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Os milhares de cUlDpril1lentos recebidos, ontem, pelo' -In:.
terventor Nerêu Ramos, pela passagean do terceiro ano de seu govêrno, fo

o testeD1unho de reconhecimento na grandiosa obra adl11ínisfrativa
bi�asilidade, que org-ulila utn iJOVO e engrandece o governante.
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torCatarinense aos ope-- ;
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A ETA
Foi o seguinte, o discurso pronunciado pelo ilustre In

terventor dr. Nerêu Ramos, por ocasião das comemorações
em homenagem á data de I.' de Maio:

� Quisestes operários catarinenses, que, após a

gante solenidade religiosa a que acabamos de assistir,
rigisse algumas palavras o mais alto representante do

público no Estado.
Eis por que aqui me tendes, já agora para me con

gratular comvosco, não apenas pela comemoração do dia do
trabalho, que, em Santa Catarina, vem sendo oficialmente
festejado desde a lei numero 502, de 23 de agosto de 1903,
sinão principalmente porque t) quisestes consagrar desta ma

neira, em o assinalando de incomparável traço cristão.
Pusestes, assim, em evidência que o materialismo con

temporaneo, que vai desorientando e conturbando os espiri
tos, e impelindo-os para ideologias que nãc são do nosso

clima, não vos tomou os VOSf'OS,
O sentimento cristão da nacionalidade vem falando ás

vossas almas mais alto e mais forte que as promessas com

que vos acenam essas ideologia, estranhas, que, nos proprios
países onde, por circunstancias especiais, se originaram, vêm
sendo apressadamente diluídas por decepções e desenganos
sem conta.

Já o grande Rui, com a acuidade mental do genio
:

que
o singularizou no Brasil, nos advertia a todos nós, operários
e obreiros de varias mesteres, que "oração e trabalho são os

recursos mais poderosos na criação moral do homem. O in
dividuo que trabalha, acerca-se continuajsente do autor de
todas as coisas, tomando na sua obra urna parte, de que
depende a dêle. O Criador começa, e a criatura acaba a

criação de si própria, Quem quer, pois, que trabalhe, está
em oração ao Senhor. Oração lIJB!os atos, ela emparelha com

a oração pelo culto».
<Ninguém desanime, pois, de que o berço lhe não fos

se generoso, ninguem se creia malfadado, por lhe minguarem,
de nascença, haveres e qualidades. Em tudo isso não há SUf- Em todos os estabelecimentos "Guarda che bianca luna"-(can-
presas, que se não possam esperar da tenacidade e santida- d.é ensino serão realizadas hoje! to) Escola Norm, Sec.
de no trahalho».' brilhantes festas escolares em co- A esmola-(poesia) Yeda Mena B.

Senhores operários! A comemoração do dia do traha- memoração a data do Descobri- Monelaro.
lho ocorre êste âno em circunstancias auspiciosas para vós e mento do Brasil. A festa no palacio verde, home-
para o país, Este, em plena paz, com rumos seguros para os Nos grupos Padre Anchieta.Ar-. nagem á Festa das Aves-
seus destinos. A democracia mantida e fortalecida em seus mf.· quidiocesano São José, Lauro Mul-: (recitativo) Rute Carvalho,
caracteres essenciais, não, porém, como arma de exploração ler e Silveira de Souza haverá

I Hino á Mocidade-Côro.
de grupos ou de individuas, e, sim, como instrumento de bélas festas, I
bem estar coletivo. Por isso mesmo, o Govêrno que, em ii O grupo escolar "Dias Velho" 12a .. parte·-'·IJelos eur-
1930, deparou a questão social posta nos quadros da adrni- i � e a Escola Normal Primaria or-: sos primáloiosnistração p6blica como c simples .caso de polícia », para lhe i

I� ganizaram o seguinte programa de �
dar, como lhe deu, a elevada e humana solução de uma le-

;. festas,. qu� terá in.icio ás 9 horas:: Hino á Bandeira-v-Côro ,

gislaçãe mais adiantada que a de muitos países, da velha

II i
1'-Hino a Bandeira (canto) Por A' nossa Bandeira-(poesia) Bel-

Europa. ponde, pela palavra do 'leu grande Chefe, anunciar- I todos os alunos. mira Cardoso
vos para breve a lei do salário mínimo, que outra não é que I 2'--Saudação á Bandeira - Adí Três de .Maio�(p�esia) Zenaide
aquela «lei de justiça natural mais alta e mais antiga », de • D.o", Ivo (I� Aquino, Galluf. Hovere,
que falava Leão XIII. ihistre !>leel�etál"io do 3'--0 J.uquinha - Aloiso H. Ri- Dêmos um viva=Côro.

Sobejam, portanto, razões para o entusiasmo e ardor 11' ..,..,;l-.,-_�, "et·""r e JIII"" ti"ea beiro. S d d d Patri ( iia) T
I b Ih doraa vê ti d
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au a es a a na- poesia e-
civicos com que as c asses tra a a oras vem pres rgian o a L ',- mantí e pOSI - musica a tis Muniz
ação do govêrno da República. Do mesmo passo que as e-

�PORTARIA N. 62 quatro mãos) Marília Car- América ao Brasil-Hdramatização)levou ao nivel de dignidade humana que lhes competia, ga- doso e Dalva Moh,r. Alunas do 4' ano.
rantiu o Presidente Getulio Vargas a tranquilidade social ne- O Professor Luís Sanches Be- S'-As barcaças - (poesia) Ivana Sob um cêu azul-Côro.
cessáría ao desenvolvimento econemico e á reconstrução fi-

, . zerra da Trindade, Diretor do
6' OMull�r'h Ad G 11 f

Os passarinhos - (canto) I: ano
nanceira da Nação. D d Ed no

- s sa,rm. os - a a u e prel ..epartamento e ucação, 'A êle, portanto, após as preces que acabamos de elevar
uso de suas atribuições: .

José SIlva.. ,.
A menina e o passarinho-(diálo-

ao Senhor de todas as coisas, as nossas homenagens de res- 7 --Prece de ??J.a virgem+-fmúsi- go) I' ano prel..
peito, de admiração e de reconhecimento. E que elas sejam, Considerando que o professor ca) Manha Cardoso. Hino das Aves-Côro.
ao mesmo tempo, afirmação de fé e de confiança na gran- Vicen te Wehl, da escola particu- 3'--Caridade-(poesia) Irenite sn.: Ao meu Brasil-(poesia) Eugenia

I·,_deza, do Brasil.> lar de Rio Cerro II, no .munici- va. Sílva.
I pio de Jaraguá, vêm emharaçan- 9'-AIminhaMgalllinha-Cmonologo) Hino Nacional-Côro.
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Icionalização do ensino; ai poesia yanru an- nterventord A
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onsi eran o que o cita o pro- II'-E
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íessor ministra todas as suas au-\ o dest.lllo desfol�:lOu-(ca�-
ga U�ChOlas em lingua estranjeira, pm t.o) �ana Maestn e Man-

RIO 2-0 ministro da Agri- A bordo do «Anibal Benevelo», france desrespeito aos dispositi-II'). Oha, ,Cardos? AI
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Jeca tatu- 01810 • 1-cultura rece eu comumcaçae e .segUIu, on em, para o 10 e a- vos eg31S; I b
.

que foram realizadas, com exito, neiro, em objeto de serviço, o sr, Considerando que aindll o re-
13' MeIro., 1

.

1. . .

d I dA"1 S f'd f
. . I - eu u tImo uar - (canto)diversas expenenClas com o camI- r. vens e raujo, I listre e- en o pro essor procura mcutIr
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d ,- lIma elganhão a gazogemo no arana. e- cre ano a egurança u lca. no espIrIto os paIS a nao apren-II4, H' SI' ( ') F
ante dos resultados obtidos, o diza,em da lingua vernácula. por

,- .lD9 aAo ,�- PBoesIa. ran-

Sindicato de Transportes está dis- .. _9M .. • parte das crianças matriculadas
15' pCISCO., mVenc10 d arDreuo!!'d'

I .

- remlere a se e uran-

\I, P?sto a us�r o gasogemo, no s�r- Q d d f
na l'lUa. esco a, ,} (mú8ica) Dalva Mohr.

� ViÇO de veIculos dos seus aSSOCIa- ue a o ranco.ConSIderando que o professor 16'-G' 't' .

d _ E Id
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VICente WehI, tem proferido co-
mas Ica n.t�a. a sco a

o�.
.,----

b d L d
.

d' f Normal PrImana.

Suprimento as de- n� olS:::l e on res mentanos eSaIrosos, re erente-
17' H' N' I ( ) PU U mente ás autoridades escolares,

- mo ac!Ona - canto or

legacias E atendendo á representação do O tod�s. os aluno�.
RIO, 2-0 Tribnnal de Contas LONDRES, 2-0s especulado- sr, Inspetor Escolar da 9a. Cir- COl�glO Coraçao �e Jesus,

ordenou o registo da distribuição res assinalaram a visita de Dala· cunscrição, tambem, as 9 horail, dara começo

de 18.463:456$000 ao Tesouro Na- I dier a Londres, com uma formi- Afasta, na fórma do art. 17 ao segumte programa:

cionaI e tesourarias da!; estradas! oavel investida contra o franco do Decreto-lei, n. 33 de 31 de
de ferro Central do Rio Grande; francês, cuia cotação foi forçada março de 1933, o professor Vi- la. parte - pel�s. cur-
do Norte e de São Luiz a Tere- I a baixa de 105.25 para 162,20 por cente Wehl, das funções de re-I SOS seeundarlos
sina e ás Delegacias Fiscaes dos ljbra, a despeito da resistencia gente GÍa escola particular de Rio,
Est.ados do Pará, Maranhão, Pi- loferecida pelo controle da França, Cerro II, no municipi.o de Jara·· Hino Nácional-Côro,
8tli, Pernambuco, Rio Grande do I Um operador declarou que «es- guá». Três de Maio-(poesia) M. OHm-
Norte, Baia, Rio de Janeiro, São

I
te ataque CONtra o franco fran- -0- pia Silveira.

Paulo, Paraná, Sta., Catarina. e cês é baseado nos_boatos de que ,<?ntem, pop proposta d? secre- Hin� do Des?obrimen�o-Côro.
Rio Grande do Sul, á c.unta das 'loS francezes, estao procurando tano �o I?tenor e JustIça, dr. I Patna-(P?eSla) Candlda Ramos
verbas 1, 2, 3 e 5, do vlgenle or-· convenGcr os mglf'ses Wle a cote).- Ivo d AqUInO, () Interventor Ne-l da SIlva.

çalli.ento, de uc:,r?o, �om a �Elb:la l ç50 �o fnmco dev� Eer de 170 rêu Ramos assinou �'e��lução man- Ave Patria-:-:-�poesia) Maria Hele-
enViada pelo MlDI8teno da Vlaçao. por hbra:>, l danclo fechar defImtlvamente a na GrIJo:
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Propr'letarle e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I FlorianopoDis, Sagunda-feira 3 de Maio de 1938 I NUMERO 1141
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"Sem·Deus, não
nao ha liberdade!

Trabalhador do meu Brasil. Ergue e osten
ta bem aMto, como exemplo magnifico, á face
das nações, o lêma, os dois termos da formula
salvadora:

A Patrla, para o tempo, e Deus, para eter
nidade".

(Final do dlscurse do bancario Daniel

lL:raco).
Concêrto

PORTO ALEGRE, 2-0 coro- Diretor geral dos
nel Cordeiro de Faria, interven-! ..

t?r federal, seg�lirá 4a. fe�ra pro- Correios e Tele-Xlma para o RlO de JaneIro, on-

de tratará junto ao governfl fe- fderal, de assuntos de interesse gra OS
para o Estado. Chegará hoje a esta ca-

pital o ilustre oficial do
Exército capitão Faria Le
mos, operoso diretor ge
rai dos Correios e Tele
grafos.

S. s. viaja em compa
nhia de sua exma. esposa,
e dos srs. dr.Edgar Teixei
ra, diretor técnico dos ·tt�4
legrafos e Carlos Tavesra,
oficial de gabinete.

O dr. Paulo Dale Afia ..

lo, diretor regional,viajol.l
ôntem para Joinvile, de
onde acompanhará o dãre_
tor geral até esta capital�

:N A C 10 N ALI ZAÇÃ 0111
; D O E N S_I_� O II
;Pro:tíicu.a e

. salutar

II panha do
.

govêeno
eaemense

�:f?{
A portaria que publicam�'�'; referida escola.

seguir demonstra que o Govêrno, Merece os mais entusiasticos
num gesto louvavel e patriotico, louvores a atitude patriotica do
vêm desenvolvendo tenaz e pro-j dr, Ivo d'Aquino que com seu

I
fícua campanha na nacionalização' espirito de brasilidade muito tem
do ensino:

I contribuído na eficácia da cam-

1 panha nacionalizadora empreendi
da desassombradamente pelo In
terventor Nerêu Ramos.

Carmen Ivancko realizou sábado
o seu festival.

Casa boa e aassístencta seléta,
Agradou, mostrando a sua técnica,
sendo bastante aplaudida.

J

EXPERIENCIAS SA- Dr.lvensTISFATORIAS

Nova lei
posto de

•

Im-

consumo

do

RIO, 2 - Realizoll-se ôntem
mais uma reumao dos ropresen
tantes das classes interessadas na

nova lei do imposto de consumo.
Presidida pelo ministro Souza
Costa, a reunião teve inicio ás
11 horas, termioaBdol1cêrca de uma
hora. Foram examinàdas as suges
tões apresentadas pelo comercio e

pela industria, com relação â no

va lei.

ha di:O ! Sem Patrle, II

I

_lI
COlllte. AI.-
varo P. do

Cabo
Acompanhando a caravana que

veiu á e-sta Capital com o Atlé
tico F.C. de São Francisco, en

contra-se entre nós o ilustre ma

rinheiro Capm. Alvaro Pereira
do Cabo, um dos mais distintos
oficiais da nossa invicta Marinha
de Guerra, de quem a importan
te cidade do norte catarinense
têm recebido as melhores provas
de carinho pelo seu progresso,
onde já realizou, com o seu di
namismo obras vultosas em pról
da nossa grandeza.
Em próxima edição teremos

oportunidade de publicar interes
sante entrevista que nos deu o

distinto marujo.

CONSIDERADA ICO.
MO PREMIO

RIO, 2-0 Ministro da Mari
nha decidiu que deve ser consi
derada como premio a designação
do pessoal quÇ. fará parte das
guarnições dos navios que ve

nham a ser adquiridos pelo Bra
sil no estranjeiro. Para a conces
são desse premio, levar-se-ão em
conta o tirocínio e a bôa condú
ta dos marujos.

Decreto sem

efeito
S. PAULO, 2-0 novo Inter

ventor assinou decreto .fornando
sem efeito o decreto que creou
mais um lugar de juiz civil e um

de advogado no Superior Tribu
nal de Justiça Militar da Força
Pública do E"tado.

-""
..rr·--
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GAZETA�3�5,....938 florianopolis
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AGORA, TOCOS PO'OEM ECONOMI
SAR DINHEIRO!! r

mês á sua rY"\aior Liquidação de
distinta f"reguezia e reduzir c

àe
VARIEDADE INCALCULAVE

aS50mbrar
Guamição pi jantar (140x 140)
Guarnição pI jantar (140x 180)
Guarnição pI jantar (140x230)
Guarmção pI cha, c] dezenhos em côres

Guarnição p] chá, art. de reclame
Guardanapes pI jantar de Dl.: 12$ «

Guarniç�o de renda pI quarto. (7 peças)
GualOiçào de renda pi quarto (7 peçis]
Cortina de renda dezenhada

uma

�.

«

uma

«

SEDAS:
Seda Cloqué, cl lá (Reclame)
Seda Cloque, finissima, pI inverno
Seda Cloqué Fraocêsa
Gaberdine de seda cl lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada ('20 côres]
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda Bayadere Ftancêsa (Seda Natural)
lAoogol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada. art. moderno
Tafettá bordado, novidade
Seda listada pi camisa
1 afetLá Xad=ês preto e branco
Seda China Gloria (Miss)
Setim de seda pI colcha, larg. 1 mt40
Seda Laqué o que ha de melhor
Veludo Chiffon francês (Reclame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Sultanita do melhor artigo
Jersey de seda, largo 1mt40
Veludo liso

rnt

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

})

artigo de 12$ por
mt
})

de 7$ t!

mt
»

»

»

»

»

Teeido8 quentes e diversos:

»

»

»

A RUA FELIPE SCHMIDT, 19

pe"lado da manhan que ii mDvimdnto é menos intensa.
������������·

T I N T U R A R I .� I V E NCE ..SE
I -_.

Em São Joaquim da Costa da Serra
.

J. B. (:ordova

Nu B. Prefira o

Informações na Livraria Catarirrense.

Estabelecido com escritorio de representações, consignações
e conta própria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negociosoRna Tiradentes n. 7 - Fneo

•

mais
752

um belo terreno na Praia do Müller, plano, com 1.300 me
tros quadrados.

ê A SELETA e nada
Telegramas: CORDOVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�alestrando com
,

Govêrno

"Diário da Noite�� obtem importante entrevista de dr. Ivens de
-, Arauj'-, ilustre titular de Seguranea Pílblica de Santa Catarina-
\rO Estado Novo e o Presideut{_» Vargas-O Interventor Nerêu· ORamos é um estadista que surpreende e domina

VATICANO. 2-Salvo casos impre
vistos, S. S. li Papa. deixará, hoje.
o Vaticano, com dt�tiníl á sua resi
denda de verão de Caste1 Gandolfol

Sindicato dos 1Chauffeurs
I

Cresci(!o numero de pronssio-I
nais do volante reuniram-se, na I
rlias, numa das, salas da Inspetoria i
do Ministerio do Trabalho, de-libe- i
rando fundar o Sindicato dos Cnauf- I
feurs de S:mta Catarina. i

I

-----:--- -I
Superintendente do:

Ensino
Assumiu a superintendencia do

Departamento de Instrução Pu'blica
do Estafto o abalizado educaci.onis·
ta professor Sebastião Rocha.A sua obra administrativa é es

clarecida e de vastas proporções.
operando, num Estado ainda dc -

parcas finanças, verdadeiros prc- r
dí�O:�a coragem administrativa I A condenação de
surpreende e estimula. pIO!E note-se: êle abarco� o conjun- I restes e uergerto das equações de governo no_,scu

IEstado: são as rodovias, a educa-
_ .

ção popular a higiene pública as RJO, 2 I�dependente da llltl-
'. ,. .

'
. maçao do TrIbunal de Segurança

obras de assIstencla SOCIal, a re- Nacional, oferecendo a Luiz Carlós
construção financeira, as necessi- Prestes e Harr! Berger o prazQ de

dades econômicas, tudo quanto e- dez dias para apresentarem embar

xige tenacidade, energia, inteli- gos á decisão do Supremo Tribunal
Militar, os advogados de ambos re

gêncía e mesmo coração de um
correram, em vista da demora da

verdadeiro governante. intimação.
----------------------------

to.

Os problemas
enfrentados com

brasileiros são
bravura e com

alma, ou seja, com sinceridade e

com patriotismo.
A última entrevista do sr. Ge

túlio Vargas á imprensa brasilei
ra demonstra o seu perfeito e me

ditado conhecimento das questões
organicas do Brasil e lhe eviden
cia os sadios propositos de gover
nante e condutor do seu povo.

O Estado Novo, portanto, está

marchanào, e a passos largos, no

caminho traçado ao Brasil pelo gê
nio fulgurante e imortal da nossa

Raça.
- Não será, pois, a campanha

de nacionalização uma consequên- Nerêu Ramos vive a vida cata-

cia do Estado Novo ? rinense em todo o seu panorama
- Sim, o seu reativamento, a moral, cultural e material.

sua intensificação só seria possí- Daí o estar êle amparado por
vel dentro do Estado Nacional. todas as classes sociais de Santa
Nem se compreenderia que num Catarina e cercado da estima e do
Estado que é o guia de todas as respeito públicos.
aspirações nacionais se desprezas- E' um grande brasileiro e um

$e O problema essencial, medular, 'grande catarinense.
da sua organização que é, preci- Não é bom elogiar assim ?

samente, o da sua unidade total, O que lamento é que, numa pa-
se é que assim nos podemqs ex- Iestra ligeira e apressada, não lhp,

primir... possa descrever toda a atividade
Foi essa diretiva luminosa que, febril e estuante que domina o go

há poucos dias, proclamou, num vêrno catarinense, na ansia que (,

documento de alta significação absorve, de poder concretizar os

c profundo sentido, o sr. Chefe da anhelos coletivos.

Nação, com o proibir aos estran-l O que já tem feito o sr. Nerêu

V d
Casa e chacara

en e-se bem situada �o

Largo Benia
mim Constant n· l'
TrataI á rua Alvaro de. Garva-

110 n' 14.

Massacres
na Etiopial

ROMA, � Informam de Harrar, I
na Etiopia, que três soldados italia-'
nos que estavam prisioneiros e mais I
dois indigenas, foram massacrados Ipela populaç(io. DoismissioNarios, .

que estavam junto dêles, consegUi-I·ram salvar-se, internando se na

Ilelva.

a\liiSF vmmn�··· ..

gal. �Iodifiea�ões na or.'·..

ganizaeão do Mini[\;�
terio da Guerra

RIO, 2-A partir de ôntem "

Miniaterio da Guerra funcion.. i

com �uma nova organização v'

acôrdo com o decreto n. 279. E:,
tre OI) tras reformas, o Depar: ,

men to do Pessoal do Exerci i. ,

passou a chamar-se Diretoria Pro
visoria de Armas de Infantaria
Cavalaria e Artilharia cuia abre
viação será DPA.
Tambem o gabinete de Idenr:

ficação desligou-se do DPE, in,

corporando-se á Diretoria de R;·
crutamento.

Porque a Tinturaria SELETA �l
d t .., Para p,)dtr dar evasão ao 'jse es aca. excesso de serviço, a Tinturaria :�

Seleta mardou vir, sem medir sacríficios, de São ilPaulo. os melhores técnicoS em passamento c la- f�

vagem química, para assim servir a sua já nume-
.

J
..

J
rosa e distinta freguezia e ii culta população desta 1
capital. ! �

O nosw lema é «Destacar na Perfeição» I:J
Rua Tiradenteli, 7 Fone 752 '�

.
'2

Reguera O TEMPO
Gom o título e sub-títulos acima, geiros, em nosso território,

qual-iRamos
bastaria a ilustrar-lhe a "i- virá ao Sul DepRrtamento de Aé-

o "Diário da Noit e ", de Curitiba, quer atividade, por mais rl isfur- da pública e perpetuar-lhe a pas- ronautiea �ivil
publicou o seguinte: çada que seja ela, que vise lruns- sagem pela mais alta magistrntu- RIO, 2 Foi oficialmente a- . • .,.

"Diário da Noite", em sua edi- viar os que conosco vêm colaho- ra do seu torrão. nuncíado que o general Izauro Re-l Bo!e"tam diáriO da Esta-
ção de ontem, noticiou a estadia rar do �egime de .paz soci�l � d.e I B�era. seguírâ de avião para o Sul, ção Aêre-etlmatelõglea
em nossa capital do dr. Ivens ele harmonía construtiva que insti tui- �&'í"I"""-m I �'���Õ�S�i������S. as 2a., aa. e 5a., Previsões para Q período das
Araujo, um dos baluartes da di- mos em 10 de novembro, pela -

18 horas de on tem ás 18 horas
namica administração de Nerêu transplantação, ou, melhor, pelo Del)ortada uma filba de hoje:
Ramos em Santa Catarina. enxerto de doutrinas políticas a- de Rasputin Tempo - Bom, com nebulosi-

O joven titular da Segurança PÚ- lierrigenas, inadaptáveis ao nosso �I P • dade
blica de Santa Catarina, por nós clima político, incornpativeis com

_ _ \'on apen° aDan- T�mperatura- Estavel á noite
procurado, concedeu importante as lições do nosso passado e in- NOVA !,ORK, �2-0 g?Y�rno de-

d
;#

d· I
e em elevação de dia.

entrevista abordando os pontos composslveis com as nossas reali-I c:et?u ,� deportação d,e Mana Salo- onara ti Ip 0- I Ventos:-Variaveis, frescos por
mais palpitantes da atualidade dades atuais. vieíf, filha de Rasputin,

I .
vezes.

brasileira. Santa Catarina entrou, de cora-

InaCla As temperat e t e a de
O ESTADO NOVO

-

l' .... s� __ � .. __ .. _�m __ .......
. uras ,x r m 8

A MARCHA D çao, nessa campan la, que e uma

II ontem, foram: máxima 23.9 e mi-
_."' -_ -_ .. " ..

- O Estado Novo - começou campanha de intensa e radiosa
D nima 15.0 registradas, respecti- D to dr. Ivens de Araujo - foi a re- brasilidade, irmanando-se, para e.eloapOlll um. cal-Ioo I BERLIM, 2 I�nora·se a data em vamente, ás 14.15 e 7.00 horas. ormen es para

valaçâo do Brasil. Foi um ato de logo, com essa marcante e irresis- da Companhia de que von Papen deverá partir para a

conciência nacional. Uma

demons-,
tivel figura de brasileiro que é o,' Guardas I Turquia. Infor�a.-se, por ou�:ro la- IAlemanha° do, que o ex-mrnístro do Reích em

tração da força vital da Nação, que General Meira de Vasconcelos, a

,Viena
talvez abandone o serviço di-

l.he revela a grandeza e a

imorta-, quem, por justiça, deve o Brasil RTO Ad' on- plomatico, por motivos de sau'de. ����r����:::_�x*'r��
1 • 2- o regressar o cais. iji 'Wlidade. A Carta de 10 de novem- agradecer tantos esforços e lanlos de Iôra prestar ccntinencías 10 ge- .J Pedro Agosdrade Garcia �� RIO, 2-Um vespertino infor-

bro, que lhe traça os rumos defi- sacrificios consagrados á sua hon- neral Justo, com a' Companhia de �""'�MA 'aes

I
(� e � ma que estão bem encaminhad. ,;,

nitivos, é toda ela uma afirmação, ra e á sua gloria. Guardas. derrapou um carro motorí- r� Iracema ZomerGarcia � os entendimentos entre o Brasil
não se lhe encontra um preceito Tendo criado, na 5.10 Região Mi- zado, resultando sair levemente feri- Chlbe dos Funciona- [!� � I e o Reich, para o fornecimen:»
negativo: afirmação de poder, de litar, uma escola de civismo e de do O tenente Otavio Miranda. 1i"iOS Pnb�licos"Civis de

I

ij participam aos parente. e ij de dormentes da região amaz >-

vontade, de animo criador, de coe- patriotismo, cercado por uma brio- S. Catarina I ij pessôas de suas relações o �� nica para .as .ferrovias �a Alem,'
são espiritual, de unidade mo- sa oficialidade de escól, o Gene- .m .... MMm� .. = __ "' .. "'�DR .. .� nascimento de sua filha Jt nha. O pnmerro fornecimento, s -

ral, de maturidade cívica, de sa- ral Meira de Vasconcelos coriquis- «CAIXA BENEFICENTE»
i i MARIA MADALENA. � rá de um milhão de dormente-.

bedoria política. tou, sem dúvida, o titulo de ve- Deve seicvir de exem.. � �
Quem quer que a compulse, ne- xilário do espírito nacionalista, nl'"' ao mundo .

A d �� FpoII·s.-2-C:-38 ijll- .... Comunico aos srs. ssocía os que t!J v.!!.
la encontrará o Brasil uno e intei- como todos os patriotas o reco-

t d t f 'b �.� �nes a a a, cou orme rec' o e:n nos- .;� �riço, e só êle, em toda a sua as- nhecem e �roclam�l11. , " BUENOS AIRES. 2-FalanGo ao re- so poder. foí pago a D. Lucinda Cor- :o#;�:3f'!r��::::""",,;��r�� -.,...'1

sombrosa potencialidade, em toda E o que e certo e que a sua for- i .J' 1 d
'

. "

I "1' d presentante.Je 11m 10ma aqt:l. ao rda Grumiché a quantia de um con·
a sua profundeza imensurável, o ca espIrnua e a rUll anCla a sua

1 R' d J
'

.

l'·f . .
.

I I b 1 ,(legar ao 10 e: anetro. (j genera to e tnnta mIL !'e{S (l:030$OOO).lm-Brasil, no espaço e no tempo. Pl� nvra. e oquebnte e ravlal
cac a

Augustin Justo. ex-pmadente da Ar 'lJortancí.:1. liquida do J' n.:culío de!'ta

ISó um patriota e estadista da (la maIS trre
ata lOS 1 que'l

le ou-
gentína, dp.clarou q'.1e deve servir de (;lixa. pelo "tale.cimento

.

t1!tlmamente
penetrante visão e da inquebran- venCl

o cba O�OIS? e dea apeto. exemplo para o mundo a amizade nesta Capital do ô.ssocíado' sr. Joãotável energia do Presidente Getú- om raS1 eIros essa empera argentino-brasileira. Grumiché.
lio Vargas no momento culminan- a partida está ganha. Está sendo
te, da vidà histórica brasileira, Sim e ganha duas vezes, desde

em que o desanimo e o desencan- que se sabe que á frente das Re-

1 to já minavam os mais fortes es- lações Exteriores do Brasil e�tá
E I·d

• i d
píritos e os corações mais bravos, um patriota indormido como é o:

•XC UI a a VIS ta o

seria capaz de, num impulso de sr. Osvaldo Aranha, zelador incan- : Fubrer ao Vaticano
fé e confiança nos destinos da savel da nossa dignidade e depo
sua Pátria, reerguer um Estado e sitário vigilante de todas as lumi

um povo, transfundindo, no pri- nosas virtudes brasileiras.

meiro, uma vida renovada, e, no Ele é o penhor seguro de que

segundo, o entusiasmo vitorioso. saberemos resguardar os nossos

das .grandes crenças. direitos de nação altiva, livre e

\ Assim o compreenderam as n08- forte.

sas galhardas e generosas fôrças - Pode dizer-nos alguma cou

armadas, que, na hora certa, cer- sa sôbre Santa Catarina, no cam

raram fileiras em torno do gran- po administrativo ?

de Chefe, capaz de compreender Com imenso prazer. Um

c sentir o Brasil, e se lhe realizar imortal poeta do Paraná, Emílio

os anseios e ideais, sem lhe ma- de Menezes, num soneto a Bilac,
cular as tradições e sem lhe des- cantava: "Como é bom elogiar as-

viar as linhas históricas. sim" ...
Em verdade, portentosa é a mis- Apesar de auxiliar do govêrno

são do Estado Brasileiro, uma vez Nerêu Ramos e amigo intimo do

que uma Constituição, como eu, atual interventor catarinense, pos

bacharel em direito, me orgulhei so, com honestidade, e com emo

de proclamar alhures, "não é um ção, reproduzir a frase do ines

documento de advogado, é um veí- quecivel Emílio, quando vou fazer

culo, um instrumento de vida", justos louvores ao condutor da mi

uma fôrça em movimento, um ro- nha terra.

teiro da ação coletiva. Nerêu Ramos é, realmente, um

A Democracia Dirigida tem, en- administrador invulgar.
tre nós, pouco mais que cinco me- Valente, empreendedor, com

ses, mas a sua ação já se faz sen- uma visão certeira dos problemas
ti r, em todos os setores da vida, catarinenses, uma inexcedível ca

nacional. pacidade de ação, êle é bem um

Há como que um ressurgimen- dos homens novos do Brasil Novo.

feita no praso de 30
'0 -----------_..----_.

I dic"s a cobrGi.nça do 2· peculío em

nossa Séde á R. Conselheiro Idafra. 2
(2'. andar). -,

Floríanopolis. 20 de Abril de 1938,

Dr. Padro de Moura fan
Advogado

Rua Trajano l' (sob).

ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA
Diretor-Presidente

iiiE&-'-..
. ,- .., .

':��,;;;��4:�:'r':�;�r�j :�?!;),�', �'�'w.J�-,' ,
",

'.• :

FABRICA DE ESPELHOS

E

BIZOT A GENS DECRISTAES

Vidros para vitritleS Vidraçaria em. geral

todos pedidos do interior
atendidos coan a anaxiroa

solicitude

-

sao

DE

NNo GUELL

Cai>(a Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
,rC

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Pinto (jaixa Postal 37Rua João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.8•• F«"anc�sco da Sul

MOSTRUARIO EM:

Dr"
MEDICO

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

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela Autohemotherapia

Consuttorio e residencia-Prata 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultas:�Das 8 às J 1 e das" 14 às 16 horas
•

-- .•----_ ..._--

Tullarão

���IIiOóC:;::;';;';;';=';u"�.

Arminio ITavares

Dr. Camará Martins
ME'DICO-ESPECIALISTA EM M()LESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OP:&

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobradc,
diariamente das 5 ál 7 da tara.

/

Mo!estias e Operações
dos

OL.MOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Ar.uJo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde

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

Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

Df. 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 Florianopolis de 17 até
30 de Abril.

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

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 1 ás 3 horas.

tAM De Fama Mundial J

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento mederne das
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Oloria-FeDe 1333
CONultlllJ das 13 ás 16 hrs.

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de Sao-

II1 ta Catarina.
RESIDENCIA-l<ua Este-·I Eseritorie' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

Lves lU.nior N. 26

1
sobrado sala n' I

PARANA' 'SANTA CATARINA
TE�&.F. 1.131

_ '·i·
..

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM OERAL
Consultas das J O ás 12 e das 16 ás 18 horas .

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sowa2lo

1 ____!elephone n- 1458 _.1

t�i���� ���.iJ,�).�_....a._·._••M""••••••"•••••.

A AZET
Alfredo P. de Araujo I

'

Dr. Miguel
Boabaid

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Bala

'Ex-interna e assistente do
Se-rviço da prof. MOIa"
Ex-interno do Dispeseario

Silva Lima
Ex-adjuato do HO'pI\al

GraHée Guibl� e Slaatorto
MaDoel Vitorino

Clillca mtdica cirurgtca da.a
molestia.a da

CA�:lCA E PESCOCO
Especia.llsta em

NA1\1Z. GARGANTA •
OUVIDOS

COMSULTOltI.
18- Rua Trajana -18

RESIDINCIA
Hotel Gloria

DiariaDl&llte das 16 ás I. aI.

Dr. P. (amara
I Si�
M6II_ do D. S. P.

do ütade

CLINICA gcERAL:
PELE e SIfILIS

Diagnostico das molostiai da
péle (dermatOleI em I.al)
l'ub co�mação micrsseépi-

ca e d. Leboratorie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENClA Iii
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradelltcs, 14-Sob.
Tltlcf,me, 1167.

Atende diariamtntc:: das 8
ás 9 da manhA e das

.. ás 7 da tarde.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cUNICA.
Curso de �erfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame[de sangue para diagnostico da sifllis (rcaçôe;; de
'WelSennann. de Hocht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
Dostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urin. (reaçO_1I de Aschein Zondeck, para dia
gaostioe peeeoce da 1f8videz). Exame de puz, escarro, li
quido raehidianc e qualquer pesquiza para elu&idação de

diagaesticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.19
FLORIANOPOLIS

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido -- Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 1 2-
das 16 áS 18

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

'1
Res. Rua Bocayuva, 1 14

ITe!. 1317
� ----

_______ ,
f

Dr. Carlos Corrêa

ror.· �;cardO
Gottsmann�

Ex-chefe ela clínica do Hospi
tal de N�nberg, (P.oressor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Envio Kreuter)
[lp.ol....... .m olrurgla

gera'
alta cirurgia, ginaecologia, (do
en&as das 8eDhoras) e partes,
cin..gia do sistema nervoso e

operações de plástica

Accacio Mo-

_. ti· __ • ....,-

Partos - Molestlas de
Senhoras e

Molestias de criançasl
Diretor da Maternidade'
Medloo do Ho.p••'

(Curso de especialiaação em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manbA
e á tarde - Consuttorioi
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 1,) de Novembro. 3 sob.
Fones 163 1 e 1290

•

rei ra tem seu escrlp-

t61 io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277. -

I,Caix1 \ostal, 110.

CONSULTORIO-..-Rua Tra
ane N. 1 B das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2S5

R.

�.dro deIMour. FlrroJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�dereço TeIegr.: DOLa, - Caixa Postal, 32
OS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

'AGENCIA DE VAPORES;
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada -Rio
Navegação Cabofríense Ltda.v=Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE]ANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) f': SAN10S,
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas ai espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc•. cereais e mercadorias em gera), para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Pais, bem como para o Exterior

RecebêCãrgãg�de"rmi)orfàção.' do País ou, do Ex-

terior, para desembaraço e redespacho para Aviso Recebe-se cargas e encomendas até;a .vespera das saídas dos paquetes
as praças do interior e e�ite-se passagens, nos

_

dias das saídas �dos mesmos, á vista do a-

DE�VIQ DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado �e vacina. A bagagem, de porao deverá ser entregue, nos Armazene da

SiRVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICaS l Companhia. na véspera das saldas ate �s, 16 horas, para ser conduzida, �gratuita·
,', " . .',.,......--,- ,

'_ rncnté para bordo em embarcações especIais.

������--" ���� ESCRITORiO-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

A Favo r ita
.

I ARMAZENS-C;:::D::��3��::Or:�::esE:�:L:G.;:�:�:RA
, � J. SANTOS CARDOSO

__

J
• �� ����I:��A��V�Â.�AVA.�=Em loteria a .sua favorita � � Cálculo de qualquer Pla�ta,e�ecuç�o,fis- I'� Laranjeíras

� � estrutura em con- callzaçao e direção. tkit*=�'�
'� ereto armado de ob, as Enxertos grandes, qual,

Rua Felipe Schrnitd n: 7 e 17 a � e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBlG.u
� plote para censtru- � �;d�:· LIMA e outras varie-

� ções de pontes em 'Id Um pé 2$500, duzia 24$,

� concreto armado � cento 1808000. Extra iÓr.

� � te 3toOO c. u., LIMOEIROS
� enxertos muito fórtes, de

��
� CEClLIANO. MIUDO. GA ..

,

O C
·

Rrab· LEGO e EUREKA, 1 pé,
mar 'arnllrO .. I elro 3$500, duzia, 35$000.

�
EN� ova.

CARLOS NILSO

! I� I�'f..,�'••'1,
b

U a' :15 de ,�", V I!!!!'"NDE _..E�--iiirIi(.� n 8 Novembro, 416 • SALASI1�e l���R�fi �t.... �

B d B -I :�] � Uma extensa área de ter-
anco o raS I � � ras, no lugar Barreiros, tom

... Tel. 1503 Curitiba MI Paraná � duas casas de madeira, pas-
� to para muitas] rezes, diver-
�1 sas roças de mandioca,

I,�",'-l
, aipim e cana, um bélo ba-

I
••

nanai e bôa chácara. pos-
suindo agua especial.
Tratar com Alcebíades

Souza, nos Barreiros
�,

I Obras .ontra:�d:i3;oJ.[seme&tre � VENDE-SE
� qonte em 'concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitína-S. Mateus) � Uma grande área -de ter'
� Ponte delconcreto armado sêbre o Rio S, João (Estr. �Curitiba-Ioinvile') � ras no logar denomi na d
� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

� rupEscolar de Mafra i\4 sendo duas de tijolos, uma

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira'
� Grupo Escolar de Irati � todas em perfeito estado.
� Maternidade de Rio Negro � Uma cocheira para seis
� E�tação Experimental de Vitdencias emjTijuco Preto (Paraná) � animais, bôa chacara, ótíma
� Diversas construçães de residencias � àgua. um pasto especial e

�
. � uma linda práía de banhos.

�������fi��V�A� Tratar com o sr. Pedro
Cipriano, em Barreiros.

��1Adolar SChVYàf]� ::

No�Estíeito Ponta do Leal

SI ET ESLH

Federai e Santa Catarina

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Capital
FUBdo de relerva

100.000:000$000
·258.741:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRE5PONDENTES EM TODO O PAIZ
.A.GENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No IS

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dcp. com Juns (COIlE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límrtados (límtte de 50:000$) 3� ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4cy. ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quaatías, :com retiradas tam-

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

DEPOSITaS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
,ar J2 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIaS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporc�na.1.

4% a. a.

5% c

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 1. ás ,11,30 horas

-�Endereço: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

A Casa lseetanea
�............._---,-------------

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

A. TRA.JANO
Florianopolis

N. S

Florialiopolis- 1938_

Companhia Nacional de Navega
çã� Costeira

Movimento Maritimo ..Parta Florianapalis

'_
... _ ... _-�----_...._--

Advogado
J, Bayer Filho

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

I" _m.Serv�c,os de PessBgeLCgs, e de;;<?��fias ,_

Para o Norte Para o Sul

o Paquete ITABERA' sairá á 2 de maio O Paquete ITAGIBA sairà á I'. de
para: maio para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabeaelo

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

��_.�..:�
y.)"t,

'.•

EUXIR DE N08UEIRA
1L!l!.['r"gado com SUC�SIIo _ ..dila

II.!; mnlestlas provenlentel da lI1JIWIII
CJ Impul'll"as do lanlrU.'

"
,

FERIDAS
ESPINHAS '<i
ULCERAS '.

É(:ZEMAS
MANCHAS � PfLLl
DARTHROS
FL�ES BRANCAl
RI'lEUMATISMO
SCROf;t!illl.AS

SYPHIU1JCAI
• Ilnalmeat._

'

.....
II ..,.... 'O!iI* ...

"''''.... 'ft112rH1 -- .... •

tilO:AVAR'IA,'�
_,_. MUhW'el de éuradOl '.�
SRAi1DE DEPURATIVO Dá'M

�Café-Restaurante São Pedro
,

: Nn.1RfffbVAV -

Sandalias e sapetos de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

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

CORTUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de �alçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca
'sacos, Gorros de couro, cintes, etc.

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

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

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

I
Forneee uomIdas a domlolUo'

nUA FELIPE KUMIDT:i
--------------�-----------------

Proprietario: - IUBRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

relras de higiene

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G:.ÂZETA

AG ETA
Plorianopolis, 3-5 -1938

Passou o C. Atletico de

Sãoflído no segundo pericdo por Bri· MILÃO, 2-Na partida rea-

Francisco na tarde de domingo. to, ao receber um passe de Tou- lizada entre Portugal e Suissa, S. LUIZ GONZAGA, 2-)
por mais um adversario, seu ho- reiro, venceu a Suissa pelo score de 2x 1. Ha muito que o povoado de

� •

monimo, logrando-o vencer pela F' São Nicolau. 20. distrito deste C I pjOScontagem Ce 4x2. rguras destacadas
rnunicipio não vivia as horas de O dia 21 de Abrl'lF Concertos e limpezaoi relativamente bôa a assis- As figuras mais destacadas do d

.

d agitação e de crime de tempos
e'" m 'J r u r:::�'a,r.ga- e maqulnáls e escrever,

I I" ...<;;J, Itencia que compareceu ao encon- jogo foram: Ih I passados, em que aque e nncão
F rádios. e apare os em gera, 'li ..

dtro no gramado da L. . F" que Do team vencedor: Vadinno, I
.

M f 66
se celebrizou nos anais policiais R I' b 'Ih

. ne extinguirà as sar as. panos.Rua Conse heiro a ra n'
E ea iz aram-se com fi antis- ,

h
' .chegou a vibrar de entusiasmo, T'''' C I' R I L do stado pela enorme sequen- , . cravos e espm as, sem a muurna1,,0, e io, au e emos.

mo nesta cidade, os festejos de '

it _ dei d Ih t'pelas jogadas técnicas dos quadros, Do team vencido: Pelanha.Ma· AssociaçàO cia de assassínios e assaltos, nos
, irn açao, eixan 0- e a cu IS° C 21 de abril em comemoração a

I I'
.

f. Atletico de S.Francisco. tos. Gato e Secura. quais se travavam verdadeiros .

d impa, macia e resca.
conseguiu uma vantagem territo- COme rc ia I de combates a mão armada. execução �o pr,otomarh.r

. nos-
'

.

I
" .

d d A arbitr ""'gem 5 N'
.

., .

h ' sa lndependencia Polli!ca. Tira- .-_Iii3iIllil- -IilM _na no primeiro peno o, pon o • d

I.
ão icolau Ja VJO a ate con-

h' d f d
' F lo rianopo IS quistando a fama de pacato.

dentes.em c eque a e :za. a vers�rla O juiz foi ° sr' Alberto Mo· Centenas de bandeiras na-io- e diversos alunos da Escola Nor-pedIas seus passes técnicos e

ouen", ntz, puniu com fir:neza as in-
I quando uma brutal cêna de san-

nais ornamentaram todos os pré- mal tambem discursaram, lembran-ta os. f -

A A ciação Comercial gue veiu interromper o hiato
d b d � I d d brev ati

.

T I f· d
.. raçoes, sso '

b f ......

d d
. dios esta ur s, eshl i os o ° no re. ativo e corajoso sa·a OI o

..

ommro que exerceu 50' baqueou ao aoitar a de Flcrianopolis tem o pra- emlazejo. Cêna ver a eiramen-
I d G E I E 'f" d -f' d t 61pena·,

a unos o .rrupo sco ar. sco- c 'I reto e Ira en es em prO qUc1�ro vl�liante no l: ��mpo, lidade máxima depois d,::, algum zer de avisar que acaba de te cin::r:natoi5rafica. da �ual fo-
Li Norr-ial e de enorme massa da nossa amada Patria.que foi perfeitamente refletida no

tempo. instalar em seu Consultorio ram vitimas pessoas muito rela-
di' Corno epílogo de tão vastoplacard: 4x 1. '

,
.

'

ionad d e povo entre o qua muitos ca-

P d' jurídico uma Sec�ão de
I <:lOn�d ads

no povoa o

�omd
°

dnes- loncs das redondezas, cantando programa na praça esportiva Ida-
e aAtt/eguc � t�mpo, porem

P relim i "lar Cobl·aneas a cmgú do ta

�I �/'
e autores aIO a eS-j hinos patrioticos, foram efetuados Íinc Bez Batti. realizou-se umO • e [CO a artdn.ens� �pre. respectivo Consultor, Advo-Ico��eclf'o', d' Icomo parte de longo e bem or- movimentado' jogo de foot-ballsentou-se com nova ISp031çao e I C I'

.

,

.

r d d J.iI'. J á d CI V ato ocorreu -l sezumte I
, .

d I dh h b I d!
orno pre rmmar, Jogaram os gét O r. OGlO os e ,.:10U-. <>

I ganizado programa de festeJO:;., entre um team e a unos oc egou a ser sen or a so uto a d - I' dA' C b I d maneira:
'E I T b

'

d F
'.

I' esqua roes secunc anos O Paz %a 11 ra, encarregan ,o-se
Q' f' '1

.

I 20 Já de madrugada a b anda de (',rupo sco ar I urcio e rei.situEação pur a

gufns ��nutos. e Atlético. empatando por 3x3. este das cobranças judiciars h
Ulnta.- eira u tuna, pe as

J musica local acordou, com o to tas e um quadro do I. B. C.
,

ntretanto os r�ncl.,quemes rea· Tentos obtido� por Betinho(2) ou amigaveis de debitos re- .oras mais ou menos. o sr. 1\-

que de alvorada o hino Nacio- A vitoria coube ao team dogIram e c.onsegulCam novamente
e Monn (I) Avai Chico (1) f ren4-es a contas comerciais cmto Rezende de Moura. fazen.

I. d d U Iciall'no d t,.' ...'j'b 'd ,t: •

d
'

I' 'd na 03 mora ores e russanga, • apezar a enas reSlSegUlI rar a paltl a. I
para ( trl'col de nr SOC'IOS podendJ os I

�Iro a I resl ente, com sua ex-
A' 7 h

.

d' t d tN '

I
) or.

,

h' _ s oras o revmo. c.lUego ten;:la ()S )oven es u an es·esta etapa o tuco or conse· Os outros dois goals.· foram interessados se dirigirem á ma.

Jsposa. I to�ava c

Idarrao p, Luiz Gllli, rezou uma missa Após o jogo. a Escola Norguiu um tento, ao passo que °
consignados pela intervenção infe· nossa séde, á rua Felipe nu� o� angu °b

a casa e

S�t campal. mal desenvolveu com louvaveltearo de Tílio. não conseguiu au- liz de Joel, ao interceptar uma Schrnidt n. 8 (sobrado). rel�l e�cla. d�o duma ramfa
a

Na frente da Prefeitura Mu' paicia e disciplineS, díficII pro-mentar a contagem. b I I Ch
.

h a I eXistente an o para os uno ..

I ". '8 d"
o a a ta e outro por avm a.

d d
.'

I d I I' mClpal ogo apos a missa' as grama e gtnashca,A DIRETORIA os o qUinta. on e se OCl> Izam . d! E' I
.

I d I
•

I
.

f d f horas varlos oradores ISCUlsa· e ogJave o estacave con"�----------------------'II! as caVei a[Jças e o orno e azer' .

b
. . "

IS '

d "II 'I' ram com entusiasmo sa re a curso ne�te5 testêJos CIVICOS pc ()

I
pão, ua s.ennora, . JV18un Ia

d
•

d d d' I! E I E I N IV" d M
'

h 'd ata e3tac:nm o-se os 18cursos \Jrupo scu ar e sco 1 orma.
leJra e loura, tI:! a COSI O· .

B' S I d d- , d '1 h d dos srs, Zefermos ungo, ope· eus li unos emüstraram glan e
pao a tar e, e ague a ora es" .

W Id 8' d'
.

I'
.

d t
.

d roso prefeito, a eloar ungo progresso I!m lSC'P 108. orgam-

tac�dse a

CO(�68n na
e

sdu e Aimoré Escaravaco. zação. ordem e principalm�nte
md
an o

dParaf reco er

°d pãod, e
À' note. nos salões do Ore. em conhecimento de ginastic3.entro o orno. Quan Q a 15-. .

U N b h d',

d mio RecreatIvo ru�sanguense, o ossos para ens ao sen or Ire·tmta ama se emOlegava nesses
') d 'bl' ( D' I P B d., d

.'. I ustra o oromotor pu ICO teZ tor Ja ma • ellto, t: aos e-

Im�steres lom�stlcos. ediS que �ma uma erudít"a conferencia sobre a mais membros d(\ corpo docente,anterna c etnca acen e nos tun -

., .

I I.

I d J personaltdade mesqueclve e pa" e a05 li unos.dos do 'lUlnta. as trevas ue
triotica do Grande Inconfidente. O CORRESPONTE

um matagal, focando a vulto da
dona da casa. Esta, com a sur-

preza deu um g{ito, send{) in
continenti alvejada, com uma des·
carga d� revolveres.

Atingida em pleno peito pe
llis balas dos assaltantes, d. !\!lau
rilia correu para dentro de casa,

em".a'lto seu marido acorria ao

local qUt� se ence.ntrava, já de
revolver enl punhu, travando luta
á �bara. com os asoaltantr:s. os

I quais, munidos de lanternas, ilu
lu;nillavam o alvo.
A cêna foi rapida e violenta,

P. no seu fim aind:. tornou parte e instale
um filho do cas!'l, em persegui
ção dos assaltantes. que fugiram
logo a:'>0s a perpetração do crime.

Imediatamente comparecaam
ao local os vizi nhos e pessoas

amigas, constatando·se que d.
Maur;lia se encontrava gravemen
te ferida no torax. por um pro
jétil que, penetrando na região
claviculêr. atravessou o corpo,
perfumado. no seu trajeto o pul
mão, � figado .e um rim. O sr.

Jacinto Moura tinha um ferimen
to na perna direita, com fratura
.do femur.

Os feridos foram imediata
mente transportad6s para esta ci
dade. dando entrada pela ma·

,

drugada, no hospital local, onde
se encontrava sob os cuidados
dos drs. Gomercindo Medeiros e

Vicente Gianoni. O estado de
d. Maurilia é grave e o do sr.

Jacint.olisongeiro.

Nova vitória
co de São

do C. "lléti
Franciscu

Esporte
..Jornal

O Botafogo venceu

o Flamengo'Derrotado o C.. Atlético Ca
tarinense pela contagem

de

RIO, 2-Em prosseguimento
do campeonato realizou· se a par
tida entre o Botafogo e Fla
mengo, vencendo aquele pelo
score de 2)!: 1.

4x2
AS EQUIPES QUE FOR�IARA�f E OS

AUTORES DOS TENTOS Portugal x Suissa

Os quadros

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SÃO PAULO

Os quadros qUe se formaram
estavam assim constituidos: AmortizaçãoC. ATLE'TICO S, FRAN

CISCO:
de Abril de 1938I

I
Escanda,Tião.Nhonhô1Vadinho e!

Nemesio.1

Hemani
Celio YêYê

Omar Raul Lemos No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistencia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulos � do
publico em geral, foram sorteada, as seguintes
combinações:

C. ATLE'TICO CATARI
NENSE:

Pelanha
Matos Jair

Gato LuIs Borba
Osmar (Toureiro), Acadêmico,!Brito, Secura e Belelê•.

I
I
,

A contagem foi aberta pelos I

visitantes por inlermédio de Nho·
'

nhô! ao receber um passe de Ne- r
meSlo.

Poucos minutos depois, Belelê
escara, YêYê vem ao encontro e

pratka hands àentro da área pe·
nal, que batido fJor Secura,redun
da fiO primeiro tento tricolor.

Logo após os visitantes con�e·

guem aumentar a contagem.
Nhonhô, aproveitando um pa�se

alto de Nemesio, consigna o 2'

Plano Antigo
'''A''

Plano Novo
"B�'

Do 1.· ao S·.

Q N XIM T Q I H 33 OZ141PA21
Q

Os 6 goals
----

I

X U T Q fj NX33 P R361T 635
Do 7.· ao 12.·
._. -

NO fj�IV L27 NY11 YY15

VRT M T (jlI Y 18 YB36 S T 12
......

INFORMAÇÕES fi PROSPECTOS

t'�nto para os seus.

Aproveitando bem uma pena
lidade cobrad3 por Raul. nova

mente Nhonhô, faz balançar a rê·
de defendida por Pelanha, con

qui�tando o 3' goal, com uma

cabeçada de estilo.
Dada nova saida pelos trico

lorell, por intermédio de Brito, a
.

pelota é logo tomada por Vadi
Dito, que escapa rapidamente e

. chutando violentamente na trave; I
a esféra volta e f'Jhonbô que não I
d.J uma folga a Pelanha .conquis,!

, ta novamente o 4' tento do Atle- i
,

tico de S. Francisco. !
O 2' goal do tricolor foi ob-i 1Ii

Machado & Cia.
Rua João Pinto n. li FlorianopoUs

"-

OESPOR IVA
REDATOR: Carlos L. da Luz

Marceneiros
Precisa-se imediamente, de

bons oficiais. Inutil aprescn
tar-se quem não se achar
em situação legalizada.
Tratar com Carlos Rei

nisch. Florianopolis.

CRIMpa: RE"'"
VOL.TANTE
Assaltada par um grupo rHARLAUTH
de desordeiros a resi-

'tJ ,

é o creme que I evolucionou o

deneia de um fazendeiro mundo velho, e. óra revoluciona a

Ámerica do Sul.

Pe los r11 uni .. CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

o. M. S.
O esgoto moderno

Sistema mais perfeito de fossas verticais
CiLntificamente aprovado e introdUZidas em todos
os çaí:;::s mundiais.

�Evita todas as doenças intestinais como tífo. dis
senterias, febres.
Funciona sem "despreender mau cheiro.
Milhares de fossas domesticas instalada:; no Brasil.

Não perca, procure a saúde de sua familia
huje mesmo uma fossa OMS na sua casa.

Sul America Capitalização
A mais importante Companhia de
Capitalização de Arnerica do Sul

No sorteio de amortizações realizado em 30
de Abril d':.! 1938 foram sorteadas as se�uintes
combinaçõ es:

EQN GCP FMN KKX HTL RBl
Todos os titulús em vigor, portadores de uma

das combinações supra, serão imediaiameate amor

tizados pelo capital garantido a quem tem direito
na SEDE SOCIAL: Rio de Janeiro ou com os lns- II,petores e Agentes.

O proximo soneio de a;nortização será real i"
zado no dia 31 de maio de 1938. j.

I:
c

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Unico a�\ente no sul do Brasil
L. i�o........,ar,o'VVski
FLORIANOPOLIS

Diplomada pela Universidade de MÚsica do
�-!lS-�_:I:li""iIilI'JlIIllIRlIIW'_!!.·_IIIiíl!'·.=_lIIlIIr. =

Rio de Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo

) Em sua residencia-São José (Praia Comprida) 1 .......�'"�"������w:�..�!!"""�_������I�����

, preçOE.;;2_}._�_���_.. n__o�o_e��_�s_50$_OOO_,_:m_e_n.�__s_,:".:_,=:_,.,��"""",II "

VEL. Dr:J��SF��At.Q DtE0A�g�RT<j�S���RS�'Á
_ _ __ �-�"._----: EXMl\. Fl\:vHUA,NO BAR MIRA-

Valdemar Bu���gD EtI�PI�1LO RECANTO l'vlAIS APRAZIVEL
I ,I

Ínscrito na Ordem dos Advogados-c-Secção de S. Catarina I

I� ADVOG ,�C�)()
I III

Gazozas, ��I���:SS��o���:. Refrescos
Cobral1,�s amigaveis 8 jmJ!clals

comercíOURS�;�NGC�i�eo�t�Ac��arcas de II SO,' n�..�_/H_.� M_.AR"'_'_�....__=_...ul··.

Escritorio tm URUSSANGA =-- ..

Santa
_ Ca�rina_ __ d _.. --- � =, ' ----.�_.-

��ImrII21�I3IEIII�'.i.!l'i�;,m;aillEliilll!!lIIIII!Il!!lil!!!l_ V"tS:NC EM
SE.. 05 três· hakts, a rua

Intern�.>itiR\n�1II MBt.i"L.ãiiRIeftV f��mn.,;�m�>�V �)llva Jardtm númer()s_�8:1-,' 286� ,. C'9 I , � 'fali'�I � �s· if.. .,...; �"l!' r .1§. e 288, todos com ótrmas aco-
---------------

f,nOdações
pelo preço de . .

.

Engenheiros importadores a Rio 5:000$000. I'

S rSI. A g'� icu I t c:,,, ,."e ss �3 I fid Li '3 +" f' í ":?3 is!
Tratar nesta redação I

._-� ••• asl

IRADIOS I
I Para seu concerto, procurai a ICasa M'lsical, que conta com a

j'I oficina melhor montada na ca-

Peçam informações e cata lozos 80 Repres- ntante e Ven- pita],
deaor exc!usvo no Estado Rua João Pinto, J 2

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

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, I:3RiTADO��ES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"

Escritor-ia Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

'ARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUJ\tlEN·

TOS PROCUREM

A ELETRlC,,:·:\

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES N f\ PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LUc:,TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

, NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

!

_--__ 4_-1.
CarnaráSra.

1-1. A V I La

Telegramas "Avi la" Florianooolis

I
í

TA PAJO'S liQUIDO
O laboratorio garante a cura.

Leghorns
Ternos e casais de frangos

de alta linhagem
I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trindade

Vísta BEM

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co
nhecer nossos preços e condições de venda.

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

e José Gallíani.
Rua Conselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

quinta-feira
5 de Maio

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtos só

na A CAPIT L.
Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ADO PELOS T
-_-

._.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�_.----------------------------------------

Numa expressiva e tocante
operarias, em frente a Palacio, vivaram
Nerêu Ramos•

._---------- --------------------------------------- ------------------�---------------

os

dr.

1 0. de 11!_aioA
Revestiram-se de uma im-

V OZ--D O P O v-o---proprietariO e D�retor Respo='v�e�1����

• · A J' A I R O e A L L A D Oponencla Jamais vista em ----------- .------.

Flortanepetls, as comemo- Diario da
rações consagradas aos.

trabalhadores de todo o

Festjou, ôntem, o seu aniver
sario natalicio o conceituado e

hemquisto industrial sr. Werner
Metz, proprietario da acreditada
Cervejaria Catarinense.
A's muitas felicitações que re-

Campanha arma-
cebeu o di�tinto industrial junta-

A'S 5 e 7 HORAS:
I .rnos, prazeírosamente �as. nossas .

Shirley Temple em PRINCE-I mentiste I Fazem anos 11Oje:ZINHA DAS RUAS..

'I
IJ

Preços-2$500 e 2$000. a exma. sra. d. Alaide, Livra-,
Crianças ás 5 horas: 1$500. LONDRES. 2 Inícíou-se, uma mento, funcionaria dos Correios

campanha governamental para o I e Teiegrafos;
au�ento das forças armadas da

a senhorinha Etelvina Figueiró;�������'S"�oo���' ""'I'MJES ""'OROADOS Grã-Bretanha, sabendo se que Ia-
.

M ír Pí�_,=:.o � � """,",

•
"""''''r.� ._, n'_"

.

zem parte do mesmo os seguintes o gala�te me�lOo oacir Ires;
m Darcy Garcia �

I EX' h pontos: o menmo HelIo Soares:� �t R , as 2 oras: 1) _ Construção de mil setccen-

I e r.� tos e cincoenta aviões, que deverão BODAS DE PRATA�� Lili Garcia � ACONTECEU EM HOLLY- estar prontos em fins de março de Comemora hoie, a suas bodas� � WOOD com Richard Dix e

Fay,1939; de prata, o casal Jacinto Fe=reiraV. participam aos parentes e i Wray e 2) - Recrutamento de quinze mil

H pessôas amigas o nascimento � PERFEITO CAV�LHEIRO- home�sA���:t�S��!dr��idades da M�;a�eus "filhos, mandam cel��� de seu filho CLAUDIONOR. �� com Herbert Mundin e Frank esquadra de ultra-mar; brar hoje, á3 7,30 horas, no altar� Fpolis., 29-4-38 � Morgan. 4) - Recrutamento de mil e qui-H � Preço-l$OOO. nhentos pilotos avIadores;. do Sagrado Coração de Jesus, na

;_a:;:��!.Wl���:iíÇ];1D��� 5) - Trabalho com dOIS turnos Catedral, u'a missa de ação de
A'S 6,30 e 8.30 HORAS; pac!! os operartos das fabricas de graças por este acontecimento.

aviões.

!

•

universo
A da ta universaI de «1' de Maio», coincidindo em nosso

Estado com o terceiro aniversario de governo do eminente dr. Ne
rêu Ramos, teve um cunho excepcional, jareais registrado em nossa
terra.

Confraternizaram no mesmo anseio idealista
trabalho e de patriotismo, as altas autoridades civis
Clero e Povo, COIDO se um só espírito a todos dominasse
ração a todos unisse.

Foi um� apoteôse vibrante de entusiasmo, atestando fir
me�ent: a confiança que presentemente inspiram os destinos da
nacionalidade, em presença do novo estado de coisas.

.
Quem haja assistido ás mamfestações de ante-ontem, não

poderá' regatear a alta significação que as mesmas encerraram. Sen
tia-se algo de extranhamente admiravel, a impulsionar a grande
ma�sa, que em frente a Catedral, escutou a palavra de 11m dos
maiores oradores sacros contemporaneos, o piedoso antistete D. Joa
quim Domingues de Oliveira e a oração magistral cheia de fé e
de patriotismo, do eminente Interventor Nerêu Ramos.
A voz do Proletariado tambem se fez ouvir pela bôca do seu re

presentante, o sr. Daniel Faraco,em arroubos luminosos de sinceridade
ratificada pelas ova�õe:3 delirantes da multidão. E por sua vez �
sr. dr. José Pinheiro Dias, representante do Ministro do Trabalho
igualmente disse do seu jubilo intenso.

'

Todas as orações se enfeixaram num ritmo harmonico de
beleza e de confiança, rasgando os horrizontes do futuro da Patria
e deixando b�m nitidas, a cintilar no firmamento, as estrêlas rúti
las do Cruzeiro do Sul.

Terminada a solenidade, o sr. Inspetor do Trabalho con
vidou a assietencia a acompanhar o Interventor Nerêu Ramos até
ao Palacio do Govêrno, proposta que foi coroada com uma vibran
te salva de palmas.

O chefe do govêrno catarinense, entrou no Palacío ladeado
pelos srs, Arcebispo Metropolitano e Inspetor dr. José Pinheiro
Dias, acompanhado das autoridades civis e militares e numerosos
operários.

No momento em que o Interventor Nerêu Ramos, acom
panhado .de Sua Excia. Heverendissima o Senhor Dom JoaquimDomingues ele Oliveira, oficiais do Exército e Marinha e outras
aut?ridades, �apareceu na sacada do Palaeio, irromperam 011 ope
ranos em delirantes manifestações, estrugiudo as palmas e repetindo-se os vivas.

de paz, de
e militares,
e um só co-

Noite
Em propaganda da edi

ção especial que em fins do
corrente mês, dará o DIA
RIO DA NOITE, de Curi

\iba, em homenagem ao Es
tado de Santa Catarina,
acha-se entre nós o profes
sor Mario Rex Gil, redator
daquele importante orgão
da imprensa paranaense, e

que obedece á direção do
jornalista catarinense Pe
trarcha Callado.

O nosso colega tem sido
muito bem recebido nesta

capital, tanto pelas autori
dades como pelo nosso co-

mereio.
Em breves dias o profes

sor Rey Gil viajará para o

interior do Estado no de
sempenho de sua missão.

_. A

consagraçao ao governo
entusiasticamenre

catarinense
o nome d

GA
CARTAZES
DO DIA

(reação do Teatro' � O S Siz:V IDA
Brasileiro :;;IVERSARIOS

JUSTIÇA HUMANA-com. Ge
orge Brent e Josefine Hutchinson.
SUPREMO SACRIFICIO

eom Peter Lorre.
Preço-l$OOO.

WER�ER METZ

PROF. LUIZ FREYESLEBE 1-

Regista o dia de amanhã, 'o
aniversario natalicio do nosso dis
tinto conterraneo sr. Luiz Freyes
leben, habil cirurgião dentista e

pessôa muito relacionado nesta

capital.

ODEON., O líder dos
cinemas

RIO, 2-Deve ser assinado nos

primeiros dias da proxima sema

na no Ministerio da Educação o

decreto nomeando o diretor do
Teatro Nacional.
Tão depressa se verifique essa

nomeação de acôrdo com a! ins
truções do ministro Capanema, se

rá imediatamente posto em exe

cução o plano de creação e desen
volvimento do Teatro Brasileiro.

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 2 HORAS:

Vesperal Llder

GAROTA DE SORTE-com -.-----------

Jean Arthur e Ray Milland. Homenagem"Ovo combustivel" Preço�-2$OOO e 2$000.

NASCIllIENTOS

A noite, na séde dos Operários em Construção Civil e Tra
balhadores em Padarias, teve lugar uma sessão solene, á qual com
pareceram, além dos associados dos dois Sindicatos, as auteridades
f�rletais, estaduais e municipais e grande número de pessoas con
vidadas, sendo a mesma abrilhantada pelas bandas da musica da
Fôrça Pública e <Àmôt' á Arte».

Produziram brilhantissimas orações alusivas á data o ilus
tre major Carlos Mena Barreto Monelaro, representante' ele Sua
EXCla. o Senhor Presidente da Hepublica, o sr Interventor Nerêu
R�mos e os srs, !oão Xavier, Hipólito Pereira, professora d. Bea
triz de Souza Brito e dr. Pinheiro Dias, que em todas as seleni
dades, representou o sr, Ministro do Trabalho.

Tambem na Liga Beneficiente Operaria, a data foi come
morada com toda a solenidade, tendo falado OSIU. Hipolito Pereira,Bedelío Bosco e dr. Pinheiro Dias.

RIO, 2-0 industrial Frederico
Albrecht Kastrupe inventou o
<:Ovo Combustivel s e requereu
patente ao Departamento Nacio
nal de Propriedade Industrial,
que examinou o curioso invento.
Opinando favoravelmente ao

Registro da Invenção, o processe
respectivo foi encaminhado ao

ministro do Trabalho que, por
sua vez, o remeteu ao exame do
presidente da Republica.

Está em festas o lar ao sr. Pe
dro Andrade Garcia, inspetor da

ao presidente fie .. Fazenda Estadual, pelo nascimen-

talio Vargas to?e uma me_?ina que na pia
I batismal receberá o nome de Ma-

_ I ria Madalena.
IUO, 2 As Associações de clas-

se patronaíi e trabalhistas vão pres- I VISITAStar no dia 13 de maio uma nome- i
nagem ao presidente da Republica. i

Na referida data comemorativa DR. HAROLDO' PEDERNEI-
do 50'. aniversario da extinção da RAS
escravatura no Brasil, aquelas elas.
ses incorporadas irão ao Palacio do
catete, reafirmar ao chefe da Na
ção os testemunhos da sua solida
rtedade, apreço e gratidão. A essa

homenagem deu inteiro apoio o sr,

Henrique Dodsworth, prefeito do
Distrito Federal.

ROYAL, ás 2 horas;
•

TEIMOSIA DE MULHER
com Gertrude Michael e

ACONTECEU EM HOLLY
WOOD-com todos os doubles de
artistas.

Preço-l$OOO.
A'S 5, 6,30 e 8,30 HORAS:

OS HOMENS NÃO SÃO DEU
SIS-com Miriam Hopkins.

Preço-l$500.

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e erean�as)
mudou seu �ONSVLTORIO para á

. Rua Felipe Schmidt., 39
MORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

".

NAO SE DEIXE
Dê lIIais

"A
alguns passos, e vá ali na

VENCEDORA

AGASALHOS

Pele......Lã......Borracha

Deu-nos o prazer de sua visi
ta o ilustre diretor da Diretoria
de Estradas de Rodagem, sr, dr.
Haroldo Pederneiras, que veio
agradecer-nos a notícia publicada
sobre o seu aniversario natalicio.

D

CHEGAM UNS

MONSENHOR MANFREDO
LEITE

Vindo de avião, procedente de
São Paulo, acha-se nesta capital,
o nosso ilustre conterraneo, msn
senhor Manfredo Leite, figura de
grande destaque nas letras, um
dos maiores oradores sacros do
Brasil, dono de invulgares virtu
des. enfileirado aos mais brilhan
tes sacerdotes brasileiros.
Fazemos a s. excia. revma., ela

melhores votos de feliz permanen
cia entre nós.

E

NA A MODELAR JORGE KELLEH
Está em Florianopolís o habil

e competente construtor sr. Jorga
Keller.

.,'
.� ' . ..,.. .� ... ". �� ..

ENGANAR!

fncontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

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

E A VENCEDORA-Rua Conselheiro Mafra, 17-esq. R. Trajano,l�

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




