De« 8 à� 11 e das·14 à� 16 horas

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. ío2.0 Pid�). i 3
1 elefü�e. i 597

Res. Hotel Gloria-Feme J 333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

pe-

---,._-------� --

��j4__mlw-iiliIIIi;;-iilil!lli1!il.,mf$Si&fiii4i9i!l!il�!1iiill5§Wii!lllBl*.�*IIII'&I!III'!II!QíBII'_:rarm;W"'iIIIIIiIIl_.weilllllllf.le.�.IIi.IIIIiI_".1!I t
lEi. '.�.. • � • ••• - AfA!'!,UI

iii Dr.Pedro Catalão
.

ii Diplomado pela Facul-
,

dade de Medicina da
Baía

Camarâ MartinsDrll
Partos -.- Moléstias de

Senhoras e

Molestias de crial1ças�
Diretor da Matm'��j�d��
MedicI:) dll HCI�i'(ai�

----- ------,_.__ ._-------_._-_.- ...-�------------

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

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

!
I . Ex-interno � assistente do
i Serviço do prof. MOI ass

Ex-intemo do Disptimario
Sílva Lima

Ex·adjunto do Hospual
. GraHée Cuide e Sanatorio
I i Manoel Vitorino

I Clínica médica cirurgtca das
I molestías da

,I' CABEÇA, E PESCOÇo
, Especial.sta em

".1 NARIZ, GARGANTA E

I'I OUVIDOS ,

! I CONSULTORIO

[a 118- Rua Trajano ·-18

; - RESIDENCIA
'

i i Hotel Glona
1 ! II Diariamente das 16 ás 18 hs, 1,1

r
.� ... ""; ·-:r:---.v·-7� � .......... ,....,- .>0-'

����

•

(Curso de especializaçgo em
-. I ,- '.

moléstias ue sennoi .:�)
CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.

diariamente das 5 ás 7 da tarde

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde -- Consultorio:
ANITA GAF.'lBALDI, 4�Especialista em molestias do aparelho genito urina

rLO do homem e da mulher= Mo, estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções atera-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Aderbat
da Silva

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

Fon� 1631 � 1290

R.
Dr. Sá u I o Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e glnecologia do
Frof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Clrurgíca rio Rio" Diretor do Instituto de
Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor d J sei viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de OlHO Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

I�Dr. Ricerc�ol!Gottsmann.

I Ex·chefe �a clínica do Hospi
I tal de Nürnberg, (Pcoressor
I

lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

I E$peC�an8la em cirurgia

I
g�rll

I
alta cirurgia, ginaecologia, (do-

I c?ças .

elas se�horas) e partos,
cu urgia do Sistema nervoso e

operações de plastica

Dr. P .. (amara
Simões

•

reira tem seu escríp-

tÓJ io de advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA �GERAL:
PELE e SIFILIS

Advogado
n. 70. - Phone- 1277. - I f\ud. Trajano, n: 1

l.caiXl Postal, 110.
__

I 1
__

Telephone rr

aca -A ., iii.... Pt. wrr _.

sobrado

1458 I
Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio

ca e d€ Laboratorio.

,e CJF.:;er·ações
dos

.

L.l.'
.

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel errs Direíto
Advoga na capítal e no interior. deste e do E:.stado ele Snn- IIta Catarina.

.

i
Escritorio' Rua

MarechaIFlori.[,nO Feix::;to, 13 'I

\\sobradQ sala n' 1
\

PARANA' SANTA,�A�:,�_\

ELETRICiDADE ME'
DICA;

l\LTA FREQUENCIA E
CONSULTORIO·--Rua Tra-

RAIOS ULTRAVíOLETAS.
ano N. I e das 10 ás 12 e

l<ua Tiradénl:es, 14-Sob.
das 15 às 16 112 horas.

Telefone) 1167.

\
TELEF. 1.285

Atende diariamente: das 8
RESIDENCIA-l-<ua Este-ás 9 da manhã e das .

4 ás 7 da tarde. I ves Junior N. 26

j"""'m Da- l_.. '_ TEL§F. 1.131
_..w ._

Assisknte do Prof. Sanscn, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de clhus t oto·rhino do Centro de Saúde

de Florianoçolis
Membro dô Sociedade de oto-rh:no laryngologia do Rio. '

Consulta,; diarias i�as 4 ás 6 112
Rt:é1 Vl�cond(, ri O:;:D qrl"t-, 11 - FLORIAI'JOPOLlS

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�. ----------------------

Diplomada pela Universidade de Música do
Rio (de Janeiro

Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia-c-São José (Praia Comprida) I�'��������IIIaIII!-����-�������

� pre_çOE-m2�!,���n����ae�O$OOO mensacs 111; ;�!*' L.... ,='§q:rMi;;u&:trui't":t'tl:Z""'��M'!!íW��:1
Val��le(�nH��r Burigo

In-crito na Orrlern (Ln Adv·�rildos--.Secção de S. Ciltainâ
F"i V

.

,(� !:- f�') (')"� ..,,.,. .. f. ......".. � ;r"i-....' ",.. ,.�_ J....,.

C'jbra�!,�·6 �mig'!lv�i$ a Jw.ii(:'7:líl
Comercio - Cível e Crime nas comarcas de

URUSSANGA .e ORLEANS I
Escritorio to: URUSS,\\IGA Santa Catarina :.

-----",,;;;::;;---.;z--__ """'":
.--.----.-.... -----. - -.- .- •• - -----.----- n __ ._ .... _.-

�,_.....�
S���s�al� �

Int�.. r·�:.·.'.7.cr...·.·,t':v.'ir.""'.. ,j." .•�! ..!�.! Mà"...�. �iN*t.Il!!�..y .rr+.
.. i}r.�.!»�r��·""dí.·!:f;.:,;�;li,;;.. V

SIlva Jardim números 284., 286
� 1'1111,'"

__"�_.�_\lI_��J.il SI.."�,[l&ll�IIi!.",,t!!- 'i\\.,l\'.>,\ó,..•!.I'�.,�'.""" "_'1_, ,f' 288, todos com ótimas aco-

T .nodações pelo preço d� .

: 5:000$000.
T ratar nesta redação

Engenheiros importadores .. H:o
Sra. Agr-icultores e Industriais!

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

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catálogos ao Representente e Ven-

dedor exclusivo no Estado

..........
• ;'i.';�l. ! .\.t ,., ,

-"-,�

PARA lNSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VeNDA. POR

PREÇOS SSlVI COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIA!S ELETRICOS, LUqTRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEiVi
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica .

i
i

Sra. CaRIará Martins

H.

jRADIOS
I

I Para seu concerto, prc curai a

I Casa M'lsical, que conta com n

I oficina melhor montada m ca·

I pital.

I
I_-

I
I Leghorns

! I I
I Ternos e casais de frangos i
I de alta linhagem

JI
Pedidos pelo Telefone M.777 I

I Trindade I�··iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiii..........__iliiiiiiiiiiii__.....m" iiliiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiIiI�--��._

1
1

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Ullico a�\ente no sul do B.·asil
L Ror-nanovvski
FLORIANOPOLIS

NESTES DIAS DE �:AI, OR INSUPORTA.
VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FA:vHUA,NO BAR MIRA
M Ao F'I;!, O RECÁN ro MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas� Licores, Refrescos
GELADI55IMOS•••

,onf):, !RIlM"'t�

___ • D � • •

RUd João Pinto, I 2

AVIL.A
EscrltortO Rua Canso Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avlla" Florianolt�olis

quinta ..feira
14 de Abril

-

Vísta BEM SEUS FILHOS
Lindas

•

e gil-aCiosas'

111!.t'tJ,.;1ii'2',�t'ilr.

Mafra esquina da Trajano

"

IA
I'
I
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Aten'tado

pés, cuspiram Haverá hoje, na Catedral Me- contra Sta ..

tropolitana, com inicio ás 5 ho-

sobre mim" ras, c?munhão geral, presidida_por I in e '\lo ro- Sabado, conforme já foi noti-

18.
excia. revma. o sr. Arcebispo ciado, o velho Clube Doze de

Metropolitano. � !La..... � m � '-' Agosto abrirá os seus salões para

LONDRES 13--Dura:1te A's 8,30 horas-Missa de Pon- <.;;JUI \� � U 'I/J empolgante soirée carnavalesca.

a manifesta�ão dos tra .. / �ifical, intercal�da pelo imponente BERLIM, 13 - Segwd:; o O stock de coníeti e serpentina

h" .. IVI" U °t F
ato da Sagração dos S. S. Óleos. «Weekend», novas prisões sensa- está exgotado.

bal Ista� a ISS ':Ii re-/ Heposiç.ío dó) S. S.' Sacramento. cionais foram efetuadas em Mos- Para domingo está marcada
eman Mltford, am�ga pes.. A's 18 horas-Oficio de Trê- cou, em consequencia da comuni- uma f'ormidavel matinêc infantil,

CHEGAM UNS soai de Hitler, sofreu sí:-I vas, �cguindo a sole�idade de La� cação feita pelo chefe do estado- q de alcançará o SUCC'iSI\ de sem-

DR. WILLY HOFFMANN rlos agravos quand« li 'hgti°_' va Pes, C8m o s�rmao do Man- maior do Exército Vermelho Cha- pre.

Após. uma viajem de três sema- ba irada Investiu contra I dato, .por s. eXCIa. revma. o sr. pochnikov, ao chefe da GPU. Reina grande animação entre

nas pelos Estados de Paraná, S. I � dlstl t' Arcebispo.
.

Yechow sobre a rlescoberta de os <paredros».
P I R· d J' C'

e a por usar L.",m. �vo i Amanhã ás 14 horas+-Hora uma conspiração. Y0CI10'\,,", deter-au o e 10 e aneiro e ...api- <1'.. • stl , iMo _! ..' _ •
'

tal da Republica retornou a esta com a cruz "Wib �ca. d bS! Santa, com o sermao de Agonia, minou em seguida a prisão dos

cidade, acompanhado de sua ilus- Mltford dec;a!l"ou� que I peio, rev!ll0' CLl:ra da ,Cated:al. chefes da conspiração, Andrciev,
trissirna esposa d. Maria Luísa "meteram .. n1e os s�e:; c&'&5-1 A noite realizar-se-á a impo- coronel do estado-maior sovietico Uma parada s'\::ial de luxo e

Hof!mann, � competente enge- piram sobre �111l�m, I�nça.: nen�e PfOci�s�o d�. Entêrro, per- e Suchot()lo�, major ,do !<::x:e�c;,to elegancia, promove o querido LI-
nheiro dr. WIlly Hoffmann ope- "I'''' � I correndo o ítinerarío de costume. Vermelho. Essa conspiruçao tH\l1'l HA TENIS, no nróximo sábado,

. . _.' ram Insu 11.05, mas eu f'llMI) O .

-

d S S t f' ,. S'
.. l'

'

j roso Diretor da Secção de Ma- o o. i S serrnoes a emana an a

I
por im aSSa,,�1031 taliu e v u- a que intitulou O BAILE DA

I quinas da importante firma; tIve medo". MtiSS iVhUI):r� s irão irradiados. roshilov, por ocasião do desfile CHAMPAGNE.

A data de hoje assinala o ani- Carlos Hoep�ke S. A., da qual é 'tem ape�as 23 anos e e ERt�ANDADlE DO JESUS �.as tropas, a que deviam assis- A' m�ie�t�sa sêde do querido
versario natalicio do nosso ilustre também SOCIO.

.
uma nazísta ardente.

ll"U''!l.I;;""> PASSOS E HOSPI-I Ir.. ,.".' LIRA. _aflUlra" por certe, o llOSSO

t
. .

d M' 1 B b·d·· A GAZETA apresenta-lhe seus 1
MU.:;)

- Berlim, 12-A" ultimas noticias GHAND-MO��DE.

paédr�cIO sr. )t' ad1gUee co;:ae�n� cumprimentos. ,n GAL U.o.RT'" BAR
TAL DE CARIDADE vindas �e l\'I�scou, dizem ter fi- Não resta dúvida de que será

mICO concei u o p ,

I
lU' • 'UI' ...� - cado ev denciad rr n r> o atentado' t . b

..

te, estando, presentemente, pres- DR. MARCIO PORTELA DOSA SAUD"8 ,e. � 411 } a O C1U
r . J. • �als un:� re Uni ante VItorIa,. cu-

do i ti
. .

f
'll � OU' Quinta�feira maior que sena levado a eleito contra ia reuruao pela sua elegancia e

tando ISnes :,nadveIs Tserbvlços la redn- ADIDO MILITn.R Stalil e Voroshilov, devia ser pra- distinção deixará gratas recorda-
te a ecçao c u ercu ose o .

d . d
'

_

D d S úd Públí ARGENTINO D6 ordem da Mesa Adrninis- tíca o com o arremesso c uma coes.
epartamento e au e

.

u Ica. .

zrande bomba
.

>

S' I
Cavalheiro de fino trato Iacul- trativa desta Irmandade e Hos g '. . . . ! era, pe o que se depreende,
t"

.

t r t d dicad o RIO, 13 Na ausencía do gene- pital, faço publico que, no dia Todos os oficiais compltcados um acontecimento que perdura.:.-áta .IVO I� e �gen e ,e e \.. 0. I ral Góis Monteiro, saudará o adIdo 14, do corrente mês, QUINTA nessa conspiração encontrmn-sc no "carnet" social.
amver�arIan e sera mUI Iss�mo militar argentino, no banquete de FEIRA MAIOR, ás 18,30 horas, prêsos e responderão a proc'lsso i
cumprImentado pelos seus amIgos amanhã, o gen.-:rdi 'Horta Barbosa. imediatamente

I

e admiradores. nesta Igreja do Menino Deus,
...,. 00'.

'

.. i�f.i,) LlMOENS� ESPOR-
«A Gazeta », jubilosamente, I haverá exposição do Santissimo

M
.. TE CLL'R�

aprtsenta·lhe suas felicitações. O TEM PO Sacramento e Sermão do Man- j ortos nas IT13IT11..

dato, pelo Reverendissorno Padre A diretoria do simpático Limo-
Antonio Warterkemper, Capelão festal'ões antim f�s ..

ense Esporte Clube, levará a efei-
desta Irmandade e Hospital. � ti! to um baile, na noite do próxlmo

Convido, portanto, a todos os ..

t A M-
• sábado.

Irmãos para, revestidos de seus eis as na . rgefhJna
Bóletim diário da Esta-I bnlandraus, ass.istirem �� solene BUENOS AIRES, 13 l"forre- DESTERRO

, o , o ato e, belll aSSIm aos fIeiS. ram domingo duas pessoas em COIl- i ."

ção Aero-chmatologu:a. C.nsistcrio em Florianopolis" sequencia das maliifest3ções anti. PORTE
12 de abril de 1937. I nazistas promovidas porA um grupo

Previsões para Q período da� de estudantes. Uma delas foi es- Recebemos convite para aSEis-
I S horas de ontem ás 13 horas

(,.'lT�crA,TO PEREIBA
magada, pelos pés dos estudantes tirmos ao baile carnavalesco, que

de hoje:
,).n. dispersados pela poli.cia e outra caiu realizará em á noite de 16 do cor-Sccretario sob as patas do cavalo de um po-

Tempo - Em geral instavel, lieiaI. fmte o simpático Desterro R. Es-
com chuvas.

O �d t
.. BU!i:�OS AIRES, 13 Faleceu. porte Clube, desta r-apital.

Temperatura·-Estavel á noite presden e VISI- 11:0 hospn:a! um dos e�ti.ldantes !e- I Nesta mesma noi.tada carnava-

1·• I d d
m rIdos durante o conflito de domm- I, ,. _

e IgeIra e evação e ia. 80 á noite na praça San Martin,
I le3�a, sera. feIta a coroaçao da

Ventos: - Variaveis, predomi- t2r� S�O P2ulo quando a policia tentava dispersar Ramha, eleIta no carnaval.
nando os de suéste a nordé6te, U (IJ U U uma manifesíação anti-nazista.

frescos.
As temperaturas extremas de

ÕIltem, foram: maxima 23.0 e mi
nima 13.5 registradas, respecti
vawente, ás 14.00 e 7.40 horas.

c

Acompanhado de sua exma.

Passa hoje o seu aniversario a esp�sa. regressou de .sua viajem
inteligente colegial senhorinha Er- a Ca�)ltal da Repubhca � sr. d�.
cila, rliléta filhinha do nosso con-I MarcIo Portela, engenheIro reSI

terraneo sr. José Gil, alto fun- dente em Laum Muller.

cional'io do Banco do Brasil. CEL. GRACILIANO DE
ALMEIDA

Acha-se desde ôntem nesta ci
dade o nosso ilustre conterraneo

ceI. Graciliano Torquato de Al
meida, operoso e dedicado prefei
t0 de Curitibanos, cuja comuna

vem sentindo grande surto de

progresso com a �ua fecunda ad
ministração.

Chegou, ôPltern, a esta capital,
acompanhada de sua filhinha, a

CARLOS RODOLEO exma. sra. d. Lalila Fernandes,
Entre risos e flôres de seus esposa �o sr. SilvIo Fernandes,

rnaI·.o alto funcionario do Dominio da
amiguinhos vê passar hoje "

. .

I t
. União.

11 m amversano o ga an e menmo

Carlos Rodolfo, cuja garridice o! DR. ADERBAL RAMOS DA

toma querido de todos que o I SILVA

conhecem. Regressou ôntem, pelo avião de

Carlos Rodolfo é a alegria do
I
earreira, de Porto. �lel?re, acom-

I
distint.o lar do ilustre capitão do

I panhado de sua dIgmssIma senho-,
Exsrcito sr. Silvio Pinto da Luz 1'0. o nosso difltinto conterraneo t
e de sua exma. esposa d Ylah sr. dr. Aderbal Ramos da Silva,:
Corrêa Pinto da Luz. proveto advogado nos fôros des-/te Estado.

DR. !�SE' BOABI�ID. I AGAPITO ROSLINDO IA .efemer.lde de a.m.allha regIsta

I Procedente de Santos, acha-se
o a?IVersarl.o natahclO do �r. dr.

entre nós, acompanhado de sua
Jo�e Boabald, advogado reSIdente

exma. esposa, o sr. Agapito Ros
em Palhoça. lindo, funcionario federal aposen-

O dia de amanhã' assinala o
tado.

aniversario natalir,io da inteligen- VIAJANTES

te senhorinha Olga Neves, filha (Via terrestre)
- do sr. Joaquim Neves, d0 alto Lista dos pasi'lageiros que se-

comercio. guiram para o norte, pela Em
preza Viação Cruzeiro Ltda.:

Leoneli Serafim, Lacy Serafim,
Oscar Soares, Adriano Coutmho,
Ormisia Machado, Orandina Sil
va, Altamira Franzoni, Henrique
Guchert, Jezuina Vieira, Mateus
Conceição, Maria Gagego, Lila
Schwoech, Arací Medeiros, Osní c _.

José Oliveira. LI�1?OA, 1,3 - Uma estaçao I
foram assassmados pelos verme-

de radIO da ERpanha, da Frente lhos antes de abandonarem a 10-

Jm:é Piazza Gallotti; FALECIM�NTOS. d6 Aragão, aludindo ás operações calidade. Os cada veres estavam

Alexandrino Gomes Ri-
No HospItal de CarIdade, onde das tropas do Exército aragonês, I horrivelmente mutilados. A maio-

se achava em tratam�nto, faleceu em BalaglJer, informam que as ria da" casas foram dinamitaàas
na madrugada de �ntem, o sr. forças de Navarra, depois de re-I e a igreja local foi incendiada de-
Alexandre Braga (Do�a\ chau- nhido combate conquistaram São I pois de saqueada. .

feur ;posentado da ,Corte de Salvador. A radio acrescenta que, Foram encontrados corpos de

I e" A S�L�T A?
Apelaçao. o seu. e�lterramento ao chegarem a esta cidade, as

I
nove freiras completamente des- � � �A

efet,uou-se no CemIterIO de Itaco-I tropas presenciô.rarn um quadro nuda" apresentando profundos I I ..

robl, com grande acompanhamen- horrivel. Cento e trinta e cinco golpes de sabre. O mesmo acon- J'
Rna Tu"adentes D. 7

to. I habitantes das aldeias vizinhas I teceu a dois sacerdotes. -

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

Nos a
ANIVERSARIOS

DR. MIGUEL BOABAID

Ocorre hoje o aniversarie na

talicio da exma. sra. d. Frederi
ca Oliveira, digna esposa do nos-

140 conterraneo sr. Alvaro Soares
de Oliveira, do alto comercio
local.

Deflue hoje o seu aniversario
nata!icio a exma. sra. d. Mame
de Luz Margarida, esposa do sr.

Trajano Margarida, alto funcio-1
nario da Dirl'toria do Interiur e

Justiça e nosso apreciado colabo
rador.

•

Dp,flue na data de hoje () ani
versario natalicio da prendada se

nhorinha Cléa Cardo:w, diléta fi
lha do sr. Jaime Cardozo, dili-
gente agetn da Cia. C0stei
ra nesta capital, e ornamento da
nossa sociedade.

A distinta aniversariante, ofe

recerá, hoje, ás SlJas inurneras

amiguinhas uma festa intima.

Fazem anos hoje:
o menino Aldo Gonzaga, filho

do sr. Tomaz Gonzaga;
o lovem estudante Henrique,

filho do nosso distinto confrade
Caf!sio da Luz Abreu;

o sr. Heraclito Menàonça, fun
cionario dos Correios e Tp-legra
fos;

o sr.

o sr.

beiro;
o sr. Narbal Silva;
o sr· Euclides de Souza, fun

cionario do Tesouro do Estado;
a senhorinha Zulemia Melo;
a exma. sra. d. Laura Eliza da

Fonseca.

VídaA A
HABILITAÇÕES

Estão-se habilitando, no Car
torio do Registro Civil, para ca

sar o sr. João Evangelista Mar
tins, funcionario público em Bi·
guassú e Perina Marques Trilha.

OS
AS COM��fORAfJOES
DA SEMA.NA SANTA Pelos Clubes

Clube

NASCUIEN'l'OS
Está em festas o lar do sr.

Pelopedes Pereira, funcionario da
Penitenciaria. e de sua senhora,
pelo nascimento de um interessan
te garôto.

Fui enriquecido o lar do sr.

Manoel Bento Machado, vigilan
te especial da Penitenciaria, com

'o nascimento de uma robust.a
menina.

Departamento de Aé�
ronautiea (;ivil

II. ES
�LUnE

com in;:i�tencia nesta estancia
que o presidente Getulio Vargas
visitará den lro de breves dias o

Estado de São Paulo. I
Bureau da Policia

Continental

SÃO LOURENÇO, 13 - Corre
--

faleceu Chaliapin
PARIS, 13 A noticia da morte

do famoso baixo Fedor Ivanovitch
ChaHapini, CO!!'. idade de 65 anos,
espalhou-3e rapidllmente por teda
a colonia russa branca de Paris,
afluindo centenas de compatriotas
á sua residencia em Passy.

Muitos eram antisos nobres da
corte do czar e �utros eram humil
des refugiados, que conheceram ou

ouviram Chali.apini quando este era
um simples "cantor do povo" na

Russia cezarlst�. Muitos destes fo
ram chormndo apresentar as condoo
lencias á viuva e 8 filhos.

(;EL. (;AETANO I .. UMERTZ

BUENOS AIRES, 13-0 sr.

Ce:;ar Garcez, diretor geral de
[nvestigações nl) Rio de Janeiro,
fez uma visita de cortezia ao che
!"e de policia. Not.icia-se que o:;;

chefes de investigações da Argen
tina_, Brasil e Uruguai estão de
acordo quànto á creação de um

Exposição de ovos da Bureau de Policia Continental. O
Páscoa sr. Cezar Garcez, de um momen-

A exposição de óvos da Páscoa to para outro, deverá conferenciar
e outros produtos destinados á com as autoridades púliciais ar·

';poca, que se encontra na monta gentinas, afim de concretizar esse

ela "Confeitaria Chiquinho", tem prop0sito.
provocado a atenção dos floria- SegLlndo assinala- He, a creação
nopolitanos. do Bureau deverá ser aprovada,

Na verdade, é ela merecedora oficialmente pelos respectivos go-·
dos justos encomios feitos por vernOE:, sendo que a Argentin,j
quantos a tem apreciado, valen- �dnda não o fez.
do como um testemunho do espi- BUENOS AIRES, 13-0 co

;'ito de iniciativa do proprietario munismo, o anarquismo e tOQOg
daquele conhecido e acreditado os movimentos de cClrater social
estabelecimento c�merciaL em toda a America do Sul, fica-

Felicitamos o SI. Teodoro Fer- rão sob controle quando fôr Cfea

rari e aconselhamos os nossos lei- do, dentro em breve. um conve

tores, que não deixem de visitar

I
nio entre as policias sul-america

a linda exposição de chocolates da nas.

Confeitaria Chiquinho.
Está em Florianopolis o nosso distinto patricio ir. cor�nel

Caetano Lumertz, operoso prefeito muuicipal de Araranguá, cuja I
comuna vem dirigindo com zêlo, dedicação e inteligência.

A Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON
(Espeeialista em doe.neas de Senhoras

e erean�as)
mudou seu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 101;2 ás 12 e das 2 ás 5 horas
_ ""'�;Mr.Ji!RlU"M'�··a:_iiu�r=g= J_,�."

�

Massacre de padres
freiras

e

TINTURARIA
-._-----

nada
•

maise
Fone 752
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