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ClIl'SO,
mo de

congratulou-se
que se r(�vestiraln,

com

no as

o &�ustre general Meira de Vasconcelos, essa

��gura inc:tmfundi\lel de soldado, cujo espirito é um

êscrlníe de mals pura e sadia brasllldade, dirigiu,
j

ante-ontem, por irr�termedyo da emissora paranaense,
li palavra aos governes de §,mta Catarina e do Para

ná, eengratulanéo-se pelo modo de ecmo êles se em-

penharam, mais uma vez, em revigorar. a cruzada tude dos que tramam na sombra, contra a nossa

naclonatlsta, realçando. com imponentes manifesta- integridade, focalizar.1do expressivamente a figura
ções elvlcas, o feito memoravet do saérificio de Ti- de Pedro I e os sentimentos de fé e de amor pela Pa
radentes, iria dados através todos os tempos pelo povo brasi-

Em têrmos vibrantes, cheios de entusiasmo e Beiro.
de 'lê, o valoroso militar verberou ácremenie a ati- Sua Er.cia., terminou sua admirravel oração,

renovando a expressão do seu intenso jubilo pela
contribuição patrlotlca dada pelos governos catarl
nense e paranaense á iniciativa do comando da 5a.
Região Militar, incentivando e patrocinando as bri
lhantes comemorações levadas a efeito, numa em

polgante demonstração de civismo nacional.
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Mandou que
o filho o ma

tasse!
Fala "Gazeta" Comemorando o terceira aniversario de governo do e

minente dr. Nerêu Ramos, A GAZETA fará circular, no

próximo dia I: de maio uma edição especial de 40 páginas,
com cêrca de 80 fotogravuras, procurando de tal modo con

tribuir nas justas homenagens, a quem, com tanta clarivi
dencia e tanto patriotismo bem alto tem sabido erguer o

nome da sua terra e a cultura da sua gente.
Afim de que nos seja dado proceder á coníeção desse I

II
número especial, A GAZETA deixará de circular amanhã
sexta-feira e depois de amanhã sabado.
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Esteve em nORSO redaçãG
um membro do Síndicato
da Construção Civil desta
capital, que veio convidar
nol'! para assistir á home
nagem que aquela agremia
ção irá prestar ao eminen
te Chefe da Nação e ao·

ilustre Ministro do Traba
lho, no próvimo dia l' de

. Maio, em sua séde social.
A homenagem constará

�
da inauguração em seu sa- I

Ião de honra, dos retratos
dos srs. drs. Getulio Vargas

I e Waldemar Falcão, deven
do a cerimonia revestir-se
de graneie imponencia.

A diretoria do Síndicato

I d:rigiu
um convite ao nobre

Interventor Nerêu Ramos

'I para preAidir á sessão sole
ne tendo o sr. dr. Walde-

\ II m�r Falcão delegado ao
,/

('
I

Inspetor do Trabalho po-
,1 deres para representa-lo na

II soleo;dade.

.,

Como tivemos ocasião de noti- critos. ° Instituto dos Comer- +-Depois de discorrer sobre ou-
ciar, encontra-se em nossa Capi- ciarios não dispensará os seus tros assuntos, pediu-nos o nosso
tal o sr. Hermes Augusto de associados de contrihuirem regu- entrevistado fôssemos portadores
Ataíde, diretor regional do lnsti- larmente, como o estão fazendo, dos -seus e dos agradecimentos do
tuto de Aposentadoria e Pensões sem que a autoridade superior, seu ilustre colêga dr. Joubert de
dos Comerciarios, a maior organi- que é o sr. Ministro do Traba- Vasconcelos pela maneira cativan
zação de previdencia social da lho, se manifeste em ultima ins- te com que têm sido cercados pe
America do Sul. tancia. Os interessados que rejei- lo hospitaleiro povo catarinense,

xe a arlDa e o pai or- Em demorada palestra que mau- tarem as intimações que lhes Io- concluindo a interessante palestra
denoll-Ibe que apon .. teve com um de nossos redatores, rem feitas nêsse sentido devem que conosco manteve com estas

ta§§e e atil·astiie. Não dissertou s.s. sôbre o desen volvi- comunicar o Iáto ao Instituto, significativas palavras, que dizem

b d d menta que vêm tendo na Hpgi;1o representado pelos sens orgãos bem da influencia exercida pelasa
.

en O O que se
que superintende, Paraná e :;'�'lrJ- locais, afim de que este os es- imprensa na vida pública do país:Sl·atava�o menor obe..
ta Catarina, o notavel orgíio de clareça e nrovidencie corno de di- «Os jornalistas são, hoje, uma

deeeu� matando in- assistencia ao trabalhador nario- reito. Finalmente, na hipótese de classe privilegiada. Têm duas "ca
eontinenti e plooprio nal, [ocalizand� pontys c�onlro- que algum associado esteja con- sas" ... a do jornalista e o Insti

pai que nem meslno I'..
versos da respe�l:a legislação,

.e�
tribuindo erroneamente para o tuto de Aposentadoria e Pensões

b� d· face da multiplicidade que hoje nosso Instituto e venha a ser I dos Comerciaríos».
O ra�o po Iamover.

se observa dessas autarquias ad- classificado, depois, em outro,
I Nesta rápida nota agradecemos

-

.

minislrntivas, visando todas am- nenhum risco correrá porquanto as gentilezas do digno Diretor do
parar sob rnultiplos aspetos todo o está fazendo de bôa fé e a au- Instituto dos Comerciarios e au

aquêle que, em qualquer setôr de toridade superior ainda não se guramos-lhe feliz regresso á séde -------------

atividade, produz para a coleti- pronunciou em caso de duvida. de seu Departamento Regional.

vi����is de demonstrar á evi- 2�;e��ia��!t��rf ob��;;��:Otra��� i:�X--I·�;-em_g-a-,,-s-"
..

h-e--II:u--m--;; Cap, Felinto Muller
dencia de como a humanitária e ferir para os seus congeneres a L vI.
benemerita obra vêm se impondo arrecadação que, porventura, te-

B 81á confiança do comerciario bra- nha feito em desacôrdo com a no rasl
sileiro, e a uma pergunta nossa lei». Colocada a questão nestes

RIO, 27 - ° ministro da A- sôbre se o Instituto dos Indus- termos, nenhum receio deve ter
gricultura recebeu telegramas do triarios, seu mais novo congenere, o contribuinte, recolhendo as suas

�iretor da Produção �egetal de viria absorver os seus associados contribuições ao LA.P.C., sem
:,auta Gatarina, cQmumc�ndo te-

que trabalham em estabelecimen- nenhum constrangimento. Aliás,
I em <1'do distribuidos ali 1 000o

•

•

tos mixtos de industriá e comer- muito poucos GS enquadrados
li3COS de sementes de trigo aos

.

'
. I cio, respondeu-nos o nosso entre- nessa situação de aparente dúvida,

agricutores em zonas apropria- vistado: tais como: os vendedores pracis-
d.as. Além .dessa quantidad� têm --Não ha divergencias entre as tas e viajantes das emprezas in
SIdo atendIdos mUItos partIcula- duas respeitaveis inst.it.uições de dustriais; os empregados das sec
res �om sementes orIUndas de previdencia, Uma e outra se com- ções de varejo dessas mesmas

! 'refeItura!!. ° telegrama concltle pletam para amparar, definitiva- indu�trias; os guarda ,livros queInformando haver um aumento

I mente,
todos os que exercem a trabalham indistintamente paraprovavel de 50% sobre a area cul- .

'd d
.. .... .

.

d 37
sua atlvI a e no_ comercIO, na 10- comerClanos e m,Justnanos;os quetlva a em . d t' t b I' t t b I'

.

I'I us r!a e es a e eClmen os asse- ra a nam em empresas Jorna IS-

I melhados. Apenas, dada a natu- ticas, excepção dos gráficos das
-

IIIma de determ;oad" ,t;Údad",
I
suas oficinas, que não estão abran-

D g di faz-se mistér seja prefixada a gidos pelo n0SSO campo de apli-
. o�ena em o

1 obrigatoriedade de assocIação, num' cação, etc.
Sindicato daCons- I

ou noutro, dos 'que são, a um -E que impressão teve de nos-

tru�ão Civil ao . mesmo tempo, empregados do co- so Estado?
�hefe da Na�ão merci� e da industri�. E, par.a -A maIS lisonjeira possivel.
e Ministro do e�te fIm, sua excelenCla o sr. ]vII- Viajando em companhia de meu

Trabalho mst�o _?o dTrab�lh� nomeou umt� ilustre coléga Ida Administração
comIssao e tecmcos que es a Central do Instituto dr. Joubert
ultimando seu� trabalhos

_ objet�- de Vasconcelos, que 'inspeciona os temR��� 02�in����er::cg-�:�a o�;
vando uma norma de açao retI- Departamentos Regionais e suas generais Almerio de Moura, ,Luclo
linea e que não deixe margens a Caixas Locais estando êle de ma- Esteves, Pedro Cavalcanti de Albu-

interpretações dubias. las prontas p�ra o Rio Grande qnerque, Mauricio Cardoso, Valen-

Q d' A f'
-

.

. _�. tim BenlciO, Firmino Borba e Hor·
- uer Izer que .es8�s_ ICarao do Sul, tlVemOi a grata sabsfa-ta Barb�sa. Tambem conferenciou

com as suas contnbulçoes em ção de constatar que o Estado de com o general Dutra o sr. Paulo
suspenso? Santa Calarina, integrado no Es- Ram�s, interventor federal no Ma

-Não. Nenhuma solução de tado Novo, tem homem ao leme, ranhao.

continuidade haverá a êsse re8- isto é, refléte a ação construtiva
peito. Todos quantos se encon- de seu benemérito interventor e

trem contribuindo para o Insti- auxiliares de Govêrno. Cada visi
tuto dos Comerciarios sob a pre- ta que faço ao legendario Estado
sunção de o estar fazendo legiti- me proporciona um grande en· PARIS, 27 Segundo noticias
mamente, deverão continuar a cantamento, pela hospitalidade de procedentes de Londres acaba de

assim agir, por estarem com seus seu povo, pela exuberaTJcia de seu
suicidar-se naquela capital, a co
nhecida "estrela" de cinema alemãdireitos assegurados. A propo�ito, .ólo e pela majestade de sua na- Luo Hardy, cujo verdadeiro nome

nada mais claro do que li nota tureza. era senhorita Levy, refugiada na

oficial que recebi recentemente da - E o 19stituto, aqui? Inglaterra desde o advento do chan-
alta administração do Instituto -Com relação ao nosso Imti-' celler Hitler ao poder.
e que transcrevo para que se afas- luto, observa-se que êle vai ven-

.______

. . R�O, 27 De acordo com os dados estatisticos orlilanizados pe-tem devidamente quaisquer duvi- cendo galhardamente a sua nobre
-

la Dueltona das Rendas Internas do Tesouro Nacional, as rendas fede-

I das que persistam no espirito dos missão, tendo-se imposto definiti- rais, arrecadadas em todos os Estados do Brasil, atingiram a....

interessados dirétos na questão. vamente á confiança de seus mi-I r. ':II Luc·IO a:steves 2:0.84.671:158$100, contra 1.85�.436:165$900 em iaual paiodo anterior, ve-
A .

ta dI'Z o
.

t N- tA lhares de
"

d t- I Uu • L nfIcando-se, portanto, uma dIferença para mais de 231.234:992$200.no segUIn e:« ao em
.

aSSOCIa os, q�e es ao Pelas rubricas orçamentarias: Renda ordinaria: imposto de con-
I apoio legal e paI' isso mesmo não sentmdo de perto a pUjança do I sumo 667.057:565$300; Imposto de Renda: 224.082:690$')00; Imposto sobre

IIII,dem ser aceitas as intimações grande orgão e de como vem cum-I RIO, 27 ° general Lucio E�teves átos emanados, etc. 223.985:267$500; Imposto dos Territorios, ....

\(111' de outros Institutos no sentido prindo êle os compromissos assu-I rearessou hoje a Juiz de Vóra

\
104:528$700; Rendas patrimoniais, 4.698:657$000; Rendas industriais, ....

I· d d'f' d I'd
.

I 1
" , 322.659:315$100; Diversas Rendas, 12.715:453$100, Total da renda ordina�c ser mo I.Ica a a situação .( "s nu os par.a ?om a lab�l'losa c as- apresentando-se antes ao chefe do ria, 1.455.303:414$800: Renda extraordinaria, 161.�34:856$200; Renda com

_
nossos assocIados legalmente lDS- se comerCIarIa do BraSIl. D. P. E. aplicação especial, 76.850:332$600; Depositos, 491.282:554$500.

�RUZ ALT '\� 27 -

Soares Vida I� para
litico ha varios anos�
querendo suicidar
§e� chamou seu filho
de nome José de 7
anos� e pediu-IIIe
�lue trouxesse um re

,\,ólver. Omenor trou·

o diretor regional do Instituto
dos Comerciario.s'

RIU, 27-Afim de experimen
tar o campo de pouso de São

BELO HORIZONTE 27 _ ° �ourenço, s��uiu hoje até aquela
. . ." _ cidade o aVIa0 <Eletra » da Pa-

engenhelr� mineralogista

alemao'l nair. Aproveitando o en�ejo, oca.Joseph H�tzer, que. se encont.ra pitão Felinto Muller, chefe da ponest? capIta! pesq�lzando a exis- licia do Distrito Federal. regrestencia de �as h�hum, declarou
sou ao Rio, acompanhado de sua

que e�se gas e�Is�e em grande es osa e suas filhinhas.
quantidade, principalmente �os Ppor essa razão, sómente o sr.
ffiUDIClpIOS de Pomba e Tocantms I rael So t e b t't h

d suo, qu SU '3 1 ue o c e-

q.ue, acre�centou, po em compe- fe de policia durante as férias, se
tu vantajosament.e com os Esta-
d U'd R' C d'

encontrava no aeroporto para re-
os DI os, lISSIa e ana a e b

. -

F I' M I
d

-

f" t d
ce er o capItao e lOtO u er.

po erao as IXlar o as as outras
fontes produtoras com resultados
redosissimos e imediatos.

• N

mspeçao

ADMINISTRACÃO
MILITAR

o diretor das Ren
das Internas fará

RIO, 27 - Notícia o «Diario
da Neite» que o diretor das Hen
das Interna do Tesouro Nacional,
sr. Alvaro Garrilo, no pruximo
mês de maio, viajará pelos .Esta
dos de São Paulo, Santa Cata
rina, Paraná e Rio Grande do
Sul, inspecionando as medidas
que venham a beneficiar as ren

das publicas do país.

RIO, 27-Toda a administração
militar vem desenvolvendo a

maior atividade para que, até ao

dia 30 do corrente, estejam com

pletamente ultimados os trabalhos
das varias transformações que ora

se operam para o funcionamento
dos diversos orgãos oreados pelo
decreto-lei 279, de 16 de feverei
ro do corrente ano, o qual dá
nova organização ao Ministerio da
Guerra.

trigo em San ..

ta Catarina

..

o As multas
do novo regulamento

de consumo

RIO, 27-A Associação Comer
cial atendendo a solicitações de
instituições congeneres, no sentido
de obter a não imposição de mul
tas decorrentes do novo regula
mente de consumo, antes de no

venta dias da data de publicação,
dirigiu-se por telegrama, ao pre
sidente da Republica, ministros
da Fazenda e do Trabalho, trans
mitindo um apelo em tal sentido.
° secretario da presidencia da
Republica, sr. Luiz Vergara, em

resposta, expediu o seguinte tele
grama:
«Preeidente da Republica tomou

conhecimento e recomendou mi
nistro da Fazenda o assunto do
vosso telegrama de 19 do corren

te. Cordiaes saudações».II Rosa Cohen foi prê
em Moscousa ...... ,,* ""RS

VAllIOS GENERAIS
�ONFEREN�IAftA.M
�OM o MINISTRO

DA GUERRA LONDRES, 27 O corr espon
dente da Agencia Reuter em Mos
cou, informa que o vice'comissarlo
do exterior, Potenkine, declarou ao
embaixador da Grã-Bretanha que
Mlss Rosa Cohen se encontra deti,
da em virtude de um arUgo do Co
digo Penal, relativo á espionagem,
que comporta penas variando entre
3 anos de prisão e a morte.

Acredita-se que o embaixador
ChUton não haja recebido maoires
detalhes ã cêrca do caso. e que ne
nhuma data foi fixada' por emquan
to, para o julgamento da acusada.

Mais uma execução
a machado

SUI�IDOU-SE A '''ES
TBEL1t.'�LOOHARDY

BERLIM, 27 - Foi executado'
a machado, esta manhã. Wilhelm
Cambens, de 44 anos de idade,
condenado á morte a 5 de no
vembro de 1937 pelo Tribunal
Popular, por crime de traição.

AUDlenta

das

a arrecadação
rendas federais

, -

:
.i�.

, ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I IJoaQUim José da Silva Xa,'ier. Sua vidafhavia sido descoberto. Déveria haver qualquer fáto causante da"
e a�ão política: a Ineoufideneia Mineira I demóra, do retardamento dos acontecimentos. Porque o Visconde
e seus efeitos na eonseienei& nacional de Barbaceca não consumava a derr3m't? Era i) pergul'lld que in

vadia os patriotas da província mi 1eira. Todos sabiam dã urgencia,
Nasceu Joaquim da Silva Xavier em Pombal. na então que era exigida pelo li.eino, quanto á cobrança dos impostos, pe-

Provincia de Minas Gerais, no ano de 1748. Sua vida tomou los meios vexatórios e ngorosos.
difer;;ntes aspetos. Ao inicio, quís, adolescente ainda, tornar-se co- Tiradentes é o unico que não se amedronta e não desa
merciante, profissão que não lhe trouxe proveitos, mas apenas desi- nima, Transporta-se para o Pio, onde deveria aguardar a execução

Revestiram-se de grande irnponencia as comemorações hoje lusões, Não estava destinado ao <pêso e á balança dos balcõ rs de

I
da idéia libertadora.

prestadae, nesta cidode, em homenagem ao grande martir nacional. venda. «Tornou-se. apôs, dentista, sem se lhe conhecer o mestre A esse tempo, porém, o Visconde �e Barbacena, suspen-
Desde manhã, grande era o número de pessoas do inte- e a escola. Conhecedor de remedias indigenas, sabia aplica -los na de o lançamento da derrama. O povo se alige,

rior e da séde, que ocorreu, para assistir a solenidade do hastea· nova profissão, para o alivio dos que sofriam, sempre desinteressan- A historia se rep �U;: Em todas 03 gnn::hs fáto" politico
mento da Bandei�a Nacion�l, em presença. das au��rid.ades locais'j te, com o fim altruistico d� fazer o �em. Importava-lhe proÍuil?Ll- surge a �ig�ra d� um t,'aid?r. E êsse. aparece. ras�eja��e, d,a ma'

Formaram e desfilaram, as escolas estadual; e mumcipais e os alu . mente a sorte e o bem-estar do proxtmo, Não exerceu, porem, neira mais Ign0bJ! e d,�sxeilvei. n" fqjlHa de _hnLjulm Sdveno dos
JlOS do Grupo Escolar «Raulino Horn», pelas ruas da cidade, efetivamente, a proh.são de dentista. O seu destino ainda não co-

I Reis-lO lscariotes bcasileiro.-A fatalidade histotica, pois.não faltou,
Cêrca de quatro-entas e cincoenta crianças tomaram parte no des- meçara a se cumprir. Tentou a Cimeira militar, confiando, talvez. e a traição fie realiza, se eletiva: .!O::lqIÚ:,) :.�i; v ,: il' rl:!·, '1 ao vaido
file, seguidas de centenares de pessôas, entoando o Hino da In- num futuro promissor, em que pudese ser util a sua patria. Tinha so Visconde a ulGspiraç.io., Põ� n') a') pu, dos phlns arquitetado>
dependencia e marchas brasilei[as.. urna profunda concepção do dever patriotico. Logo, porém, ViUj' c, pede ao G�vern,l(lor da pWVi<22Ia, «que pelo 1JG1Ôr de Deu3 se

Durante o hasteamento da bandeira, falaram sobre a data sua carreira encerrada 00 posto de «altéres» , Do(!;inavava a epoca não perca a mngem> .

histórica os srs, prof ssores José Vieira Côrtes, diretor do Orup;) o espirita protecionista aos portuguêses residentes no Brastl. A I Segue o traidor o seu à::stino. Recebe ordem de vigiar
Escolar e Lea?dro Delagiustina. Ambos �r.oferir�m entU5.ia�tico5 estes, facil��nte, lhes er�m. entr egues 0; altos postos, na admini:tra. j 05 pass.o5 do .n�sso inegualav_el ln:>mfid:!lüe, ;.ue) infla na-Ío, cada
e eloquent�s discursos sobre a d:lta: tendo SIOO muito aplaudidos, I ç,ão. na politica, � no exército, ,Desta, forma, convenceu-se da mu - I vez m:.lIS, da idéa de. re, ençao, cIdade. do RIO, novamente procura.

A tarde �ouve urna partida de «foot-ball», que esteve llhdade de sua vida, na carreira militar, onde as esperanças de I conquistar o povo caneca para o audacioso levante.

basta?te concorrida. O jogo foi disputado entre as pessôas casadas uma pro;noçã,O,. haviam desapareci� De espirita Íorte c .animado I . .

!'�ã(l �e aper�ebe 3. g;and.� fí,:;ura p0Ftic'l d�s tempos colo
da v:la e resultou num empate. para a luta. flTadentes. procurou, ainda, a lavoura e a rmneração, 1 11Ia's,

da transformação politica, que vem se operando, senão quan-
A' noite, pelas oito horas, teve logar, no Salão Hardt, a viajando constantemente, pelo interior de Min,",s Gerais. do sente estar sendo vigiado. Mud \ d", residencia e angustiado es-

sessão cívica em homenagem a Joaquim José da S�lva XlVíer. O Teve a mesma SOlte: desilusões e mais desilusões, ! pera o sinal das moatanhas, pam a cartada final do golr,e nacio-
sr, I=:refeito municipal, a.briu a s;�s3ã�, convidando todos a cantar 't'l . ,�ra a 'lida que .Ihe reservava o destino dos predestinados: }.lista. Não rec�be n��;cias de sem partidarios.

,. .

o Hino da Independencia, que terrmnou sobre calorosa salva de o sacrilicio e a gLrla Imortal. r O Vice-Rei e o Govemador da Prov'nclé' de rmnas , se

palmas. Foram e.rguidos vivas ao B;asil. Após f�i dada a pa�a-I �omeçou, então) o grand� br�sjltiro a
.

sua vida política. nhores da conspi\"3ç�o, pela �eldç;o d: J�aquim Sliverio, �ant�ndo
vra. ao dr. Antonio Bastos ?e �rau�o, que falou s.obre a data lm- O cenano que lhe apresen�ava.o Int��lOr �e Mmas, ,onde. a po-I seg�edo, para determmar a pnsi:\o ,J,lS ,rnpl:c�dos, em ocasião que
tonca e o problema da naclOnaltzaçao, telJdo Sido grandemente brela extrema das. populaçoes, ImpreSSlOnana ;) mais mserBlvel Iii' mais os comprometesse, com o desaparecimento, ou melhor, o

a?laudido. Em seguida teve a palavra o dr. Salvio Cll�ha, pro· s:tante. gerou-lhe a idéia, de que o Brasil não podia e não de'lia retraimer:to de Tiradentes, oficial nente, procíamam, a descoberta
motor público da comarca, que tambem proferiu brilhante alo:ução continuar a enriquecer Portugal e a matar de fome os seus filho,. da CUllSpÍ,élÇão e ordemm e efe!uam prisões.
sobre a significação da data que vinha de ser comelnorada ,:uja Impu'1ba-se um movimento repressivo a tal estado de cou- Descoberto, Tiradentes ê prêS1 em seu esconderijo á rtlil

oração publicamos ahaixo. Em seguida foi encerrada a ses.ão, S85. 'r.iciou·se. daí, a sua ação política. NaqlJ�la época, os inte- dos La oeiras, old� já tinha plan�jado os meias d� fuga para Mi
que teve numerosa assistencia, com o Hino Nacional. Iletuais brasileiros já eram em nUffi'.:'ro reguL�. O espirito nacional nas, no caso de continuar a demów, em saber noticias dos seus

.

O sr. Prefeito Municipal foi muito cumprimen'ado peloi nascia e crescia rapidamente. Em pouco tempo fOlam feitas as ar- amigos. A" rne�mo tempo, os patríotils, que ficaram em sua terca

presentes, que se congratularam p(!lo bnlh:lntismo. que sO'Jbe preso ticulações políticas. As conferencias reservadas e os serões noturnos natal, eram detidos e jogadns ra prisão. Desde 1789. dâ·se ini,
tar ás homenagens prestadas a Tiradente5, demon,tri\n�o, assim, se multiplicavam. A anciedade e o interesse do povo por uma pa- cio, ao processa criminal. Moroso e org;tnizado com ô d::vida pre-
mais uma vez, o seu grande prestigio pessoa! e o seu interesse teia livre e dirigida pelos liellS filhos. aumentava entusiasticamente. vcn�ão. vive anos.

pelas cousas naClonalS. Assim, foi se fOimando o espirito revolucionaria, que deve- A Côrte de Portugal eXpolta seus Juizes, escolhidos entre

ria pôr têrmo aos desmandos da Córte de Portugal. Era necessarío os mais servis e venais do reino. A direção dos trabalhos é �nt�e'

Foi o seguinte o disclJrso proferido pelo dr. Salvio Cunha: fínaJisar, de vês, com o assalto q\ie vinha sofrendo a nossa pro- gue ao Conde de Resende, conh::cido com o mais perfeito tiran)

dução econômica:' com a esoravicfão e a misena que impera'/a em dos tempO$ coioníaís. Em 9 de ].J!lh\.? (Je 1790) Resende a��me
«Justa e elogiaveI. a atitude assumida pelo Govi'fno do Es- nossa terra. "Governo. Prf'tende-se pU!1ir a c'>'lsumaçã9 de um crime, que nã()

tado. em cooperação com o exm:>. sr, General de D';vi5�o M�ira Surge o grupo inconfidente. Na Europa é José Joaquim passou ele méra tentativa frustacia, infelizmente trustada.
de Vasconcelos, digno comandante da Quinta Região Mtlitar, e'n, da Maia, Domingos Vidal Barbosa, Jose Marialo Leal e José E, no dia 19 de .Abril de 1792 é cCllhe::ida a cruel se,l

no presente ano. homenagear-se, de ma'1eira mais soberba e elo- Pereira Ribeiro, que juntos, organisam a I.l sua ação patriotica. De- tença. A pena iiTlpJst:l foi a m�is barbara, e talvez mais indigna
quente, a figura imortal de Joaquim José da Silva Xavier-o Ti- les destaca-se o primeiro, que faleceu antes dos acontecimentos po- não se tenha conhecido na historia dos povos.

r�dentes-vulto inolviddvel da Inconfidencia Mineira, que, condenado líticos terem o seu desfecho. Jado:" com excepção de Tiradentes, posteriormente, obti.
8 forca, m:)[CtU pela libertação de bua patria e de sua gente do Espetadores DE VI5U do panora na polttico estran)elrD. 'leram a mist'ricordia da ruinha pClrtllguêsa. Outros conspiradNes.
ju'go português, aO$ 21 de Abril de 1792, nQ Campo' de São assistentes do movimento renovador, que, concrelamente, se manjo tiverélm melhor so,'�e, escapando á plisão perpetua, para que foi co-
Domingos, na cidade ào Rio de Janeiro. festava na França, e entusiasmados pela ação e progresso do, ilor- mutada a pena de mort�, de ifl;CiO, imposta a (odos.

Hoje, aqui estamos, nesta reuniã(i) cívica, promovida peio tc-americanos, receIO-libertos, a!i,oentavam, então, esses )JW:'DS pa- O I1QSSO magnifico P s'lblime Tiradentes foi o UnlCO que
sr. Prefeito Municipal e demais autoridades pres�ntes, cumprindo triotas, a idéia da constituição de uma republica livre e autonoma não mere::eu n misericordia da ra ;nha !
a vontade do nosso governo e o dever de brasileiros, trazendo a da terra braslleir�, sacullJido �efjJitiV-dm�nte) o jugo portuguê�. I. E!e deveria wjJortar o ci!.�tigo mais infame! Ele dev.ia ex

[)Ossa patriotíca partícipaçi\o, ás homenagens, que desde a manhã, No BrasIl, em VIla Rica, ClaudiO Manoel da Costa, To- fllrar para exemplo do p,wo colo;1lal...; para que outra conspiração
vêm sendo prestadas á memória do Martir Nacional, que em· fins más A.ltonio GOí!�agil c I�ac�o José de Alvar�n�" Peixoto, �omam I não vie,s"! a surgir, contra o i.á �b�ljado trono de Portug�J!
do léculo 18, já antevia a ntcessidade de se formar um Bra�il a frent" da conspiração mmelra contra o domlolO real. A ele� se

I
Conchncrum o l\1ul!f a forca; s�u corpo �deveCla ser es

Independente, poderoso e respeitado; um Brasil, com seus destinos uniram mais tarde, pou::o a pouco, o conego Luís Vieira d," Sil- quarteíado em quatro partes e exposto nos lugares onde pregou a

politicos. em mãos autonomas e definitivamente traçadas; um Bra- va, padre Miguel Eugenio ia Silva Marcarenhas dr. Diogo Pe- idéa augu5ta da nacionalização; su� cabeça lerada a Vila Rica e

sil com o seu idioma e seus costumes, vivendo intensamente a 3ua reira de Vasconcelos, Francisco Gregorio Pires Monteiro Bandei- exposLi num poste do lugar mais publiGO da vJla; seus filhos (!

nacionalidade. ra, padrd Carbs Corrêia de . Toledo, o sargento·mór Luís de To- néto5, si os tivesse, decLuados infames; su'! casa arrasada e salga-
: E, coube a mim, patriota humilde, devotando, porpm, toda ledo Pisa, coronel Francisco Antonio de Almeida Lopc3, o dr. do o lugar onde estivéra c:>nsiruida, (�aia que nunca mais ali se

minha inteligencia e as minhas fOIças á f!lin� a patria, a
.

honra de . Domingos Vidal Barbosa, L'lge, padres Manoel Rodrigues da Coso edificasse c f!llalment� seus bens confiscados!
vos falar de pl.blico, iniciando esta sessão, que é a última home- ta, José da Silva de Oiíveira Rolim e José Lope� de Oliveira; o Não ha, qeelr, relendo esta página historica, não sinta ()l

nagem, que o povo de lndaíal, na data de hoje, pre�ta ao grande tenente coronel DomIngos de Abreu Vieira, capitãO José de Re- coração cortado e o espirita revoJt'icJo, por tamanha perversidade.
Inconfidentfl. zende Costa e ceI. Francisco de Paula Freire, comandante

darconcretisada
numa sentença �laborada por serem humanos!

Antes, porém, quero abrir-vos um parentesis: E' sobre a fôrça pública. I\hs Portugal precisava proceder assim... O seu declinio
pessôl! do nosso governad'Jr municipal, que a vós, quero me di ri '. A estes .bravos, o po.vo de� o seu apóio moral, porque 5a- era evi.dente. Não �ardaria a indepc!::dencia do Brasil, assim previam
gir, Dei.cendente de alemãos, �oube Frederico Hardt, impôr-se a bla, que os destlllo5 do BraSil, senam entregues nas mãos de pa- os malOraes do remo ...

admira�ão de seus municipes, e de seus amigos, pelo seu senti·· triotas dignos e desejosos de uma patria feliz. I Assassinariam o Homero, mas a idéa ficaria viva no co·

menta de brasilidade, pelo seu interesse no desenvolvimento da Em meio a êsse entusiasmo, evidencia-se a figura mi3tica ração àas .braúleiros. Nec(;!ssario, pois. amedrontar o espirita do
instrução municipal, fator necessario á nacÍonalis1\ção da zona colo- do gr!inde martir. A pretexto de apr�sentar ao vice-rei d. Luís de povo colomal.
nial. pelo seu valor politico e pela sua condúta administrativa. Vasconcelos, um projéto sôbre a remodelação da cidade do Rio, E é com s�tisfação, que antevemo". o 7
Elementos ha, flue apesar de· brasileiros, recuzaram sua participa- depois de alguns dias de estada na capital, vai Tiradentes, ganhan- J 822, data em que ruiria, de vez, o combalido
ção, nos festejes nacionais, que s� vem realizando hoje, nesta ci- do tempo e infiltrando a idéia republicana no espirito do povo portllgu�s sôbre a nossa querida patria.
dade, e que procuram, por despeito, despretigiar a ação politica carioca,. procurando estender o campo, onde deveria medrar a se-I '

A hi�toria segue: Joaquim Jose d,a. Silva Xavier-aicunhaJo
do Prefeito Municipal e diminuir, �om intrigas mal traçadali, a afei- mente libertadora. o Tuadentes e executado aos 21 de abril de J 792. A execução.
çãs que aquele ilustre adqlinístrador dedica á sua patria, enfim () Volta a Minas o grande Inconfidente. Durante a sua via- teve lugar no Campo de São Domingos ou da Lampadosa, n3 ci ..

seu sentireento de nacionalidade. jem de regresso não descança e consegue novos partiàarios. A este dade do Rio de Ja!leilO. O vice· rei solenisou com festas e forma�
A êle. no entanto, dev�-se o inicio da industria de maior tempo, segue tambem, para Minas, o novo governador Visconde turas militares, com bandeiras e flores, a morte do {NFAME, p J-'

monta desta zona progressiva. O seu interesse pelo desenvolvi- de Barbacena, levando a missão, que lhe destinára o vice-rei: Ar- ra que, bem viva ficasse no espirito do colono, a idéa do castigo ....
mento e aperfeiçoamento do prodúto industrial, tem sido demons- I recadar os impostos atrasados por meio de derramas e execuções. [ O Martir, no entanto, sDube; com a paciencia e a res.ig
trado desde a sua vida laboriosa no Estado de Minas G'erais. O As dividas dos colonos contribuidtes eram volumosas e () seu es- nação de um santo, suportar o sacrJlcio, quo:! lh� dt:stioára a Pa.'
brilho cem que se realizaram as comemorações de hoje, são a tado de insolvencia era patente. O povo não podia maIs supor- tria. que hoje vive liberta� graças aos movimecto:i consequentes, qU!
prova evidente, do esforço e do interesse tomado pelo sr. Frederi- tar o pezo dos gravames reais. • perftlharam a idéa do bravo brasileiro; de constituir oma republic<'l
co Hardt, para que a grande data nacional fosse festejada condig- Portugal, no entanto, exigia a fome e a miseria da sua nJssa, com costumes ll(JSSOS e govêrno nOS30 terra abençoada à,!
namente. Maior prova do seu valor pessoal e politico é a cou' maior colonia, para poder colorir a sua corte real do fausto a que Santa Cruz.
fiança, que em sua pessôa, depoúta o honrado interventor do Se' habituara. I A' figu�a le:d,uia �c THaJente'l devemos as p:íginas de ouro da

E.tado.. I Era cheglldo o momento de eclosãa entre o povo e o I nossa historia coloUlal.

. �espresae,. pOIS, �ndaialemes, o, espirito mau da intriga, I reino. A conspiração. estava articulada, os planos traçados. Espe-I (\ enecenaç.ãto dada á eXI�cução, para amedrontar
que IOfehzmen�e, élmdl:l �.}�ra, ne�te apra31vel e f�orescente rc:anto i rava-se, ape�as, o du da derr.ama. E esse dIa tardava. Ct>meça' as solerndades humlln�nte�, transformaram-se, na data de
da nossa Patna, e prestlgiae, como o tendes feito, a figura mata- j va-se a sentir medo e inquietação. ma encenação ele gloCla ao he,óe e martir nacional
cavei do DOSSO Prefeito. I Pairava no ar e nos espiritos a desconfiança de que tudo Continua na 6a. pagina
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AIRecepçãoI ao General Justo

�.�������������������������������������I RIO, 27 - De ordem do mi-

A-' VOZ D'O POVO Proprietario e Diretor Responsavel I nistro da Guerra, o batalhão de
J A I R O e A L L A DOI guardas deverá formar no proxi

������.�������������������������������������� mo dia 30 do corrente, em uni-

I forme de oarada, com um pelotão
.

I
·

I . de motocicletas em local e hora a

qUI O C I C OS! serem determiuados para a rece-

. . cepção a0 gal. Agustia Justo, que
passará por esta capital, em via
jem para a Europa.

o regresso do �hefe ,IAGORA,
O "PBI� �I-

da Na�ão PE" DADIANI VI\ �.

I "ENTERRADO"
RIO, 27 - Anuncia-se que o

presidente da Republica regressa
rá a esta capital amanhã.

O sr. Getulio Vargas subirá
para Petropolis, de onde descerá,
no sabado, afim de apresentar
cumprimentos ao gal. Agustin
Justo, ex-presidente da Hepublí
ca Argentina, que passará por
esta capital, com destino ao Ve
lho Mundo.

A GAZET

Departamen-'EID
to de Saúde

Pública
Realizem-se hoje, ás 14 horas,

em ama 0&3 salas da Escola Prá
tica de Comercio, as provas es

critas das materias que constituem
o concurso de Escriturários Mi

croscopistas, devendo comparecer
para a prova escrita de Português,
os candidatos que foram julgados
aptos pela junta médica que os

inspecionou, e que são os seguin
tes:

Rui Cunha, Wilson Valente,
Antonio Pereira e Oliveira Neto,
Polidoro Fernandes, Demetilio SIl
va, José Maliceski, Nicanor Pro
(opio, Maria do Carmo Lobo Fi
gueiredo, Ernani Rosa, Norberto.
Candido da Silveira Junior, Ade
mar Lisbôa, Teodoro Leandro da
Silva, Lauro Costa, Ladislau Ko
walski, Laudelino Pelense, Eurico
de Oliveir{l Boell, Iolanda Leonet
ti, Laura Teresa dos Passos, Car
los Celso Benthien, Osmar Cunha,
Maria Alvalô Renzetti, Matilde
Roque, Armando d'Acampora, Os
oÍ Tolentino de Souza, Zigomar
Fernandes e Vitoria Jorge.

Conspiração fran
quista na Cata

lunha
PARIS, 27 - O eorrespon

dente do c Intransigeant> em Per

pinhão comunica que, segundo in
Iormações de boa fonte, o govêr
no republicano espanhol desce
briu uma conspiração ,. franquista

. na Catalunha.

Telegramas
J retidos

Na estação-sêda da Direeoria

Regional estão retidos telegramas
para: Prudente Soter, dr. Gus
mão, Braz Bíase, Dorvalina, Ma
noel Domingos Andrada. Manoel
Bonvira e Walter Honh.

980

Ou�am, boje pela

PRE-U, Sociedade

NacionalRádio

do Rio de Janeiro

Programa diurno

Das 6.15 ás 16,30 horas

t
.r

i

t
I

Programa noturno

DAS 18.30 ás 26.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA
ALMIRANTE

com

Orquestra Oe Oansas
EOuarOo Patanê e sua Tipica Corrlentes'
Regional ô� Pereira filho
RaOamés e a FIII 5tars
Romeu 6hipsman com a Orquesh'a ôe

Concertos

FI's horas certas, Jornais falaoos com no

ticias em primeira mão, forneclOos pela FI NOI·
TE, e oferta ao Casa 6uimarãl!s Ltoa.

FI's 21.30 CANÇÃO 00 OlA - - por Lo
marline Babo, escrita e lnterpretcõn: uma!
oferta 00 DRAGÃO.

FI's 21,35 no TEATRO EM CASA apresen
ta o SRlZlCh em 1 ato 0101 Humberto miranoa, I

JUSTICA DE GARIMPEIRO, pela ria. ôe Come·
õtcs 00 NFlrlQNFlL. com meaquitinho, Isme- i
nia õos Santos. Celso 6uimarães, Violeta E'l2r-:
ráz e Flrnalc'lo C-outinho. I
FI's 23 hs. CLUB 005 E'nHTA5mAS com La'
martine Bobo e 5i1uino Heto

5peaRer - Oõuvclõc Cozzl

AMANHA- ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

CAMPO

FI,s 2',35 no "TEATRO Em CASFI" o co

meõln em 3 atas Oe Oõuuolõo Viana FOLHFI
CAl 'DA pela ria. Oe Comeoios 00 Hacional.

BREVE: - BANDO DA LUA

:l!'ELO DE BOOZ

RIO, 27 Informam de Maceió
que se encontra naquela capital
Henrique Dadiani, que adora se en

trega a novas atividades,
Na capital alagoana, estã traba

lhando num parque de diversões,
onde, na presença de autoridades e

representantes da iJllprensa, se en
terrou vivo,pretendend opermanecer
enterrado durante 20 dias.

Srs. Marceneiros
e Estofadores

FAÇAM SUAS COMPRAS

No

DE

Goma Laca, Cola-quen
Vidros, Espelhos, Panos

Couro, Gobelins, Veludos, Crina
Vegetal, Algodões, Papelões

pelos menores preços

Ferragens,
te-fria,

".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO f:I Cia.
Rua João Pinto :» �aixa Postal.37

mundo dos insetos
.

Salomão, tirando ilações pelas aparencias, aconselhava aos O homem habitou-se, com o seu egocentrisree, a acreditar que as suas impressões de viagem, contando as coisas que mais a sur,
preguiçosos a serem deligentes como as formigas. Os entomologia- tudo quanto existe foi feito exclusivamente para seu proveito. E, preenderam sob o céu do Crnzeiro do Sul. Entre outras patranhas
tas, porém, aprofundando as suas investigações sobre a vida e os por isso, estranha e julga que a Natureza tenha errado criando in- referiu-se ao bicho de pé. Ela não o viu. Mas, nem por isso dei
costumes dos insetos, chegaram á conclusão de que a operosidade e setos nocivos e daninhos, cuio unico mister é atormentar-lhe a e- xou de descrevê-lo como um animal monstruoso que devorava ine"
a discipllna, não 116 da formiga como da abelha e da térmita, são xistencia. O - Assim o grilo, por exemplo. Que utilidade poderá xoravelmente os pés dos brasileiros. Os nossos jornais desancaram a
resultantes da sua constituição fisiologica, ou da existencia de um ter o grilo? Parece que nenhuma. Entretanto, devemos a esse ortô- escritora italiana pelo descredito em que lançava o nosso país, on

orgão muito desenvolvido, ao qual os aludidos insetos tudo devem, tero um serviço que jamais poderemos retribuir-lhe... de Iôra tão bem recebida e tão festejada. Finalmente, quem viaja
como nÓII devemos ao cerebro as nossas boas ou más qualidades. Um soldado da expedição de Cabeça de Vaca ao Rio da Pra- por países longínquos tem a obrigação de narrar coisas sensacionais,

Na formiga, esse orgão se constitue de um bolso situado á ta, trouxera um grilo no navio capitania, afim de distrair-se com o e o que no Brasil mais impressionou a filha de Lombroso foi a exis
entrada do abdomen e em que ela provisioná alimento tanto para 8S seu canto durante a longa travessia pelo Atlantico. O grilo, porém, teneia do modestíssimo áptero elevado ás culminancias de um ear
ninfas e para as companheiras que se dedicam a outros misteres no não cantara uma s6 vez desde que saíram de Cadiz. Já fazia dois aivoro ...
formigueiro, tendo a abelha e a térmita orgãlll quasi identico e com mêses que os expedicionarios navegavam. A agua escasseava a bordo Mas, a Natureza caprichosa teria criado êsse insetozinho
função analoga ao da formiga. e investigava-se ansiosamente a linha do horizonte, na esperança de unicamente para atormentar os pés dos brasileiros e desacreditar-

Maeterlinck, o autor das VIDAS dos tres mais surpre�nden-l ver-se a todo o momento surgir na curva do mar a silhueta da ter- nos na Europa? Não. Primeiro, é preciso que saibamos '1ue não é
tes insetos que Deus pôs ne mundo, enfeixando todas as observa- I

ra deseiada. Um dia, quasi ao pôr do sol, o grile pôs-se a cantar, s6 no Brasil que existe bicho de pé, ou melhor, o PULEXPENE
ções atê agora feitas pelos entomologistas, é quem, mais ao alcan- com grande espanto de todos. O caso chamou a atenção da equipa-] TRANS de Linneu, e segundo, que, se nos irritámos tanto com as
ce da mão, nos explisa essa particularidade e dá-lhe a denomina- gem, que logo descobriu, na direção da proa, um grande rochedo indiscrições de Gina Lombroso, os colombianos só têm razões para
ção de «orgão coletivo ou social>. Diz ele que, se por acaso possuis- sobre o qual a embarcação abalroaria se o inseto não tivesse pres- enaltecer e glorificar os serviços patrióticos prestados pela sua NI
semos um orgão mais ou mE1nOIl semelhante, poderíamos realizar o sentido a sua aproximação. E acrescentam 08 <Comentarioa> de GUA., que não é outra coisa senão o nosso bicho de pé ...
'ideal da felicidade na face da terra. - <Desgraçadamente - 8.- Cabeça de Vaca: «E' certo que se o grilo não cantasse, teriamos Narra-nos o grande naturalista colombiano Joaquim Anto
�réscenta - somos organizados de tal modo que sucede exata- perecido todos, os 400 homens e os 30 cavalos; e por milagre de nio Uribe, nos seus CUADROS DE LA NATURALEZA, publica
mente o contrario. O homem é o unico animal social que não. pos- Deus em nosso favor estava conosco este inseto. Desde então, du- dos em Sa. ed. no vol. 44 da «Biblioteca Aldeana de Colombia »,
sue um orgão social ». rante mais de 100 leguas percorridas 8.0 longo da costa, todas as cuja coleção poderá ser consultada na Biblioteca Pública do Esta-

Daí, por certo, a inanidade dos qae utopicamente pretendem noites o grilo repetia a sua canção, e a esquadra acompanhada por do, que, achando-se. em 1818 e 1819. quasi perdida a causa da in
e insetlsar> O homem, ou amolda-lo a um regime economico e ma- esta musica chegou a um porto chamado Cananéa, situado acima dependencia da Colombia, ocorreu um fato inesperado nas hostes
teríalista de igualdade e de renuncia total da personalidade, fora de Cabo Frio, e. altura de quasi 24 grâus». reais e que muito veiu influir na sorte das armas:-os soldados es
GO Cristianismo, em cujo seio vamos encontrar, sob outra modali- Conta-se tambem que Mahomet, no começo de sua vida panhóis haviam sido atacados pelo bicho de pé, ficando quasi to
dade mais alta e mais nobre, as figuras de santos e as legiões de a- de profeta, perseguido pelos seus inimigos, escondera-se numa gru- talmente impossibilitados de bater-se contraos insurretos.
bnegados que passam nos hospitais, entre enfermos de toda especie, ta, em cuja entrada uma aranha tecera durante a noite a sua teia E conhecendo a cooperação prestada pela �NIGUA á causa
dando a sua vida pela vida de seus semelhantes. delicada e caprichosa. Os adversarios, passando por alí, logo dedu- da patria, Uribe termina nos seguintes termos o capitulo em que

Si não nos é possivel aproveitar o exemplo ou copiar a orga- ziram que Mahomet não poderia ter-se ocultado naquele local, pois alude ao inseto providencial:
nização aparentemente perfeita dos insetos sociais, desde que entre do contrario haveria arrastado consigo a teia que cobria o unico -«Aqueles pequenos inimigos da tirania merecem, pois, a
eles tudo depende de um orgão Iisiologico, ao passo que na socie- acesso do esconderi [o. E assim ficou o fundador de Islamismo de- nossa gratidão e uma saudação dos colombianos. Hurra pelo PULEX.
dade humana nos orientamos pelo cérebro e pelo espirito, - procu- vendo a sua vida a um dos insetos mais repugnantes da Natureza PENETRANSh.
remos conhecer, além da vida interessante e maravilhosa desses se- e mais odiados pelas donas de casa ...

res minusculos, os serviços que eles, por mais humildes e mais des-
'

Gina Lombroso, como todos os estrangeiros que vêm ao

preziveis que sejam, nos têm prestado em dados momento. da vida. Brasil avidos de exotismos, quando de regresso á Europa, publicou c· P.

".,
...���--��-�---"-------"""----------"""--------------""';_"'';'''''''-------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�." s:

�.� �::\:��,;�, -::m. ... \.\�3'';'ç,.f.,'r-�·,·, .: l,.\... ·,'·c1

" '. ":A
e .:. >�.

�
�
"
�

'. f
d
o
o

• Tuharãa I
fi.� -

'_ ,. "

....
v-, 'i ..�i.

�.

�
De Fama Mundiall .,'�

I
�.

I
�_ ��.m�l.�"G.G��GOO�a&O.&�.O••••Or,�••e·��•••o.e�••�������
A GA Z ..T

.

..

I�Dr� Armi��res /
I .Dr•.Alfredo P. de Araujo I I' D r. Miguel

Boabaid
MEDICO

IJEspecialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaladisme e das rnolestías da pe
le e nervosas pela .Autohemotherapia

(ÀnS11l1oráo e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

C9asab.-Qai 8 às 11 e das314 às 16 horas
�-------------------------------

A

••nda toda .

••••

Jalnvile, Lages, Laguna, Sibo
Francisco do Sua

\

MOSTRUARIO(EM:

CLINlCA GERAL
Vias Urinarias

Dr. Camarâ Martins
----------------IIT " --. '"

Dr.PedroCatalão I

M"DI8)-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

I
I

: .uBA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- ,i
RAÇÃO E SEM DOR

...

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

Molestias e Operações
d05i

OL-t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D' r. Jjo .:0 d e A r ,. u j o
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

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

Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rua Visconde de Ouro Freto, 11 - FLORIANOPOLIS

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven, Oct. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur
sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopolís de 17 até
30 de Abril.

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultoria: Rua Trajano. 1 -' (junto com o dr,

Camará Martins,
Das 9 ás 1 2 e das I ás 3 horas.

7ratamento moderno das
moles tias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
, ConsultQs das 13 ás 16 hrs,

n. 70. - Phor.p· 1277.- Rua Trajano, n' 1 sobraão l

ICain Postal, 110, I Telephone !I' 1458 I
M k' � Ai.· ., _-� -_ -_ e - ; � �

'.

'

I
.

Dr. Osvaldo Wanderley da I�Costa I
Bacharel em Direito I

Advoga na capítal e no ínter.ior �e§te e do Estado de San- .,: Ii ta Catarina. I
RESIDENCIA-l<ua Este-,' III Escritorio' Rua MarechaiFloriano Peixoto, 131

..

II
ves Junior N. 26 '\ .1 r' •

sobrado sala n�A1NTA CATARINA,
T�J-EF. 1.131 .

PARAN:\
�..--..--------����--�.-==��=�.����--

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

rUN1CA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso 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 C i in ícas
Exame:de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe; de
We�sermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gnwdez). Exame de PUZ, escarro, li
quido rachidiane e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos. :;
Fernar1do Machado, 6

TELEFONE I .1 9
FLORIANOPOLIS

,..�. I" 1 • t· .

F;' "Li:! :T!i!!§Z--
. , ."':!'!'_- -,

I Accacio Mo-I

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI ass
Ex-intemo do Displmsario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hosp;,al

Graffée Guiule e Saaatono
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇo
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajane -18

RESIDliNCIA
Hotel Glona

Diariamente das 16 ás 18 hs, i

I N S T I T U T O D E D I A
GNOSTICO CLINICO

co
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

rDr� RicardolGottsrnann.
m

rerra

MEDICO-ESPECIALISTA

Dr. P. (amara
I Si�

lVIédIeo do D. S. P.
cio Estado

CLINICA gCERAL:
PELi e SlfILIS

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
SQb confirmação micrescópi-

ca e di Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Rua Tuadcntes, 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

tem seu escrlp-

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

Consulto rio: Rua' João .',

Pinto 7 --- Tel. 1456 '

, . .

... ,.
'

Ex-chefe da clinic� do Hospi
tal de Nümbesg, (Psoreesoe
Indórg Burkhardt e Professor

Erw·in Kreuter)

tório de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

IRes.
Rua Bocayuva; 114:: ITel. 1317. .

. ..
" ,'i

-----

EsplelaU," em olrurgla
&eral

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

operações de plastica

CONSULTORIO-��Rua Tra�
ano N. 1 fi. das 10 ás 1 2 e

das 1 J ás t 6 j 12 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Carlos.Corrêa'
', ,)

.'-

Partos - Molestias de
Senhoras e

.

Molestias de crianças
. '!:

DirG!or da Maternidade.
Medico do 'HospUal

..

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ai'�e - Consultorio.
ANITA GAHIBALDI, 49

Aderbal R.
da Silva
I\dvogado

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

Advogado
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! i, Endereço TeI�gr.: DOLa • Caixa Postal, 32

I�: USo F, I\.�ClS'CO DO SUL-STA. CATARIKA
,v fi �}AGE:NCIA DE VAPORES

i!; Companhia Salinas Perynas=-Rio
I rVlc�vimento Maritimo ..Porta Flarianapalis

.'. Prir'g Torres t, Cia. Limitada --I{io
S-e rv I' c'os deNavegé,ç2'o Brasileira Lil1litada-RlO .,.. �_;;sageiroe e (�e {;?_�rgas- "Ur ,Navegaçüo c abofrieusc Uda.--CJb:J Frio i� �, "9',...
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'" -. '_' . -, -

,-
" ,

� Vandenbrando & Cia.-Santos IS Para o Norte
., "

Para o Sul

�". VI ',G;;:.":; ;-;F'ETAS PC;,'. r- PC'RTO DO RIO D::::.J V�EIRO � --paquete ITABED,A'r Nave��ó\-dO entre B'.JC/ ;,EIN (joinvile) e: SrJ,n OS. O f\ sairá á 2 de maio O Paquete ITAGIBA sairà á l. de

II'
ANGRA DDS REIS e RIO DE J "-NEmO, diréta-

para: maio para:;

mente, sem transbordo Paranaguà, Antonina,
I Tetn sempre vapores em porto, carregando Santos, Rio de Janeiro, Imbituba

" I; -Encarrega. se de classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
,

todas' �s especies de madeir as serradas, beneficiadas e em Recife e CabeJelo Pelotas e

[.lit, tóros etc.. {/,Iti'reais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demais-por- Porto Alegre
� .porto do NOIte ou do Sul do Pais, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

li Ret�tr\�"���1�g�;!��ã�::��:s�:c��'��r;X.
.

Aviso Recebe-se cargas e encomendas até;a :vespera das saldas dos paquetes

t,:,'ll' as praças do interior
,

e e�ite�se passagens, nos
_

dias da� saídas _..:,dos mesmos, á vista do a-

� DE'�VIO DA E. DE fERRO ARMÀZEM PROPRIO testado �e vacma, A bagagem, de porao devera ser entregue, nos Armazens da
E,I

'

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO"7PREÇOS MODICOS Compaulua. na vespera das sJ:das ate �� 16 horas. para ser conduzida, [gratuita-
,;;,.,.,_ piatoe,_..;;;a;;;;",.. *' ""

,f. êt
' 'S 'illGT

' "ww mente para bordo em embarcações especiais.

����------����� ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (fONE 1250)

r�A"
,-

-

F:.

SI � IIRMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

�' ,. vo r Ita � Para mais informações com o Agente
t�� ::'

"

, r.�,J..J C:ANTOS CARDOSO
,��

,

"
------ --- � --_ , . �

,

�,� loteria a .sua favorita I� Laranjekas
�1 �� estrutura em con- cal ízação e direção

'

t�;Z;:;
. � ereto armado de ob. as Enxertos grandes, qual(

� plete para constru- R! �;d��· LIMA e outras une.

'I" N6�Estreito Ponta do Leal � ções de pontes em � Um pé2$500,duzia24$,
�t� , � concreto armado � cento 180$D00. Extra fór-

��,. , '. � � � te 3$000 c. \1:, LlMO!!IROS
l� "i � �: � enxertos muito fortes, "e

�1 B I L H E T E S �,,''1 �� � CEClLIANO. MIUDO. GA·

i:�� ��. �J O:"una r [f'J\arnelllro R,"bel·ro LEGO e �UREKA, 1 pi,
,�� t.v � 'i4 '" 3$500. duzla, 35$000.

� .'
Federal e Santa Catarina � � CARLOS NILSO

� . NOS CL".SSICOS ENVELOPES FECHADOS � � EN40ENDtilBO CIYII..

:i'!:"��""iG;�::;� �J�'''"ll���� �� ��lt� �r.:,\'4.�;�,4";:;i �< -1,��iii,..�1s<>'(":;,;t''''�''''1� I'��'!� I$,.I;��®r����� t}(1 F1ua �15 de Novembro, 418 .. SALASlla:!e 13� �

,� a 't ANDAR

�
'�

�
��
�
�
�
f;\'1
�]

� Obras coniti�at.das na,_I·�Jsemestre
� de 1937

'

VENDE-SE
� donte em .concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curltiea-S. Mateus) � Um-;'-grande

.

área�d. ter
,� Ponte de5conc:reto armado sôbre o Rio S, João (Estr. tCuritiba-Ioinvil� � ras no logar denorni na d

� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas
� rupEscolar de Mafn � sendo duas de tijolos, ul1Ia

t� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira-
r'i� Grupo Escolar de IraH � todas em per�eito estado.

� Mliternidade de Rio Negro � �m� cocheira para seis

���,_" Estação Experimental de Vitdencias em;Tijuco Preto (Paraná) � animaiS, bôa chacara, �tfma
,

, Diversas construções de residencias � àgua. um pasto especial e

� uma linda práía de banhos.
�V&.'�I.&� it'::�V.a7.&7.&e Tratar com Q sr. Pedro

Cipriano. em Barreiros.

','.

Banco do
Capital

',fundo de reserva
10G.000:000$000
�25a.746:1aO$ouo

,

,EXECUTA TODAS ÀS OPERAÇÕES BANCARIAS

: i AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
A9ENGIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iur is (C01;'lE'RCIAL SHA: LI1VIITE) 2% ala
Dep. .límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de '10:000$) " 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem. 'de quaisquer ímportancías),
'

'," com aviso �révio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de�90 diás

DEPOSITOS A ,PRAZO-FIXO:
po 6 mêses,

'

,

por 12 mê�çs
'

,
"

'

Com renda mensaJ

3.5%�ala
4% ala

4,5% ala

.LETRAS A PREMIOS.
por ,6 mêses

'

por 12 mêses
Sujeito ao sêlo p'·opordonal.

4% a. a.

5% «

Expediente: oas 10 ás 12 .e das 14 ás ·15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

�.=,��",

J::ndereço;;. telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

�� VENDE-SE
� Uma extensa área de ter
� raso no lugar Barreiros, com

duas casas de madeira, pas
to para muitas) rezes, diver
sas roças de mandioca,
aipim e cana. um bélo ba
nanaI e bôa chácara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebiades

SO'Uza. nos Barreiros

florianopolis-1,�36 :::--
..... ...

'

panhla Nacional de Navega ..

çã" Costeira

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

Advogada
J. Bayer Filho

Rua Trajano, 11

(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencía 1.686

TeL 1503 Ouritiba • Paraná

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

ELIXIR DE NDeUEIU
Empregado com successe_�

l1li molestlas provenlentel ........• 1m1!ill't"ZWl do ganiu.. .

,

fERIDAS ,{

ESPINHAS o', �(
ULCERAS ":
ÉtZEMAS

'

MANCHAS DA P!UI
DARTHROS
F�ORES BRANCAl'
RHEUMAnSlio
SCRO'PHUlAS

SYPHi'lITlCAI

Sandalias e sapatas de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

"

menores preços. desde 10$000 e di-
retamente da fabrica.

CORTUME - .. BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de 2alçados, Chinelos. TAMANCOS. Ca.
..

; � :���:;;�; sacos, Gorros de couro. cintos. etc .

�)2= SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
(': ��,;�'<::� RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

Proprietario:'-IZIDRO PEDRO COELHO

_B&I1I:iDRI_."I&1@'i'iIlIIII"'_�B'��

A c, "',"
,"

... jf\I ft m "'" ;.'\l=�
, l'�! �'�' :> ! �; '''o ",li1�' � � � [" i*Q �

_�_" ,,_, "�"�
( I � "J ",- " ,,, '" "

'I�' ComPletament�� �emOdeladO e obedecidas todas as--------

"

�. regras de higiene
não precisa de rp(éilfl:'. visite suns exposiçõec; e r.5. �

. verifique os seus 0,reços : � !,
' COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS

� VARIADOS M:ENU'S
�

���, �'�.. T� ��.,_ .J j:c,:; NO �� .. a _

.

,

(J

_"

,i
•

�""orneee @omidasadomicilio
M )Florianopolis ' ,

I :� '!;j 'i
"

" RUA FELIPE SCHMIDTj
-------------------------------

,�
.

�'Café-Restaurante São Pedro
.

� fqí(ZOóli5llAV :
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REDATOR: Carlos L. da Luz

.

�tlético e �vaí, encontrar-se-ão domingo
e tet�ça-feira próxirna, contra o forte e pode
roso esquadrão do C. �tlético de S. Francisco,

dos melhores XI do Estado.
Hoje no campa do VaseaIA festa de Tiradentes
treinarão os jogadores

q IIe viio á França Em todo o país, as formaturas militares, civieas e escola-

RIO 27 A id d d' res, as sessões solenes em teatros e praças públicas, que hoje se OOEON, O IIder dos
,

-- CI li e aguar a CO[JI Imensa ansiedade o mo. ,

"S

mente de "ssist'r' ibi - d h' d h I' I realisam consagram e elevam a figura imcomparavel do patriota in- cinemas
(, I a eXI içao e oJe os scratc men se ecionados '

para ir á França, participar da disputa do Campeonato Mundial de I c3.,nsavel, rio doutrinador persistente, do realisador poderoso, que

Futebol B 'I fi d fOI Joaquim José da Silva Xavier. PROGRAMAS DE HOJE:
, em que oras! gura como um . os sérios concurreates.

A espectativa
é

is int b Vivo cumpriu o seu destino de predestinado: o sacrificio e
I

.

a e mais In ensa, por sa er-se que o treino será o últi-
mo em terras cariocas, pois a representação nacional deverá embar- a glorill imortal.
car, no próximo dia 30, sàbado, rumo à Europa. Morto, víve, ainda, coração dos brasileiros, resurgindo DIl

O treino de hoje que terà logar no campo do Vasco darà sua figura gloriosa de martir da causa mais nobre de um povo: a

ensejo pua que o público conheça, o verdadeiro valor e o perfeito da sua liberdade.

pr f' id ioaad d I Patriota maior não teve o Brasil, nos seus dias coloniais, e,
,eparo a que oram submeti os 05 Joga ores mais estacados, tec-I "" ,

mcamente, do soccer nacional. A produção de cada um dos elernen- talvez nos seus dias de impeno e repub,hcal
los requisitados é bastante conhecida do públic ,,' 1 '

d ! Conservemos a lembrança de Ti.adeotes, não sómente co-

,
o, porem, uepois o '

b I I' - desti d
preparo e�pectal a que foram submetidos, com horas determinadas mpo u,m sim, o.l0, mas 'dc.�mo uma rea

Iz_açal� nos, �stJ00des a nossa

Para o tremamenta para alimentaca0 e para d t t
atna, pois aa sua I ea nasceu a naçao ivre e rnnepen nte!

, ::t
.

escanso, es a se ornou , " ,

superior, Além disso o reajustarnento do conjunto b d _. '. E, hoje, vemos o efeito maravilhoso da ação de Tiradentes
) o e eceu ao C[1

b
,,'

I O h d ia lib f
'

terio de um técnico que jà se impôs, como preparador de conjuntos �do rei da conscJlenbcla ?la�lonaE' s?n, o e uma pahtClda, I erta oldo-Ademar Pimenta, Com a apresentarão do se t h
'

I I ea o gran. e rasi erro. contmúa, na epoca o lema, sen o
::t era c nacione ao ,

de jnui ind bi d dCampeonato Mundial, Pimeota darà um atestado I d •

a aspiração e muitas nações ain a su Juga as e e outras, qua se I"'INES I"'ORO .0.......:0amp o e sua com... dI'
, ,

d í
,.... .... ... U\3

petencia, vem ameaça as pe a invasão extranjerra, por parte e pa ses mais

Para diri t d h' d h mais fortes e aguerridos,lnglr o remo e oje os scratc rnen nacionais em
terras cariocas, a Liga de Futeból do Rio de Janeir.) designou o

Ha pouco, assistimos a invasão da Austria pela poderosa
juiz J03é Ferreira Lemos (luca). Alemanha. Amanhã qual será a presa? E, assim, ainda vai vivendo

O trei ter] I d i r CI idéa de liberdade, de autonomia, sob prismas politicos diíeren-
remo era ogar no campo o vasco, com inicio às 21

teso

urn
Um ponco de reflexãoCARTAZES

DO DIA
Quando estamos doentes, convem

analisar bem as circunstancias que
deram origem ao mal. Muitas vezes

ele tem uma I)ri�em simples e facU
de remover. E' o caso, por e:nm
plo, dos que. sofrem do estoma:go.
Basta um pouco de reflexão para ve

rificar se se trata de exeesse ou, 10
contrario, de defíciencia de suco
clorídrico. Quando o individuo se ma
nifesta sonolento após as refeições, a

causa, via de rep:ra, reside numa de
Iícíenda, Neste caso de nada Talem
as dietas e os digestivos comuns. O
uso de alcalinos agrava dada mais ...

situação. porque determina choques
anafílatíces, enxaquecas, mal-estar
geral.

O peso no estomago, a falta de
apetite, certa azia de fermentação,
os gazes, a sonolencia e varios ou

tros transtornos decorrentes da mi
dlge!.tão não podem, pois. desapare
cer com o uso ele amargos, de aguas
alcalinas. nem muito menos com bi.
carbonato de sodio que, is vezes, faz
peorar, provocando sensivel redução
da bilis.

O <:X� terapeutico destes males
coasíste, apenas, em corrigir a falta
de acido no suco gastrico ,elo uso

do AcidoI-Pepsina da Casa Baíer, de
dicacia ineguala.vel.

Pessoas fracas. anémicas, prfguiço·
sas, co:n t.1ta de apetite ou com
má digestão, tornam-se outras com o

uso deste precioso dig�sti,o.

Continuação da 2a. pagina

A'S 5 e 7,30 HORAS:

ERROL FLYNN, o espada
chim audacioso e romântico em

defeza dos �êmeos BiLLY E
BOBBY MAUCH na espetacu
lar produç!o da Warner

O prlncipe e.. men

digo.
Preços: -2$500 e 2$000.
Criançes as 5 horas-l $500.

-_

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:

MULHERES ENAMORA
DAS com Loretta Young, Janet
Gaynor, Simon Simop�, Constan·
ce Bennett, Tyronne Power,Paul
Lukas e Don Ameche.
Preços:-2$500 e 2$000.
(Na sesslo das 5-1$5UO).

horas.
Fundada uma nação, a obrigação dos dirigentes é conser

vai-a, livre de qualquer iníluencia extraojeira, quer social, quer e

conomica. Não se póde falar de liberdade absoluta, de autoaomia,
sem essa condição necessaria, sem consequentemente, fortalecer o

espirito nacionalista do povo. Este deve ser o programa da atua

lidade,
Não podemos nos mostar indiferentes, abandonando a idéa

de liherdade, unicamente porque temos um govêrno nacional e um

Exército. E' preciso que o povo viva intensamente a sua nacionali-

O A dade,
vai tre ina

r
-O 14 B. c" foi um valente Os dirigentes devem honrar a memoria dos que se lIacrifi-

P f C Ati t'
e leal adversario. Possúe em Bor- I P' d

'

d'd
' "

ara en rentar o. e ICO b caram pé a
.

atna e etermlDar me I as energlcas quanto a naclo·

d S- F' A' I'
a um excelente ence5tador e to· I' d ' S"

"

f de ao ranCiSCO, o vaz rea I· d ' na Isação o pais. o assim se orgamsara a nação orie e ver a·
, l. ' , ,

. os os seus componentes Jogam d
'

zara !l0Je um rigoroso tremo no
t

' euamente autonoma.

d L f F
com en USlasmo, O J d dcarnpo i:l , • , N 'd"

.

d pevo, por sua v�z. ueve se compenetrdr os seus eve-

P'
, , .

- esta parti a tive a oC3.Slão e f I I dara ISSO o téCniCO dr, SilvIO' d -d b
res e procurar ormar a sua consciencia naciona, auxi ian o o seu

M I L' -'d aprecIar quanto ° qua ro e as-
e o eltao p� e o compareCI" k" dA' _ , 'd 10 g()vêrno e a sua terra.

m':!nto de todos os jogadores do _,t, a vlaçao e e�dtJma ?, _P6S- E é com satisfação, que vemos o Govêrno Estadual iniciar
A

' sumoo numerosa torcI a prinCipal- , , d'd d I'
,

d'
,

Ivaz.
t r

"

" e Ineentlvar rne I as e reconstrução po dica, e IOteresse naclona

d�en e

O�t' P? IClalS a

qulemb agra- imediatIJ. Santa Catarina, póde se orgulhar pela �ua hi�toria. No
eço mUi ISSlmo a sua co a oração d h d'

,

'd 'I'
' .

',t� é d Ale" passa o, con ecemos o ar or patnotJco, as vutu es mi ItateS, clvlcas
I� o ,o mo o como e 5 aOlma· I' 'd f'lh N f' I,

d I
e po ItJcas e seus lOS. o prescDtc.", temos a Igura tea mente

ram

°Es.nossas hJoga o:esd, b
brasileira de Nerêu Ramos, que compreendeu o problema atual.

-- que ac a Voce o asket
IN' I' d

' ,

d'd di',

I)
aCiona lsan o o en�JOo, concretlsou, uma me I a e sa utannteres-

na nossa caplta ,
.

) E
' , I

A b k '
se naClona. , temos certesa, contmuara o seu programa a tamente

-- os poucos o as et estara .,

I h d I' d' d" d d
b d I 'd I

' patnotJco, e a e e Ao e se a lar os emals mgentes os esta os
em esenvo VI o no nosso meio f d d'

O G'
, e ctta os.

e&portlVo. lOaSIO, por exem· O B 'I
'

B 'II
I

" , b
rasl precisa ser rasl

p o, Ja dPoãssuedum , o� quadrbo e A idéa de lib�rdade, dI' autonomia, vive forte, no eSí)irito
o esqua r o os gmaslanos 50 a3 d d'

,

A I
'

'd d d
d d c'" d'

os nossos Iflgentes. IS Dovas eis reorgamsa <lras a piO uçio,
or ens o sr. sarg. amara ara d b Ih d 'd 'd 'd f' d 'I

f
'

'

N
'o tra a o, a 10 ustna, o COrnp.rClO, 8S lOanças, o caplta 50·

o que azer a mUIta gente. io 'I d' - bl' ) d' I 'd,

G'
,

A 'fi
Cla e a JOstruçao pu Ica, são a prova rea a VisA:> esc areel a

so no maslU como no rtl ces I h d '" I'd d b 'I'
b k t

"

b 'Ih
'e amp a, que têm os omens e governo, na rea I a e rasl ena,

o

d's e

dval n�m pass� ri �I�te, Ninguem se iluda quanto ao rigor que o Govêrno Federal.
coa.

Juva}oasupe
os qua ros mi Ita·

c hefiado pelo eminent� e sabia brasileiro G�tulio Vargas, ha de em-
res e o .

'

I d '

Ad'd pJ'egar para a recoDstrução naclOna o pais.

t'
gra eCdl o" °d nlohsso repforter A' liberdade geografíca deve suceder a libertaçAo economi-

re irou-se, eseJan 0- e Um uturo '

I E' 'd
' , ,

d I
b 'IL t

ca SOCla, a contmuação o programa lOteia o pe os nossos an-
Il uac e ao campeão canoca. d

'

I' d d
.

d
'

tepassa os, com os mOVimentos, pe aIO' epen '!ncla o nouo tem-

torio.
«Não é na faixa da fronteira - diz: o profL'odo pell'"

sador brasileiro - Alberto rorres, - que està o n;.lsso proble·
ma atual; não são pormenores de defesa milita:-, politica e de a.d
ministração, que nos devem preocupar; não se trata de saber, se ca·

recemos ou não de calJitais, se devemos ou não aceitar os capi
tais que nos oferecem. Com a fórma que estas cousas revelltem, da·
das as condições do nosso estado social e economico (pelas que
não somos responsaveis, e que, em cormonto com a situação moral
e palitica de outros países, não nOi põe �m situaç!\o de infeciori
dade�, nada mais temos que fazer, sinão opôr a cmptesas P. sindi
catos extranjeilos a recusa liminar do «non po&sumus), varrer o

te'fritorio da intromissão onhospits, e promover a nossa reor�anisa
'Ião social e politíca, de fórma a preparar o Brasil para ser um

cooperador da civilisação, em ve.z de um logradouro interDacional
da especulaçãf) e do capitalismo ocioso.

O ideal naci0nal, que este caso desperta, contem

elementar, a mais pura das fórmas, a fórma essencial do

Os teams
05 teams para O treino de hoje à noite, deverão apresen

tar-se assim constituídos:
AZUL--Tadeu; Jaú e Nariz; Zélé, Brandão e Argemiro;

Roberto (Alvaro), Rome�, Niginho, Peracio e J-fercules.
,TRICOLOR-Eatatais; Domingos e Juvenal; Brito,Martim

e Alonsinho: Lopes, Luizinbo, Leonidas, Tim e Patesko.

Dr. Pedro de Mour. 'II'ro
Advogado

Rua Trajano r (sob).:

ROYAL, ás 7,30 horas:

CASADO COM MINHA
NOIVA com Myrna Loy, Wil
liam Powell, Jean Harlow e Spen
ter Tracy.
Preço:- t $000.

CHA-R-CA-ÜTH:

União Beneficeate
dos ehaa'ear. de S.

Catarina

A Dirdoria da União Beneficente
dos Chaufeurs de S. CatariDa tem a.

honra de convidar aos sr.!. socios e

exmas. familias, bem como as dig.
nas comissões que dtram o seu va.
lio�o concurso para o brilhantism.
das homenagens prestadas ao presa.
do consodo CLEMENTE tOViRE, pelo
seú glorioso feito na corrida d. clr.
cuito Farroupilha, para assistirem a
soirte que será realizada no proxlml)
dia 30 do corrente, is 2' hons, em
sua séde, a Rua João Pinto n. 32.
oferecida ao exmo. �r. dr. Aderbal
Ramos da Silva, president'. de honra.
Clemente Rovére e fnauguraç10 d,
SlUS retratos.

A DIRETORIA

é o creme que revolucionou o

mundo velho, ê, óra revoluciona a

AmeI ica do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

REMO
CHARLAUTHDomingo passado, na ocasião

da entrega dos premios aos ven.

cedores (Ia competição de domin
go, faltou a taça RODOLFO
VJEIRA.

lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a minima

:rritaçio, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.
-----------------------------------�

Em vista deste Ílllprevisto, o sr.

Waldir Grisard, atual presidente
da L.N,S,C., comprometeu·se a

comprar uma outra, como de fato
fez.

mo. E' simplei abuso de tolerancia vernacula confundir a reinvidi·
CaÇa0 da posse complt:ta da nossa politica t: da noua autonomia,
com qualquer das fórmas de exaltação morbida nativista.

Queremos, para nós, a liberdade e a I\utonomia Dacional,
que tem toda e qualqu« naç�o soberana; a autonomia e a liber�
dadc.o de que nó, temo� m.)�trado dignos, e de que nlo usam01.

sinão para partilhar COl) o extra'ljeiro os bens da Olua terra e os

aféto� dos nossos cillações. Conteitar·se !lOS o direito de r�h.ver a
parte desta autono Dia que 1105 está sendo eliminada, e1IJivalen�,
para os extranjt:iros que a lui pretendem ficilr, o repudio da sorte

de seus filhos, e, para os qu� pensam eID. regressar, a confissão
de que nl0 se se.ltern interess.�os pela sorte de um povo do qUJl
recebem a h�spitalidade talves mais franca no mundo inteiro.

O nosse nacionalismo nlo é uma 4spira'tão sentimental, nCOI
um plograma dc,utrinario, que pre3uponha um colorido mais fort:
do sentimento ou do conceito patriotico. E' U11 simples inovim�'l
to de re6tauração consel'l8dora e reolganisadora.

E' em torno deste objetivo moral e politico, deve con

centrar-se, não mais a atenção, nem ') e�pirilo, das que respondem p::'
la sorte do Brasil, mas a SlIil atividade, para que não esteja 100.
ge _ alvorada em que nOI sintamos de p055e da direção dOi no.·

sos destinos».
Brasileiros! Completemos a idéa de libertaçlio geogr_fic,.

e politica do grande mlftir, com a da libedação economica e 50·

cial brasileira, co� a da recónstruçao nacional do país!
Só assim, poderemos dizer ao mundo que o Brasil é dos

brasileiro!.
Tenho dito.

\.

Agora perguntamos:
Por onde andará a primitiva

taça ROBOLFO VIEIRA?

Basket-ball
, O basket é o novo esporte que

pouco à pouco vai se introduzin
do na nossa capital.

Dia 21, feriado nacional, rea

lizaram-se duas partida� de basket
n1 quadra da Força Pública,atra
indo uma enorme assistencia.

Entre os diversos jogüdores que
integraram as equipes que dispu
taram o torneio, destacou-se rv'la·
rio; campeão de basket carioca,
pelo Riac lzuelq.

Sería sem dúvida, interessante,
s.lber a opinião deste abalizado
jogador sobre a competição,
O nosso reporter, imediatamen

'te ace�cou-se de Mario e come

çuu o interrogatorio.
Interrogado sobre o quadro do

14 B. C" respondeu:

Esporte
.Jornal

Joe Louis enfrentará
Schmeling

NOVA YORK, 27 - Joe
Louis enfrentarà Max Schmeling,
a 22 de junho próximo, no nYan·
kee Stadium", em Nova York,em
um "match" de 15 "roundaR, em

disputa do titulo mundial de todos
os pesos,

Concertos e limpeza
de maquinas de escrever,
rádiof/ e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n' 66

a mais

patriotis- (Do correspondeDte)

" \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma. sem co
nhecer nO�SO$ preços e condições de venda.

Lições de bordados gratís
Informações com o representante J. Braunsperger.

e José Galliani.
Rua Conselheiro Mafra, 66

fLORIANOPOLIS

quinta-feira
28 de Abril

. .Aumcnt« sua produção, [azendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRf\T(\�;ES. AUTO P,c.,TROL, (_OMP;�ES:'O·'�E;, bRI rADORES, NI
VELADOHAS, �.1AQUIN ,��S I-\OPICOLAS E PARA TODf\.3 AS li\DlJSTf(U-\S.

FILHOS
e garô'os sá

AI..
cOi",fecções

C
•

para meninas

PI
da Trajanoesquina

:P==WiWldlféltrll"E"""""' EN - iQ

,

,

','-' ."'" . ',.-_' •.

'"

\
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A V OZ D O P O V O Propriefario e Diretor Responsavel Por motivo da passagem, ôn-

J A I R O C A L L A D O tem, do seu aniversario natalicio,
---------------------------- foi muito felicitada a exma. vva.

d. Joana Teive de Freitas, tendo
recebido em sua residencia gran
de numero de senhoras de nossa

melhor sociedade, que alí furam
testemunhar-lhe o preito da sua

simpatia e amizade.

A

JOÃo BARBOSA

DE A R T E Desfile de 10 nlil
•

operanos
PORTO ALEGRE, 27-0s Cir-

Visita-nos a violinista Carmen cu los Operários ativam os prepa
I vancko, ao que se diz, artista de rativos para a realização do gran
grandes méritos e que junta á de congresso trabalhista do dia
sua bagagem enorme soma de re- 10. de maio, que será levado á
Ierencias elogiósas aos seus dótes efeito nesta capital, com a parti
de musicista emérita. cipação de trabalhadores de toda

Pelo que falam as criticas, tra- o Estado.
ta-se de figura marcante no meio Das minas de São Jtlronimo
musical do Brasil e que nÓR, mes- deverão chegar dia 28 á tarde
mo não n'a tendo ouvido, crê- cêrca de 1.000 operarios. Os or

mos da sua vaIía tais são as ori- ganizadores do conclave, que con

gens donde provêm 08 elogios. tam com o apoio e colaboração
A seleção de autores em pro- da União Sindical dos Trabalha

grama é coisa de pouca impres- dores Porto Alegrenses, com quin
são; o que importa é a forma e ze sindicatos filiados, pretendem
a maneira da interpretação dada fazer desfilar pelas ruas da capi
ás partituras. Não vimos ainda a

I
tal mais de 10.000 operarios, reu

emoção que irradia das suas ar- nindo trabalhadores de todas as

cadas, nem conhecemos a firme- classes produtoras do Rio Gran
:za da tecnica invulgar, que a de do Sul.
gentil patricia pretende demons-
trar no sábado proximo. AE, daí o reservarmos o nosso

ent usiasmo pela feliz oportunida
de proporcionada por Carmen
Ivancko, até a exíbição que, de
antemão presumimos, será um su

cesso, á vista do que gente bem
mais ilustrada que nós, já disse � C4"�

em letra de fórma.
Praza aos céus que tenhamos

mais uma vez, acasião de ouvir
ernulos de Dóra Soares e Branca
de Carvalho, que tanto nos im
pressionaram e cujos sons arran

cados do magico instrumento,
ainda estão a soar nos nossos ou
v.dosl. •.

França se opõe
PARIS, 27 - Deladier revelou

que o governo francês se opõe á
realização do pacto das quatro
potencias, com a participação da
Alemanha.

ANossa .Vid�
ANIVERSARIOS

'i

1 VIAJANTES
(Via terrestre)

. !

Incendio impres"
sienante

Lista dos passageiros que se

guiram para o norte de> Estado
pela Empreza Viação Cruzeiro
Ltda.: - Francisco C. Silveira,
Luiza Silveira, dr. Alexandre
Plazza, Eduardo Brito, Edmundo
Santos, Jacob Camineli, Abilio
Camineli, Pia Camineli, Luiza
Camineli, Artur Dreyer, Carlos
A. Souza, Felipe Franzel e Lili
Heuse!.

Boa digestão e

boa disposição
Fez anos ôntem, a graciosa se

nhorinha Dayse, diléta filha do
sr. Alderico Oliveira, operoso ge
ren te das .: Casas Pernambuca
nas», nesta capital.

Em sua residencia, no Largo
13 de Maio n. 65, faleceu ante

ôntem, a exma. sra. viuva d.
Filomena Bittencourt, Silveira, ge
nitora do sr. Francisco Bitten
court Silveira, representante co

mercial.
O seu sepultamento foi efetua

do ás 16 horas, 110 Cemiterio das
Três Pontes, com grande acom

panhamento.

RIO, 27 - Noticias de Mirace
ma informam que se verificou na

quela cidade fluminense, um im

pressionante incendio.
Varios vagões da Leopoldina

carregados de tambores de alcool
motor incendiaram- se, causando
grandes prejuizos.

O armazém de bagagem ela
Leopoldina ficou destruido. Dois
edifícios foram devorados pelas
chamas. Encontra-se gravemente
ferido um guarda-freio.

Não é exagero afirmar que o

homem revela, por suas atitudes,
a maneira pela qual se processa
a sua digestão. Quando digere
bem, apresenta-se, via de regra,
senhor de si, calmo, refletido e

bem disposto. Já quando digere !3'az anos hoje, o sr. José Sil-

mal, não dorme hem de noite, veira da Veiga,
torna-se durante o dia indisposto,' O h

. . .

h
"

I 'I corre, oje, o am versano na-
mal umorado, irritave e sem

t 1" d d M
.

J I',

I .a lCIO a sra, . 1 ana u ia
tenacidade para os trabalhos que M f. . ara.
requerem paciencia e perseverança, IAfim de corrigir más digestões, CHEGA]}'! UNS
recomenda-se comer devagar, mas-,tizar bem os alimentos, ter horas, PREFEITO DR. INDALECIO
certas para as refeições. Muitas I ARRUDA

O TEMPO vezes os indivíduos ranzinas, que
sofrem das vias gastrc-intestinais, i Está em Florianopolis o nosso

\ A.�S CLASSES ME�DI-

I
só melhoram com dietas rig�r�-I' ilu�tre conterraneo sr. dr. Inda- CA E FARMAc)EU-

Departamento de Aé· sas e co�m o us� dos compnmi- lecio .Arrr.da..a�atado e operos� I TICA
t• ....... dos de Eldoformio da Casa Bayer, I prefeito municipal de Lages a

ronau Ica ...,IVI

1\ que protegem a mucosa intesti- cuia eomuna vem servindo com ID· I tl d"'· d E t TIaI e evitam as irritações provo- rara de Iicação e inteligência. Os Laboratorios Raul
1;:10 e Im ,larlO a s a- _ L' t I d •

_ , • ,. cadas pelas fermentações, respon- ages muito em ucra o com

I
Leite têm a satisfação de co-

ça0 Aêrc-cllmatelêglea saveis pela irritação do sistema a administração honrada do dr.. d d D'�

.. .. mumcar a mu ança e seu epo-
,

nervosa. Indalecio .Arru,da,. que impnrmu sito, nesta Capital, da rua Tira-
Previsões para o penodo das '� :4 a?s. �egoclOs pu.bhcos_daquelfl mu- dentes, 38, para Jeronimo Coelho,

18 ho�as de ontem ás 18 horas F�LTIIOS.... . I mcipro �ma orientação segura e
14 A, onde se encontram, á dis-

de hoje: I E1l'a motores triíasicos e mo-

'I
prcgressísta. posição de seus amigos e frezue-

Tempo -Perturbado, com chu- nofasicos, os mais eficientes, pro-
"

zes.
vas e sujeito a trovoadas. curem na casa Está entre nós o sr. Horcaio
Temperatura- Sofrerá declinio'l A MUSICAL I de . Oliveira, competente agente
Ventos: - Variaveis, predomi- Rua João Pinto 12 geral Ma acreditada Companhia

nando os do quadrante sul, fres-l .. ...... a !. .. ..

·1 «Sul America> em Joinvile.
cos. I V d

Casa e chacara
As temperaturas extremas de i en e-se bem situada no

ontem, foram: maxirna 25.2 e rni-! Largo Benja-
nima 21.6 registradas, respecti-! mim Constant n' 1"

varnente, ás 11.45 e 7.00 horas. I Tratar á rua Alvaro
1110 n' H.

FALECIlUENTOS

Desastre
Da Capital Federal, chegou,

ôntern, o nosso talentoso confra-

d C de da imprensa gaúcha, sr. Luís
e arva-jS .

rrevenuo erra.

Ontem, cêrca das 17 horas, foi
recolhido ao Hospital de Carida
de, o sr, Flavio Rosa, acidentado
num desastre de automovel, na

desci6a do Estreito.
A vítima que reside na Paího

ça sofreu fratura de uma perua

(Especialista em doen�as de Senhoras
e cl·ean�as)

mudou seu C)ONSULTORIO para á

�HARLAUTD
usando o creme AL o

CHARLAUTD

dirá logo sorrindo: qUQ produto D Emaravilhoso I A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
Conselhoaos PtIII

tristes
. Pele........La........Borracha

SE
alguns passos, e vá ali na

VENC

NA A

--

NAO

A nossa capital hospeda o ilus
tre jornalista Cipriano Lages, da
imprensa do Rio de Janeiro.

Rua Felipe Schmidt!! 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

SINDICATO PROFISSIONAL

"DIA DO TRABALHO"
I

I Convido os srs, associados deste Sindicato, a comparecerem
no dia I: de Maio (domingo), ás oito horas da manhã, na nossa

séde social, afim de reunidos, assistirmos a comemoração do DIA
DO TRABALHO, que será realizada em frente a Catedral, com a

presença das autoridades federais civis e militares, estadoais e ecle
siasticaa,

Recomendo com empenho aos srs. associados que não dei
xem de comparecer, pois devemos dar uma demonstração inequívoca
da nossa solidariedade ás demais classes e corresponder com solici
tude ao honroso convite que nos dirigiu o sr. dr. Inspetor do Mi
nisterio do Trabalho.

DEIXE

�ncontrarâ os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor C AM E L ()

A. VENCECORA..,Rua Conselheiro Mafra, 17�esq. R. Trajano,2

Dê maís

"A "CORA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




