
,
.

��':� 'STf'�"j!'�, tl ,�'I ,h '

� I" �'. GA �HARir\l,
�{ .

'="".._.........._..__....._.._! I
':" BIBl'Q; HfGA

I GENERAL OSORIO II M:
.

POR�_iGA ;
·

= 0, .111-", I J

:
t

Iniciou-se no dia 19 do corrente a semana de ho- !
:. Ienagens a um dos maiores vultos da nossa Historia Mili-
• tar: o imortal OSORIO. Foi no dia 1. de Maio de 1823 que •

=.0 o grande soldado verificou praça como voluntário na cava- I ANO IV I
laria da Legião de São Paulo, ainda com idade incompleta, ---------------

: pois não tinha 15 anos. Foi nêsse mesmo mês que êle jurou :
: aA constitui.ção de Brasil e t�Ye o seu primeiro batismo de IUMA "fi:! O � nG 1ft) A"IlJ'!'J 11 om "!ti

f� ��!�de�S����li��lfesl�ea��lsda��c��P�:�21�' e����:����'se ��� I . � �__�_. _ .._� ·_�_A_A f�_�_�.. ª�CA I Interessante entre-
I' uma bravura sem par, nos pequenos entrevéros com os por- I

, ......_._w=-. M"__ p- ...._,_",.." ·

t d �� d P I
: tuguêse;:, cabel�do-Ihe ainda en�rar triunfalmente, ás ordens i I

. . VIS a o Ir. au o
: de Lecor, no dia 14 de Fevereiro de 1824, quando as tropas •

�

: brasileiras .capturar?m a .cidade de Montevidrl:, tornando-se : Dala Aflalo
., o legendário guerreiro, soldado da Independencia. •

: Foi neste mesmo ano promovido ao posto de alferes, :
: iniciando-se assim, a SUB carreira de oficial tão hrilhantemen- :
: te conduzida em Ir.da a sua vida militar. &

• Corno é conhecido, achava-de na fase de organisação o I
: Govêrno dp Lecór. quando teve contra si fi investida de An- :
: tonio Lavelleje. No encontro de Sarandy, Osorio teve um :
: papel saliente, pois, acudindo com o esquadr�) em que ser- �
• via ás forças de Bento Gonçalve�, viu-se inC'JJinudamcnte �
3 cercado sobrevivendo nessa enica fase o valoroso soldatlo e @
I"i} 1 TI' , .

I 1 j
. q"

, a gumas praças, eve ogo apos, enseja (e S8 var (e uma �I- (l

i tuação crítica o chefe Bento Manoel, sendo por este abra- �.)

� çado e sua bravura exaltada. �
; Ter.llIjn.�da a_luta tom a Independencia d� E"tado Orie? :
: tal, 0801"1(1, ja então tenente, voltou para a CIdade de BJO �
• Pardo. afim de servir numa unidade ali :.'(fundl')'lc]a. €I

: Ha nêsse interregno fi fase romanesca du então t enen- �
: te, r-ujo dest ino Ih!" armou a cilada, desmoronando os seus em

: sonhos de amôr. Cumpungido, ferido em seus anceios. o�()·· 2
• rio procurou esquecer o seu amôr infeliz, derlicanrlo-se em �
: combater os malfeitores que infestavam a fronteira do Ilio @.

: Grande do Sul. =
: Por suas qualidades de nobre soldado. trabalhador in- :
: fatigavel. quando ainda Major, recebeu de Caxias o seguinte :
., e signif'icat ivu elo:ôo:-«MajoT', tenho admirado sua conduta. tl

.0 ,. ]' 1..J
fj

• corro q;>!" interinamente comam a e mo exemp o ne as- •

: seio, d« disciplina f' valor. O Governo deve-lhe uma prumo- :
: Ç80. : I

� Promovendo-o n?ín Ih(:' fará favor, mas ius1iça. Previ- ::.
e U(,-!, ri", 11,11(' ,(\(1 ,'irjyir·me :w Mini. tro ria Cllcrra neste • i
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; c!r pf'hrir'" j .'hp .. ma �+\�?ír' [mporlan to DI) Uruguai, �.
v I iç",�l( ("�I 1'! 'i:_. 1 j'-·,.ftntC' :(·:;enlp{'nhadf�. :Fur SU'l desra- (F

�
�

� cada alll['(;i" ('ri) fVh,nte Casero'l, qunndo Rosas tentoll um �

: golpe, foi ci! adp na s�guinte ordem do rl ",1 ;_; de Fevereiro: �
� -«N0 pin i! i (la b:<talhn 08nric) tidl", ilunqueadü com o �
� 1/' rll 1 (,[,j I' I , � ,lO 1f11Jmgo !' j n flil'jn",!he grandes :,;
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til (iH liphH. linl " 11 ,-'il)!' ,I'" ,i" . 'fi
• n
• L"I!" fi f'':'' é '. ..:' c· I ()ll,'1 e 1'<)11 lé'Cll- If'�

I 1;1r!O ('(Im [l lllsilllliu de dígfldLa:-i(, riu Cruzeiro. OZ')I"iu L0\"! .2
• qlle lutar contra as investidas dOfl politicos locais que tudo �
• fizeram para destitllil-o de seu comando, felizmrnte tod<l? :
I InRhgrarla., pois o impenldor conhecia a inteireta ele geu C1' i
• ratl'r. i!"f.li1eZaU�o as intligas f(Irgicadas, com Iilua ptomoçik •

•
i ao posto de brigadeiro. I

Pl'li.tic" "pia fatalidade historica, nem por isso esqneceu I
I sua c, ,udiçâ() de ''IlHado sempre ao serviço da P>:ltriil. Foi ad- I
•

versario de naspar Silveira Martins na qu�tão religiosa.
fi

: Fundou o Partido Liberal onde mostrou o seu tino politico, E)

• . aparando as ambições geradas na partilha dos mandos, I

•1 Contornand,) os óbices, ele demonstrou antes ele mais :

.1
nada, o seu acrisolado amor pelo Brasil. A figura do grande ;

RIO, 21-Além dos quatro sa,

.

soMado se f'leva aos paramos da gloria quando abrirl'los a _
cerdotes, foram prêsos, ôntem, em

i pagina de sua atuação na Guerra do Paraguaí. Evocando : Niteroi, mais dois padres: o rev.

súa estirpe de soldado sentimos fremitos de entusiasmo, mor- I Joã') Ridder, vigario da matriz

I• mente q(lando lemos' a Batalha de Tuíutí, em que se tornou :
de S, Sebastião do··'bairro do Ba1·

heróe, em nome da Patfia agradecida, :'
Os jornais noticiaram amplamente) haver o presidente Getulio Var- reto e mQnsenhor Conrado Jaca-

I Achava-se o exercito acampado nas redondezas do Pa- • gas, apos ter enfrentado corajosamente os crmiinosGs assaltantes da sua residen- randá, vigario geral da diocese da

ço da Patria, tendo á frente o. Estado de Belaco, Ozoriosen- : cia particular, dado um passeio, a pé, até a prah, do Flamengo, acompanha- vizinha capital.
tindo que a vanguarda do' Exercito, se achaV"a demasiada· I· do apenas do seu ajudante de o,'dans. A gravura representa um flagrante des • Esses prelados foram recolhidos

: mente exposta, foi contrdditado por Flores, que tal lião a- se pas ..... d d· man;festa- ao palacio Episcopal, onde J'á Se

• h FI t E t 'd d té' SÇIO, ven o-se o povo, enhllsi:lsmado. prestar-lhe gran losa •

•
e ava, ores a ravessou o s ero sem novl a e a no melO- lIÇão.

� , achaJ;ll prêsos, tambem, sob pala I

.1
dia, quando sc realizou o que predis3era Ozorio, De um relan- I _

v.ra mais quatro padre!'!.

ce, compreendendo a critíca ,;ituação, tal qual um furacão
•• INSTITUTO DOS ."'0-1
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I
que nada respeita, arremeSS0u-se com seus Batalhões sobre '-.I I '. �

� �v.t1l AGENTESSECRETOS

os Paraguaíolil. que, surprezos, retiraram-se em debandada, dei- I MEBCIA.IlI0S 1200 A
v.�

i NA CATEDRAL ME-

I xando no campo da lu1!Q numeroso� mortos e feridos, Essa I Transcorre na data de hoje o
I presos �ara I l.'ROPOLITANA WASHINGTON, 21-No dis-

I luta, verificada no dia 2 de Maío· foi o inicio dos grandes ·1 quarto aniversario da promulgadio D
- curso hoie pronunciado pera.te a

• ,feitos militares do grande Cabo de Guerra, No dia 23 de I pelo eminente Presidente da Repu: a eten"{lO Conforme fôra anunciado, rea- Casa dos Representantes, o sr.

• !'Maio os chefes dos Exercitos aliados, deliberaram para o dia II
blica, sr. dr. Getulio Vargas, do DE· � lisou-se, ôntem, ás 8 horas da B S

• '\iH CRETO LEI n 24 273 d 22 d
yront cott renovou as alega-

• '24 á tarde um reconhecimento sobre a ala direita adversa-
'. . ,e e Maio manhã, na Catedral Metropolita-

I
de 193�, que creou, em nosso Pais

ções de que agentes secretos da

•
ria, Como acontece nas vesperas de uma batalha, planos são

I·
o INSTITUTO DE APOSENTADO' RIO, 21 - Na madrugada de

I

na, rllandada rezar pelos diret0- Alemanha, Italia e Japão estão

I traçados, uma vida ativa se faz sentir na tropa a . se empe- RIA E PENSÕES DOS COMERCIA. ôntem. áS a�toridades da Dele- res e funcionarios da Compa.hia atuando nas Américas Central e

I.
nhar, onde chefes e subordinados se irmanam no mesmo ob- ��o�!,ag()ra c_on�ider�daamaior in.=-! �a?ia Especj�l de Segurança Po- Telefonica Catarinense, missa em Meridional, onde se esforçam por

ietivo para alcançar a vitoria tão almeiada, E, assim, pas-
tI �lçao de p,e�ldenCIa e assistencn 1 htlCa e SOCIal removeram para ação de de graças, por terem saí- disseminar as doutrinas totall'tarl'04I

d. 23 d' 24
- f'

,

f b 'I A • socIal da Amenca do Sul. I Cd' -,,� d 'I d
"

t d
.. ....

•
sou· se o la ,e o 18 nao OI menos llltensoe � fi, .�. ?i�er-se do alcance altamente pa-

a asa e Deten�a.? e.�l ,autos- o I esos o CflmlllOSO a enta o e tambem por conhecer os segre-

• alegria sã e contagiosa dos nossos soldados foi grande no dia I tnotIco e significativamente huma tronsportes da PohCla CIVIl, 200 do dia 11 do correntemês, oemi- dos militares do Canal do Pana-

I 2<1 ao terem notícia que o General Osorio tinha sido nomea· I na da obra, com a execução do DE, prê"os que se encontravam de- nente presidente da Republica, '

:�du BARÃO DE HERVAL, • CRE�O-LEI n. 24.2_73, seria insistir tidos em coftsequencia do movi- sr, dr, Getulio Vargas e sua ex,
ma,

: Nessa ocasião como um agoiro sobre nossas tropas, es- : :�ad::�\\��d�a����:v�f�����s�::n� "imanto subversivo de 11 do cor- família, e demais pessôas que fi- Estado, oficiais do Exército, d�

i trugiu doiado PclraguaÍo um foguete sinalizando o inicio daS ·1 INSl'IT�TO DE APOSENTADORIA rente, I
zeram a defesa do Palacio Gua- Marinha e da Fôrça Pública;fun·

hostilidades. A esstl sinal, seguiu-se o nervoRismo natural dos E PEN�OES DOS COMERCIARIOS Todos os prêsos são inlegralis- nabara. cionarios federais, estaduais emu·

• grandes momentos antes de um combate, 32,000 homens sen°
cumpnndo, com zelo louvavel, a suo tas convictos e implicados Il0S' O áto foi assistido pelo sr, dr. nicipais, além de grande llumero

I do 21.000 brasileiros, 9.000 e poucos argentinos e aproxima- I �::!�ão� humana finalidade de sua! aconteeillj(�ntos nos diversos as- Nerêu Ramos, ilustre ,interventor de pessôas de todas as chll5ses

: damente 1,400 uruguaíos se achavam r6partidos na vanguar-. A "GAZETA", qlle tambem tem Ils:lltos praticados nas residencias Federal; coronel CandIdo Caldas, sociais.

: da e nas álas, Destas a da direita era comandada por Mitre I, seu corpo redatorial e ac!ministrati- t
de altas autoridades da Repuhlica, comandante' 'do 14 B. C.; coman- A solenidade, que se revestia

• e a da esquerda por Ozorio, sendo que a vanguarda estava .\ vo sob o amparo e assistencia da
I

•

dante Cristiniano Aranha, capi- de tocante imponencia, foi abri-

• I'
poderosa instituição, apresenta suas I tão dos porto' tenente coronel lhanta..la pela banda de musica

I
congratulações, pela data, ao Insti· 1

�="---�""""-"-"�_.""''''K''-''''l' C 'd' R
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((;oatioua na 8. pagina : tuto dos Co�erciarios, representa- .
�ntl 10 ,ep", coman ante li da nossa milicia estadual, fazen-

• [dO nesta Capltal na pessõa do digno f prezado amigo sr. Sebastião de Car- Força Pubhca; Mauro Ra�os, do-se ouvir, durante a cerimonia.
..................................................... gerente de sua taixa lotai, o nosso t valho Costa. prefeito da capital; Secretarios de um afinado OOro.

flor�anopo8is, Domingo, 22 de Maio de 1938

, " "
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o ilustre e operoso Di ..
reter Regional dos Cor
reios e Telegrafos, em

Santa Catarina, dr. Pau
;0 Dala Aflalo� concedeu
a A GAZETA uma impor
tante entrevista, a que
daremos publicidade em

nossa proxlma t)d�ção.
CLUBE GERMANIA

Festejou ôntem o 76' aniver
sario de sua fundação o Clube
Ceunania, decano das sociedades
recreati vas desta Capital.
Foi um dos seu s fundadores o

maestro Guilherme Hautz, então
diretor da sociedade musical EU
TERPE, transformada em uma

agremiação com o fim de aproxi
mar os membros da colonia alemã
do meio social brasileiro. Quando
da vitória do nazismo na Alema
nha, a diretoria e a maioria d08
seus associados não permitiram
que alí se implantasse crédos de
extra-fronteiras, e agora na cam

panha vitoriosa da nacionalização
em que se empenha o Governo
da Republica, a velha sociedade
de élite registrou 0'1 seu� estatu-'
tos, como genuinamente brasilei-
ru.

Em comemoração á data festiva
teve hWflf Antpm nfl Rérlp rll)· ri,?

,
L,. . .t,;L lJi:f.fw;' lt!�l grande Ílpi!e

i I{ue di'flll'T.' U 11 .. maién' uIljmn�ão,
! lUfíl.'":J,_: 8::. dan,.us .:.té <.It.& roa,

1���i;TOS-- ..

��LEVEN� ...

"

Esteve ônten: e." \ ú,it·
sa redação o sr. 1.;'''[-''''' ,

heimer, esforçado rt'pl'l'8f'n t,.. ,

S, A. In:nà(Js Level', qlle te;,

.;enl ileza de nos ofert,1)' '.':
amostras de produtos darr" o:,

ditada fábrica. Destaca··se �'

·ies a Pasta DeIltifricia Levpr .'

I'. recomenr:adn (o;no ::;rr�o sem

"imiiai 1,[1 nussa i.ndustria, acún

-lelhado pelas maiores sumidades
Idol1 tológicas.
Gratos pela gentileza do sr,

Ho ·hh"lIlIcr. fazemos os melhon��
votos de bor'..,; Ilf'g(,C'ios,

SEIS SACI�RDOTES
PUESOS

"
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realizadaDiscurso pronunciado
Prefeitura Municipal deda
E' necessário que avolume o sentimento de petriorismo

em nossos corações, para que tornemos o B:asil, no conceito dai
nações, �jgno de profunda admiração pelo valor de um povo culto,
cheio de convicção cívica.

Façamos do sentimento de patriotismo, vibrante nos nossos

corações, a muralha que ha-de se opor ao avançar das idéias ex

tremistas que: buscam a derrocada do nosso regímen de liberdade
de paz e de trabalho.

Faç�mos do sentimento de patriotismo, a força que em

nós deve existir, para colocarmos acima muito acima das idéias
que importadas do extranjeiro, pretendem transformar o Brasil
numa colonia, onde imperarão as idéias derroristas de Moscou, de
Berlim ou de HOffia.

Sim! Meus senhores, façamos do sentimento de patriotis
mo, a br:;3 civíc . .! que nos colocará ao lado do espitito magesto
so que no momento encarna a nossa nacionalidade, Getulio Var
gas, que no momento, tão doloroso e tão cheio de angustia, diz
ao mundo que o Brasil é dos brasileiros.

Sim! meus senhores, façamos do Brasil. a patria que ha
de no futuro, dizer ao mundo que o regímen liberal-democratico,
é o que satisfaz plenamente todos os anseios de um povo que as

pira um regímen onde a lei dita normas seguras ás diretrizes
pelas quais o mundo terá que avançar na escalada . volutiva do
direito, da justiça e do amor.

Digamos ao mundo, que o brasileiro é a sentinela avança
da dos ideais de liberdade que sempre animaram os povos na

conquista dos legitimas direitos das gentes.
Digamos, bem alto, que o mundo repele idéias que rele

gam para o passado de dôres morais, todas I\S ideologias que
agrilhoam o pensamento humano e que Getulio Vargas, é o ideal
que fez realidade as nossas aspirações.

Sejamos os elementos de que a expressão maxima da de
mocracia, Getulio Vargas, encontre o apoio para realização do
seu vasto programa de trabalho, de ação, de justiça e de orga-

pelo sr.

Biguassú, no

Luís Martineli
"Dia de

mzação.
Que o entusiasmo que óra nos empolga, seja a prece

sentida, evolando pelo infinito, abeirando-se do céu sentindo a

espiritualização de nossas almas, que, na esperança de melhores dias,
vai depôr aos pés de Deus, toda a fe que nos anima.

I )rece que arrancamos do recondito' das nossas almas,
como fag'Jlha� de luz, iluminando a estrada do ideal, todas as

aspirações que de há muito tempo, desde os primordios do ad- tal do
vento da Republica, acalentamos com carinho.

O Brasil, pela mão 00 maior, entre os -maoires brasilei
ros. executa o seu vasto programa de realizações, imprimindo em

todos os setores das atividades, nórmas pelas qnais. seguramente,
seguiremos a passos firmes na conquista do lugar que merecida.
mente devemos ocupar no conceito geral das nações.

A nossa patna se ergue nos corações dos seus filhos, PIl
ra se erguer lia coração do mundo.

Os costumes se reformam, e tudo, num rítimo harmonico,
se encaminha para a gloria.

A lei começa a ser rejeitada pelos que até então eram

rebeldes.
O direito, hoje constitue um uaico ponto de vista dos di

rigentes.
E' que o brasileiro começa a sentir a necessidade. de to

dos se harmonizarem com a Lei, conside-rando que ela deve ser

a orientadora de todos, esmagando paixões incontidas, interesses
descabidos, vendo na igualdade de direitos 1\ unica f6rmula de esta
hilidade de um regime e de um povo que quer avançllr na côn

quista dos seus legitimas idéaes.
Getulio Vargas, imprimiu um traço de segurança aO nos

r,o destino, cumpre que por êle nos orientamos, dando á êle

tUdO,quanto de melhor em nós existe e que consiste no irrestrito respei-
to ás leis.

Mas para que se realize de conformidade com os nossos I
ancews todo êsse programa de atividade, no comercio, na lavou
ra, nas artes e nas ciencias, preciso se torna que como brasilei�
I'OS, nes::e momento em que, contritos, nos deixamos ficar ante o

pavilhão da patria, remomere�os os fatos historicos, ressurgindo do
esquecimento os personagens que edjficaram a nossa nacionalidade.

Vivamos na memoria dos que passaram por nós, registran
do seus nomes nas paginas da historia, edificando com o seu va

lor, o valor que realmente a historia do nosso país possue.
E. si é verdade que os mortos governaR! os vivos, para

os edificadores da nossa nacionalidade, Tiradentes, Rui Barbosa,
:�io B�anco, Quintino BocaÍúva, apelamos pata que inflame o nos�

50 entusiasmo, erguendo-nos da criminosa apatia em que mergu
lhados estivemos durante tanto tempo.

E como não nos é passivei vivermos nesse momento sem

que nos anime o� vultos do passado, neles bebendo os ensinamen� I

tos oriundos das suas tradições, ocupemo-nos com a data que ho
je paSia, narrando .em detalhes o que representa o dia 21 de
Abril, conhecido pelo nome maje&toso de-Tiradentes.

A idéia da independencia do Brasil consubstanciou-se
desde 17 i O, pela revolução havida em Pernambu;o, chefiada
pelo tribuno FeJijJe dos Santos, em 1720, estalou uma revolução
em Vila Rica, no Estado de Minas Gerais, cujo objetivo consis.
tia em arrancar o Bras.! do jui70 português.

Jugulado o movimento, Felipe dos Santos, foi esquart�jado

-

na sessao

Tiradentes"
no dia de julho do mesmo ano. Teve, êle, o chefe desse movi- competia- adquirir a'mamentos e munições,
mento a frase que passou para a nossa historia! Morro se me ar- Infelizmente surgiram as figuras execradas de traidores cu

repender do que fiz e certo de que a canalha- do rei ha de ser jo trabalho viri'l. desmoronar todas as esperanç'il� qUi� se tornavam

esmagada pelo patriotismo dos brasileiros? E foi realmente assim realidades. Fora:n êles, Joaquim Silverio dos Reis, Basilio Brito

que se processou o movimento da emancipação política da nossa e Inácio Parnplona, qu � levaram ao conhecim ento do Vj�con ��

Patria. O patriotismo dos brasileiros levou de impulso a idéia que de Barbacena, todos os detalhes do movimento prestes a estalar.
não podia jamais morrer, pela fôrça de um poder que a cons- O Govêrno de ivlinas. procurando amparar o golpe que antevia

ciencia repelia. fatal, determina que fosse suspensa a cobrança dos impostos e

A idéa. da independencia tomava vulto e um trabalho per- requisitou do Vice-Rei, D. Luiz de Vasconcelos a prisão d�
sistente se fazia sentir. Os estudantes vindos das u riveraidades Tiradentes, cuja prisão foi efetuada no di') 10 cie M .io d..! 1786,
estranjeiras, possuidos de idéas novas, hávidos de liberdade. da quando se encontrava o chefe ern lranca ati vidade
liberdade que dà curso ao pensamento, intensificavam o movimento No dia 18 de Abril de 1792, teve por termo o julga
que caminhava célere p'lra a realidade. 1786, parecia ser o ano menta de que resultou a condenação á morte de varies chefes e

propício José Joaquim da Maia parte ao encontro de Tomás [el- outros ao exilio. De! acôrdo com a carta regia de 15 de Outu

ferson, ministro dos Estados Unidos, na França, nas ruínas roma- bras de 1790, as penas de morte foram comutadas em degredo
nas de nimes, realisou-se a entrevista esperada, tudo como resulta- para a Aírica, menos a Tiradentes, que assumiu, num desafogo
do a promessa por parte de Jefferson de que 05 Estados Unidos de conciencia, toda a responsabilidade do movimento.
teria a melhor boa vontade para com o Brasil caso este conseguis- No antigo campo de São Domingos, no dia 21 de Abril
se realisar pela revolução a sua independencia, José Joaquim da de 1792, Tiradentes era enforcado. pagando com a vida o arrojo
Maia regressa desiludido, falecendo em Liboa quando se preparava de sonhar com um Brasil independente.
para retorna.r ao Rio. A sua fé religiosa, a firmeza de convicções de que esta'

Não arrefeceu 9 entusiasmo de um dos seus companheiros, va possuido, levou o Martir dos ideaes brasileiros a pronunciar
Domingos Vidal Barbosa que se aliando com José Alvares Maciel, a frase tão propria de quem não treme ante a morte:

incentivavam o serviço da. propaganda, acolhida pelos homens con- «O meu Redentor morreu por mim tarnbera assim». hpÓZ
cientes do seu valor. a execução da sentença foi o corpo de Tiradentes esquartejado,

Um41 ocasião se manifestava oportuna. cabeça exposta em Vila Rica e os membros dispersos pelos ca-

O Visconde de Barbacena, então governador de Minas minhas que vão do Rio á Minas Geraes.

Geraes, havia tomado a resolução de cobrar os impostos em atraso, A sua casa foi arrazada, salgado o chão e 05 seus de-

impostos que se vinham tornando onerosos para o povo. cendentes declarados infames. Todo o adio dos opressores da
E'ra o momento para o preparo da revolução. O descon- 'nossa patria recaíu sobre Tiradentes, cuja memoria, hoje, rendemos

tentamento reinava. Urgia que o Brasil vivesse para si, como pais o culto da nossa homenagem. Em til TiraJentes, não morreu

independente, pois que a arrecadação dos impostos, desviados pa- uma ideia. J'vlataram um corpo, porem, o teu Redento�, êsse

ra os prazeres e o luxo da côrte, eram o suficiente para a vida em quem o teu pensamento se projetou no momento derradeiro,
politica, administrativa e economica do país. o teu Redentor, velou pelo Brasil que tu soubestes amar, pelo

O sentimento de patriotismo, anunciado por Felipe dos Brasil que hoj.: curva-se ante a tua alma, o teu Brasil que vêm

Santos, locou o coração de loac.::io José de Alvarenga Peixoto.
T
dizer a ti: "

Claudio Manoel da Costa, Tomés '\ntonio Gonzaga, Fran- Eu caminho a passos firmes na realização dos teus sonhos.
cisco de Paula Freire de Andrade e Joaquim José da Silva Xa� Gloria á ti; Tiradentes, no seio infinito de Deus».
vier. conhecido peja alcu,ha fKTi adentes», por exercer êle, por
caridade, a missão de dentista.

Sio João de EI-Rey, foi o lugar escolhido para a capi
Brasil independente.
A divisa do movimento que deveria empolgar ali multidões,

seria: «Libertas qua sera tamen�, que significa. A liberdade POi
to que tardia.

E'ra, varem, duvidoso o apoio das Capitanias de São
Paulo e de Rio de Janeiro.

Fazia-se mister conquistar a adesão delas, e poe êsse mo

tivo partiu para o Rio, o Tiradentes, que alem dessa incubencia

As ,interessantes de
clarações de Inacio

Barondi
RIO, 20- Tambem a Len- nal.

Ean 98O q U •- I O � .- � los trai do Policia foi visada peles Barondi começou então a di-
.... integralistae na madrugada san- zer que a folha êle a encontrara

!!!I!!!!!�������������������- grenta do dia 11. O camisa ver- num monte de papeis velho e

OU4:am. hoje pela de Inacio Ba,ondi, que é ven- que, por curiosidade, estava pas�
Pll.E-8, Soci�dade àedor da Anglo Mexicen e se sande os olhos no artigo do «dotô>
Rad!o NaCIonal refugiara á rua Inacio Acioli n' Madeiras de Freitas quando .. ,do RI8 de Janeiro. 123, onde foi prêso, confessou -Quando em cheguei, não é

Programa diurno tudo á policia. Nos detalhes da assim? Pois então, diga: que é
historia que contou, detalhando que você sabe da intentona do
os aconteci::nentos, citou o nome dia II?
e a residencia de todos os que Barondi exaltou-se. Que sabia
a policia ansiava por prender. E êle, sabia. Iv\as nho dizia nada
foi um não acabar nunca. O ho- porqu':! não era deletor. Isso é
mem tinha um rasaria infindo de que não.

A's 18.00 - Tarde dansante do "SABONE- coisas impresbionantes, de reve � A' vista da ins:stencia e da
TE TABARRA". la�ões surpreendentes. Contemos I

espantosd ingenuidade de Baron-

A's 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
como a pohcia conseguiu desco-I di, o sr. Co&ta Pinto resolveu

TALENTOS - Um programa
brír êss.e extraordínario Inacio

li leva-I�, logo para a séde
..

da Cir-
para calouros. Barondl. cunscI1!tão, onde Barondl, com

Faí a�sim: a policia deteve o certesa, contaria tudo.
chaveiro da Light n' 8.350, tam- E assim foi.
bem integralista, o qual ouvido AE, Inacio Barqndi começou
pelo sub-mspetor da Policia Mu� dizendo que êle e o cirurgiãO
nicipal sr. Oscar Pinto, na dele- dentista Francisco Caruso, mora'

gacia da 23&. Circunscrição de dor à rUá Uranos n' 1.054,
lnhauma, indicou, como uma <.las chefe do nneleo integralista. da
figuras salientes do créclo verde Penha, haviam tomado o encar

naquela jurisdição, o referídó Ina- go de orientar o assalto á Che
cio Barondi, que funcionava co- fatura de PúJicia na madrugada
mo secrtt;,.rio do nucleo integra- de 11.
lista da Penha. Correu a Poli- E' e�cusado acentuar Ique, no
eia Municipal a procurar o de- mesmo ia tante foram mandados
ilunciado indo encontra-lo em gnardas á casa do cirurgião deD�
sua residencia a lêr tranquilamen- tista para busca-lo, tendo" êle
te, um dos últimos números da vindo logo, a ser acareado com

«Ofensiva.» o denunciante, confirmou-se, en-
Regional 02 Pereira filho -Mas você, ainda hOJ'e, a tão, como certas, as declara ...õesOrquestra ae [lansas �

RaOamés e seu 5wlg flue ler pl1:>sadisIDos, rapaz- indagou de Barondi.
RomlZu 6hipsman com a Orquestra ÕIZ calmo o sr. Costa Pin�o. Dessa acareaça-o resultou sa.[.'oncertos
ECluarClo Patanê e sua Tlplca rorrlentes Barondi deu um palo na ca- ber-se qu� Jnacio BarlJndi foi

deira e tentou rasgar, tão assus-I procuraria cêrca das 11 hora;; da
BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUAlP lado, ftcara, () exemplar do jor- Continúa na 7a. página

Iole 9.00 ás 18.00 .horas

Programa noturno

Das 18.00 ás 23.00 hs.

A's horas certas, Jornais falaOos com no
tidas em primeira mt!o, forneclOas pela" NOI
TE, IZ oferta ao rasa 6ulmarãlZ5 Ltaa.

I
f.

Speuer - Celso Guimarãe•.

Orlando Silva
Odete Amaral
80b Lazy
Mauro de Oliveira
Almirante

eODl
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não é ulDa tentativa,
-------------------------

pelos ínitnigos do Brasil�

mas,

�da só
--

Clube dos Funcionarios
Públicos de Santa

Catarina

----------------------------� - ,-

Despedida

Zelando com carinho pelo íntêresse da classe de que se cornpoe
Clube dos Funcionarios Pu'blicos, a utíltssíma associação a cuja frente

s� encontra o espírtto operoso e dinamico do sr, Adolfo Bíttencourt da
Silveira, seu dIgno 'presidente, acaba de enviar á S. Excia. o dr. Getulio

Vargas, presidente da Republíca, um memoríal do tuncíonaüsm« pu'blí
co federal deste Estado, pedindo para ser creada em Sta. Catarina, a

carteira Pr�dial da Caixa Economica, uma das suas maiores aspirações.
FOI portador daquele documento o sr. dr. Artur Ferreira da

Costa,_ ex-dep�ta(�o federal e conceituado advogado no Rio, que trasmí
nu 8 impressao tída pela a maneira com que o Presidente da Republíca
recebeu o pedido, .que S. Excia. estudará com a melhor vontade, e ao

que presume será resolvido satisfatoriamente, por quanto é dos mais

justos e nãe constitue caso inédito, tendo até varios precedentes.

VENCE-SE
u n excelente piano, à rua Anita
Garíbaldi 60.

Preço de ocasião

-

ssen realidade conceéta, nega-ulIla

GAZE
voz POVO

���������.����"""",,�'�i.�.,!,_��������I�,,!,,,,�:"'II""!'"'!II"""II""'�-�II""""--""-"��'_'''-__��):I

Proprmetario e rflretor Respons3vel
JAIRO ()ALLADO

Regressando hoje. venho despedir- ....""'�_�,,����""_�al������������!!!���'II""!'!��...�����""""'�""""""",��,,,,,,,��,,,,�,,,�-��-�-�,�,",,,,�-��-�.�...,,=="
me, por este meio. de todos QS dis-
Untos colégas, amigos e clientes.j �ONSUL URUGUAIO
agradecendo de coração pelas tantas
atenções de que fuí cumulado, ofere
cendo meus préstimos na capital gaú
cha. á avenida Otav lo Rocha-73.
Florianopolis-20r5r938.

Dr. Waldemar Níemeíer

A SEMANA DO GENERAm_�
OSORIOo sr, Interventor Nerêu Ramos,

pela resolução n. 3.873, de 20
do corrente, reconheceu o sr. Juan
Jesê Campisteguy no caráter de
Consul Geral da Republica Ori
ental do Uruguai no sul do país,
com residencia em Porto Alegre e

j li, ísdição nesta Estado.

CONVITE
AC

. �

E
.

d C �,.
hormssao xecutíva as omemoraçoes em omenagem

á memória do insigne General Osorio conv ida, por êste meio, a te

das as autoridades federaes, estaduaes e municipaes, á imprensa,
ás associações esportivas e recreativas, aos sindicatos de classes e ao

povo em geral, a se associarem aos festejos da « Semana do Gene
ral Osorio» e, especialmente. ás solenidades com que será assinala
da a passagem da data da Batalha de Tuiutí, no próximo dia 2-],
do corrente e cujo programa será divulgado pelos jornais desta Ci:"-

pital.
Para maior realce das homenagens prestadas ao grande Bra

sileiro e ao bravo Soldado, solicita a comissão ás casas de comér
cio e ás residencias particulares que, naquele dia, ornamentem G·;

respectivas fachadas com as côres nacionais e, si possivel, façam

ri
astear o Pavilhão do Brasil.

A Comissão antecipa os seus agradecimentos a todos quan
((JS �tendererrl a .êste convite, _que proporcionará aos Catarinenses
ensejo a urna mais demonstraçao do seu elevado civismo e de culto
patriótico ás tradições brasileiras,
--------------- ----

Promot..res remo

vid.os

-----------

INTEGRALISTA

Hecehemos o seguiute oficio:
cLAGUN_A (Cidade Juliana), 1R!

de Maio de 1938. Ilmo. sr, Di-:
retor d' A GAZATA,-Florirmo Ipalis-Comunico.vos que. em da-,
ta de 15 do corrente, fl,j instala I

da a Comissão Central Executiva i
das Festas do 1 Centenario da ]
REPUBLICA CATAHINENSE.
a ser comemorado em julho do O sr. dr. Osni Duarte Pereira,
ano próximo. foi removido da promotoria pú- Foi exonerado, a pedido, o dr.

A referida Comissão, que Ira I
blica de Cruzeiro para a de Ti- Manoel Cavalcanti de Alhuquer-

orient ar e dirigir todas as -ol eni- iucas e desta para aquela o dr. que Sobrinho do cargo ele Dele-

da\les comem«r ativ'I.;, fic,nl a�"ifP' I
Brasilio Celestino de Oliveira J u- gado de Higiene no município do

constií.uida-e-Presidente de Hon- I
nior. Coritíbanos.

rs-Dr. Nerên Ramos: Presidente
'•••e.e•••••�G..."••e.c;••e@••Gt.lt941H�@.eeO.0c�e.lleSG&lilli)1l'l
)8 �

-Prefeito Gioroudo Ti.sso; 1 vi- I GD Vi

ce presidente-Antonio P. da su 'j! i Fel-ra' ..:1'. s. d� ��tl49'�a i
va Medeiros: 2, vicf\ presidente ...

� � 11: Ü 1I.:ll..i1
.,.

Pe. Bernardo Filipi; 1. Secretario ! : =
--José Freitas: 2. Secretario-c-Ali-

• 0
• @

rio J. Alcantara; L Tesoureiro-v ! -t· AINDA HOJ a: e;Pompilio Pereira Bento: 2. Te
...

L ""

scureirc+.Ioã: 1\J;m,· �'�", ; Mdll Ibros-iJr. Oscar Leitã .. J()f1f' (j"j
g

marães Cabral, Dr. Alvaro Ca-
I {t

NO LARGO LATERAL AO QUARTEL DO !t. B. C., ®

'tão, Salvato Pinho, Jacinto Tas- I G NO DISTRITO DE ESTREITO, CONTINU'A A GRAN- :
E8ta�ão de rádio da Mariüila .. Da Inha do G�)vernadol·� último.: DE FEIRA, CUJO PRODUTO REVERTERA' EM FA- se

ao, Luís Severino Duarte, Saul 7 I • O
...

Ulissêa, Humberto Zanela, João reduto i"ebelde a ser veueiilo� no m�nneDtn em que os eleanen-I':
V R DA MATRIZ LOCAL. !

Silva de Oliveira, Olímpio Pache- tos legalistas ocupeva1ll1 e§sa e§ta4)ão. e ("

co dos Reis, Francisco Martins ------.----------.----- " Heo••ee �.Ci®@$i'f'
Fonseca e Julio de Oliveira. A.ra.:le�.fi'M1Dntft �

�.
Sirvo-me do ensejo para apre- " U ..,all,2!.�� U �

sentar-vos protestos de elevada__ ........_;;_;;;,.mMm....;;...__iiiii.... ;;;_m_.ii___ E S T A DOS D Econsideração. (aUosé Freitas, SE-
CRETARIO:a>. A família do engenheiro FREDERICO SELVA, ainda con-

pungida pelo rude golpe por que acaba de passar, com a perda irre- tipoparavel de seu saudoso chefe, vem, por este meio, testemunhar a

sua profunda gratidão ao abalisado clinico dr. Aurelio Rotolo, pelo A M E R I C A N Ocarinho e dedicBção com que tratou o querido morto durante a
.

sua enfermidade e pelos esforços que empregou para salva-lo, bem
corno a todas as pessôas que a acompanharam no doloroso transe,
que enviaram €orôas, cartões, cartas e telegramas e aos qne compa
receram ao entêrro.

Outro im, convidam aos parentes Q pessôas amigas
assistir a missa de setimo (7') dia, que em intenção a sua alma
manda rezar terça-feira. dia 24 do corrente na Igreja do Menino
Deus, ás oito horas da manhã.

Desde já se confessa agradecida aos que comparecel'em ao

áto religioso.

DtELEGADO DE
HIGIENE

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

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

.iltradail de automlivel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

�URSO DE MAQUI
�AS E PILOTAGEM

o distinto e competente 5ub
oficial da nossa Marinha de Guer
ra sr. Eulampio dos Reis Vale,
organizou, nesta capital, um cur�

110 de maquinas e pilotagem. O
talentoso militar dará lições ao!!

que quizerem ser maquinistas,
motoristas, pilotos ou qualquer
outro cargo que se relacione á
mecanica maritima.

... �.._.._.-.-.----_._ .. _. Sanatorio "Santa Catarina"

Males da
época

André KiralyhegyDr.
OIBE'rOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa CatarinaA civilização t.rouxe. a par de gran

de beneficio, tambem grade pre
l\õÍlo para a humanidade. Nesta épo
ca da ve1octdade, nem todos 05 po
bres mortaes conseguem adatar-se
ás novas contingencias tumultuosas e

cxaustins. Em ctnsequenda. reína
um sem numero de vitimas. dando
impressão de epidemia de ner

vosismo, sobretudo nas grandes
capitaes.
Muitas vezes esse nervosismo ocor

re em pessôas aparentemente sádias,
mas com desordens d'l metabolismo
celular. Para estes caso!> basta, mUi-Itas vezes. o repouso d� algumas se

manas, um regímen adequado. ou i
mudança de clima. para corrigir o

estJdo psychico. Casos ha, entretan",'10. em que é suficiente estimular o

metabolismo celular por um medica
mento fosforiço para que tudo en

tre nos eixos. Neste sentido. o

melhol medicamento é o Tonofosfan Ida Casa Bayer.

IEle levanta as energias perdiJas. I
com o uso de poucas injeções. fazen-

�do desaparecer as manifestações erro- I Ineamente capituladas por «nervosís-I Telegramas: CORDOVA
�tr uàntura�tellía». . '_íiiiiiii"'iiiíiiiiii._iiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii_iiiiíIiIí iiiiiiiiiiii";'��liiiiiiiijjjj--;iii'.'-iiii-ilii-;;-�i;i

Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. Cord�va
Estabelecido com escritorio de representações, c0Dsignaçõ es

e eonta propria, aceita qyaisquer incumbenaias comerciais
afetas ao seu ramo de negocioso

ARAME

para calnas de:

Solteiro
112 Casal

Casal

com molas e sem molas

SERViÇO GARANTIDO

SAL
".

AO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Parallá

Representantes nesta capital

MACHADO Ciai»
Rua João Pinto ii �aixa Po�tal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA--flo.ri.am)polis - 1.938;

8110 , •••1. barata. por'... ,
....Ihol" do mundo

__ fo.... - II. um aOIR • v.rloa eona oOlllblna....

�.aal qu. nAo 0011.0l'1li11 bateria (2,5 )
Immen.. durabf,I .

A

venda em toda........

o.aaa d. I"a....

.00.

DEPc.')smTAAIOS5 EM STA. CATARIN�(�

t-t EPCKE
FlO �I NOPOllSatriz

Filiais em:

Hlllman... , C1flDuzeirD d. 5111,
Joinvile, Lages, Laguna, São
Franaisc. da Sul

MOSTRUARIOIEM:
Tubarãa

•

Velas e ,.,18gn •

D. Fama Mundlall

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

E'IldereçQ Telegr.. DOLI)o • Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI:r\A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryllas--Rio
Pdng Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Uda.--Cabo Frio
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIA�ENS DmETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS.! e RIO DE JAN.EIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

t�ros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas de ímportaçãe, do País QUl do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FE�RO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
_liiiiIiiiIiiW.�W�f;;;W;;iIil""'K53EiPii"M JIí

���.��._'.,��'�A-��F=av·O r III�t�:'a��l rs��Cri;;-;-�·"""···_·"""··"·" "\
�j [� Procure conhecer os produtos do Instituto

I��_.f
Biologico Catarinense: VJC inas, sõros, desinfetantes

� �4 �RESITA e FORMION, carrapaticida, ibc, etc.

�� Em
VACIN A.

.

CONTR 1\ A
loteria a sua favorita

PESTE DA MANQUEIRA
H-. Aquil1'o & eia •

. ,
,

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No"Estreito Ponta do Leal

I ET ESL H

Federal e Santa Catarína

NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

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�Conselheim Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

Formidavel !
anca do Brasil

Capnal
Fu�do d� r�serv�

10G.009:000$000
·25�.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes jures:
Dep. com JUl' JS (CO!V!ERCIAL SE1\'I LIMITE) 2% ala
Dep. Iímitaéos (hmíte de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, �com retiradas tam-

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

3.5% ala
-4% ala

4,5% ala

DEPOSITOS A PRAZO--FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço teleg afico: SATELLITE

4% a. a.

5% <

15 horas

TELEFONE 1.114

Sap tos de pelica, saia
. 'to alto, para

INVERNO a 18$000
Sandalias ai 10SOOO,
c/e verniz de todas as côres,

, �3apatos para creanças a 8$000
Calç::H�OS de qualquer tipo para komens, senhoras e

creanças, sandálias, chinelos, TA IVIAN·
COS de toda qualidade, cintos. \.. tc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARREIROS

Secção de vendas varejo e "tacado
RUA CONSELHEIRO MAFHA, 39

I•••••••••••••••••••••� � .

, COQUEIROS: MUNICIPIO DE S. JOSE'
SANTA CATARINA

quinta-feira
26 de Maio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..r-pr. Alfl'e_d__o_P_'lI_d_e Araujo

A
MEDI,.:,':O

Especialista em moles/ias de €rlançl1s, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludisme e das malestias da pe-
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

IConsultoria e residencia+Ptes« 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 _jCon�.u/�as:-Da_s 8 às 11 e das' 14 às 16 hQras

CamaráDr. Martins
M1iDICfO-ESPECIALISTA :IM MüLESTIAS DO fiTO

MAGO INTESTINO, FIGADO II RE�TO
. ,

fiVRA· RADU�:AL DAS HEMORR.HOIDAS, SEM OPJi..

RAÇÃO :! SEM DOR

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

Mo!esi:ías e Operaç.oes I
dos

OL.t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saude

de Florianopol's
Membro da .Sociedade de oto-rhino laryngologla do Rio.

I
Consultas diarias das 4 ás 6 112 -- Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Preto, II -- FLORIANOPOLIS

I Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL!STA I

Formado pela Faculdade de Medicina da Unlver-

Isidade de do Rio de Janeiro
.

I
I
I

. I
I

I

Tratamento clinico e cirurgico de todas as rr oles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade/com o dr. P�u
lo Filho,. no Serviço do Prof. Davíd SaGson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

.

Eletrecidade Médica, 'Clinica Geral
'Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO RI!18 João Pinto 7 seb. Telefone 1456
RESJDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO- ..

RAS-PARTOS

Operações
Consulto rio: Rua João
Pinto, 13

I

Telelone I 595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

Valdeln.r
Buriga

Ingeri to na Ordem dos
Advogados+Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças amigaveís e

jUf}lcials
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS'
:, ,Escritorio em URUSSANG 1\

Santa Catarina

Desem ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGlJtDO

Pua Trajado no. 29
Avisa aos amigos e

Ii· antigos constituintes que
---------

- :_ ������c�:uees��í����ad: I"c·'·A.dVffJgaldO
v .• aceítar chamados para J Bayer Fi I ho

- trabalhar em qualquer Rua Trajano, II
comar.ca do Estcdo. (esquina Felipe Srhmidt)

Telefone 1.172
Residencia .1 .686

!

! .

.'

i '

i

E;critorio: R. Deodoro n' 15
.

FONt: I �665

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7retaments mfltierRB das
molestias do Pulmão

Ceasult.-R. joãQ Pinto, 13
1 eleione, 1595

Res. Hotel Gloria-fene J 333
Consultes das ! 3 ás 16 hrs.

I N S T I T U T O o E D I AG>
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospttals europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das J 6 ás 18 horas.

Florianopolis, -1935
--_

�-� _ ____:...:::a-
1"'''* .. "orl'"

' ."
�-

I Dr. Arrninlo
Tavares

MEDICO-ESPBCIALI5TA

Ouvido -- Nariz -- Gar
ganta - Peseoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

Consultoria: Rua João
Pinto. 7--- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317
.

_-,--_

RAI(') X
GABIN!T.E DE ELlETROCARDIOGRAFIA

C'UNICA
Curso de aperfsiçoaerentc em doenças ao coração
(diagnestico preciso das melestias cardiaeas por

traçados electriccs)
CUNICA BE CRIANÇAS DOENÇAS co SI�TEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raies ultra-vermelhos e Eletriclaade

médica
Laberatorles de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostice da sililis (reaçõe, de
W€sser.aoo. de Hecl.t Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
DosWe0 d� irepaludismc, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (rea!ôes de Aschein Zondeck, para dia
gnestice precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rackidiane e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.19
FLOAIANOPOLIS

ID�� '�i�ardoll Accacio Mo-I
Gotts rnan n. rei ra tem seu escríp-

... aQICr��'�'_'I.�. , ...__ ...._...... ��

,,,,,. _1... 1> ...��-., "" ' ....

L·cbefe da clinicii do Hospi
tal de NirBberg, (PkÜressor
fndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
.paclall.. em ofrurgla

geral

tório de advogada á rua

Vísconae de Ouro Preto

ET
I D r r\. lll-;-f""r.-a•,,-Q..,.�.I-I .

• �V�16�""''''''':'
BOabaid

Dr.Pedre Catalão
DiJi)lomaalo pela Facul
dade as MeCiJicina €Ia

Saía
Ex-interno e assistente de

Serviçe dê prof. M�lélg�
Ex-intemo da Dispensaria

Silva Lima

Ex-adjuntCil do Hospual
GraHée Guiule e Saaatotio

Manoel Vitsrine
Clínica médica cirurgtea da,g

molestias da
CABEÇA E PESeOçQ

Especíal.sta em

NARIZ, (;;AR�ANTA E
OUVIDOS

CONSULTORI.
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Hotel GlOria
Diariamente das 16 ás la lIs.

I �

Dr. Pedro Cama
ra Simões

CLINICA MEDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica. Lua; bago, Nevral
gias em Geral. -- Doenças

Nervosas e Mentaes
rLIHlrA mEDlrA-·rirurgic:a
aos mol2stias õu I?él�•• 5i·
filis - Blenorragias e suas

complicações - molestias
Venereas

ELETRICIDADE ME'-
DICA: Alta Frequencia
Folotr.rapia: (Possante apa
relho de Raios Inlra-Ver
melhos, tipo grande di) dr.
Oeken), Banhofi de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
Consultas+ Das B ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tiradentes, 14--Sob.
Telefone, 1167.

EliXIR DE NOGUEIRA
Empregado Com SllCCCSSO em tod811

U molestías provenlClltea da lfJIbUII• IaijlUn",aa do aanau. I
'

n. 70. - PhOJ1P', 1277. - Rua Trajano, n' 1 sosraãe'

I Cai.x 1 Postal, 110.
__I 1 Telephone n° 14�1

:-----:. j .;&l,. : 6;. ,ar, S# -
. r- _ ,.... "'

'I'
I Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direíto

Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San-

IITELE'F. 1.285
ta Catarina. IRESIDENCIA- Rua Este-I Escritori()' Rua MarechaIFloriano Peixoto, 131

III,
ves Junior N. 26

�
sobradc sala n' I

PARANA' SANTA CATAHINA
'-",----

TELEF. 1.131
__

.,

':-iiiiiiii_iiiiiiiiiii�iiiiiIiii_��i�iiiiiõjjjl.;iiiij5tiiillí4li1iii_ifb';;;;;JiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDIiiiiiiiiiiii'iiiii1�

Companhia Nacional de Navega ..

çãe Costeira
Mc-vimento Maritimo ..Parto Flarianapalis

II Serviços de Pêsseu2::eiros. e cte Care:as

alta cirurgia, ginaecclogia, (do
enças das sesheras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plasti€li

Dr. Carlos Corrêa

Í

CONSULTORIO·--Rua Tra
aae N. 18 das 1 tJ ás I 2 e

das I J ris 16 112 horas.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor d� Maternh:!lade:H
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á �ar�e�· Consuttorioi
ANITA GARlBALDI, 49

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA P�U:l
DARTHROS
fLORES BRANCAS
RHfUMATISMO
SCROP�LAS

SYPHILlTICAI
• rlnilll!ll.ent._ .....
ai aftecçClOl o",. ..

ft)'em"lll •

Para o Norte

I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon9 1631 � 1290

R.

Fretes de
..

cargueiro:
--------_.,

,
'

� .. JlVARIA'�
'-- Ml).hantl de curados �

;:}; QVmr· OE,PtlRATlYO DO 8AII

I Dr. Pedro deyMoora flirro I
Advogado

VE ND E-SE
o prédio á rua Conselheiro
Mafra n: 50, em frente ao

Mercado Público. Para tra
tar á mesma ru;; numero J 1.

Para o Sul

o Paquete ITATINGA sairá á 27 filo cor- O Paquete ITAPURA
rente para: corrente para:

, Paranaguà, Antonina,
Santos. Rio de [aneíre,
Vitória, Baía, Maceió,

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

A• Recebe-se cargas e encomend�s até a �esflera das saídas ?O� paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a VIsta do a�

testado de .vacina. A bagagem dt\" porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia, ,na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser condUZida, ,gratL1lta�
menté para bordo em embarcaçGes e�peciaís.

ESCRITORIO,-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZ'ENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) --END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

saíra á 25 do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

RAO(')SI
Para seu concerto. procurai a

Casa M'lsical, que conta com a

(.�.,;n1. melhor muptada na ca-

pital.
Rua João Pinto, TZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

DESPORTIVA

Figueirense x Avai
Finalmente hoje te remes a opor

tunidade de apreciar o esperado
encontro entre as equipes repte
sentativas do Avai e F igueiren
se.

Esta partid,) vem despertando
enorme intere-se, c nas rodas des
portivas do C,dé Bubi. ponto de
c ncentração dos "hilxba�", ou

vem-se nu't,(:T('S03 palpites que
r'eixa a 6e�It.� de cabeça inchada,

E pr:r�, vêr si estes palpites são

vcrdac'. il!)�, ,vmcnte é.I pugna de
L�je d- cdirá LI qucsrã.i.

To-ios os encontres tLtua·
d .s por estes clubes, desperta
encru-e interesse, é Je prever, que
uma assisrencia numerosa ocorrerá
ao campo da L F,F. para assis
tir a luta dectes d,.,i:, rivais.
A constituição provavel de

ambos os quadros será a seguiu
te:

Figueirense:
Pereira

L,:dl
(:3110

IV\O;;je".., ou Aatcnor
Ch()COIi'I!� Helio

Avai:

Vadico (JoeI)
Aquino Diamantino

Zé Precopio Berreta
Galego,Foroeroli(Sapinho},Nizeta,

Pacheco, Saul.

Basket-ball
A turma da Aviação Naval.

de basket, soube representar con

dignamente, Florianopolis, neste

ramo de esporte que aos poucos
vai se desenvolvendo no nosso

meio esportivo.
Compõe-se a turma da Aviação

de elementos conhecedores do
ba,hr, que> não pouparam esforços
€:Jfrentllndo o forte c-iojuntc da,
cidade de Jo:uvile. !"Perdendo a primeira partida!"
por uma cont 1gem pequena e na i•
revanch�, vencendo o seu val�ro5o !.
adversano, a Base de. AVIação:.
Naval demonstrou ser um dos ba

Ihmtes para o desenvolvimento ge·
ral do basket nesta capital.

If�t��
FILTROS•••

Para motores trifasicos e mo

nsfasicos, os mais eficientes, pro-:
curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

�_._---------------�--_ ...

Fícrianopolls, 22-5- t 9;3.8

AGENCIADORES
FALSOS

,

Avisamos a nossa
distinta íregucz a e ao

pub r : e,;i _'l((', que
não d v' Il� e.ur gar su-s
r, u- as 1;.' cua qu. r (lgt�, -

ciador, sem que o mes

mo apresente o respectl
·0 cartão Id, n:1fl(,an··
do-o corno tal, anm de f

v tar I' ntrari, dadcs r. !
"ritratempi·s. !

Tinturaria Seleta f
/

Rua Tiradentes, 7 :
.

Telefone, $1'2

REDATOR: Carlos L. da Luz

Hoje no gramado da rua Bocaiúva, Figuei
rense F. C. e Avaí F. C., disputarão a liderança
da tabela do atual campeonato promovido pe
la LR F. FI, sendo o encontro destes dois es

quadrões o mais tradicional da nossa capital.

seleção brasileira

PROTETORA DOS POBRES

Sempre pagando
118 FINAL
5 de junhs
Rumania
Cuba
EfJl. LYON

114 FINAL
12 de junho
) Suecia
)
) EM ANTIBES )

( EM PARIS., ,

• Alemanha )
., Portugal cu Suissa )
.IEM PARIS
..

I )
)

EM LlLlE)
Hungria
Ind. HoJalld.
EM REI\1S

n ... ,.

ro dI.' arroz e rouge
'!,n';;':naç3o f,�lü'

Ador.�ão

a venda em Lodo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

SEMI-FINAL '

FINAL
16 de junhc 19 de jabo
)

(NO ESTADIO
(OLIMPICO Q_E
(COlOMBES

EM PARIS)

(EM MARSEILLE

Lopes, Domingos, Patellko� Nlginho e outros valores da delega�ão que repre-
lIentará • Brasil no �a..peoBato M.ndial do Futeból

:011...& MiJ ......:rCOma se desenvolverá •

! C r é d i toM u t u o P r'e d i a I =1 Campeonato do Mundair
•
o Brasil na "chave" de ferro

Eis a tabela sintética dos jógol da "laça do Mundo' .Pela
mesma, poderemos vêr come se deseQ,olvelá o certame. As 'ch.,es'
são duas, e, sem dúvida, aquela eII' que figura o Sra.il •• de fer-
ro ...

França )
Belgica )

DINAH e DULCEMAR MACEDO, AFONSO KLEYMEYER, I EM PARIS )
residentes em ITAJAI', contempla- residente em Mafra, contemplado

FISCALIZ 'iÇA0DAN - G das, com o premio maior no sor- com (j premio maior no sorteio • Italia )
CARIA • teio de 18 de março p. p. no de 4 de fevereiro, p. p. no valor ., l"oruega )

A fiscalização Bancaria a (I valor de Rs.�: 175$000 de Rs. 5: 175$000 • EM MARSEILLE)
cargo do Banco do Brasil. •
nesta Capital leva ao conhe-" 4· DE JUNHO! 4 r)E JUNHO! I) Brasil )
cimento dos interessados que Polonia )
poderão fechar no mesmo Cala••al Sorteio EM STRAB. )
Banco, até o dia 28 de maio EM BORDEAUX)corrente, o cambio necessa-

1 Premio de Rs. 5 200:
Tcheco Slovaquia )

I io ao pagamento das enco- .

: 000 Holanda)
mendas que tenham feito em 10 Premios de Rs. 30 000 EM lE HAVRE)

������:�C:��i;l������ 1O:�m��::: �:'enç�O::OO r:::;::- Ve-ride:sã-f�
saque, uma vez que, ate a

� agua bô. e muitas arvores frll-
primeira daquelas datas, co- @ TUDO F'OR 1$000 • k Noemia Lopes Viana tiferas de diversas qualidades, ao
muniquern e comprovem á •

P .". lliI participamaoBseusparentese lado do quartel da 14 S. C"F' I'
- � Na"o ha como a "Cred'.to r·,nutuo redl I � ll!J A

mesma Isca izaçao as enco- v v, a � � pessoas de sU8srelações onas-' DO Estreito. Para lratar cam (;,mendas feitas naquelas con- • O Ij Cimento de seu filho nur. proprietario Vidal Antonio de
diçôes. .......'------...--------....... -==-:..�.._�. Souza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis

IN IF I
Direção de ROSE MARIE

Os trajes de baile pedem V3.

Continuação da 2a. pagina " •
riar na forma. mas não na SlD

Cerlos rostos leminiuos nascem fóra da moda r>, não obs- noite do dia 10 pelo cirurgião'Na Segurau4.'8 Poli- ODEON., o lider d08 esseacia, ou em seus caráteristi-
F einemas devend d

ante a mocidade recente ou plenitude de bel. zas nU!ICa pedem dentista rancisco Caruso, que tlea cos, evendo ser sempre eco: a .

SS3 mascara. vinha em companhia de dois on-
PROGRAMAS DE HOJE: dos e com as licenças que a

Não se h.la dos rostos fc.rnlados sob a eligie de um tipo tres individues, um cleles conhe A' vista das declarações de moda creia.
A'S � HORAS: O id d bai] dlendario, que fazem pensar numa replica u certos quadros celebres; ciclo por Lessa. Barondi já esta- Barondi, tambern ouvidas e con- vesti o e aI e não ev-

d I f d Vesperal Lider 'b' _)
,

mas daqueles que, por qualquer coisa de vago e de obstrato no va, ao que iz na cama prepa- irma as por Francisco Caruso, I) O
'

ser exi lUO em outra oportunr-
,

har, por não sei que reserva nos movimentos, parecem, ror cn, ranrlc.'fc para deitar-se, á lua na acareação procedida, foram
S DIAMANTES DE JAVRU dade.

I B O -nacional DFB
a fila ele outros rostos, passaros graciosos e desageitados a de- Honorio icalho, 3 ,onde resi- ambos mandados à presença do

2)
ater,se contra a corrente. de, quando Caruso chegou... capitão Emílio Romano. na :Se- OS, PEQUENOS MOSQUE-

E' h J P TEIROS-interessante filme
E' uma arte servir-se dessa pequena t&\ra, fazer dela um

- oje nacio--- fez Carus.i. gurança olitica, que os OUVIU

I A d f' I O d d Ih d d d I ih d' policial com Billy Mauch,
signo distintivo, e pessoa. rte i ici . maior ên o seia pô II} entran o nos eta es a au a- ane 0- es, epois destino con-

d d d "E um dos irmãos gemeos, que
em evidencia, rompeu o com a mo a o seu tempo, ciosa e ternerana empreza. veniente, 4 colheres de sopa de fari-

N Ih d demasi d foi desfiando o
.

D,'.se Barolldl', a' vista do fracasso hà pOUCO vimos em o "Prio- .

II _1
em uma mu er eve marcar- emasia emente seu genero rosano. c •

cipe e o Mendigo". nha de tngo; 4 co neres oe so-

de beleza, nem cultivá-lo de modo servil. E' preciso, ao contra-! quP. a revolução rebentaria da.li da intentona, se refugiou na casa d manteiga; 1 colherinha
I dei I d b

'

A Ih
' h de um de 3) QUERER É PODER-encan- pa e

rio, vê- o, reixa- o esco nr romo uma surrreza. 8 mu eres não a .or as. seu irmão, nome
tadora comédia com Geor-l de sal;.2 colheres, de n,opa, de

suspeitam siquer como os homens as admiram quando supõem te- D'llí a algumas horas o «mo- Adão, á rua Ínacio Acioli n.
ge Brent, Anita Louise e

cebola pIcada,; 1 chicara ,de leite;
rem eles descoberto algum dêsses segredos. Um!} lisiououia um vi-nento- estaria vitorioso, E ccn- J 23, onde foi prêo. Adão não 3 b t d 1 h dCharles Winninger. gemas a � tas; c icara le
pouco fóra da moda deve, portanto, evitar o «pastiches e dar cluiu que a êle, Baroneh, cabe- é int�grai!st3., 14) O MI�TERIO DO BAIRRO espinslre cozido e passado pela
sómente uma imagem fugida do estilo que evoca, Vesuda pel» ria assaltar a Policia Central. DJ�se macio que Adão estava.

CHINÊS-os 13' e 14' epi- penei�a; 3 clara� ge ovo.
.

gosto de um Deveria, um oval romantice, por nota vel que seja, mesmo, com ele, de relações cor-
sodios desse seriado MIsture é! fannha e a manter-

nas confeitarias de provmcia, Mas, em vez de aplicar nessa cópia, Para o eampo de tadas por causa do credo verde. com

ga. Junte o �al e a cebola e co-

I d B Ih M d Bela Lugosi,
deverá contentar-se com uma igeira indicação ada por um nada, ata a as ven o o irmão nas imbiras, Preço-l$OOO. zinhe per alguns minutos em ba-
lima joia, uma fita, aguçando-nos. o espirita com essa discrr-çào. r deu-lhe ooueadas sem saber con- nho-maria. Junte vagarosamente
«Que lembra ela?-perguntaremos olhando-a mais demoradamente Dali a pouco Barondi e Ca- tudo, que ele. com Caruso, pre: A'S 6,30 e 8.30 HORAS: o leite e mexa bem, até o creme

que as outras. ' ruso seguiam. na barata n. tediarn assaltar a Polic�a Central. Sessões elegantes ficar espesso, Despejc"� o creme

E acharem�s �ela" porque nos permitiu criar a sua beleza 9,058, para a Esplanada do A gigantesca produção da Fox quente sobre as gemas batidas,
com a nossa propIJ& imaginação. Senado. Iarn, tambem, no carro, _""'1IIWI:tili5l!II!1"ilAMí"#MWR W ! em que SIMONE SIMON e mexendo sempre, e acrescente

E' encantadora singularidade para uma mulher testemunhar 'o t31 Lessa e o outro cujo no-
.' JAMES STEWART se consa- depois o espinafre. Deixe esfriar.

f
'

- elegancia passada q"e Ih ... v I' b n qu
.r

<e tra- me êlr� não rec,'rda. O carr, o, Od O II.lIe... do'" J I I 'd O
'

a elçao a uma u "d C(, anuo" �

eon
u....,

gram definitivamente. unte as c aras oatl as. espeje
ta de elegancia discreta, afinal chegou á E�planada do , cineruas O I f' d

_ " romano! que imorta izou a numa orma gran e ou em seis

Assim. o uso das luvas compridas, á noite. Quem fica- ��enado. �IMONE SIMON e JAMES Ternura! farmas pequenas e leve e,n ba-
ria ..(in$en�ivel á graça que Mme. X-afeiçoada a essa moda-lhe Caru�o, Barondi e seus cole- ?TEW�RT no romance gue I Sétimo Céu. nho-maria a fômo moderado por
sabe conferir? Dir-se-ia que ai luvas que lh,� co!'rem os braços �ão gas se Juntaram a um OUtíf"l gru· Irnortal1sou a Ternura -SE fI-

I cêrca de 45 minutos.
o meio que e1nprega para disfarçar o seu pudor e a ma reserva. po de integralistas., já. ali po�ta- MO CEU. A fel�cidade es�a I Abrirão as sessões: 6 pessôas.

Si não as u�asse seda impossivel, talvez, conceder-nos o do para o mesmo fim. NISSO palavra pequenlna, em cUja

I CORPUa CRISTI I t' A mulher moderna perfume.oe.' d'" 'I' "I h b't t d f
0 -comp emen o '

sornso que nus a. I v�ram e es 11m certo estran o mo- qr 1 a o as as orças se 'I DFB tod(f desde o sapato até ao cha-

..

Existe outro mot�·iO que me faz apreciar. numa "�0ildte�' I
VWlmto par,a, os lados da een"�*lWfge,m"" ,.pó.de,�mul.t�)_ bem, .' nacl�na

"

péu,' coisa aliás, impossivel de
femmma. o� pequenos atnbutos em desuso; para os que �� delel- trai de Pol�cla. ,

,

morar nos, subterraneos, CO-I COME, COME, COMILÃO-I�- fazer com perfumes fortes e pe-
tam em adIVInhar �. natureza de uma mulher. são, verdad<!1f s ar- O cora�ao batia-me. Caruso n:o no settmo a�dar de uma teressantes desenhos color.l- netrantes. Agora} pJr exem?lo,
mas falante�, chaves reveladoras de go�t�" d".: mama, ás, vezes d:! I nervoso, �jsse·lhe ,êo�ãO que era vlvenda operana. Obser�a- dos. está muito em voga pôr perfumes
toda uma "Ida oculta que nunca se eXI�lla ,em pl.:no >01.

10
prenuncIO da vltona: mos, porérn� que ela, alem FOX AIRPLAN suaves nos punes do vestido.

Conheço uma mulher que não e va\do!\8 e não procura
- Vou ser- -declarou-me Ca-I de efemera e Inconstallte co- NEWS N. 20148.,

de modo algum atrair os homens. Entretanto, oste.lta. comtanle- fuso-nomeado chefe de Policia I mo a breijerice da Mulher. chegado pelo avião da Condor e Pa!" B desen B

mente, grandes leques de plumas; gosta de os manejar; sentt -se do Sigma. E V0ce póde ser meu I Diana, uma pequena ambien-
"

d conte,odo as reportagens seguintes: vo Iver o
que eXperimenta uma certa palt,lpia c!!l os acariciar e agitar. a]uollnte e ordens. taGla entre a musica panal, .

Uma outra escolhe para os seus vestidos enfeites �imples L'.!ssa e o outro pr"teslaraM, as fumaradas e o entomar de ESTADOS UNIDOS: A peor busto
e "nuances» elementares; mas todo o cuidado, todel o s�u senso Queeiam ser, tarobem, qual- vinhos baratos, tirha horror inundação da historia assola
de mulher parece aninhar-se nos lobulos das orelh<ls, que S�, oe- quer coi�a. de conviver com tipos réle8, a California.

nam de brincos variados e estravagantes: co.;qujnh3s de pr,lta, -Pois é cIdra !-- fez Cam- talvez, pl)rque, sua cabecinha IT L\LlA: Os funerais de Gabriel

agulhas de criftal, figas de coral. Ora, essas duas predilações, so, s@nhasse, com uma vida di- O'Annunzio.
acreditai são reveladoras de certos desejos. A mulher do leque iS --Eu os nomearei oficial de ferente. Numa noite a faíali - INGLATERRA: Novos aviões

maIs seduzir a l.arn�. a outra, o espirito. gabine·e. dade reuniu n6l borda da cal- militares inglêses.
Hfl dois pontos da "tuilette" que me parecem pengosos Alguns carros que passaram çaJa os principais interpretes lTALIA: A Cidade Eterna faz

para lIma mulher desobedecer à moda de seu tempo. Um é o eram mandados parar, por senti- de um drama altamen te sua toillette.

penl.éado. Uma mulher pur mais bela CjUf! seja, não usando, mais. nelas já ali, então postadas. O emotivo. Chico. tambem fi- FRANÇt\: A demoliçãO da ex-

_ grupo. esconddo na sombra se lho da rua. mas que sua con posição de Park
põe a observar os movimento� e vivencia com tipo metido a NORUt.GA: A familia real da
velifica que () policiamento está astronomo e a advinho, dera- Norue�a no concurso de
sendo reforçado. A essa altura lhe a particularidade de acre-

'

Holmkoll.
Caruso objeta que a historia pa- ditar-se de uma pessoa no- ESTAnos UNIDOS: "Stage- PIANO vende-se !lm de

O ap"rto de mãos que amas- recia ter virado. tavel. De fatJ. não ha como hand" ganha 1 00.000 do- ,

IJIIIIIl'
marca "Zimcr-

�a os dedos e faz estalar os 05- -E' o que estou vendo-faz r;ravar no subconsciente a lares em Santa Monica. mano" em perfeito estado.
sos, tomado como mamfestação Barondi. l C.o,nv.icção de uma rer.lidade Preços-2$500 e 2$000. Tratar nesta redação.

Transportaôo 5iZmanalmen- " . ,

te por via aérea e com o seu oe careter energ'co. é quasl anl;- E Lessa: mexlstente. Não prejudica,
noticiaria inteiramente co- soc;al. Quando @sse apertão e -E' melhor ilmos embora. mas dà ao individuo um cu'
mentaôo em portugu�s, a .

d Ih E
'

metro nos mané.a para hr..je pratJc� o por uma mu ér torna- ss) coisa está me cheirando nho de personalidade propria,
no REX. ás 6112 128112 ho- s� mais cho,cante o gest.o. Tmal., .

E assim entre uma e o,utraras, ás seguintes reporta- A d d J ê
gens:

,.... maneIra correta e ai' a i:l se tmham esqueCido das C na James Stewart e Slm!)-
B. A I R E 5 A Argentina mão é a praticada com suavidadt.:. nomeações. Agor�. o que êles ne Simon, vão dOl.linand0

aclama os auiões ào exer- d b I dcito americano que che- mns ntio tão e i que eixe de querIam, era porem-se ao fresco. completamente o espectador,
gam ao aeroporto àepols comunIcai o' calor da cordiali- Assim fizeram subindo Santa até o ponto de que todas
àe 5.225 milhas< àe vOa; d d Tm1551�5tPt Noua inun- a�. eceza e escapa,ndo pelos lados as atençi5es se convergem
g�ç�omW���nào um lago Toda mulher está no àever de da Tijuca, até que alcançaram para seus movimentos. �INES COROADOS

t-IO v A ORL E A N 5 a
estender a mão antes que o ho- Jacl\répaguá. Naquela hora, em que seus REX, ás 2 horas:

unita cii30àe que festeja mem Ih'a ofereça. espiritos se deveriam reunir
o carnoual em pteno rei- O TEZO
naôo da folia; •• •••

para numa comunhão de pen- URO OCULTO-con-
NOVA Y () R K as 3 ir- O medo d. �aruso sarnentos proferirem as pala- tinuação.

r.lãs do Rei àa Australia
á procura ôe marlõos; IV' O �ras magicas: «Diana, Chico, O FAMOSO l1AMBINI-com

[) A QUI F. DALI Praia. U�se E Barondi conclue: Céu» se resume toda a in- Akim Tamiroff e Marian Marsh.
9ól e neue, uma combino' de canela c .

h f tção àeverc.5 exqui!"ila;
-

,.a�uso que Ia ser o c, ê e �nsa beleza �o drama. E OS MISTERIOS DO MAR
-- o trafego àos narcoticos de Pohcla. acabou me pedmdo aI temos a realIdade de que -fil t I
nos Estaôo9 Unidos; 1 Ih d h' _] I' f' d I \

me na ura.

HorA5 E5PORTIVA5 __

co er e c a rIe gelltlna, pa:a que eu
..

osse a casa ee'OS grandes dramas são sem, Preço-l$OOO.
-- um premia àe 50.000 3 colh res de sopa de agua fria, aVls,ar � famlha que ele voltaria pre vividos por pessõas sim-
ào'ar�3 II: uma asslstenria 112 h' � dA d I d E Iàe 60.000 pI,'!'JsOo" em

c Jean (,e 'oc�-s e cane a. ma�s t�r e. onde vai fica? p es e que a felicidade não -A'S 6.30 e 8,30 HORAS:
AShton assistin(�o ás 112 chicara de agua qu(:'nte. 1 -;-llldaguei, Na

.

mato.-re6pon- só póde estar na fau3tosida O IDOLO DE NOVA
?�����a���r��i�a5àe trenós pitadinbi:! de sal. 2 colheres dr déU Carmo. E ficou mesmo no do.:! de um palario como nas YORK com Gary Grant e Fran-
no logo Pac:iào... 111'sQPe de assucar. 1[2 chicara de li mato S0 regressando á casa dia aguas furtadas de' um casa· ces Farmer.

leite. 1 chícara de creme. alt -

o. rao. Preços-2$500 e 2$000.

arte de andariAs declarações de
fóra da moda Barondi

CARTAZES
DO DIA

Inacio

Aperto
rnaos

deNoticias do dia
o jornal einema
tografleo mais em

dia

o "LIDER" tem em cartaz

patA amanhã, em único dia de
exibição, mais um "far ·west" de
classe, com Dick Faran, o cow

boy tenor e Linda Perry.
Longe da lei.
Preço-l$OOo.

II

,
'

Soufflé de
espir"bafre

o busto des�nvolve·se e se

fortalece com loção �iilria de
agua morna e 3 gotas de tintu
ra de benjoim para 50 grs. de
agua, enxugando log\); e tambem
pela ginastica. Extenda bem os

braço5 para ao frente e dê-lheõ
um movimento de rotação. Pral:i
que isto alguns minutos, varias
vezes ao dia, Alimentação, es

peciltlmente fa,inaceos.

ROYA!..., ás 2 horas:

CASTELOS NO AR com 1};ohn
Howard e Eleanor Withney.
ERRO DE UMA MULI lER

com Mat'y Carlisle e Basil Rath�
bone.
Preço-I $000.

-A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

STRADIVARIUS com Gus
tav Froehlich e Sibille Schmitz.
Pceço-I $500.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIV'EUSARIOS

FARMACEUTICO JOÃO
MEDEIROS

A efeméride de hoje, assinala
a passagem do aniversario nata
talicio do nosso estimado conter
raneo sr. João José de Souza
Medeiros, acatado índustrialista
em Blumeaau.

Os acatados
nhausen e

membros

industriais Irineu
Helmutt Fett

diretores

Bor-

Tendo chegado ao conhecimen- 'f vistei-me com os srs. Waldemar 1to da nossa reportagem, achar-"e: e Rodolfo Souza, socio da Em
em vias de organização, nesta preza de Navegação e Luís Fon

capital, uma companhia de segu·· seca da firma de Navegação »JU-Iros, iniciativa esta, que uma vez piter», assim como tambem com

tornada efêtiva, virá contribuir os coroneis Marcos Konder e João

grandemente para o progresso c- Pinho, Irineu Bornhausen, Alva-
ro Catão e outros elementos de

grande represen tação nos comer

cios carioca e catarinense, sendo

que todos se mostraram, não só

Iavoraveis.mas entusias mados corn :

a organização da Companhia. Fi
cou combinado, ainda, que na di

retoria figurassem os nomes dos

grandes industriais srs. Irineu
Bornhausen e Helmutt Fett, sen

do que, com este último, e sobre
o caso, tambem já entabolei en

tendimentos. De acôrdo com o sr.

Irineu Bornhausen, que se mos

tra altamente interessado no ca

so, já enviei copia dos Estatutos

para as ASSOCIações Comerciais
desta capital, Laguna, Itajaí,Blu
menau e Joinvile, solicitando da-
rem dêles conhecimentos a todos

I
conomico do Estado, procurámos
conhecer da veracidade da iníor
mação.
Assim, depois de várias pesqui

zas, viémos a saber que um dos
elementos empenhados no caso,
era o dr. Claribalts Gaivão, ex

Secretário da Segurança Pública
PROF. ALFREDO XAVIER e provecto advogado, a quem
Assinala, amanhã, o aniversa procurámos para que algo nos

rio natalicio do [nosso colabora- dissêsse sobre o assunto.
dor. sr. prof.' Alfredo Xavier Eis em sintêse, o resultado da
Vieira, esforçado Inspetor Esco- palestra, que o nosso redator
lar, Da zona de �Tiiucas. manteve com aquele ilustre cau-

EM.LACES
sidico: .

'.'

A idei
-,

d L' D I

Na residencia dos pais da noi-
-« I e13 BêW e � aoje. es-

va, na cidade de Brusque, reali- de ha tempos que com o dr. Pe

zou-se ôntem, o enlace matrimo- dro de Moura Ferro troquei im- i
nial do sr. Lauro FranciscQ da pressões s0bre o assunto, ficando

l-iJa!II-----Silva, com a ·lYéntil senhorinha assentado iniciar as necessarias "lf."neU "'ornhausen", demarches no indicado sentido. Sr. Ll
Noemia Albaní.
Serviram de testemunhas por

Foi assim, que durante a :minha
recente estadia no Rio de Janei- os ass@ciados, com o envio das

parte do noivo, no civil, o sr.

Alv�ro Mueler da Silveira e se- ro, depois de haver elaborado os respectivãs listas de subscrição.
nhora Julieta S. da Silveira. re- estatutos, me dirigi ao Departa- -Acha o doutor, viabilidade

presentada pela senhorinha Laura mento Nacíonal de Seguros Pri- na iniciativa �- pergnntámos.
F. da Silva e por parte da noi. vados e Capitalização, entenden-

va, o sr. Oto Niehhur e senhora do·me COIill o respectivo diretor

Eugenia Niebhur. geral, dr. Edmundo Perry, o qual,
As cerimonias religiosQs ioram num requinte de gentileza, antes

paraninfadas por padIJ do noivo, d?s. mesmos serem apresentados

pelo sr. Luiz Albani Junior e ell-
o ÍlClalmente, ma.ndou pro�eder

nhora Datilha Albani e por par-
80 seu estudo. Amda no ElO, a-

te da 110ivll, pelo sr. José Walen
dow!cki.

Os nubentos, após as cerimo
nias, viajaram para esta ca

pital, onde fixllram resid(!lncia á
rlla Ç.nselheiro Mafra, 107.

Deflue, hoje, o aniversario Da

talicio da exma. sra. d. Olga Ga
roíalis Campos, consorte do nos-

110 distinto conterraneo sr, dr.
Cid Campos. Dama muito esti
mada nesta capital, ver-se-á pelo
dia de hoje, muito felicitada.

Ocorre, hoje. o dia do seu ani
versario natalície a exma. sra.

d. Reinalda Moritz Mund, espo
sa do sr. Ewald Mund.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalício da exma, ·sra. d. Eme
rentina Hoberg, competente edu
cacíonista e esposa do sr. M.
fteber" funcionario estadual.

Fazem anos hoje, a sra. AI
merinda da Silva Lessa, Maria
de Oliveira, o jovem Walmor
Alves e o ginasiano Euzebio Fen
seca.

Fazem anos amanhã:

Regista o dia de amanhã o

aniversarie natalicio da senhorita
Maria Celeste de Carvalbo, filha
110 �sl'. capitão João Carvalho,
fiscal do gOVf1'lIO junto aos clu
bel de sorteios.

Sr. Helmutt Fett

O galanfe menino Alfredo, fi
lho do sr, Euripedes Schmidt,
funcionario federal, vê passar, no

. dia de hoje, o seu aniversario
natalieio.

as possuem. I Por motivo da pouca protundí-
-E qual a modalidade de se-I dade, o vrlpor CARL HOEPCK� foi I é a marca que domina na atuali-

guros a explorar? I
afastado cerca de metr? e mel� da I dado e .l.nniuuvá sempre.Qualque-

. ,:·-De inicio, e Companhia Iun- 1 s�a P?nte de atracação, na cídade ]
'I:" seja 8 ..,118 f1('('Pssid,)('� de

c,. , '! <1,. Itf.lJ31.
cionaru apenas com uma so car-I Deu isto motívo a que um p r « pf'r/'um,,['in-, pr "·ira se llprp
teira, qual Reja, a de transportes, I slJó>?iro, procedente de Blumcnau, as da u.arca

terrestes e rnaritimos, seudo que,! ao embarcar, houvesse esccrreguuo < .�iL��11J.a!!cão
mais tarde será estudada a de !1) 'l!íancha, caínão ao mar.

:
• , "C, _"': Um seu B�nro, que o acompa

«ACIdentes no 'I'rabalho », que a nh3V1, jog'm se á agua, afi n d- -

meu ver, é uma das de maior saIV3-1ü.Ao3 sr\t:>s de varías pessoas, Iresponsabilidade. I íCIJ.T1 ambos salvos.
G

--Qual o capital il I II (oru::UrrenQil
-O sllbs�rito será de .mil cou- Fasmacla de, ." L.

to� e o realizado de qmnhentos.,
Eis, o que nos disse o dr.! n@�n&a�OClaribalte GaIvão, sobre a

infor-/ it' [j tt1 �'
mal;ão que fôra colhida pela nos- Acha-:;;:; aberta, 'P�lo p�a7.,) j� ·.10

dias a concurrencia pu'blica j)'lra a
sa reportagem. I Estará de plantão, 21oje, a Far- venda de um 3,ltomnvd l"ard e um

macia Popular, ii praça 15 di! no- auto caminhão, per.ten�nnres á Di.

:",!""���,,!!,,,,�������vembro. _ Il'etoria Regional dos Co,<,�i s e r�

i'-=
..'I" ..,.""..-�...

-:� legralos.

I � I Os referido� v�ictlLl; U . 1') ;.;:

(urso de M·::lqu·ln:�s e P.iotagelTI I
� [����i�:ie�S rda'l;:�;:J r�.�art���a:��

I UI U m deral e as propostU3 devera o ser

'I' apresentados na la. Secção de Ex·

1
pediente

I

-

serao

Dr. Claribalte Gaivão

-Toda.- respondeu. - Todos
os passos estão dados para que
cheguemos a bom termo. Demais,
não ha razão para que Santa Cu
tarina deixe de ter uma Compa
nhia de Seguros, quando outros

Estados, de menor importancia
e ele possibilidades mais parcas

(Conelusão da I- . pagiun)

ao comando de Flores. Do lado ad versario o efetivo era de
25.000 homens escondidos habilmente, das Iorças aliadas.

A pressão <do inimigo é grande, a cavalaria dos alia
dos já não resiste ao avanço paraguaio. Ozorio, porém sem

pre ativo e destemerozo acóde a tempo, salvando assim seus

companheiros de uma desastrada derrot a.
46 peças de artilharia nossas vomitavam incessantemente

fogo. A ala direita nesse momento empenhava -se numa ardua
luta.

A terceira Divisão, sob o comando do General Sampaio,
sustentava com ardor imenso a refrega empolgante. Ferido,
o General Sampaio, hem como os seus soldados, ouvem oo- 1
mo um estimulante ás suas energias depauperadas pelo cao- r
saço e sangue perdido, a voz de Ozorio que gritava para os

I.seus soldados: A VANTE! V[VA O BRASIL! 03 paraguaios
completamente desnorteados tentaram ainda um golpe, pre
tendendo cair na retaguarda dos aliados, procurando antes
envolver a ala direita, Ozorio presentindo os seus intentos
lhes corre no encontro, desbaratando-o", tendo seus soldados

Ino auge de entusiasmo, saudado o cheío ínclito q.re acabava
de conquistar umas das mais belas vitorias da Guerra do 'IParaguai.

A batalha de Tuíutí, tornou-se c êiebre pelos rasgos de

\11'1bravura, energia e tenacidade dos soldados brasileiros que so

Ireáram o ímpeto ofensivo de Lopes, assegurando ainda as po- I'

I
sições conquistadas no próprio terreno inimigo. 11:11Brasileiros] Sejamos como alguns povos. cultuando com

sinceridade os heróes de nossa Patria, Sejamos gratos não
olvidando os feitos gloriosos dos nossos antepassados. E, IHI 1I hora grave que o Brasil atravessa, onde alguns espiritos pro" i

I
curam desvial-o do seu rithmo de amor E' paz, devemos es- I,tar ao lado da lei, unidos, coesos e disciplinados, para que !,

no concerto das Nações, o Brasil seja o maior entre as ma-

iores. ,E. a vós, Ozorio, come solda dos do Exercito, que ainda

II é vosso, nossa contioencia de respeito.

�_
_ _ __ I'

__•__...............-"""""'-__.1
Caiu ao lDar

Adoração

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3a. MA

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA.

DESCE
Capas
Só

de Gabardine

SIS e 520
LIMOUSINES V8

PRODIGIO, significa MILAGRE

i MILAGRE significa
!

CHEGAM UNS

WERNER METZ

AcaciG e José de Freitas (Bo
néco) avisam aos seus amigos e

favorecedores que os números das OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SH.
p�. THIE�S FI:E�ING limousines V8, de suas proprie- EULAMPIO DOS REIS VALE

lI! i:'h�sta entr� ?OS da IlTush·.re elFlgle- dades 250 e 244 foram trocados II RUA GENERAL BITENCOUT, 49 I
n .eIro patncl@r.

d dIe�� !-!I para 518 e 520, respectivamente 11 FlORIANOPOLIS !I'mmg, que c?m grau e e Icaçao e atendem chamados pelo fone
..iiiiiiiiiiiii

\ dirá
e competen.�la vem empr�stando 11..:2:22:.:_ _:__J���������������-----------------

:
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obras do porto de Itajaí. SOB R E T U DOS
OUTROS PARTEM

LUIZ MELO
Para São Paulo, em viajem de

recreio 3egu. hoje o nOilSO preza
do conterraneo sr. Luiz da Costa
Melo, alto funcionaria estadual
apo�tmtado.
Acompanham-n'o os nossos vo

tos de bôa viajem.

�lA nOillll capital hospeda desde
ôntem o Iraode industrial sr.

W_ner Metz, digno Diretor-Pre
sidente da conceittlada e con_e
cida Cervejaria Catarinense,

S. 8.. que está a serviço d6
sua importante Companhia, tem
colhido 08 melhores proveitos para
o mior d.senvolvimento fi ex

p8a.ão dos negocios de tão pro- MISSAS
mi.sÔra industria. Será úelebrará amanhã, no al-

O distint0 ho.pede que tem· tar da capela do Sagrado Co
sido muito visitado, demorar-se-á ração de Jesus, u'a missa, em

alguns dias nesta capital. sufragio da alma da sra. à. Do
cA Gazeta» apresenta-lhe votos natila da Luz Maia, esposa do

de b08il vindas e feliz permanen- sr. Alfrede Maia, pelo transcur
te entre nós. s@ segund@ ano de seu falecimento.
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Capas de Borracha

Preços que impressionam

OCEON o líder dos cinelDas""HOJE�A's
20TH. OENTURV-FOX apresenta

juventudo esplendorosa de Si i �'VIONE

TIM
vitoriosamente, o
SIMON e

O
romance supleemo, revivido gloleiosaluente
-'AMES STEWART

C E'
Um filme que mareará época nR historia da einematogtaafia, salientando-se a ternura e sentimento que SIMONE e JAMES
.abem dar ás cenasmais simples da enternecedora historia de amor!-Uma gigantesca produ�ão ZANUCK dirigida por HENRY KING

E

..
{;ORPUS CRISTI Na,�ioitaI D. F. B.
{;ome, Come, Comilão-Desenhos colorido
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6 112 e 8 112 horas,..,HOJf
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2$500 e 2$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




