
,
.

Na en'��e"ii'is'ia coEratjllél dada aos jornalis�
tas, em São Lourenç«, e emlneute C�lefe da

Nação, sr, dr. Getuliltb VarZal59 teve o�lc!!"hllni
dade de sallentar � imp(j)r'�ê!ll1'1j::cjnlo papel que
cabe á i�'1l�fíenSa para G �:dtGl f,�@S �j)r��iliC���ºCS qiiJW

� rezam o Estado Novo.
Declarold Sua Excla. que a�m des �e»rat@s

bastccs dessa eooperação deYer�,'] f'::l!:m!>6$'[�r na

confiança reeiproea entre jorll1,('p�isi!:a5 e gover
nantes, sem a qual ili�O seria possiveã uma pa
tr�otsca hannonia para a f�ÍI'1aHú�dç ua obra
censubsãanelada na Consi:ituiçãC! de :W de No..

vombro.
Esse ponto de vista de grande !}�e5mdente,

vem encontrando da parte des seus âU%mares,
um acolhimento que se traduz em fãt�Js.

O que se paS5�U õntem com o represen
tante de A GAZE'fA e o ilustre eapitão dr. Ma
rie farias Lemos, ao ser procurado para dar e

resuttade das suas lmpressões, exprime a von

tade Torie que existe em manter firme êsse es

pirite de conflanca tão necessar!o e tão pre
cioso.

GAZ TI-Ges�o cavalheiresco�o l1
capitão Farias Lel'nQs

A voz DO POVO --------------------------

Pr.prietarie e Diretor Responsavel J A I R O (;ALLADO

i
I

I
i

1---------------------------------------
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o INSTITUTO DOS

i MARITIMOS VAI FI
(;.A8 TODOS OS
SEUS ASSOCIADOS

A França e a Inglaterra
I F:�:SOp::r::��:-N_

I a"_ •. r � o
DA INTEG.RAI.ISTA

• RIo SANTIAGO, 6-A cerimonie

I PORTO ALEGRE, 5 - Foi da assinatura da convenção sobre

II LONDRES 6 O d devia, igualmente, advertir que, prêso em São Leopoldo o sr, Oto

I
o can�l Bcagle efetuou,-s:, o�tel:l,,

. ,
- s re atores v. _ K k d f' bli "

no sala o «Rolo» do Ministério UI)

I diplomáticos dos matutinos de- caso o Heich adotasse <uma açao oc, quan o azia pu ncamen-
E'

.

d 1-

, , da J I' < d xtenor, com a presença e tou..
claram que, depois da reunião rude» contra a Checoeslovaquia te pr?pagan, a integra ls.ta, sen o

I d bai �(1 .,
I 1 bi f 'I I F

- remetido para esta capital I
o pessoa a em aixa ra a rgen LI

.

I (O ga mete, ontem, oram envia- a ,ng aterra e a ra�ça,nao PO-j
,

'na e altos Bfuncional'ios chilenos,
i das instruções &.0 embaixador deriam permanecer indiferentes,

I
alem de:representantes da impren-

i Henderson, em Berlim, para que
f � 4o·d

" to Sá.

'tlze�se urna representaçdí'ío imRe?iha- 3.,9(!!Sg.I'Ui O O 1Ol310r navIo I Depois da ata da convenção e

I
a junto ao governo o eicn, da aposição dos selos á mesmo:

,

sobre o problema das minorias
tI�otO" d� F"an�_l;;.-'� o chanceler Gutierrez pronuucio j

III
alemãs na Ch�coeBlovaquia, Hen- !UíI!.J!!I. .IL Ao ...!:u, um breve discurso, alusivo,

!' derson devera acentuar que o entregando, em seguida, a varia,
I governo britanico aconselhe ao

IT \VRE U I figuras da comitiva do chancek r
I

.

'I 1., �,6 - m violento i cancar os reservatorios de o eo.

I governo alemão use de sua inf u-
incendio destruiu o maior navio I 6 «Lafayette» estava segurado Cantílo, as insígnias da Ordem do

encia para obter uma solução pa- 1\1
'

I cifica. Na ausencia dp. Hitler a
motor francês, o <Lafayebte>, O em companhias inglesas por 125 - errto.
,

l' f" d I d ilhõ 580 'I f Termináda a cerimonie, os dois
n d" .1-. t f"· � Il.. I" ..ti IL. • representação será feita junto ao

urcenuio 01 causa o pe a que a

I
rm oes rm rances.

'lU' asll.uu 'O O ICi3w e �íJ.IJ,aI�S;ê.�,�� engennel� ;e a lante a d I S
-

e t d chanceleres apertaram-se as
marechal Goering.

l, um rn , quan o a guns upoe-s que os es oques e

rIO, antes de inlclae �.." su "''' onslderacêes. na h
'

f' istori I ti
-

'

d d t mãos, palestrando cordialrnenrc""01 "' "'. ....'" u v 'óY 7 Convem lembrar que este num engen PIras aziam uma VIS oria. o eo con inuarao a ar er uran e

presença do repórter, dltcu, para um dOIS seus dos seus discursos, assegurou que
As chamas propalam-se rapida- alguns dias, durante algum tempo,

secretários, vários telegramas, alguns tilG�e3 de governo do Reicb iarantiria a
mente. Não houve vitimas. ._� __ .. _u ., .. ...

caráter snaís ou menos reservado? dando de independencia da Checoeslava- -0- Homenagem aIO capitãotal modo �ma demcnstraeãc fidalga e cava-
n quia, qualquer que fossem as ne- PARIS, 6 -: Ilnfo,rma-sd� que
r gociações eventuais, tendentes a

em consequencia (O mcen 10 ma-

Farl�as LemosIhelresca de eonflança na eessoa do ;@n1�Ga§ta ile tad b' ,I L f tteu... II"'!J resolver a questão das minorias, m s o a oruo <10« a aye ",

presente, na certeza de que este� hi1::egr�do no Esse fáto deverá ser recordado a
vinte operarias que se achavam a

mesmo espirito de confiança, não ir9a dgv�dgar I Goering, caso êle acentue que a
bordo ficaram cercados pelas cha-

O
os termos dêsses despachos.

I

Grã-Bretanha «nãô tem interesse mas, imperlidos de chegar ao S funeionarios postais e telegrafico@
� d" d K ..!l...!i. �

,

diréto,) na questa:-o, passadiço, Esses operarias serão, desta capital oferecel·am", llnte"ÔllteBl1Ii1", Dum
usto �Z:: a a�i:éJI c�1vcrga'l.!lura II.ilO capri:ào I I b d· ROs mesmos jornaIs declaram provave mente, (eseIl'l arca os por Jantar no Dar est31l1rsote "jE§ti·ela�'" ao

Farias lemos e atesta da c€!!rrta e�"n que Sua
que Henderson fOI informado qt.;l!

intel'medio de guindastes, ilustre dh_·etfn� �ello�d dos �ol·loei®se Teleg...a ....

Excia. ·tem os homens da imprens.a, a�rida -:I
. ,

I I
- -0- c· -...ft •

L

I 'o.
nao (everIa aceItar ta a egaçao H \V11 E G E 'd n

..os c!I!,ltao tar .. Farl�§ eJlDOS e sua bl'Uhante

II mesmo os das pequenas cidades. dislingu9indc- e, simultalJeamente, levar ao co- f.,) - :<..m segUI a
comitiva.

os como devem ser dis't�ngu�di»s e cOi1lsiderali1- nhecim.:nto de Goering que a explosão de dois reservatorios de
,

d d .�g ...1

Ir França e a Inglaterra tinham a- oleo, o fogo �Iastrou-se por todo So s. foi saudado em entusiastiea e l.rÍ-

1!_o'"_ClS_,_-_:-;;;-c,-o--m_;'-,o------e_ve;
m

.se;_r__=c_o.,,_�1l51�Uerauo:� • ...__I�
, ,

d Lf' Iconselhado o presidente Benes i\
o ,lDten:r o, « ? ayette», cUJa morosa oraeJão pe o distinto f!ulueãonarlo

fazer o maximo de concessões, tnpulaçao fOI obrIgada a, abando- ,po§tal sr$ doêl Vieira Illl.e Souza ..

d t d C
" -

h naJ-o em chamas, Acredita-se que : � • - /Jf} .. 11" • .. •

• '

."

en ro a onstItUl�ao c· eca,
as perdas seJ'am totais, I. .., eDupdao lIf'arlas lliemos� em magndieo

" esperando-se, consequentemente, I II
-

I d d I1=0·1 prtlso DOl:'a O pres;done'e V�� qUe a Alemanha, por sua vez, .

Ficou definitivamente estabelc-I e e o i§C9II-SO", agl·a eeell.l a iOãneall.agem
r � \.,

.

� '{J l UI mostre uma atitude concihatoria, cido que o fogo começou aciden- I que lhe era lu-estu.da, elogllendo oau JlJioinde

M�rtgns" V;sIOtj�r a V;�� M;HI"t::!Jt� Acrescentam que Henderf>on �allmhente quando um opera:iotra-! n Forea Pública (;atal·ioense peHa i),t!l:SSglgem
U ... 1 I u lSu II Ui Da ava �Gm um maçarICO e,

I da data comemoli·ativa de sua �unE!lacão•
..,"""""""c,=.,� ."".-'''''""" ....=_ ___","''''''''''"...

!
por deSCUIdo, ateou fogo a cal-

....-�,-�"-..��...,�,-�."".�-.. ,.,,',,."'-.. --,- -

c!eir�, qe tubulagem. O incendio O 50· aniversHlolo da 13 000 t�:��;r��;K�il:��;::�!�1 .�"1 f������:�::O R:;�;;dn; a�al-labOlieãOt::aeserava- :HA�GAI�O�nf:�açõ" de
hem conhecido por "Doca Mar-I de • ...... I RIO, 6-Estão sendo prepara- fonte militar chinêsas adiantam
tins", larapio perigosíssimo, comi I extra lçaOjd:s, aqui, imJonentes�come)po�a- que �s linhas iaponêsa� _foram
repetidas entradas no xadrês e Foi transferido para a Direto- I çoes, que serao levadas, a efeIto rompIdas ao norte de falersch-
que ultimamente praticára um lia Regional do Estado do Mara- I no próximo dia 13, quando trans-' Wi:mg, acrescentando que o ini-
crime repugnante, tendo desapa- nhão, o sr, Alvaro BC1Ilzon, I' RIO, 6 - O Supremo Tribu-: corre o 50' aniversario da abl)li- migo teve três mil haixas,
recido desta capital, afim de es- oficial da Diretoria Regional des- nal Federal, em ses�o de ontem,! ção da esr,ravatura, Nessa data, a Nos circulas mililares e51tran-

capar á ação da justiça, te Estado, I pelo
voto do ministro Laudo de: HORA DO BRASIL, do Depar- ieiros opina-l'e q�� toda a capa-

Leonel Martifls, que ultimamen- ---------------------- Camargo, negando a extradição: tamento Nacional de Propaganda, cidade da o[en�iva dos niponicos
te conseguíra empregar-se, bur- S O i ir 6) e n IA I pedida pela Repllblica do Uru- i irradiará a grande peça de Jorací está esgotada e qlJe os japonêses
lando a confiança de seu patrão, '�V II gua_i, de um cidad:io br�sileiro,

I

��argo: _�EI �UREA., n,ã� estão r'�,esentemente em. po-
conseguiu não só furtar-lhe a im- 1f • aphcou o novo, decreto-leI regll-! 1'ODOS OS YI'.U �BA"I

Slçao de marchar sobr� Suchow,
portancia de 300$000, como aill- f/Jurlj :I r ii Ilador da matefla, I �.

.

I: a menos que recebam reforços,
,la raptar-lhe uma filha menor de O ministro da Justiça trans-l lLDA\DOnES UnA... I11 anos, com a qual praticou atos T' d d' .

mitiu ao presidente do Supremo f;AIS AS§OCI�L\.DOS ------------,------------

revoltantes, contaminando a po- ..

em ae�per�a o gran ,e mteres- Tribunal Federal, ministro Bento DE UMA SO'" CAIX,\ liWDf�U:llticidíio elo Co-
bre criança com as mais graves

,.k>..
"

-."" ""•. :,".�""'""'"-./ se, e o maIs VIVO entusI�smo no de Faria, um pedido de extl'adi-
•

nosvieh"3 "I
molestias, para alfim abandoná-la, Ministro .Eu.-ico (i. SelO?a nossa a!ta SOCIedade a ção feito pelo Ministerio do Ex- , ,

sem a menor sombra de remorso m."I",ra
grandIOsa SOJRE E que o "Lira teriar do UruguaÍ e á requisição

RIO, 6-0 mlmstro do Traba-
SJIW .. II. Tenis Clube" realiza esta noite d J

'

di'
. lho, sr. Waldemar Falcão, recebeu ornas informados, ter sido ]e-

pelo crl·me I'nfame praticad0 " . ,

'I
a ustIça aque e paIS contra '

I d h' t d M'

RIO, 6 - O gcoGl'al Eurico p.m homenagem a dIstancIa Oh- A
.

C A M'
o segumte te egrama: va o a0 CaD eClmen o I) sr, a-

Apresentada a menor, por seu cialidade do naVI'O "Jose' BonI'fa- nton:bo orrea. ledres, a

quedm «O Sindicato dos Trabalhadores noel Cardoso de Oliveira, sub-
.

POII'cI'a CentI'al J'oram ele Dutra convidou o presidente da
. , se atn ue a autona a morte e

I T 'h C' d 1 1 d I" d C
' ,

paI, na , . ,-

P, bl'
, , ,

d CIO" o qual ha dIas se acha an- I ' , , em raplc es e lasses Anexas de e egac o e po ICla e anaSVlet-
sicrnados vários comiss"rios para ,epu Ira para vISltal', am a es- , , , ! um compatnota em terntoflo M

"

I'b d d d ,'" I
-

to
<>

te mês, as obras da Vila Militar, corado em nosso porto. lorl'ental '

acelO, toma I er a e ,di .suge- ras, uma

e.nunulad g�avf"e, �e'da,t'-procederem á captura do asque- E f I' I' d va a um Cflme e n a t c
.

d' ·d recebendo, então, as homenagens .

ste ato exp Ica-se, porq,!e tra- O extraditado defende-se ale-
nr a vd'

ex. a convemencla e

d t,' 'd IL n

Idl lO,
raso m IVl uo, sem que a estes

da Guarnição, ta-se de uma demonstração de d d f
' d'd' que to os os trabalhadores

bra-j
e que ena SI o au ora eter-

fosse passiveI desc0brir o seu pa- simpatia á briosos e dedicados I �an 10d de eI�os no pe I o e a çais sejam obrigatoriamente asso- minada viuva, residente no lagar
radeiro,

A
e

-t d h representantes da nossa Marinh� /lbcga,!I
,a e o mesmo por ser

i..' ciados da Caixa dos

Trabalhado-/
denominado Ponta Grossa, estan,

Ontem, porém, o imll)etor doe VISI � fi f �nce raSI elro. lO T· h A do a 'efe 'I t"d dUI '(IV..J UI
- de Guerra, que durante a sua es- O

"

L d d C � res em raplC es e rmazens, I rH a au on a e empe-
quarteirão dos Barreiros, Julio tada nesta cidade se têm impos- I mm�tro f ,au o

I
e amargo, " trabalhem 81es no comercio ou na nhada em apurar a veracidade da

Bonsfielrl, teve ciência de que o ler chileno ao Brasil to, de uma maneira brilhante e
re ,ato� °I eI�O, (esprezoulhas industria-tal como deLermina o II' mesma,mulato "Doca Martins" se encon- louvavel á admiração e amizade Pflm�Iras te eg,a�fes, l':r� �of eu regulamento da mesma caixa, A-

I O-S--w,.-.-------------trava na zona de sua jurisdição, de .ait�s familias pertencentes ao aIS ,re eren e'! adI ega I a e, te edsa, henciosas saudações,-AUGUSTO I eJUlUle§�S na ofen ..

pelo que tomou imediatamente SANTIAGO, 6 - A partida .'

I
a IaS, assegura a no recen e e-ílTEIXEIRA DA SILVA 'I

S]iVa
Iodas as providencias no sentido d

,.

d Extel'l'or "r G-u- nOIiAIiQ meIO s.ocdIa, f
creto-Iei regulador do processo' dente

,preSl-
SHANGAI 6-COIll'emorando o

, _

o mInIstro o <, , � , cresce am a, que as estas t d'
- . 394 d 28 d

». ,

de e�etuar a sua,pns,a?,oq,uecon- tierrez, para o Rio de Janeirol'ultimamente,organizadaspelopres- e��f �çao, n ,e e
I
sexto aniversario, ontemdoarmis'

segUIU, numa fehz ,dlhgenc�a, I está
marcada para o dia 19 do tigioso clube da colina const.itui-

a fI (i) corrente ano. I ticio da guerra de Shangai em

.

O asqueroso mel�ante fOI remo- corrente,
•

I ram verdadeiras paradas de dis' 1\ 1922, as tropas chinesas lança-
.lvIdo para es1.aA capItal, <;la_ndo en-I O nuncio apostolico, monse tinção, elegancia e alegria. E não

-- ..------- ..-------.,.-----... ram- se numa ofensiva contra Tan-

tr�da no xa�r�s da, ,PohcIa Cen-. n�lOr Falice, seguirá no mesmo é outra coisa, que se espera da HITLER EM ,cheng, que" segunrlo
,
informações

trai, .onde fOI IdentIÍlca_do., "
dIa para a Emopa, acompanhan- magnifica noitada de hoje, que

A ESTATUA DE BU- de fonte chmesa, esta completa-
.

FOI aberto o respecllvo mque- do, o cha�celer até o Ri.) �e Ja- certamente reunirá na aprazivel ARQUE DE MA- ROM·A mente cercada, Ir�fc,rma-se e�tre-nto. neuo, a�sIm corno � ,embaIXador séde do "Lira" tudo o que a nos- CEDO mentes qU,e ,os, chmeses repelIram
do BraSIl, sr. MauncIO de Na- sa sociedade possúe de mais se-

o ataque lllImlgo, o qual 1?rocu-
buco, lecto e representativa RIO, 6-Na Praça Quinze de NAPOLES 6 H'tl Mirava contornar a ala das forças
Fará parte da comitiva o

sr,! O excelente conjunto orquestral Novembro, l·unto ao cais Faroux, r' 't'
',- ,I er e us�o- \

chinesas ao norte de Pi-Shien.
Miguel Cruchdga TornaI, presi- do "palacI'o da colI'na" abrI'lhan-

Im aSbIS !ram a

I gIganfte:ca e- Acrescenta-se que a combate no

d d S "d "d'
foi inaugurada ônlem a esta tua monstracao nava, que OI a ma-,

, t ' d T' 1 '

dente o en" o e ex-:mm:.tro o tara a SOIRE'E com um moder- de Buarque de Macedo, antl'go
' t' .' It I'

tle ar e aIeJ'c lUang esta sen o

E· b' d d Ch'l IOr que em memooa a a Ia, ti' 'I
'

xtworh� em alXa OI' o I e no e escolhido repertorio de mú- titular da Viação e Agricultura, Embora viajasse de Roma para �a:a( o com maIOr VIO enCla no,>

e� �mgton, sicas adequadas, no tempo do Imperio. Napoles em comboios separados, u...!!.�os meses,

FREUD V'\ EMI Compareceram á cerimonia, ás os dois chefes encontraram-se a -------------:-�.�....;;;;;;,,-;;;;;;;;-
I -

altas autoridades, inclusive o sr, bordo do couraçado «Conti Ca- A DOZE qUII..OME-GRAR PAR� A IN- Atila Soares e o almirante Graça vour», com o rei e o principe her- 'IROS DE Nfl.�KIN
GLATERRA Aranha. deiro. SHANGAI, G-As tropas chi-

Pronunciaram diE:cursos, no ato Foram inspecionados cer.ca de nesas avançaram rapidamente em

os srs. coronel Mondonça Lima, duzentos navios de guerra, inclu - direção á antiga capital da China
ministro da Viação e Henrique sive uma verdadeira esquadra snb-I conseguindo ocupar importante
Dodsw()rth, prefeito do Distrit� marina, composta de noventa uni- posição estrategica a apenas doze
Federal. dades. I quilometras de Nankin.

o litigio do Canal de
Beagije

Generai Isaure RO ..

RIO, 6-Anuncia-se que o Ins
tituto do'l Marítimos vai provi
denciar para que sejam devida
mente fichados os seus associados
em todo o territorio nacional, de
modo a que possam gozar os ma

rítimos dos serviços de assisten
da jurídica e hospitalar com re

gularidade,

guera
VIENA, 6 - Freud completa

amanhã 82 anos e espera a per
missão do governo alemão para
emigrar para a Inglaterra.

RIO, 6 E' esperado hoje aqui,
de regresso de sua viasem de ins·
pecção ás unidades da aviação da 3a.
e 5a. Regiões ltHlitarcs, o general
Isauro ReSuera.

l'
"
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o Clube �tlético Catarinense surgirá co
e bastante cre
F.C. no encontro

mo um perigoso adversario
denciado para o Figueirense
de dorningo. Supremo Tln�=a;:!<!,ed!o ::;.. A maior relfi�-rr7::'::'::';"�Tribunal sos e Hospital de ta naval depois � H

••

!l

V" ,�Figueirense x P.tlé· -«Não ha nada. Tudo va:

Ma ...t Caridade
d ij

ermrma serra

��tico bem.» I I ar a guerra ��

A d d 'd VE'RA CRUZ � comunicam ás pessôas de suas ..pezar os pezares, a ÚVI a RIO, 6-Em sua sessão de
� relações que sua filha HE- �P,ersiste e a translerencia do local A

t c '-r 'b I M' NOPOLES, 6 - Na revis -

"i1 LOISA t t t fj�
on em, o oupremo fi una I' De ordem da Provedoria da � con ra OI:_casamen .o �do encontro, de Berlim para No- litar julgou extintas as ações pe- Irmandade do Senhor Jesus dos Li naval.onte n.ern ho n'.ni:lg�m, a

� com o sr, SIMAO GON- �va York, contribue para que os nais intentadas contra Joã:) Ber-r PQSSOS e H_ospital de Caridade e ,I á, Hitler, formaram 1 O�. llaVI�,; � ZAGA,
�pessimistas e conhecedores dos nardo Be,to!do, Walter Lopes de conformidade com o que pre- de guerra e 90 submarin JS. L

� �"engaçasn com que a Comissão de de Souza e Pinto Ferraz; não ceitúa o arti�o 98 do comprornis- essa a maior revista naval rea-

�
ViU'II3 Maria Julia

�Box c1d Cidade de Nova York conheceu do pedido de habeas- so, Ifaço Pdubdhco que'l' a f:'idta d�s-rlizada
na EU,O;H, depois da r;.� Gonzaga

r..�
n· J n I d id

- ,

ta rman a e se rea izara ornm-
G M' I � comunica ás pessôas de suas �"

tem minoraco o a emão, UVI em corpus 'd R' h d uerra un.h> r,'requer: o por IC ar
go, 8 do corrente mês, ás 9 ho-

,

' ,

IW relações que seu filho SI- �da realização de uma peleja du- Rat.:her e conc.edeu, os pedidos ras, na, Igreja do Menino
_

Deus, Os fdsclstil<; parece que, com

� MÃO contratou casamento �vidosa para o atual campeão do de Abelardo Teixeira de Car- eom missa solene e Serm;o 3:0 essa parada, pretenderam con-

� com a senhorita HELOISA �mundo. valho, Manoel Pereira, Edson Evangelho, pelo revmo. ntomo vencer Hitler que a ltalra é uma

� VIEIRA. �Teixei" de Carvalho, Rube., W��':;;�:P:�; Irmão" que achar- da> maiores potencia. navais.

��� FPOliS.�������:���_: 1938

���de AraUJO, Hugo A. Rangel, me-ei com o Irmão Tesoureiro, .. a :' I,
�_"...--,-----.".,--

11 �Alcides J. Sant'Ana, Francisco no Consistorio da Irmandade, pa- Marcado o '-"Umar,'. o 'it � I.It Il:
d C I d M I b' t d 'd d .;:3�; lllI HELOISA ':' �a osta A mei a I aximi iano ra o rece imen a e anui a es.

p 'ti' � ��...,Pires de Oliveira' Manoel Lou- Con�istorio em Florianopolis, de culpa do sr. e .. ���� SIMeA-O !1���.

L
'

d d d de maio de 1938. dro Ernesto "11retro e Jorge • e An ra e,
.

'... � �uns para serem postos em libez- GUSTAVO PEREIRA � noivos �
dade e outros para serem anu- Secretario RIO, 5-Afim de ser inter- � �I d d bmi rogado no processo a que t��:l��]���a os os processos e insu rmssão ----------------------- .. --

que contra si foram instaurados, N avio de guerra sem I responde pelo desfalque ve-

por não terem sido notificados trípulantes ri ficado no Departamento de
de que estavam sorteados. ., Compras da Prefeitura, com-
--------- ...---------------.

RIO 6 - Telegrarna de Na- pareceu t�oje no cartorio

darReconhecida peles, �:lra um vespertino, infor- 7a. V<1ra C�imir,�1 o cap, PUERTO MONT, 6-
a O rdem dos ma que, entre as belonaves que Dabney Freire. Juntamente F d aqui o vaoor FOCA,.

participaram da gigantesca de- com o sr. Pedro Ernesto e
un eou

r

trazéndo sessenta e cinco naufra-J esu ·Itas monstração naval, em homenagem OutiOS.
.

a Hitler, figurava o navio SAN O sUl11ario de culpa foi gos do MagLll/anes, inclusive o •
•

MARCO, o qual é controlado marcado para o prQximo dia passageiro Eugenio Tempe.
exc!usI'vamente I d' 19 do corrente, j'à te� do os

O primeiro piloto �uís Florespe o ra lO, por declarou:
um torpedeiro proximo, não con- srs. Pedro Ernesto e jeronimo
duzindo nenhum tripulante, a Cerqueira, entregue as �uas

I
d tA

, '

bordo. .

e esas previas.

BCR�OS, 6 -- O governo
nacionalista aprovou um d�crt.to
reconhecendo novamente a Ordem
dos Jesuítas, anulando um decr�
to do governo republicano, pro-
mulgado em 23 de janeiro de Ean 980 qui I O C i C I os1932, o qual dissolvêra aquela

���������������--�-�..�Ordem Religiosa e confiscrÍr,'\ os
I Ou�am, -hoje pelaseus bens. i

PI1E ..8� Soeiedade

Domingo próximo, mais urna

vez o Figueirense e Altetico
brindarão aos futebolistas ilhéos
e i:n uma bô..l luta.

O Figueirense irá disposto
para o embate e desforrar-se do
rr v, z imposto pelo tricolor de
5x3.
O Atletico por sua vez, está

atualmente em bôa fórma e será
um adversario valente que tudo
farcÍ para levar de vencida o seu

rival. lO '·Ih ....sJá pelei ri validade antiga e úin- I t· (I Ue
da mn.is pelas performances do C; HaunimannAtletico C. a partida que sera r �.

travada no campo da L. F. F. fai atrope-correspouderá a ansia dos "torci-
II ddas" tanto do Atletico como do .a O

Figueirense.
NOVA YORK, 6 --o ClSO

de BlUoo Hauptmann voltou ae

cartaz, ao ser anunciado que seu

filho Manfred, foi atropelado por
um automovel, sofrendo a fratu
ra d� uma perna. O motorista
Fred lVloser, não fOI prê�o, con

siderando-se que o incidente era

inevitavel. A v:u;a de Haupt
mann, acompanhar;" pC'r um d�5-
conhecidu, levou o menino a um

hospital, recusando 'ae, ambos, a

pousar para os fotografos, tendo
chegado a �mtrar eM h.ta com

um dêles, 'lllebrando-lhe a ma-
.

'

glJJna.

E' bem passivei a

vinda do America
O Figueirense està em nego

ciações com o forle esquadrão do
America, p'ua duas exibições
deste esquadrão na nossa capital.

Serà SZ!In dúvida outra oportu·
nidade para os afeiçoados do fu
leból as�istir outra partida, pode
mos dizer, igual a de terça-feira
c domingo passado,

MutUaram o

monumento
d Moseryk

ESF:>orte�
..Jornal

Em busca do titulo
de campeão Vende -s.o Casa e chacar.

t:. bem situada no

Largo Benja-
NOVA YORK 6-EmbQra mim Cons}ant n· 1·

.

'

Tratar a rua Alvaro de Carva-
se aproxime a data marcada para Ilha n' 14.
a disputa do campeonato mundial. --- ----------

de box de todos os pesos, o peso
.

V E N D E - S E
simismo não abandonou os ero-

O prédio á rua ConselhE:iro
nistas espeCializados na "nobre Mafra n· 50, em frente ao
arte". Mercado Público. Para tra-
f'Io entanto Max Schmelling, tar á mesma rua umero 110.

embora, com uma certa r�serva "'------------------------.

tem se manifestado 1\ respeito do Faleceu C.rl
próximo embate.

.

Ao embarcar a bordo do BRE- Van Ossi.-
MEM em Berlim com destino a t kNova York e ao ser interro�ado Z Y
pelos repotteres assim resprmcleu:

PRAGA, 6- A poiicia da
cidade àe Meherischschoenberg.
situada nas proximidades da fron
teira checo-alemão comunicou
Bntem que individuos cuja iden
tidade é de�conhecida, mutilaram,
no noite de Botem, o monumen

to do ex-pft:<idente Moseryk.
rundador da Republca, pintando
no mesmo, alí.zumas cruzes

BERLIM, 6 Falt!reu, no suaslIkas.
-

Sanatorio «Berlim», vitimado porrI
...

··-·--d-i------
.. · .... -- .. --- .. r

f I' C I V O· k I ncen ou-se o vapor'ence a Ite, ar on sSletz y,
"L f tt"a quem fôra conferido o premio a aye e

Nobél da paz, para 1931.
Em 1931, Ossietzky foi con.

HAVRES, 6 - O vapor

deDado a ano e meio de prisão, "Lafayette" incendil)u ·s(" no porto.
d

. Considera-se pudida toda par�€m consequencia e um artIgo
W te interior do navio.publicado no periodico f et-

• .. • .. ..__ .. _ ...

buehne», do qual era diretor,
abordando segredos da aviação
militar clandestina, mas foi solto

lhe extinguirà as sardas, panos. após sete mêses de prisio, gra
cravos e espinhas, sem a minima ças á anistia concedida, quando
irritllrrão, deixando-lhe a cutis da reeleiçãO de i-lindemburgo,

limpa, macia e fresca. 'pala a presidencia do Rticb.

CHARLAUTH,

Clube dos Funciona
rios Publicos �ivis de

s. �atarina

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amelica do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

«CAIXA BENEFICENTE»

Comunko aos srs. Associados:que
nesta data, conforme recibo em,nos
so poder. foí pago a D. Lucinda Cor
rda Grumídfé a quantia de um con·

to e trinta mil réis (l :030$000). im
portanci.l liquida do l- peculío de:;ta
Caixa, pelo falecimento ultímamentlt
nesta Capital do associado sr. João
Grumiché.

Está sendo feita no praso de 30

i ,:ias a cobrança do 2· peculio em

nossa Séde á R. Conselheiro Mafra, 2
(2· andar).
Floríanopolís, 20 de Abrfl de 1938,

Porque a Tinturaria SELETA
d t ., Para poder dar evasão ao

se es aca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mandou vir, sem medir sacrificios, de São
Paulo. os melhGres técnicos em passamento e la

vagem quimica, para assim servir a sua j3 nume

rosa e distinta freguezia e ii. culta populaçao desta

capital.
O nOS50 lema é «Destacar na Perfeição»

Rua Tiradentes, 7 Fone 752 ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA
Diretor-Presidente

o sinist.o do
"Magallanes"

, ZM!1lIm :

acôrda
manelario

riJa

«Navegamos á noite, sob d'õn-
.

sa nebina, quando ouvimos fort�
estrepito, resultante de u:n C110'
elle contra um H>cha. Apagaram.

I
. ,..

se as uzes, começando o vapor
ii lazer agua. Com o lIiaior san

gue frio, o radio,telegrafir,ta eon,"

seguiu passar SOS, sem indi
cu a pcqçiio, porque não hou
ver mais fú,ça,»

ilHA··

Rádio Nacional

odo Rio de Janeiro

Programa diurno
WASHINGTON, 6 - Ao

terminarem as negociações relati
vas ao acBrdo monetario entre
a França, a Inglaterra e os Es.

I
tados Unidos, o sr. Mongenthau,
secretario do Tesouro, dedarou:

�Ha três dia6 os governos da
França. da Inglaterra e dos Es
tados Unidos conmltavam-se 50·

bre as respecti lias moedas. Con'
cordamo� em observar um acBrdo
como o ano passado. Acreditamos
que o Tp.:;ouro francês propõe-se
a enquadrar o espiritl) do ac8r
do triplice.»

LOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
�ATARINA

Resultado dos pI-e:'
mios maiores da ex

tra�ão de quinta fei
ra do 5 corente:

6.15 ás 18,30 horas

Programa noturno

DAS 18.30 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

NUNO ROlAND
MAURO DE OtiVEDRA
ALVARENGA E RANCHINHO
ALMIRANTE

com

Regional (lrz Pereira Filho
Orquestra (le Dansas
Romeu 6hipsman com a Orquestl'a oe

roncertos
RaClamés e a FIl! Stars _

E(luar(la Patanê e sua Tipica rorrlentes

JA's horas certas. jamais Tala(los com no
ticias em prir!Jrzíra mão, fornecida5 pela ANal.
TE, e oferta (la ras'fi 6uimarãzs Ltãa.

F's 21,30 CANÇÃO DO DIA - - por La
martine Babo, _

escrita e intl'rpreta(la; uma
oferta do DRAGA0.

A's 21,35 no TEATRO EM CASA apresento
a rorneàia ern 2 atos arrnnja (le Olavo de Bar
ros, "BATEU AZAS E VOOU" pela ria. de ro
mecHas, (la !'-IA. IQNAL com mesquitinha, 15-
mrznia (los 5antos,' Celso Eiuimarães, Violeta
Ferráz e outres.

3173
13713
10871
7227
10972
5640
10276
12967
15429

50:000$000
4:000$000
2:000$080
1:000$OOI.l
1;000$000
500$000
500$OQÔ
500$00Q
500$000

l
5przoRrzr - O(luvaloo Cozzi

A's 23 hs. rLUB D05 FANTA5mA5 com La.

martine Babo e 5ilvino Neto

AmANHÃ A's ,20,30 A PRE··8 Em BU5rA DE Todos os numeros sabe-se terem
TALE�T05 um programa para calouros., sido adquiridos pc..r pessôas re-

_.
-

I sidentes na cidade do Rio de Ja·
BREVE: - ESTRE'IA DO cBANDO DA LUA» neiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AjAbSOIVidO
um "rei"

da olaeumba
RIO. 6-0 juiz da 5a. Vara a b

solveu Hermínio Rizo, conhecido rei

���������������������������������_������Ib�ru������A VOZ DO. POVO Proprietario e Diretor Responsavel a acusação de praticar a magía,
JAIRO C:::ALLADO

����������I�������������������������IO "Farrapo"e o"ln-
." • confidente"

A ponte sobre a I Cambiais pai-a as Im- LISBOA,6 - No dia 21 do cor-.

·,1 I)Orta�ões dos Esta- rente passarão por aqui os novos va-

G b dos Unidos pores brasileiros "Farrapo" e

"In-juana ara RIO 6 N' .� d C
confidente", encomendados na Ingla- serviço de

r
-

!�a recnrao o �nse- .
terra pelo Loide Braslleirs, para o Brasil.

RIO G - A comissão encarre- lho do Comemo com o Exterior o

Igada de estudar os projétos para sr,' João Lacerda ocupou-se, novamen
a construção da ponte entre Rio t� da questão do café, tratando, tam
de Janeiro e Niteroí aprovou o bem, da questão da moeda par" pa- \trabalho do engenheiro Luís de gamento das importações norte-ame
Melo Marques, tendo o ministra rícanas declarando que essa é uma

Ida Viação declarado que breve- das mais importantes questões que
mente o submeterá á aprovação O sr, Pimentel Brandão debaterá nos I
do presidente Getulio Vargas. Estados Unidos. í
, .
i •

I Srs. Viajantes!.- Srs. Viajantes! I,
• o·

I Não esque�am que a Fabrica i
: PINHO é a unica que concerta e re- :
: forma todas as suas malas, com rapi- :
0: dez e perfei�ão. !
• RUA SALDANHA MARINHO, entre João Pinto •

: e Tiradentes-Fabrica PINHO. :
• •
��•••••e.o•••••••••••••o••••••••O•••••••••••••••••f
�''''"i !'M'S_MP.... ... _

.
-

__ &Ai '

A GAZET

INAUGURAÇÃO DO NOVO
PRE'DiO

A DIRETORIA -II---

UM CATARI'NENSE ENTOMO--

Grupo IRs(�olar "Pro�
fessor Balduíno Car

doso�'

Será inaugurado, dia 8 do cor

rente. () l!OVO prédio do Grupo
Escolar <Prof'essor Balduíno Car

doso», da cidade de Porto União,
cuia construção, feita dentro de
todas as exigências higiênico-pe
dagógicas, obedece á série dos no
vos ediíicios que o Govêrno Ne

rêu Hamos vem dotando aos

nossos grupos escolares.
Para êsse áto foi organizado

caprichoso programa que damos
a seguir:
<Hasteamento elo Pavilhão Na

cional e Híno á Bandeira com

saudação.
Ato Inaugural.
a) - Benziment.o do prédio

pelo Rvmo. Sr. Vigário.
b) - Quadro simbólico.
Marcha ao Grupo Escolar (can

to).
A Terra Brasileira+Poesia por

um aluno do Grupo Colégio San
tos Anjos-Poesia.
Grupo de Valões-Poesia.
Colégio Teulo-Brasileiro- Po

esia,
Colégio São José-Poesia.
Alocução da professora D. E

dith Melo.
Híno Nacional.>
Para assistir a inauguração, e

com objetivo tambem de realizar
a Semana Educacional de Porto
Lnião, seguirão, hoie, desta Ca

pital, os srs. professores Luiz
Sanches Bezerra da Trindade,
Diretor do Departamento de E

ducação; João dos Santos Areão,
Inspetor Federal da Nacionaliza
ção do Ensino e Elpídio Barbosa,
Sub-Diretor Técnico.

Torneiros e serralheiros-mecanicos
encontram pronta colocação pagando-se bons
salarios.

S. A. Metalurgica Oto Benuaeh

JOINVILLE

IlURA TENIS CLUBEII
FLORIANOPOLIS

Convidamos os srs. Socios e Exmas. Faml
lias para a

Grandiosa Soirêe
dedicada ao sr. Comandante e demais Oficiais
do navio "José Bonifacio", em visita ao nosso

porto, a realizar-se
C:::lube Recreativo "5

de Novombre"

A Diretoria do Clube Recrea
tivo >5 de Novembro> tem a

honra de convidar os srs. sacias
e exmas, famílias, para assístírem
a soirêe, que 'será realizada no

proximo dia 7 do corrente. ás
21 horas. em sua séde sacias, em

João Pessôa (Estreito).

SA'BADO, 7 DE MAIO DE 1938
A'S 22 HORAS EM PONTO

TRAJE DE PASSEIO

A DIRETORIA

Pelo campo de Booz

Agrádecimento Impostas
Franctsce Pessoa Maciél e família

rem tornar publíco a sua grande
&Tatídão ao dr. Paulo Fontes pelo
carinho com qce tratou a sua fílha
e irmã Maria de Lourdes, durante a

grave enfermidade, de que foi aco

metida conseguindo salval-a.

A Inspetoria de Veículos e

Trânsito Público está intimando
os proprietários de veículos a mo

tor e bicicletas a requererem o

registro e emplacamento de se us

veículos.
-A prefeitura da Capital

está procedendo a cobrança dr s

impostos predial urbano, beirar'os
e taxa sanitária.

cabotagem dos portos do

FABRICA ESPELHOSDE

E

B I Z OT A GE NS DE CRISTAES·

Vidros para vitrines geralVidraçaria em

todos pedidos do interior são
atendidos COD1 a anaxilDa

solicitude

DE

".

S LOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO (1 Cia.
Rua João Pinto :; C:::aixa Postal 37

.!):;I .Ó'
, '; �

,.", I,
'

. r.'"
,

'

LOGIS' TA ",....AMADOR
Pela riqueza e exuberancia de sua Flora e de sua Fauna, Fritz Muller, em Blumenau, confundia-se com qualquer to desar�a�jo �ental, e, de viagem para as Guianas, ao chegarem

o Brasil mereceu de sábios europeus o conceito de <paraiso dos na- colôno; na Europa o seu nome aparecia subscrevendo estudos em os expedicionarios pelo Arinos ao porto dos indios Apiacás deu-se
turalistas>. E' avultado o numero de cientistas estrangeiros que tem revistas cientificas e Ch. Darwin denominava-o+eprinoipe doe natu- o seguinte episódio narrado pelo visconde de Taunay:

'

perlustrado o nosso território em viagens de estudos, sendo atual-. ralistas s, Até os nossos cupins mereceram-lhe dois estudos que se ..,

mente, na parte relativa � Botani?a, a !LORA �RA.SILlENSIS, I encontram �Itados .n� bibliogra�a da «Vie des �ermites>, de Mauri- I
«Numa �xt�n,;a praia do �nnos apareceu a expedição um

de Martins, .: a obra clássica da Fitograíia no Brasil e de que as que ce Maeterlinck. VIvIa na aureola da sua <gloria sem rumor», na g�uJ?o.daque.les indígenas, t.e�do a frente o chefe. que ostentava

se lhe vêm sucedendo são complementos». frase feliz de Roquette-Pinto, acima dos juizos ditados pela igoo- dIstmtIv.os vistosos de .:ca�Itao». Para recebe-Ioentell?eu Langsdorff
Trabalho iniciado em 1840 por Martius, que faleceu em rancia e pela incompreensão dos compatriotas, moradores, como êle, que devia envergar seu ulllf�rme de �ala, com e�padlm, chapéu ar-

1868, ficou concluído em 1906, após a direção sucessiva de Aug. da colônia incipiente. mado e todas as c,ondecor�çoes. Imagine-se sua figura no meio da

G. Eichler e Ignatius Urban, com a colaboração de sessenta e cin- Em Santa Catarina mais se acentúa esse nosso pouco pen- <I:ueles se.lvagens nus em pelo, que mostravam !lmdo pasmo e bes

co naturalistas de várias nacionalidades, não figurando na extensa dor pelo estudoa plieado das ciências naturais. Entretanto,hamaisde
tial alegria ao contemplarem t�manha .ostentaçao�.esbugalharam os

lista um só brasileiro. um seculo tivemos um catarinense que se dava a <pesquisas ento- olhos. an�e tant?s bordados a OIro e br�lhantes tetéias! Por gestos,
Segundo nos informa A.J. Sampaio, autor da <Fitogeogra- melógicas >.

uma india ma�llfesto? vontade de vestI.r-se daquele modo, e Lan-

fia do Brasil», eleva-se a 139 o numero de herborizadores que con- Na expedição de Krusenstern que se destinava ao Pacifi- gsdorff, _que nao. sabia re�usar aos caprichos d? belo sexo, civiliza

tribuiram com o material de est.�dos .coletados J?a�a a obra monu- co, "in?a como Iil!ltu�alist� o barão de. Langsdo�f�, qu� aproveitou 1-0 ou. nao: despiu o fardão e pas�ou-o a rapaflg� que nel.e se en

mental, sendo apenas 26 de nacIOnahdade brasileira. a estadia de quasi dOIS meses, dos navios expedicionarios neste por-
IOU ImedIatament�,. para, depois de alguns minutos, disparar pa-

Apesar de termos possuido uma pléiade brilhante de natu- to, para realizar algumas excursões pelo interior tla nossa ilha e �a ? mato e?l vertiginosa carrelf�, acompanhada de todos os outros

ralistas qne se notabilizaram por muitos trabalhos de valor, o nu- do continente fronteiro. Ele escreveu um livro - <Bemerkungen mddl?s e 3egUl�a tambem do espoliado, em mangas.de camisa, de es

mero de seus seguidores ainda não corresponde á variedade e á ri- auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807:0 _ cuja pa Im e chapeu armado, na mais grotesca das funas».

queza flonstica e fauniana qu� caraterizam a.s nossas selva�. Pare- part� relativa ,a S. Cat.ari�� o dr. Afonso de E. Taunay tornou co- Nas excursões botanicas e entomológicas realizadas em-S�
ce que pelo fato mesmo de v�vermos em �eJo del"se. .: paralso d?s ?heCldaA

atraves de u�a ot!ma ccn�ensação, e onde se encontram ta Catarina, encontrou Langsdorff um ótimo auxiliar nesse catari
naturalistaB", acabamos por nao dar-lhe a Import'1I1ma que .os sa- mteressentes observaçoes sobre a vIda e os costumes dos habitan- nense acima aludido. Era êle Manoel Cardoso Caldeira morador
bios europeus já não encontram na Nature�a do velho contlOente, tes da ilha. Fala no asseio das casas e no habito que tinham os nos Barreiros, freguesia de S. José.

'

menos pródiga e, já suficientemente conh�cl.d.a � explorada pelos nossos. ;:tntepass�dos, ?e lavare:n 08 pés antes de deitar-se; no uso O naturalista alemão, a serviço do govêrno russo, foi quem
cientistas que alI amanheceram com a ClVlhzaçao. Acresce que ge- do bodoque, na mgestao do cha de erva-mate, na grande quantida- fez as primeira3 herborizações em Santa Catarina e possuía uma

ralmente gostam�s mais de estud?s que deH?ande01 menos esfôrço de de africanos a esse tempo existente nl) Desterro e ?emora-s� em coleção de ce�ca de 1.600 lepidópteros, entre os quais é de crer fi
e menos profundidade. O naturalIsta. ne�essJta d� uma. cultura �pu- d.es?rever um «batuque> a que ele e outros companhelfos aqUi aS- gura�sem mUlta.s bCilrboletas apanhadaB na3 flore�ta8 da ilha e do
rada que se obtem com tempo e paclencla. Ele e despido de valda- slstIram pelo Natal de 1803. contmen'e prOXlmo, pelo nosso conterraneo que entrou na histór'a
des; o resultado de emas pesquizas não poderá ter, pelo circulo res- Langsdorff voltou mais tarde ao Brasil com@ consul geral das primeiras explorações cientificas realizadas no Brasil c�nduziJo
trito dos que se dedicam ao mesmo genero de estudos, a repercus- da Russia no Rio de Janeiro, e, regressando á Europa em 1820, pela mão do barão de Langsdorff...

'

são que teria, por exemplo, a obra de um romancista ou de um retornava dois anos depois chefiando uma expedição científica ao

poeta. O seu unico prazer é desvendar os segredos da Natureza, interior do nosso país, custeada pelo czar Alexandre I.
sem contar com os aplausos fáceis dos contemporaneos. O naturalista, que morrera doido em. 1852, l'á revelavaoer- � p"'. .

1

"-.,, ..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

florianopolis

AGORA, TOCOS PO'OEM
SAR ·CINHEIRO !

EOONOMI
, ,
• •

Porque d CASA DAURA, dá inic�o este
odes 0:;3 t.e,--npoc-;" corn o fim de bem servir a sua
seU colasse, stock.

SlJOCK NUNCA VISTO

Preços

:nês á sua maior Liquida�ão de
distir�ta freguezia e reduzir o

VARIEDADE INCALCUL/,VEL

assombrar.

A FlUA FEL'IPE SCHMIDT, 19
II. B. Prefira fJ perlado da manhan que:a moviml!wto é

T I N T U R A R I A "'1V E NOE ..SE
i '1��E�m�S�ãO�J�Oaq�U�im�d�a�co�sta�da�ser�ra��

I
J. B. Cordova

e' A SELETA e nada mais fljlUln belo terreno na Praia do �v1üller. plano, com 1.300
.. me-!Jl�liiiiiiiiiiiiiiE_st_abãiile_le_Ci_dOiiiiiiiiiiiiiiCOiiiiiiimiiiiiiiiiiiie�SC�riiiiiiito_ri..Oiiiiiiiiiiiiiideiiiiiiiiiiiiiire_p_re_se_n_ta_çõ..eillS'IiiiíiiCOiiiiiniliiiiSiiiilgnIli8ilililçiiiõeiiliil..e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais

Rua Tiradentes n. 7 Fneo 2:J52
tros quadrados. afetas ao seu ramo de negocias.

Telegramast CORDOVA
;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiiii··iiiiiiiiiiiiiiii. Informações na Livraria Cataríaense, ... ..... .. . '00 00 00' 0'0

àe
Pelos motivos expostos acima, reco

mendalDos á nossa freguezia de lie suprir
de artigos quentes para o pró x imo
inverno, aproveitando as IIrande� vanta
gens que lhes oferecemo5 durante o mês
de Maio, fazendo deste modo uma ecoa0-
mia superior a 20·1.

Para vossa orientat:ão, damos os pre-
�s de alguns artigos: .

Guamição pI jantar (140x 140)
Guarnição pI jantar (140x 180)
Guarnição pI jantar (14ox230)
Guarlllção pI ena, c] dezenhos em côres

Guarnição pI chá. art. de reclame
Guardélllapos p! j:.lntar de Dl. � 1 �$ «

Cuarnicao de renda p] quarto, (7 peças)
Guarnição de renda pI quarto (7 peç �s)
Cortina de renda dezenhada

SEDAS:
Seda Cloqué, c] lá (Reclame)
Seda Cloque, fin:ssima. pi inverno
Seda Cloqué Francêsa
Gaberdine de seda cl lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada ('W côres)
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
S<!da Bayadere
Seda Bayadere Francêsa (Seda Natural)
r/longol Encorpado, muitas côres

Mongo] pesado (Reclame)
Seda 'estampada
Seda Bordada. art. moderno
Tafet,á bordado, novidade
Seda listada p] camisa
1 afettá Xad�ês preto e branco
Seda China Gloria !Miss)
Setim de seda rI colcha, larg. 1 mt40
Seda Laqué o que ha de melhor
Veludo Chiffon Francês (Reclame]
Seda c] lã. art. liso
Seja estampada art. pesado
Sultanita do melhor artigo
Jersey de seda, larg. 1 rnt40
Veludo liso

rot
»

»

II

»

»

»

»

lt

»

»

»

artigo de 12$ por
mt
»

de 7$ t!

mt
»

»

lt

»

»

»

»

»

»

Tecid•• quentes e diyersos:

urna

uma

um

menos intenso.

t.

15.600
19.000
28.000
28.000
13.500
16.000
34.000
52.000
16.500

«

«

uma

«

uma 6.500
R 4.500
p. 12.500
um 5.500

n R,500
11 28.000
e 24.000
e 10.000

5.000
16.000
'13.000
2.800
2.500
3.000
3.700
J .500
1.500
3.50G
9.800

t 2.000
8.500
1.200

um
n

n

n

"

"

B

n

a
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.....1 quo nAo oon.o.... batorIa (2,5 aDlII.)
Immen•• dura..t,lIall.

A

••nda om toda .

Dr ..

........�......�lMil

DEPOSITAAIOS EM STA ..

MOEPCK'E

FlORIANOPOllS
o,:

Filiais em:

Velas e Magn

Blumanllu, C:�lIz.ir. -d .. Sul,

Joinvile, Lages, La.u•• , São

Francisco do Sul

Tullarâo

1j>.r,-,/'

�--_._._----.-..--.

D. Fàma Mundlall_____.=:#_. :t.�

RA 10 X
i: Dr.Pedro Catalão GABINETE. DE .ELETROCARDIOGRAFIA
\ 1 cUNICA

1·1 Diplomado pela Facul- Curso d !In f' t d
�. dade de Medicina da !

e ,""er eiçoaaien o em oenças ao coração

I I Baía (diagnostico preciso das melestías cardíacas por

I Ex-i?terno t assistente do traçados clectrieos)
: I Serviço do prof. MOla�i; CLINICA Di CRIANÇAS DORNÇAS 1)0 SISTEMA

Ex-int@H;o do Dispen�ario NERVOSO

Silva Lima OHdáS curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunto do Hospital médica

� I Graffée Guinle e Saaatorio Laboratorios de Microscopia e Anã-
ii Manoel Vitorino I ises C I inicas

Clínica médica cirurgtca ias Exame§de sangue para diagnoilbcCl da sifilis (reaçõeiõ de
molestias da W d H h T K

CA�EÇA E PEICOÇO
esserrnaaa, e ec t zu, ahn e Sachs Zorge) Diag-

Especíal-sta em
OQ9tÍoo do irapaludismo, Dosag6m de uréa AO sangue etc.

I NARIZ, GARGANTA 11 Exame de Dliaa (reações de Aschein Zondeck, para dia-
OUVIDOS gnestico prM8ce da grawdez). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTOIU. qaido ratllidianG e qualquer pesquisa para elucidação de
18- Rua Trajano -12 ...I.:ft_ft_· ,

�uualCOS••
RESIDENCIA Fernando Machado, 6Hotel Glona

, 1. TELEFONE 1.19

I_D.ia.ri.am.e_n_te.à.as.liill6.a.sill.8.llsm,II; 1iiiiliiiIiiiiiiiiliiliIliliFIiiiiiiliiiLlíiiilllliiii°iiiiiliiüiRiiiiiííiiiiiiiliiiiiiAiiiiiiliN�!!��_.IP�·_.O�L�IHS.�!ii,�.I

Accacio Mo-I

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

n. 70, - Ph01IP' 1277.- RUci Trajano, rr 1 sobra.

alta cirurgia, sinaecologia, (do- I Caíx 1 Postal, tIO. I I Tclephone rr 1458
enças dali suhoras) e partos, ��.�;!!,,�������������.�������.cirurgia do sistema nervoso e �

operações de plastica I
1 Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direíto

I

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de

saita Catarina.
Es�[itorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131·

sobrado sala o' 1
PARANA' SANTA CATARI�

Com prática nos hospitais europeus

CLtNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 1 � ás 12 e dai 16 ás 18 horas.

:;

';,:-:- -:,:,t:. !\:c,\,';;
-

"

It'> ,\�'

IV1 ED I �.�J" C,..;
Especialista em moles/ias de ereanças, nervos

impaludismo e motestias da pele
Tratamento do empaludisme e das malestias da pe-

Tratamento moderno das

le e nervosas pela ,fiutohematherapia molestias do Pulmão

I Consult.-R. jOâ(d)int::, i 3
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 I 1 elefone, 1.595

Telefo�e, 1.584

__--.., -1 �/_R_e,,_o._H__ot_el_G_lo_r_ia_.F_$_ne_I_3_3_3_COllsllMa,s:�Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
_

Consultas das 13 ás 16 hrs,
-- ,-_._---_._---, ----,------_._-_. "

Vias Urinarias

temseu escrip-

Dr. Camará artins

Dr. P. (amara
Simões

� d. D." P.
... Idade

CUNICA �RAL:
P�LI e SIFILIS

Diagnostico das molutias da
péle (dermstoses em geral)
sob confirmação micrescópi-

ca e de Laboratorio.

EL!:!TRICIDADE ME'
DICA;

ALTA F�EQUENCIA li
RAIOS :.iLTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

r
. -_.. , - ..... - , ,.

-

Dr. RicardolGottsrnann. relra
Ex -cheíe da dinic.a do Hospi
.1 de Nar�,. (p.oJeII8Or tório de advogacla á rua

IndÓlg Barkhatdt e Pr�ssor <,

ErwiD I<Eeuter) Vísconoe de Ouro Preto

Especl..... _ cfrurgla
pral

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

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N

.. 26. J,_ ..J]J�f· 1J}L. ,

�\�, <!
--- --- ·�""��==�:S"��������i__

MEDICO-ESPBCIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - PB�COÇO

Consultas das 1 O � 12�
das 16 ás 1 S

-------�---------

.

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 145G

L
Res. Rua Bocayuva, 114

ru 1317
.

�'"'"

.�-

Dr. Carlos Corria
1=""'" ·CU'?t itO·· t-"'·· A·

)I.D�-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO _TO
MAGO, INTESTINO, FIGADO 1S RECTO

CUltA RADIe:AL DAS HEMORRHOIDAS, �HM opa.

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
dlarlamente dlls 5 ás 7 da tarde

s••• §Ai a;o -

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DlrelDr (Js Maternidade;
Medloo dD Hoepllal

(Curso de especíalizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidaãe
até ás 8 1 [2 da manha
e á tarde - Consultors»
ANITA GARIBALDf, 40

Mm rw*&

----------

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvGgado

P. t 5 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

R.

e.

Mo!esic.ié-1S 8 Operações
dos

OLaMOS
OUViDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
------_.--------------

I Dr. Pedro ds''''Moura Feri
,ii>

Assistente do Proí. Sansan, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhai e oto-rhíno do Centro de Saúde

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

II Consultas diarías das 4 ás 6 112

I Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre oe' Oítalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oet. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur

sos na Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil. dará consultas em Florianopolís até 12
DE MA80

RESIDENClA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Traiano. 1 - (junto com o dr.

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

Advogado

\.:
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�A8ENCIA DE VAPORBeI
Companhia Salinas Pf'ryr.as-�io
Prmg Torres & Cia. Limitada ·-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda. ·-Cabo Frio I'Vandenbrando f.x. Cia.·-· Santos

YfAGEl':S Dlf\'ETAS PA.RA O PC'RTO DO RIO Df JANEIRO I
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, I
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANIiIRO, díréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

EDCaIl"cga-se de classihcaçã«, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras s.radas, beneficiadas e em

Itóros etc. cereais e mercadorias elO geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

Rec('�e c-argas de trnportação.]do País OUL do Ex-
tenor, para desembaraço e redespacho para AV·ISO Recebe-se carga" e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

.

as praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

DIi(�VtO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nas Armazéns da

.
SlRVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICaS Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 haras, para. ser conduzida, gratuita-

iIii;iilIilMiIlit".iIiiii'iíii11'iiiüiiíiiiniiíiiiiiiiiiiiiii'iIiiii'··iIi'!'.:.iüiiiilit-_--- -iiiiiF7__--�"iiiiiiÊili'lriil·�wilü·...."..,.,....i1i·��,��� menté para bordo em embarcações especiais,

::Adolar Sch
.

.--------------------------

ElJder� TeJ.t>.gr.: DOLa, - Caixa Postal, 32
USo rRANC�O DO SUL- STA. CATARIl';A

Companhia Nacional de Navega
çã_' Costeira

Movimento Maritimo ..Parto Florlanopolàs
eiras e !:le CarPassaServi 05 de ge

Para o SulPara o Norte

O Paquete ITAGIBA sairá á 13 de maio O Paquete ITAQUATrA' sairà á 8 de

para: maio para:
Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

-----� ������ ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO. 22 508.. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.. '3 --(FONE: 16 35) -END. TELEG. COSTEIRA

A Favorita
Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N o Est ré; ito Ponta do Leal

�
�

�
� Federal e Santa Catarina

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES fECHADOS

���:� .-----------

B I HL E T ES

Banco do Brasil
Capital

'.do de raeerva
1GG.OOO:.OOO$OOO
"21•.74811.0$000

D!CUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

.A.GDGUS • 8O:rUtlllPOND&MTM!lM TODO o PAII
A._NeIA toGAI. !lUA Ta.À.JANO, No 13

Abona. em conta corrente. os s8lúint.a jures:
Dep. com Juros (COllERCIAL SEll UM!TI) 2� ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3� ala
Dep. populares (idem de 10:'00$) 4" ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer q,utías. :oom retiradas tam-

bem de quaisquer importadas).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de' 90 dias

DliPOSITOS A PIU.lO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAi A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporciou.1.

�xpediente: aas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 18 ás 11.30 horas

_ ..� - -

Enaereçol,�telegrafi�: SAT_LLITI

TELEFONE 1.114

4� a. a.

5% c

15 horas

A Casa Miscelanea
--------------------------------------

não precisa de redame. visite suas exposlçoes e

verifique os seus preços

R. T'RA.J.4I'-.NO N. e
�Flori_DopoU.

• J

f'krianopolis-- 1938 ===

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Sclunidt]
Telefone 1.172
Residencia 1 .686

Para mais informacões com o Agente

� .J. SANTOS CAR_D_O_S_O �

I.r-� ���-q��
,

� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fls-

I."
EliXIR D.E NOGUEIRA

� estrutura em con- callzação e direção' :,,, � l'.mpr"li'"docomsuccesaoemt�
IIJI, :nole_.tla.� proveniente. da lJ'PbÜII

� ereto armado de eb, as
�

'" unj>"rezli/J do IlllllI'Ue.

i. e ferro Aparelhamento com

�.
FERIDAS

� plete para censtr-u-
�

ESPINHAS
ULCERAS

� ções de pontes em � ÉCZEMAS

� cone eto armado � MAItCHAS DA Pl!llJ

�
. r -

� ��;�R�RSANCAS
� �. �mEUMATlSMO
� � SCROPHULAS

�
SYPHIUTlCAI

�(';,�_
• flnr.lmeDt. em __
M illttocçe.-IIIIj.....

:��lo�:,,;;.: '.(l!'t·��'Wi1 l'eftI .Ja •

�.. �.<t\,VAR·IA·�
--- M.H...'UIIeII dfl curado. t';::.

·:�rWJf:. !1[PURATlVO DO'ÍAi

I RpADIOS .

2'-\1 ara seu concerto. procurai a

'-� Casa M'lsicaJ, que conta com a

� olicina melhor montada na 0-

� pital,
� Rua João Pinto, J 2

� ASSOCiação
I Comercial de

i Florianopolis
i

A Associação Comercial

Obras .unlrafadas no
..

111;semestre de Floríanopolis tem o pra-
. i zer de avisar que acaba de

� IIe 1137 � jns�a�ar em seu Consultorio
� � jurídico uma See�ão de

Z donte emlconcreto armado sõbre t> Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � {;obraD�as a cargo do
Pente de!ceoc:reto armado sêbre o Rio $, João (Estr. .Curitiba=-Ioinvile) � respectivo Consultor, Advo-

� Prefeitura e Forurn de Mafra � gado dr. João José de Sou-

I
rupE.acolar de Mafra � la Cabral, encarregando-se

Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
Grupo Escolar de lraíí � ou amigáveis de debitos re-

Maternidade de Rio Negro lÁ íerentes a, contas comerciais
� Estação Experimental di Vitãencias emiTijuco Preto (Paraná) - �?e n] SOClOS, po��n�o os

� Diversas construções de residencias � Interessados S� dírígírem á.� _ .. _i\I nossa séde, á rua Felipe
� rtS5��A'VA�.� Schmidt n. 8 (sobrado).

Omar Carneiro Ribeiro
tllVIL

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

IValdelnar I
Burigo I

I

Hua 1151de.:Novembro, 418 ..
SALAS la;'e li

1" ANDAR

Inscrito na Ordem dos
Advogados+Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

Formidave! ! Sandalias e sapetes de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

J menores p: eços, desde 10$000 e dí
retarnente da fabrica.

C'ORrUME -� BARRE1ROS
A. L.HEUREUX

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

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
HUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria -alernã), Não adquira sua m�fJutna sem co

nhecer no:ssos preços e condiçõe& de vend::!.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani.

Rua�Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

Cobranças amigavais e

Ju�i,iais
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANGJ\

Santa Catarina

A DIRETORIA

j .. fi ,

s
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Florlanopolls, -1938

Mil Oportunidades
merciais

I As firmas francesas, a Si -

guir reiacionadas, desejam
nomear representantes nu

Brasil:
=-Machines Autornatiques

Bardet-MAQUINAS AUTO
i\IlATICAS PARA FINS IN
DUSTRIAIS.....

I
--Maisol1 J. Hré Sécrestat

Aine-APERITIVOS, LICO
RES, etc.
E'tablissements Maurice

Lis-AZEITONAS EM CON
SERVA, pretas e verdes.
-L'Acumulateur «Tudor')

-ACUMULADORES ELE'·
TRJCOS.
-Ernest lrroi - GRAN

DEs VINHOS DE CHArVI
PAGNE.

.

- Leon de Graeve, da

ii Belglca, oferecendo referên
c ias, deseja importar CA�
VAo VEGETAL.
�Cia. Irnpresora Papelera

S. A., do Méxíco, especialisa
da em CALENDA'RJOS LI
TOGRAFADOS com artisti ..
cos motivos mexicanos, de
seja contato com firmas irn
portadoras interessadas.

i'.... Skç n co

Casa OríentalNevesMadeiraDr. Joaquim
M EDICO�-OCUL!STA

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro AVISA A SUA DISTINTA FRECUEZ1A QUE r CABA DE RECEI3ER UM

GRANDE r.. VARIADO SORllMENTO DE ARTIGOS Pf\RA HOMENS,

SEi'�HORAS E CRIANÇ'\S, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O ,MEZ DE MAIO

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
I

tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sal1son, no Hospital

da Fundecão Callrée-Cuinle do Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para' a sua especlalldade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rl.,la João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

o Ic ent
.

I as a ra

15

A Eletrira Marceneiros

quinta-feiraPrecisa-se imediamente, de
.,

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

nisch. Florianopolts.

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

TOS PROCUREM 12 de
ELETRIC,A,A

! Oficina de marrnore IIi e granito de Carlos ,.'
Zech I

I Executa qualquer serviço de I"
A Elétrica ; turnulos. estátuas, placas e cruzes II

.

de marmore.

- -- '
. _- Compra-se e vende-se marmore.j

- wa""';;;;;;"'w IA dA 4MA ri t �hW!Rí� \
I

Ilnternational Machinery CG�ftpany
i'

Engenheiros importadores u Rio

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VÉNDA. POR
PREÇOS SEf\/[ COMPETiDORES NA PR,Ll,ÇA,
MATERIA!� ELETRICOS, LU"TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
.-------------------------

Concertos e limpeza
de maquinas de escrever.
rádios e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n· 66

NOVIDADES! VISITEM
I Rua João Pinto n. 14

'I

iI A. ltal ia perdeu o do ..

. minio no Danubio
mE

ROMA, 5--0s fascistas
reconhecem espontaneamente
que o sr. Mussolini já per
deu grande parte de sua in
Iluencia na bacia do Danu
bio, mas acrescentam que o

Duce pretende manter a sua

posição no Biener e no
I
Adriatico, contra qualquer in
cursão da Alemanha. Isso ex
plica, segundo êles, por qu.
as relações da ttalia com a

[ugoslavia se tornam cada
vez mais cordiais. Considera
se significativo o fato de ter
sido a [ugoslavia o unico
pais a enviar uma missão
para assistir as manobras
navais em Napoles. amanhã.

Os demais paizes serão re

presentados pelos respectivos
adidos navais.

Srs. l:� g("'i('�l..dtores e lndust"r""jais!
./lumen!J? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo-

! micos, TRATORES, AUTO PATHOL. COMPi,�ESSORES, BRITADOf<ES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar'
Peçam informações e catalogas ao Representante e Vena

deaor exclustvo no Estado

AVIL.A1-1.
Escritor'io RU(Sl Censo Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "'Aviia." FlorianODolis

" A Md
;

&

SEUS FILHOSVísta BEM
Lindas e graciosas confecções

na A C
para meninas e garõlus

PIT
,

50

L.
Mafra

·

esquina da TrajanoConselheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Seria um paradoxo, uma atitude iniustificaval, uma
tolerancia absurda, a de permitirmos o funcionamento de
partidos €'Stranjeiros. Se tolhemos aos nacionais o direito de
fazer política, com maioria de razão não devemos conceder
essa regalia ao estranjeiro. E há justos motivos para êsse pro-
cedimento. O imigrante que vêm para aqui fazer política,
fundar organizar:õ�:s partidarias, o que equivale a transportar
para o nosso ambiento as Ruas lutas e os seus ódios êsse
imigrante é um elemento inutil, senão perigoso, que 'ao in
vés de tral.al.iar e produzir, apenas perturba. Deve, pois,
sôbre êle, recair a fisCD]iZ:JÇUO rigorosa das autoridades, que
não podem transigir Com os que se esquecem de certos de
''''l''''l (jCC contraem ao solicitar e receber a nossa hospita
lidade.

A tolerancia e o descaso por êsse assunto estimula
mm muitos estran ieiros aqui residentes e vimos a Iormação
de várias sociedades de caráter politico-partidarío, o exerci
cio de atividades estranhas e até prejudiciais, como aconte
ceu em nosso Estado, onde o govêrno, apoiando decidida
mente a patriótica campanha nacionalizadora do bravo gene
ral Meira de Vasconc elos, foi obrigado a tomar medidas
d_rasticas, quer no que respeita ao ensino nas escolas prima
nas, quer mandando fechar os núcleos nazistas.

Por interrnedio desses nucleos é que se ia sorrateira
mente fazendo a infiltração de doutrinas exoticas, que se
procurava constituir minorias raciais, prontos a reclamar di
reitos e provocar inciden tes desagrada veis, sem falar nos pe
rigos Iuturos de tal propaganda.

. ..

O decreto recente do governo federal veio liquidar rdef�n.ltlvamente a qy:stão;, a proibição formal das atividades
pohtlC�S dos estranJell:os, e uma medida de grande alcance,
que so.,poJe ser receb�da com aplau�os, p�is nos garante a I Achando-me quasí restabelecido dos ferimentos que recebi no

II
tranquI1ld?d� e a paz mterna e benéfica ate mesmo os ele- i acidente de que fui vitima, no dia 5 de fevereiro u'ttímo, não possa es-
mentos alienígenas.

� I
quívar-me de expressar publicamente a minha Imorredoura gratidão,
aos Exms. Srs. Drs. Antonio Vicente Bulcão Viana c Ricardo Oottsruann,

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

,que,
como meus médicos assistentes, grande interesse demonstraram-_ ....._-, --- __.._ no meu tratamento, quer visitando me asstduamente, quer empregando

todos os recursos para minorar meus sofrimentos; aos Exmos. Srs. Ten.
CeI. Candido Caldas, disno comandante do 14'. B. C. e c apítão Silvio
Pinto da Luz, esforçado ajudante do mesmo B.1talhão, por tudo que a

PROGRAMAS "'E HOJE ••mim foi facilitado, durante a minha enterrnídade; ás dignas e vírtuo- U

sas Irmãs de Caridade, que me serviram de enfermeiras, pelos esforços,
cuidados e desvelos despendidos para o meu pronto restabelecimento: A'S 5, 7 e 3,30 HORAS:
ás pessoas que me socorreram no momento do acírlente, pelo muito que
fizeram, empregando os primeiros recureos aos SCllS alcances, aos di;jnos O estarrecedor filme seriado

ENLACESauxiliares da Policia Civil, que se prontificaram, com o maior cuidado, com Bela Lugosi, Herman Brix e

: em recolher-me ao Hospit�l.d(� Carid"j.;; a todas ;lS,p�3!l(laS amtg ss
.

que I Joan Barelay Terá legar, hoje, o enlace nu-I me honraram com suas VIsita", quer naquele hr.spltal, quer em mínha �

resídencta, pelos momentos de conforto qae ma pro aorctonararn, O MISTERIO DO BAlHRO pcial da galante senhorinha Li-
i A todos pois, renovo os meus agradccímentos e rogo a Deus

.

CHINEZ dia Mira Correia, filha do nossoI para que lhes recompense os benertcíos que me presraram e os votos de :.J •

prezado amigo José Ferreira Cor.I felicidade que me desejaram.
Preços:-l$OOO. reia e de sua esposa d. Maria

: Florianopolis, 6 rte Maio d:! 1933 (n) JOÃO PERMINIO DOS Correia, C0m o distinto jovem

il��_NATOS·Dr':lo jO�fP-�.UN'. A S---{,"-�-W- Il=IOSON I CINES �OROADOS ��:���.Silva, empregado 110 co-

U !JlIL � U ri. t. S i lU REX, ás 5, 7 e 3,30 horas: Testemunharão o alo, no reli

VOLANTES HIVAIS com Char- gioso, por parte da noiva, o sr.

I Q. I D th UT'[
Antonio Correia e senhorinha

es uig Py e oro y nl son, Zild C
.

dHEBATES FALSOS com os 3 I. a orreia,
_

e po.r parte I)

P têt nOIVO, o sr. Joao Leite Camarzo
a ,e as e

I h No civil d'O TEZOURO OCULTO-inicio e �en ora. o ClvI ,.�or paI't�, a

}=> 1 h G R th "VI' noiva, tenente Hef(;llw da Silva
com \a p raves, u 1 IX e

h d
.

D 'd O'B
. e sen ora, e pnr parte o riO! vo,aVI nen.

H b t T'b I hP' -1$000
o sr. um er o I a e sen ora.

reço. Aos nubentos desejamos farta
mésse de felicidades.

língua I N_O��_ _yJ__ �_�
lI!JftIiI'BU1 _."

. . I Faz anos hoje, a gentil senho-desembarque dos estranjeiros de- .

h H IM' ,l'l' t fílh d, .

d
.

d I
nu a e y ana, une a I a o

vera ser registra O, cnan o-se o
J I

I d
.. -

C Ih d nosso conterraneo sr. uvena
se o e imrgraçao e o onse o e

I P t
I·

- C I
. - I or O.

migraçao e o oruzaçao, o qua
se compõe de set: membros, no- O dia de hoje, assinala a pas
rnea�os ��lo presidente da He- I

sagem do aniversario natalício da

��bhca . .Dstabclece que o� estran- graciosa e inteligente menina Lia,
jeiros que se encontrem irregular- diléta filhinha do nosso confrade
mente no Brasil, desde a publi- Cassio Luz redator do «Ú Es-
cação desta lei, têm cento e vinte tado »,

'

dias para regularizar a sua per-

NOIVADOS
ODEON., O líder dos

cinemas

FIL'_fROS"o"

IPara motorl's trifasicos e mo- ..$•••••C)••{;G)•••••••®.\t•••e5e�eee4lUll®�ctIl8®0eel••G.fj6t••8 HOYAL, ás 7,30 horas;
nofasicos,oR mflis eficientes, pl'O-. .Está em Flo�ianopolis o con- .. @} I A VOZ DO OUTRO MUNDO
curem na casa I ceItuaJo comerCiante sr. Waltl:r : Bar e Dest::lur�nte "E L� 11 F-"6i� �" J.:' com LioueI Barrymore.

A MUSICAL I Mueler, operoso prefeito muni-,i n u u .II .A � i Preço-l$OOO.
Rua Jn:;:"" Pi"li"", 12 cipal de Timbó.

'I • 15'" Ii:>.I 3 IE R 1�� ..JI 40 CI.......... "V • Praça ue l"iovembrG� - S(�. ua U'i)u{llrheS •

--------------1 =! !...
Recomendamos 3([)S srs. Viajantes e ::

J ust!Jl
• '"

II :'. Exmaso faBuilias o Dal" e 1l1estalltiQª?1�!te �.>,u u asplraçao "" "ELITE"., pO,i· sei" 411 mellun· da IUea(!3 : i

I•
de FlorianOi)olis. IS IA população de Cresciuma an- :i :

seia, com justiça, pela creação da I : Cosinha ótima e a vista di!) freguez :: Está em festas o lar do sr.

00marca naquele futLlrosomunici·i. MAXI!"iilln ASSEIO E !. , FAM�D 1,"-0 : ,Miguel Mandalis e de sua Renho-

p�o. Cre.scium� possue mais de I I••"
- XCIUSIVameJ1te u ���.''''IIn

� Ira, com 0 nascimento de seu pá-
vlllte mI! habltantes e naquela zo- 'I $.Il••e••e••••"•••••�••*.@....Cillee.e.e.CI@9.f,)$.()@�®.8f)f ,'mogenito, que recebeu o nome de
na está localizada a mai0l' bacia

I
-------- ------------,.----- Jorge.

�:b3:����:Oq!���:�e� de miné-

A G· A L O S VIAJANTES
Ao que nos informou o sr. tte.1 .' . (Via terrestre)

Alcebiades de Freita!'!, digno de
legado da Junta do Hecrutamento
naquela circunscrição, deverá vir
a esta capital, dentro de breves
dias, uma comissão composta dos
elementos mais representativos da
quele futuroso municipio e chefia-

,

da pelo operoso prefeito sr. Elias;
Angelúni, que pleiteará junto a H.

excia. o sr. Nerêu Ramos, a satis·
fação de anseio tão precedente.

RIO, 5-Telegrama de Nova
York informa que a Associação
dos Confecionadores .está moven

d. uma uma ação �o valor de
500 mil doIares contra Twentiet
Fox, sob a alegação de que foi AMOO E LARdifamada uma casa de chocolates, Dr. Po;]dro de Moura farro .

.

RIO. 6 Prosseguem no Minis·
Ad d terio da Fazenda as reuniões dasna última película de Shirley vog a o

classes interessadas no regulamentoTemple. F<ua Trajano 1. (sob.) do imposto rte consumo.
lfII..-lill..llia8:llIllPt:.1i,PIIl'....rnzrrBllm__II!IISfIllli.........-illllllillllr=m_IIi===n IIRll'L wllÍ-.r_FIIÍ II..._-__.."T;.�MMI[JtWI!IIilIIiIIIII_·_eil!&&4A lIrrmrDllillalllllllil'!IIMMlll!Jlllai91,wIl4I11'I!".-_'••IIII__IIIIAIIINIII"__imi"""'i"""M_W_WIllM!IIi' *.

Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos

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

CE I:)ORÀ.rI Rua Conselheiro Mafra, 17�esqo R. Trajano, 2

concurrentes

CARTAZES
DO DIA

OS PO�'TICo;ll
I

-

------------------------------ I'

o Brasil na con .. Pliblicações em

ferencia do Tra- estranjeíra
balho HIO, 6 - O decreto regulando

a imigração, assinado ontem, proi
be a entrada de estranjeiros mu-

RIO, 6 O sr. Cetulio Vargas
assinou decreto nomeando o sr. VaI- tilados, invalidas, cegos, surdos,
demar Falcão, chefe da delegação indigentes, ciganes e tambem os
do govêrno brasileiro á 24 sessão da portadores de afeções nervosas,
Conferencia Internacional do Tra- saentais, alcoolistas, tuberculososbalho

O sr, Helío Lobo foi nomeado leprosos e outras molestias inle-
delegado e os engenheiros Henrique to-contagiosas, menores de dezoito
Doria de Vasconcelos, Paulo Leo· anos e maiores de sessenta, de
polco Camara, Dulfe Pinheiro Ma- sacornpanhados, (Iue não provemchado, o bacharel Oscar Sar a íva e
o sr, Oscar Dusendschen, conselheí- sua profissão, além daqueles elas-
ros técnicos junto á mesma delega- siíicados como indesejáveis.

" Determina que a contar de
dias da assinatura do decreto,

manencia.
Proíbe, ainda, o decreto lei fi.

30 publicação de qualquer li vro, ro-
o lheto, revista, jornal ou boletim

em língua estran ieira, sem pre
via autorização e sem registro no

Mm.sterio da Justiça.

I
cão,

AGRADECIMENTO

Cruz nnl
Limões

Walter Muelerfesta
Saco

da
dos

Realiza-se hoje e amanhã no

Saco dos Limões, a Festividade
de Santa Cruz.
Hoje, á noite, haverá novena,

a qual vem se realisando desde
segunda-feira desta semana.

A's 22 horas serão queimadas
di versas peças de fogos de artiíi
CIO, em louvor a Santa Cruz.
Domingo haverá missa ás 8

h iras e outra cantada ás 10 ho
ras que selá abrilhantada pelo
C0:o das alunas do Colegio do
C rração de Jesus.
Durante as festividades, tocará i

a af'inadissima Banda Musical
cA \lOR A AHTE».

(Especialista em doen�a�j dê Senhoras
e �reon�@§)

mudou seu CONSUI....rORIO iUU."ill á

Ilua Felipe Scblnidt!) 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horai

Reconhecinu�nto
"de jure"

NA

BURGOS, 5 Na reunião do Ga
binete realizada hoje, o sr. Jorda
na declarou que o fáto do Papa ha·
ver elevado a nunciatura sua repre
sentação junto ao general Franco,
significa o reconhecimento "de ju'
re" do govêrno Racionalista.
--------------------------,

Por difamar
uma casa de
chocolate

orracha
D E

SE NAR!DEIXE
Dê Dlais alguns passos, e vá ali na

" V E N C E O O R

v-

TA
D o

ANIVERSAR.IOS

Ocorre, hoje, o dia do aniver
sario nata licio do jovem Gustavo,
filho do sr. Filomeno Arantes.

Transcorre, hoje, a data ani
versaria do sr. Vidal de Oliveira
Cruz, comerciante nesta praça.

Assinala o dia de hoje, a pas
sagem do aniversario natalicie do
sr. João Ferreira da Cunha, co

merciante nesta capital.

Contratou casamento com a

gentil senhorinha Heloisa Vieira,
filha do nosso distinto confrade
Sebastião Vieira, o sr. Simão
Gonzaga.

Realiza-se hoi'l civil e religio
sUmente no distrito de Capivarí,
o enlace matrimonial da gentilis
:;inla senhorinha Emilia Steiner,
diléla filha do capitalista sr.

Francisco Steiner, com o sr. Pau
lo Selborst, agricultor naquela
Zona.

NASCIl\IENTOS

Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação CruzeiroLtda.:
-Antonio José Dias, Maria Cam
pos, Hetelvino Brito, Antonieta
Correia, Luiz Damacemo, Michel
Fatuche e J03é Oliveira.

o imposto
de consumo

"

,
•

7 ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




