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Em comemoração ao Dia da Pátria serão realizadas hoje, nes- J

Ata capital, brilhantes comemorações que obedecerão ao programa.
Que se segue: 1
-

IAlvorada em frente á Estatua do CeI. Fernando Machado. !As unidades militarei ficarão Iormados á 9 horas, no Lurgo ]
13 de Maio, onde será passada revista pelo sr. dr. Interventor Fe-I ANO
deral, depois do que desfilarão, em continencias ás autoridades' .- _

que estarf.o no Palacio do Governo. '

Os sindicatos de classe, associações desportivas e escoteiros'A· DOLOROSAOCODRE ..1CIAdeverão estar concentrados na rua Visconde de ,Ouro Preto, ás 9,30 \ ssasslnou O pae n 0-.
horas, e os elementos escolares, a mesma hora. a mesma hora, nas: •

d....
& ! JE *G & US.li '"nU § E

• ,

ruas Marechal Guilherme e Nerêu Hamos, ...: com um tiro eDe uma das sacadas do Palácio falará ao povo o ilustre Se�' •

J
-

VIII ttll!oretârio da Segurança Pública sr. dr. Ivens de Araujo. •

"'d O operarlo oao !SSe I
.A's de�e�ove horas. no I,nstitulo. de Educação, haverá uma: esplngal a

solenidade crvica que obedecera o seguinte programa: { perdeu a vlda o"ntem pelaHino da Independencia. discurso pelu professor Sebastião de I

RIO 6 C' A. t
'

. .

,_ _

Oliveira Rocha; Maria Bonita - Desauda Bosco; Ainda lembrarás
b d T .�Impre�eu .on. em a

h EI t A
_C

1·- Nazira Mansur e Hercilio de Faveri; Hino da E�cola Formal; .

arra o l'lJUJ!aM o

lUl'dl paArla man ã, na ec ro �o II RIO, 6 Ao presidente

IJulgamento os" arques e . Y da Renuhlica foi enviado o se.Cantiaa de Ninar', Abraçado á minha terra', Gentile di cuore (GUIl.- "meid sad d t

.

di 12 I�.

Alt
guinte telegrama:

raní) e Hino Nacional. : �el. a, ,�cu� °193e6 �r n� �a . ona I "JATAI',3 • Ao iniciarmos
Por nosso intermedio suo convidadas todas 8:; autoridades ci- e agos .oh ed· B: l: Blh °Era", I a colheita do trígo no norte II.

T d
- .. no Camiu I) a a a a ou x- do Paraná, com uma produ-VIS e rm itures paca comparecerem a essa emonstração patriotica.

t d J C h' C Irão supertor a mü e quatro.
- A's 22 horas s, excia. o sr. dr. Interventor Federal e sua

ra ad a ac.
.ado

em arnt,P° BLUMENA .J, 6-Na Fabrica
I

mina, que veio bater na cabeça ,.. ,

.�""- G
- centos quilos par hectazev j]._ - d

-

PI' d (' A .
- . ran e essaasma o com um 11'0

EI A AI S A
.

d
.

f I'
. .

:l I'
- txma. esposa arao, na & acio o soverno, uma recepçao segum-. 1

.'
d A � ectro ço tona .., regis- o In e IZ operano, partínc o a! com cxubcrancta murto além

,

I baildi' (e espiugar 3, o Sl'U pae, maro
d t d

.

d
' da nossa espectattva, envía-(o-se um ai e e g� a.

, A' '.!Marques de Almeida. trou-se um grave esas re, em mesma em 018 pe aços. I
Durante o desfile voara sobre a cidade uma esquadrilha da 'I'

iv

° ' f'l d que perdeu a vida o operario de A vitima expirou no mesrao :
mos a 11. exa. lWSS3S saudações

rei) OI com ena o a 16 anos

I
e felicitações nele exíto da '

Bese da Aviação Naval.
_ . _ 'e 6 mêses de

.

prisão.
ca

nome João Vissetti, de 21 anos instante. campanha inici;da sob aus- 'ITodas IH! embarcações surtas no porto desta Capital serao

I
de idade, solteiro, natural de Cam- Compareceram ao local as au- I pícíos de v. exa, saudações

embandeiradas em arco. boriú e que residia atualmente toridades policiais, momentos após 'li
cordiais. (a) Manoel Ribi.ls e

liN di
-

d J C I F ,I
-.

I N d f
.

d
I ll'rrnando Costa".- este Ia estamo ornamenta as as estátuas (10 e. ernandoIN. em toupava arte. o ca aver OI transporta o para)'Machado e Anita Garibaldi, como homenagem a êsses dois grandes; Nao conseguIu o ° desastre verificou-se na se- Ito�.Norte. ::;Õ;:;:nnrm; ri .... _-;;;;;.;;;;;..;

vultos nacionais. I guinte fôrma: o operaria traba- P t f 6 J
ToJos as casas comerciais embandeirarão suas fachadas. navie Ilhava numa maquina perto do Adoratrão OS O Iscae (je
A GAZETA dará Iolga ao seu pessoal, motivo porque não

'I
ta ;

I
Rebolo de Esmerial, do qual em y

circulará amanhã. dado momento Boltou'se uma la-: � a marca que domina na atuali- Legrú�".6J oe" 0 e"03e•••ilOI3l

I R TO 6 O
.

d d R
-

que seja a sua necessidade de

CONT A OS DISPOSITlot' I public; indefe��esl neant�orm� da� Creadas novas eseo- perfumarias, prefira sempre

i parecer o requerimento de Ma- Ias e'stadnais as da marca

VOS E UM DE�r!�RETOjllll I noel M. da Costa, oficial da Mari- Adora�ão
. . � "

l nha Mercante, solicitando um I Por decreto! do sr. Interv�ntor
L � , I credito de $10.000 no Banro do Federal no Estado foram CrIadas

� & I Brasil, destinado3 á aquisição de duas escolas mixtas localizadas em

I um lirivi,; paf'a fazer comercio de Rio da Luz Vitoria e Rio Cerro
I cabolitgcrn. I, no municipio de Jaraguá; cin-

Um m�mor;a. com 10 milIi i co no. m�riicipio de São Bento,
, ç � I ! nos dI8tfltO:� de Ano Bom, Len-

assinaturas vai ser entre.IA Marinha naNo foilt?sltr�diz�auSmt��;�,��u���a�:�t�i . i e uma escola femmma no lugar

gue ao chefe do governo e t··d I Warnow, em Indaial; em virtude A Ernani Boro da Silva, E�,
a Ingl a das que existiam &nteriormente, Homena�eando O nosso criturario do MQntepio dos FUIl"

. ; III

t d V·
- I de acordo com o .decr�to-l:i 88, distinto confrar§e jorna- ci(Jnáriol1 Públicos, foram conG(�

aos m�n;s ros a laça0 I PARIS, 6 - A Marinha de qu� trata. da. naclOn&hzaçao do Usta AUflnO Sc�u�s, edlre- didos 15J dias de férius relativa

d T b II_..,�
..

-

Guerra não é atingida pela or-
ensmo prImárIo. tor e corpe fadatorial de I

ao ano oe 1937.
_ ._

e o ra a ruO Idem de cancelarlllenlo de todas "A Gazeta" oferecraml reNfoL...�n1entft� RIO, 6 - Ferroviarios da Cen·1 do Brasil. as licenças a. ofici.ai!! e praç:s, _

pr ôntem, no Hliestauranle I ir �I íí!� m e I! ii1 V
trai do Brasil, da Leopoldina, das I O memorial, que é tambem pa-! mas as autorIdades navaesAesta.o' Nomea�ao de

E I

dI I t a cha"""r o e I I f sireEa" um abrioço de;, e es�o!BasEstradas de Ferro Sorocabana e trocinado por sindicatos e associa- pron. as .u". _

p sso� 1- essores -, " li
Paulista, Paraná-Santa Catarina I ções de classe, acent.úa que o apêlo ce?c!ado, se a sltuaçao aSSlm. o confralernliEa@ .que deco�..

I

e outras ferrovia� dQ país, :epre' I é inspirado pelo eJe�ado propôsi- eXigIr. Foram nomeados Petronia Ne., reu num p�rfeuto •

ambl"
'". _

'

�?ntados po� maIS de �O mIl as', to de, em coJab?:açao com o go-
• .. _ .. ...._._._ .......

ve8 Gerber para a escola mixtu! ente da méUS Inteira ca..
� Po:. dlverIsa!! A l.esoJuçoe� .d� Se-

smaturas vao por melO de um' vemo da Republica defender os d B d J . em Bó maradagem "retada do ntunor � J u�tlça fo-
nlemorI'al' ao chefe do governo e! 1�(1itI'moQ interesses 'dos trabalha- 'R

e

t' arral � Aalarac�'t P'
�

AI' �§.. oi.
ram definitivamente fechadas 88

! 'e' '" ,

III e Iro; rma nunclU a egwI, em uos prOm(h.ore5 I I
.

J d 'J

aos titulares da Vfação.e d,.? Tra-! d?res _ferr?viurios, em face da le- Escoteiros para a. esr.ola mixta de Ascurra, d "d IL. a I e�co as J�a,rt;c� .ares e GanDf�I-
b"lho recorrer d'} aphcaçao de I oIslaçao VJD'ente . ,.

d I d
.

J M' I
a merecI a uGmenaaem, di, em ",ta",ua, Ano Bom, RIOn , < I lO ",' mulUClplO e 1l ala ; Igue ti t

I
d P E 1 H J'vários disposil�VOS do decreto-lei I • Arcanjo Ide Azevedo, para a es_!S veram presen es os st'!S.1
as

.�

acas e
.
straup um J?IJ.t,

2tO, de fevereIro do corrente ano, i Milhares de signata.. Sob a chefia do sr. Adelino AI· I cola mastmlina de Nova Desco- Jornalistas Nunes Var�la, �m SaJ Bentt B,atffls de Clm�,
que ameaçam direitos da grande I rios ves ch.eSam hoje a FIoriano'Dolis os, berta, em Tijucas e Hedy Klein pelo "Diario Tarde" e .lIl?an uva e agca( 0, no mum-

maioria da coletividade ferrovia ria e:lcoteuos de Brusque que vem to' : I' t dI'
'

W _
ClplO de Campo Alegre, todas por

._. . .. _�� .I . .
m!u parte na grande parada de 7, para. � �sco a mIX a � pua, no a§mor W�ndhaiib�Ul fé)- não sati�fazerem as exigêneill'l

, Os representantes dos JornaleI- de setembro. mumCIplO de Concordla. ... d "..!I t ,L. n c

Novo quatN,-,1
I ros de virias vias ferreas do país, ó!lIs••a presen"an O O presluei1 e, dos decleLos fed()ra� e. es�.dudl.. I d .

d
., . -

C A I N O O
da A. C. I. que tratam da n:lClOnahzaçao dI,)

ep0l5 e mmUClOsa expOSIçac.>, .

-

t I demonstram que, com a aplicação Ao champagne falaram ensmo. f
.

.e I simples de alguns dispositivos da ,1105 nossos prezadas con- Ese@!amixbllde
For�a Publiea al�didll lei

..
avoluma-se a ."p.erspe- , , frades Nunes Vé;reia, do Pantanal

cbva sOI:llbrIa �ara ti �aI3rI8, de

I "Oiario da Tarde"; l\', i-
."' uma classe, cUJa proÍlssaJ e:!ltâ

,.",".Será lançada hOJe as 14
plena e indiscutivelmente regula- sobre u,IDa casa o avia0 �oso RUIZ, redator dede Em vIrtude d� �aver 8�,JicitaMhoras, a pedra funda .. mentada e amparada por urna dliarlo e Walmor wen-I d? a sua exoneraçao. do ca.go de

mental do novo pavilhão I legislação não revogada, antes dhausen, representante ad]lwta da escol� .m.lxta ?e Pan.

,rJa Força Pública, onde fortalecida pelos post�lad�s salu- Incendl·ou ..se e propagou o fogo a' do presiden�e da A. C. I., ftanal" nOeslte m�OI.(;IP�Od� f.OI a pr�.
, I d b tares da Ctirta ConstItucIOnal de t d

.

I!.. • d
estiora ga _mna, lOl subst.·serA aquarte a G um a-

b d 1937"
eH o o uomenagea o tuida por Wanda Bernardini no.

talhão de caçadores da nO��:a: arnda �ue 8 inclusão outras tres�Morreram dez pessoas en- ��rad�cidC) em apressivo rnea?1l por res')lução que t�m lU

,nossa briosa e invicta mi- dos ferroviarios da União, entre discurso. o numero 4.298, de tres do cor •

.uela, da qual tanto nos o q�e denomina o d���eto-Iei 240: tre as quais criancas que dormiam Após o. agape o Jorna- rente.

orlulhamos. de •

pessoal nu��rarIo ,passaram
i

.:; Ilda Aurlno Seares, dire- _

O novo prédio que te- êleB a ser admIbdos ou recondu ..

! tor do importante jornal Se���o I'A�e,r' f t 'N _
lI:idos a titulo precario, sendo que,! LONDRES, 6-Um aeroplano caiu sobre uma casa á margem "A N t" I"

.

t ii:ált:i1A �V.l!UI ,-

� ren e para a rua, e
como mensalistas, as admissõés' da Dunholme Road, Edmonton, norte de Londres, lOcendiou.se e as

O I: a , JUs o crg�.
,:reu Ramos, obedecera, na nio lerão "álidas para o exerci- chamas propagaram-se a mais duas casas. lho da Imprensa catarl- l1loratlÍva'sua censtrução, todos os cio financeiro. 1. Em consequencia do triste acidente, morreram quatro peSSQa'l, nense, visitou a séde da
irequisitos exigidos pela Como diaristas, perceberão OI' entre as quais duas criançali, doze foram recolhidas a um hospital, Associaçio Catarinense de
1ecnlca .. satisfará ás �ia. de trabalho ofetiva�ente ras- devido a terem rec�bido ferime?to! de certa gravidade, e muitas Imprensa, sendo recebi-
, I'"· hzados, podendo 8er dIspensados outras receberam sImplel esconaçoe!l. do I

"

r t BiI11a. res eXllenclas. automaticamente, quando não pro� ,
O aparelho, cujos dois ocupantes tiveram morte imediata, per- pe os "Jorna ;5 as a·

Para asslltlrmos a ceri- duzirem o mínimo e.tipulado.Per.' ttl'lcia á Escola do Aviaçrto de Hatfield, onde os pilotos de reserva tista Pereira, Nelson Ma
"'onla, estiveram em nos- dem ainda direito a :fériaa, Iicen. reeebem instruções elementllres. chado, seeretario, presiden
sa redação, os srs. capl- çaa, cOD!lign?ç�es e .i�dica�izllção:, Uma ?as crianças morta! foi atingida quando os de!ltroço8 de te; Waldir Grisard, l. Ro-
tãls Làra Ribas e Ame- O D\e�orlal, que fOI .orIentado aparelho C8uam á rua.

. . . . manowskl e Corrêa de
... A II � d pela CaIxa dos .JornaleIros será LONDRES, 6-Mouerarn maIs tres6 vltImas do aCI· OI' I d' t d �co v a, em n me o

I
entregue ao presldente da Repu- dente d" ontem em Edmonton, quando um aeroplano de treinamento ive rap Ife or a e.!"\�ernando Ilral daquela blica e aos doia citados ministros, do pilotai da reserva da Royal Air Force caiu sobre um predio. preza c i n e 111 atograllco

e,rporaçlo. na próxima quinta-feira. • O total de mortos elevou-!Ie assim a dez. "Medeiros Filme" do Rio.

Dia da Patria o Brasil inteiro, possuldo de,
intenso júbilo e ufania, em vibrantes
demonstrações de civismo, reafirmso

Altar da Pátria, num empolgante e reverente culto á�,
a sua confiança no Futuro grandioso da Pátria Brasllelra,

rá, hoje, perante o

glorias do Passado,

voz DO POVO

VI
--------------.----------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R., c A L L A D «)
- --- --- ._-------------------------

Florianopolis, Quarta-feira, 7 de Setembro de 1938 I NUMERO
, i

inicio da
colheita do
trigo

Do cargo de guarda mensalista
do Posto Fiscal de Legrú, subor
dinac!o á ColetoriA de Porto
UOlUO, foi exonerado haltinn
Martins, e nomeado, Dara �llb3tl.

Almol' d C f:3 tui-lo, Mario Conceição, que �el'
� �o e 011 rli - ceberá a gratificação marcada

'flm lei.

-'

ternização jorna�
listica f�

·

enas concedidas � !

I
II
I
II
[

As lojas maçonicas «Regenera
ção Catarinense» e «Ordem Q 1'ra.
balho» reulizarão hoje, ás 19 ho
ras precisas, no templo da pr'i
meira, á rua 28 de Setembro n.

80, uma sessão comemorativa ao
Dia da Patria, para a qual estão
('nilvidadas as autoridades c:vis e

ull!itares, a Impr, n,a e cs mem

bros da� duaB oficinas e suas ex.

mas. famílias.
'

da

I
I
i .

!
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�&\{qrtJ�i{:;I,�S [J�t� �i]flNFOHTO E PRESTEZ'A- ela nossa nlsterla CARTAZES

C�1H1�fj6r�h�s DO DIA
co r'AO se verifica nos grandes centros em que o serviço

pleomotoria PúbUea de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol
veram os lrmãos Rüveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,

Assumiu I) exercrcro uo Mario e Luiz, OIganizar uma linha entre esta capital e a futuro- Proclamação 8 de Setembro de 1822
cargo dc� promotor público S8 cidade de Blumenau. l:INES COItOADOS

desta comarca, o dr. Abci- Assim, estão á disposição dos que queiram Viajar para (Ao dletlnto dr.Osvaldo Cabral-do Inst. Hist.eGeogr.)
lard Gomes de Oliveira, Blumenau três COdOl taveis e luxuosas limousines.

para o qual foi rem vida da O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota- «HONRADOS PAULISTANOS! O amor que eu

2a. promotoria publica da ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do consagro ao Brasil em geral e á vossa Provinr.ia em particular,
Cap tal. I dia ou da noite. por ser aquela que, perante mim e o mundo inteiro, fez conhecer,

Outras infl'rm'ólções na portaria Hotel Gloria-Telefone-- primeiro que todas. ° sistema rnachiavelico, desorganieador e la-
i .320. I cioso d:!5 Côrtcs de Lrsbôa, me obrigou a vir entre vós fazer con-

- .

- . ...

I solidar a [caleinal união e tranqu.lidade, que vacilava, e era amea-

I Radias [SOlidar-IS da dAlçadél por de- o.ganisedores, que em breve conhecereis, íecl-ada que

E' de se notar o cre.s�e�l-1
� � . I·

•

- �

I seja a devassa
.

á ql1� m?ndei pr_ocedel':. Quando eu,. m�is que
te progr�sso .do mUmC!plO I .para seu concerto, procu- COn t f n en ta I I co�tente, estava Junto d� vos, chegao noucias qU€ em Lisbôa, os

de �anomhas pelo conside- rar a Casa Musical, que con 1 llr;Hdcres. da. nélç�(', os inlarnes D.t"putados, pretendem fazer Atacar

raver aumento das rendas, i ta com a oficina melhor R r b .' A J T. f I ao Basll, e tirar-lhe do seu s u sero S uDd<D5or; cum, r -me, como
- , .,. I •

I
• ece ema, do sr. . , C1 ., I d did

.

h R I·
.

-

nao �o mUI11C!paIS, como I montada lia capita f b
.

I I R
i ta, te.nar lo as as me I 15 que mIO a ea rmagmaçao me su-

b t d
. . _: ema erry, vice-consu ca epu· : . .- I I dtarn em es a oais. h:ua [oão Pinto, 12 bli A -: S F i gern ; e para que estas st)ao tornadas com aque a ma ureza que

O t d P f'
ica rgentma em ão ran-'. bri d

.

id Iorçamen O a re eítu- .

d S I h f·.l ern taes Crises se requer, sou o nga 0, para servir ao rreu I 0, o

M
..

I
A CISCO ou, um pen orante o I I B ., I '

( ito sinto]
.

d R'ra lUl1lClpa preve a arre- .

I
. rasu, a separar-me ne vos o que muito SlOtO ,10 o para o Ia, com Carola Hohn e J. Hees'er, .

� -

d 310 OOO${)O()
ClO em o qua nos comunica que'· C JL' idenci b

.

d - 1c a u açao e : \J
•

V v TI.ibuna! de JlIIri 1 [V1··
.

d R I _ E
. ouvir m-us 003·< n-iro-, e prOVI encrar 50 re negocios e lao alta

, .

t pe.v 1 irnsteno as e açocs X·: E h d
. .

para o exerC1CiO corren e, e I .

dA·
monta. u vos as ·egui ° qu'� causa nen uma me po ena ser mais

durante O primeiro semestre I Presidida pelo exrno snr
terrores a 'dr�en�Ina, dum p�o-· sensivel do) que o g'�l�;e que minha alma sofre, separando-me de

• , • •

,. 'v ._. .• g:rama para lIma0'! not

c\asj
.. .

la atingiu a soma de ... dr JUI'Z de Direto desta co- d" . , I
meus arIllg.os Pcltil!star.oe., ii qu-rn o Briml, e eu devemos os bens

• C' ,

I.
, ." \.,:- e interesse parli os pai:;(S su -

_, ._.. ," ,
. . _

. .

_
.

274.5y7$550, de.nonstrando marca reanzou-se dia 25 e· I • que goza.,.o:, e (.o,_erilfliOS gozar de uma Constituição liberai e
.

d
-

' c L... uv am'�f1canos f.;omo prova oe i31T1I- .. J' .

\ I:> ,., d '4

aSSi!l}, que a arreca açao 26 ,-lo aiJost(\ pu a tercei- d I d
.

d J
.

I lU:JiClOS". l.gOía, . ilUds!.ano, so vos resta conservar es umao en-

d' t �.. lt -'
�'-

_.1::
>, ,) za c e 501 ane alIe ccntmenta, a

'
� -.' �. _ d _ d J. . b B ,.,. /\ '':;; 6 30 e 8 30 UiOR!\S·

es e eXer�!elO u, rapassaré:! ra sessão do Tni'unal elo .

J f Ikl
lr·� vos, llaO .�o Iy)r s·:. r eSSe o ever e lO::Jos os ons ra,l tUOS,

-.-l. J I • f1 �,

d O
L �1 e, com musIca o o ore argen b' ., d d fa casa os 40 contos. Juri relativa ao corrente' ..

d· _ _

f·'
mas tam em corque a n Jesa oatna �sta ameaça a e 50 rer uma SUBl.IME RENUNCIA CGm

, tme CUjas IHa laçoes seI ao el- '., h d' f
..

I d P
ano

'

h I A
• guprra, qu:" uao so nos ZI e sec elta pe as tropas que e orlu· l\'lngd' S h·d .lvct'C' .P&.·.I,,'-c. . ras cm espan o, porlugues, ln i f _l ..J

.

I I •

'd.
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SANTA CRUZ esta

em,d!O
to! asbolvldo por una- Radios:

eu provI nClarel. ;Ivisa uo rasl eve ser 'I é o crerr-e que revolUCIOnou o

graudes prepélrativos para a nimidade, e o segundo por L. R. A. e L. R. A. 1-
DE1\lCIA �U MOeTE.

. . mundo velho, e, óra revoluciona a

realização de um� . gra�dio' c,rime de morte foi c.o12áena. (9.690 -quilocic.los). . �a.bel que, qll��do /rMo da callsa publIca, não tenho aml- Amelica do Sul.
sa festa em b�l1ef{CIO aesta uo a 24 anos de pnsao ce. I go',

e \ah�o� em OCI'Slao alguma: . .

benemerita obra. Terá inicio lular, tendo protestado por, I A Ex'st.! t�a qutlc1s: .flca.utplal-vos d�s facleJsos sectanos das CH AR LA UTH
a festa no dia J O do corren-I novu julgamento. A defeza II 4 7 6

I Cortes de Lisboa; e conta! ('m toda ocasião com o vosso Defensor não é um creme comum

te, prolongando-se até o dia do primeiro esteve a cargo I 91' Pelpetuo.
.

12 com leilões, barraqui-' do provéto rdvogado àr.Ri'
.

Paço, em 8 dt! Setembro dt! 1822. (ass.) PRINCIPE CH AR LA U TH
nhélS, kermesses, etc. vadavia Corrêa, e a do se· O núm e ro d a REGENTE.»

JL. de Nazareth
PROGRAMAS DE HOJE:

REX, às 2 horas:

LAFITTE, O COf<SARIO
com Frederic March e Franc:s._:,}
Cual.
Preço:-l $500.

-A'S 4,30, 6)0 e 8.30 hor as:

VOGAS DE NOVA Y01· K
- maravilha colorida-com War·
ner Baxter e Joan Benm·tt.
Preços-2$500 e 2$000.

P.·efeitui!i."a Muni
eiIílai

FGteból

Os festejos terão íogarina gU:ldo réu
praça Laura Müller, gentil- Chi charro
mente oferechla pelo Prefei- advogado
to Municipal, sr. Alinôr V. Mafra.
Côrte! estando este logra-]
douro publico send0 profu-I
samente iluininado pela Em
preza Cânoinhas força e

Luz SIA., que num gesto
filantropico ofereceu gratui
tamente o fornecimento da
luz.

a cargo do dr.
Neto, conhecido
na comarca de

M(�vimento Maritirno�PGrtc

Para o Norte

ROYAL, às 2 horas:

ESTUDANTE MENDICO

A VOLTA DO CAPITÃO

Sport� Viagens,
Turi smoe Ca�a

Binoculoi Prismaticos
BUSCH
Jóalheria
ADOLFO BOETTCHER

RIC KS com Fl.)rlnrH� Mnc K n

ney.
Preç( :-- 1$000.

che cxtinguirà as s�rdas, pano·

Se t E.� d·e Sete rn b ío I cravos e espin�as, sem a miníma

O sr. Ricardo Bruck, possui- ,rrrilação deixando-lhe a culis.

dor da caderneta no. 14.779 1823 - 1938 I limpa, macia e fresca.

da acreditada e preferida Crédito I �__
�l'1utuo Predial teve a fel'rcidade Dora Pedro Pel i Graça clt: Deos, S. ,Unanime Aclamação I. de ser cO<ltempiado, no ultimo dos Povos, Imperador Ccmlitucional, e Defen;or PerpFtuo do Im·. ALUGA-SE a casa de rr:oradia

As rodls esportivas Ca- wrteio, com ° pr�mio maior no,perio do Brasil.
. lá rua Curitibanos, (,r. 52, nesta

noinbenses estão aguardan· valor �e 5:600$000.
..

Faço .sab:r: Que t("nd� resolvld� a ASiembl:a GNal Cons': CapItal.
do com anciedadc a realização MaIS 40 premios dp. valor tttuiDte e Lpglslatlva do Impeno do Brasd, que o Ola doze de Ou· 1 A TRATAR NO BANC0
du jogo inter-estadoal, entre menor couberam a outros preso lubro, ç.or ser o Faul!i�s;mo Aniversario da �AlOha Aclamação, 1 AGRICOL 4, A' RUA TR!\-
O ONZE do Clube Atlético tamistas. s..::ja declalado Dia de Festa Nacion"l e� .quanto Sé não. acha pI.Í- jJANO 16.
Cancinhense e o forte es· A bura na extraçã;, e a pres- bhc� a Tabela compete�te de tae� Festl'lldade�, e que Igualn-entelquadrão do ClubE" Atlético teza no pagamento dOS premias o seja o SETE DE SE fEMBRO, por ter Sido aquel� em que i

�.,�����������

Ferroviario de Curitiba, qne formam o iema da Crédito Mutuo Eu Tomei ti sublime Resolução de Prodamar, pela primeira vez. a
;

P A R AContinúa com acentúaJa deverá se realizar no dia da Pcedial, a empreza de sorteios H\JDEPENDENC!A DO BRASIL no sitio do Piranga: i
rapidêz os trabalhos de cal- Patria. preferida pelo povo catarillense Hei por bem Determinar que assim se cumpra, guarde, e 1
�amento da praça Lauro, pelo seu pass.ado honrado, que observe em Iodo e�le Imperi.o. . I
Iyluller. .

'I!I! " •
.

,(Do
.

eOI·I·�po�te) �ou ;;;c':ltuada � acatada.. O Jmperador CO?,Il:uclonal, e Defensor Pe.rpet�1O d� 8ra-1
����� �� �li o �andl)Uf por .Pí;itar;a EXpe?l�a pela �ecretal!a d E&!aao

dos,Ompa fi ti ia ac iona I de avega· �:::�h;, �oS::;eD�;e:b;�;:d!:I�:oP:;o�'j:,:�F::��:;codo �:�
.

H dela Pimentel a ftz, no Rio de Janeiro, aos vinte nove de Outu-!
� a""" Im. -} C' iA�· ti!i i ra bro de mil oitocentos, e vinte tres, segundo da I!ldependencia,
y U U� � I; do Impeflo. José Caetano de A ndrade Pinto, a fez escrever.

Doutor Antonio José de Miunda. - Bernardo José da
Cunha Gusmão e Vasconcelos.

Por Portaria C'xpc·dida pela Secretaria d'Estado dos Ne-

IJMnGcios ddo DImperiob de �3 pde 0dlutub2r70 dde 1823, e6Drspacho da
..

1 Rua Felipe Schmidt� 11 I
esa o e:srm ngo 00 aço e o mesmo rtle5. e IIno.�

�-&8í"ffl1 HtttVIf - a r'

F:-UNDADA EM 1870
SiE'DE BA H IA

Seguros Terrestres e MSl·itillloS
CAPIT.L\L r�EALJZADO Rs.
CAPITAL E RESERVAS Rs.
BENS DE r�A1Z (prédios e terren�s) Rs.
SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs.
RECEiTA eM 1937 Rs.
SINISTROS PAGOS EM 1937 Rs.

Opera com as mais modicas taxas em todo o territorio
naelonal

SuccurJal 110 Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas princi
paes cidaues da America, Europa e Africa

Agentes em Florianopolis:
OAMPOS LOBO·& Oia.

RUA· FELUPE SCHNUDT N' 39
Caixa postal. 19 - Telefone, 1083 - End. TeI. «ALLlANçA»

Eseríptorios em Itajahy, Laguua e BI.mcuulI; Sub
Agente em Lages .�

......� � --..� .

"""' 'I

�

cargueiro:
o Paquete rrAQUATíA' sairá á 10 do
corrente para

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

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

i\ve·so Recebe-se cargas e encomendas até a vesp.:ra da(saídas dos. paquetc�
K e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm<Ds, á vista do a.
estado de vacina, A bagagem de porãu deverá .ser entregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
�m;nté para bordo em embarcações especiais.
��CRITOmO�PRfl.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S8B. (FONE 1250)
r�MAZENS--CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEG. C )STEIRA

Para mais !nfonnacões cem o Agente
..,J, SANTOS CARDOSO

O Paquete ITAPURA sairà á 7 do
coren te para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

9.000:000$000
57.000:000$000
16.054:200$749

3.169:677: 154$834
22.535 :211$090
3.797 :380$050

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GEOGRAFIA DO BR�SILA
no dia da Independencia

pacote explodiu
ao ser abertoGAZET

A VOZ DO POVO Proprietario e

J A I R O
Diretor Responsavel
CALLADO

chevrolet

territorioGoverno catarinensee

Ao Desembargador Henrique Fontes

(Por Claribalte Gaivão)

Em 7 de Setembro de 1822, dia da Independencia, o Bra
sil tinha por limites, ao norte, o Oceano Atlantico e ° Rio Oya
pock, que o separava da chamada provincia de TE,iRA FIRME,
80 sul, o Rio da Prata, que o dividia dos Estados deste nome; ao

ocidente, o Rio Paraguai, correndo de norte para sul, e o Madeira,
correndo em sentido contrário, isto é, de sul para norte.

O TERRITORIO era dividido em dezenone capitanias: -

Palá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per
nambuco, Alagôas, Sergipe D' EI Hei. Baía, Espirito Santo. Minas

Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, SANTA
CATARINA, Rio Grande do Sul e CISPLATINA.

A divisão ECLESIATICA compreendia um Arcebispado na

Baia e oito bispados ocupados pelos seguintes prelados: Baía, Arce

bispado, D. Frei Vicente da Solidade, Monge Beneditino, eleito

arcebispo em 4 de Maio de 1819; Cuiabá e Mato Grcsso+-D. Luís
de Castro Pereira, da Congregação de São João Evangelista, bispo
de Ptlomaida, eleito prelado de Cuiabá e Mato Grosso, em 29 de
Outubro de 1814; Goiás, D. Joaquim Bernardino de Brito, eleito

prelado de Goiás, em 19 de Outubro de 1818, c1erigo-Secular e

hispo titular de Meliapor; Maranhão, bispado creado em 30 de

Agosto de 1677-D. Frei Joaquim de Nazareth. da Provincia da

Arrabida, eleito bispo titular de Leontopoli e prelado de Moçambi
fJU�, "trasladado para o Maranhão" em 13 de Maio de 1818;
Mariana, bispado creado pela bula "Candor Lucis" de Bento XIV,
de 6 de Dezembro de 1745, D. Frei José da Santíssima Trindade,
da Ordem de São Francisco, eleito para Q bispado de Mariana em

13 de Maio de 1818; Pará, D. Homualdo de Souza Coelho, Clérigo
Secular, eleito Bispo em 22 de Janeiro de 1819. Pernambuco, Bis

pado creado por mercê de Inocencio XI e pela bula "Romanis Pon
tificis Pastoralis Solicitudo" se encontrava vago no dia da Indepen
dencia; Hio de Janeiro, D. José Caetano da Silva Coutinho, Arce

bispo de Cranganor e "trasladado" para o Bispado do Rio de Ja
neiro em 4 de Novembro de 1805. Santa Catarina pertencia a este

bispado; São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira. Clerigo Secular,
eleito bispo a í: de Junho de 1794.

O TERRITORIO de Santa Catarina, "compreendia a ilha

que lhe dava o nome, Il ilha de S. Francisco e sessenta léguas na

costa do continente" e tinha três vilas: Desterro. São Francis
co p Laguna, dependentes da comarca de Porto Alegre. Existiu
abundancia de café, assucar e algodão; porém o linho era o princi
pal obiêto de agricultura, sendo a maior exportação a de café. A Capi
til'! era a vila do Desterro. chamada tambem Nossa Senhora do

Desterro, séde do governo. Existia na Vila um Senado presidido
por um Juiz de Fóra, escolas de primeiras letras e de Iatin, casas

de tijolos, edifícios públicos, quartéis, igreja matriz, fabricas de te

cidos e muitas ruas, "em alinhamento.
No dia da Independencia, Santa Catarina possuía um Go

verno Provisorio empossado ha mêses antes em 22 de Maio, e es

ta va aSI'!Ím constituído: Capitão-Mór+-Jacin to Jorge dos Santos

Corrêa, presidente; Major José da Silva Mafra, secretário; Capitão
João de Bitencourt Pereira Machado; Vigario Jooquim de Santa

Campos; Major }< rancisco Luis do Livramento.
..9 5• ,

TOU
. í& 'l

cefltenas
A repelente megéra tortu

rava e vendia suas

vítimas
BUCAREST, 6 -- A polic'a prendeu hoje a mulher

Kntinha Barbalate, de 35 anos de idade, suspeita de ter raptado
centenas de crianças na Rumania, neste ultimes. A.té o momento,

Kalinha COllfes50u o crime com relação a 25 meninas, cujas idades

,ariavam eotrf'! �ele a nove anos, as quais foram por ela vendidéls

1; ciganos cu camponêses. para trabalhos agricolas. A mulher prome
teu faler outr3F fi. velações sensacionais mais tarde. ficou apurado
'lue as criançe13 ficavam acordada� até altas horas da noite e rece

biam fi p.p,�ndizagem, por melo de torturas. A repelente criatura

F.�tá atacada de tuberculose e foi envie da para o hospital ... a

pridí(1.

BUCAREST, 6 - Ao abrir
um ernb. ulho que lhe tinha sido
enviado pelo COlreío, o advo
gado Patoni fui morro por uma

explosão bem como o comis: ano
de polícia que assistia a aber-
tura do pe cote.

-

Parece que se'-�tratava de uma

vingança por parte dos adversa
rias de Patoni, o qual compare
ceu em 1931 perante o To ibu
nal, sob a acusação de assassinio
de um deputado nacional cam

ponês de origem bulgar a, tendo
sido absolvido.

do sr. Getulio Afogou�se quando
se banhava

•

viagem
-----------------------------------

Vargas ao Paraguai
S.PAULO, 6 Quando

se banh..v a no lago proxirno do

Campos de Congonhas, afogou-se
o joven Otacilio Pereilfi da Sil
va, de 27 anos e pertêncente ã

distinta Iernilia desta capital. Os
banhistas que se encontravam

proximo nada puderam fazer em

socorro do infortunado moço,
pois Otacilio, vitima de uma

caimbra, afundou logo 1:.0 primei
ro grito de socorro.

Barata
�-r;;;�1��'�] .

Vende-se uma em perfeito es

tado por preço de ocasião.
,tq,Tratar á rua Felipe Se hmidt,
123-Telefo ne 1482.

*§M*iíitItil!P!!!!mr.l'gma

Diz-se que o presidente do
Brasil se fará acompanhar
do chancele .... Osvaldo Ara-

r'd,B e do general Góes
lV1on-teíro

AS..,Ui'-ÇAO, 6 _. A "Unitd Preses" está em condi

çõe� de resfirmar a noticia por I"la fornecida no sábado passado, em

orimeira mão, e com exclusividade, de que o presiden:e Getulio

Vargas predende realizar dentro em breve uma visita oficial ao

ParaguaI Err, bóra não tenha sido publicada até agora nenhuma

.niormaçâo oficiai sobre ° assúnto, o correspondente da nUnited
'ress!' soube nas fontes mais autorizadas que o sr. Getulio Vargas
-xprirnira o desejo de \ isitar Assunção no mês de novembro. Sabt
se que ainda este mês o mandatario dos brasileiros chegará a Mato
Grosso, de onde proseguná viagem até esta cidade. Considera-se
provave] que o chefe de Estado brasile.ro se faça acompanhar do
chanceler Osvaldo Aranha; do chefe do Estado Maior, general
Góes M<...nteiro, e do chefe da Casa Militar da Presidencia da Re·

publica, general José Pinto, Consta que serão assinados varies con

ventos, entre os quais o dd ligaçio por estrada de feno das cidades
de Conceição a Ponta Porã, com uma prolongação até o porto
de Santos e outra até 3 localidade boliviana de Camiri. O proiéto
correspondente já estaria senda estudado por alguns govêrnos da
America, conforme foi noticiado oportunamente pela "United
Pres&n.

Atribue-se nos diferentes circulos grande importancia de
repercussão americana á pretendida viajem do sr. Getulio Vargas,
acreditand .r se que este seu gesto irá confirmar a politica de estrei
ta amizade iniciada pelos dois países. LA TRIBUNA, comentando
a noticia, escreve: nEsta noticia só poderá despertar o mais justifica
.Io entusiasmo do povo paraguaio. pO�5 a realização da viajem pre
sidencial virá pôr em pratica as maiores esperanças de unia estreita

colaboração económica entre o Paraguaí e o Brasil". Sabe-se
igualmente que o govêrno paraguaio nomeará uma comissão espe
cialmente encarregada de organizar os átos de homenagens ao ilustre
hospede, a qual seria presidida pelo general Estigarribia e seria
constituída de altas personalidades paraguaias.

Sanaturio "Santa Catarina"

AndréDr. Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES -- Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

() melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhada
para�o tratamento 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 uz elétrica, agua encaNada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

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

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Orlcnõo 5i1va
50nia SarreiO
Habor Dia!5
Sob (..azy
Orquestra ae Dansas
RaàamlZs e a Ali 5tars
Regional àe Dante 50nloro
Eôucrôo Patanê e suo Tiplca Corrlen!es
Romeu 6hipsman mm a Orquesh'o õz

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
.

estreícntee no roaio.

, I

A's horas certas, lornnle falm)o9 com no
ticias em primeíra mãlJ, fornecí,jaa
pela A HOITE, e oferta ao ('osu
6uimarã�s Ltõn, agencia i'a Lo
teria E'eileral

A's 21,30 CAHCÃO DO DIA _. Escrito
e interpretaàa por Lamarline Babo
uma oferta àa casa ae "lavças "O
DRAGÃO.

Ats 21.35 ARCA DE NOE' • mesquitinhe
e sua troupz.

A's-Z3 hs, - 5EREHnTA • O pl'Ograma
mais lindo õo radia.

5peaRers àe stuàio: Celso 6uimarães e
Oàuvaloo Cozzi :::;::::��!!.:;�

Amanh1í ••A.I!1lirant�, .Nuno RolGnà, Irmãos
Tapolos, Alzlrmha ('amargo mouro
de OliveIra.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEM SEMPRE E\1 STOCK E i-\' VE.NDA, PO.R i

r
PREÇOS SEM COMPETIDOHES NA PRAÇA, irMATERIAIS ELETRiCOS, LU.;,T!<ES E Al5AT-

JOURS EJ EC '\N'I'EC r �10r"r'Rl\1(\"

11"
L,,J., ;) r� l� Ue. t, _,;) ,

NOVIDADES! VISITEi'vl 4, �fl" ., ;

Rua Joio Pinto n, 14 � �ietrlcn. i
t

ACABA DE REC�BER Ul\'j FINíSSIMO SOR.T{� fi
I·

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TmCuS, NO\'[ (
:. DADE NO RAMO-AH fIGO uARANTIDO :5
f�-�-

I: qumtc +cliro'''''>2ii ,I� I .w,J .. j e; ti .,

I 8 de setemare I-
r;
j

r� fO--;;;J
lo I'ABOUCO I

DEPOSITOS A PRAZO-·-FIXO: !II c,

4%,ap � 0
po 6 mêses

5Q)t.""� c
e Metado prático nara se i'J

12
'

:tIJ '.! ''!.
:

por J meses
"" aprender a executar com

"Com renda mensal ,1.5%' ala
li : absoluta perfeição, ao Saxe-

•
.:,

�, LETRAS A PREMIOS. 2 fone ou. Clp-l'inete, os

mai8,II.�·. ��� t2m!$ê��s 5� a� a. 'I:

T"arnU'Ii�l)s"s acrobaticAs eSujeito ao sêl0 proporcional. I IV ..,

15 heras
., imEtaçiies comicas I

]1 Expediente: ams 'i0 ás 12 lU dai 14 ás I Preço do volume 12$000 :
, Aos sabados: elas 10 ás 11.30 horas .,.

.,ii
. : Pedidos ao autor: •

�J.z Enc.iere,:;:o telegl'aficot SATELLITE ! Antonio Lopes Guerreil o
&

'"
"" CD Florianopolis

J
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Comnanhia Salinas Perynas=-Rio t1 .���
Pring Torres & Ch\, Limitada -ru,0 .ti ).� Enl

," ; \\\:11.
Navezacão Brasileira Limifada--Rio f(l '''''I'�11 Navf;,g:2çf�o Caboíriense Uda.--Cabo Frío :f.1
Vand-nbrando &: Cia.--�Sa'1tos l�
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VIAGENS DUETt,S P';RA. O peRTO DO RIO DE fANEIRO �JNavegação entre BUCAREIN (Joinvile) C: SANTOS, IIANClu:\ nus gElS e ruo DE JANEIRO, dlréta-
. 1."0"

mente, sem transbordo

I \�
Tem sempre vapores em porto, carregando

. ��
Encélrrei?!!-St de diEsiEcaçên, medição 10: EMBARQUE de

.. � �:�
I . lO. ,

"
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i tO(.lfiF, as especics rJe rnacenas serracas, euenciac as e em

: tt�

II lere!] etc. cereais e mercadorias em geral, para qualquer '&�
porto do Norte C:l dt' Sul do País, bem como pa.r.a o Exterior �.'1 Recebe cargas de tmportação,r do País OUI do Ex-

fi\tl
tcr.o-, para desembaraço e redesoacho para �

: as praças, do interior
�...

.
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loteria a sua favorita
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,NOS CLA.SSICOg ENVRL�PES FECHAliOS

de ma.quinas de escrever,

ráctitt e aparelhos em ,traI.
R�A Cae.s·ilbeirl Mdn. n: '6

ALUGA-SE
1��.tl(iij:e(Jle$ogo
'259. 746:1els..:H;;�

C,lm��fli!
F'Hm!il@ li'iS Y>SSIilIl'v';§ CaS8 no Estr@ito

(JeiG Pessêa jEl{r�CUTA TCD!.S AS OPERAÇiES �l\.NC'\RIAS

AG]tl�CIA8 EC CORRESPONDD1NTJZ:S JiM'1T(l)DQ €) l"AIZ

jl A6EN,1,';U LOCAL R"&lA TRAJANO, Na la

�

I
9

Sab de visita - cioco

grandes quartas - s3b de

jaatar - CQ�ta -- cf6sir,ha e

instelsções sanitarias
Luz elétrica �{n t8dos' os

A�3cml..'l. em conta corrente, os seguintes' juros:
Dep. corn J (lOS (COlvlERCIAL SEl1i LllWITE) 2� ala
D�p. límitaéos (limite ,k 50:000$) 3% ala

D(p. pO,liularefi (1dem de 10;000$) 4% aja
De!', �1e avíso prévio (de qua!o;qu:t qeantías, com retiradas tam-

bem de quaisquet ímportanci,l,.s).
com nl$€i préV!6 de 30 d1as
idem de 60 dias
idem de 90 dias

.,

com partimentos
Deis quintai! completamente
amurados e uma (;xpl@lldida

praia de banhos
•

Dois porões e dois anques
para lavação de roupa.

Ónibus na porta.
Todos os campartimentes
tem janelas e a casa está
completamente nova, com

moderna fossa <;0 M Sl>
Agua t..ncanada para serviçes

da casinha.

CHAVES A" RUA MARE
CHAL GUILHERME N· 1

\) I

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
�

Dr" Alfredo P. de

Dr. Camará Martins
,-

ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MU1�STIAS DO ESTO-
::MAGQ, INTES:fINQ, FIGADO E HECTO

QYRA :RADICAIJ DAS HEMORRHOIDAS, SEM QPE-
---

RAÇÃO E SEM :DQR

B.80NSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Moles·tias e Operações
dos

I.-
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. Juão dre Arauja
Assistente de Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
@E) serviço de olhos e oto-rhino do Centro de S�úd!l

de Flortanopolts
Membro da Sociedade de oto-rh.no laryngologia dr Rlo.
Consultas dlarias das 4 as 6 112 - Fone IOG9
�!IIa Vi1!condt; � Oure Prei?, I t - FLORlANOPOUS

Dro Joaquim Madeira Neves

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Unlver
sldade de do Rio de Janeiro

Tratarnente clinico e círurglco de todas as meles-
tias dos 0lh05

Curs« de 8jlltrreiçóamElnte na especi"Jidade, com e dr. Pau
i' le Filho, no Serviçe do Prl)f. D8_vkl SIl.\1S0n, no H05p�tal

'1 da Futldação GaHrée-Guinle do Rio dre Janeiro
CempReta aparelhagem para a sua especialidade

Ele'trecldade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás I �

CONSULTORJO Rua Jo:\o Pinto 7 scb, Telelone 145i
AESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dssembargador
Salvio GOnZal&l

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
tMEOICO

BOENÇAS DE SENHO
F<AS-P'ARTOS
OpêraçOes

:r
Censulterle. Rua Vicor

, Marelel 1 i

. \ ("s 10,10. d.1 J as 4 hs.

�Rui.tRcia: Rua Vis-onde
de Ouro Pfeto, 42-

Pene: CeDsultlrio, 1405
)"fene: R4Ilsidencia, 1 'i 5 5

Pua Trajado no. 29

-I
.Ir. Pedro fle .'!ltra Ferra :

Advogado
Rua Trajans, no 1 s.lDraj8

Telephene n· 1548

'-" - se ....e_..... _. nntn

Partes - Melestías 61e
Senhoras e

Moleatias ele crianças
IIlret., d& Maternidade .;�
Medi.. •• "08pltal

(Curse de espccíaJizaç�o em

mol.tias de elaboras)
A.tende na Matemllifa4e
até ás 8 112 da manhã
e á !arde - Cr,nsulftJrÜí):
ANJTA GARIBALDI. 49

"
l(Ot "<ti. "f�'"

..� ..' . � .

Dr: Clllribal
te Galvlo
ADVOGP.DO
Avisa",aos lamigos e

antig•• cenatituintes que
reallrt" leU eacrlteri. 4.
advocaeta e continua •

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
eomarca do Estado.

E1critorio: R. Deodaro n· 15
FONE 1.665

Dr. Carlos Cerrêa

- �
--�

florianopo!is-' t 938 ==

-----,--- ....

_.,_.�--------._-

Especialista em tn .: ·,(p"·!fas do aperethe genfto' u;;n��
rt. do homem e a« mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de clrurgíae
g;i".:- '�()lagia do Prof. Brandão Filho.
t_ x-Diretor do Instituto de Prevídencía Clinicá do
Hi0.
Ex �·\lb Diretor d.. Serviço Médico da Assistencla
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curs.o e prática

. especiali�ad," �m lJ�l;ia.Medico do Serviço de Higier.e Pré-Natal do D. S. P.
de C. S. de FJorlanopolis.

Doenças de senhoras. Ul'ologea
Partos e Cirurgia.

ZI!:
--I -flB1l
Araut-0 I Accacío MOml � Cálculo de qualquer

M ED I (�O u � estrutura em con ..

J Especialista em molestias de creanças, nervos
rei ra tem seu escríp- � ereto armado. /

��z;:!mo e motestias da pele
tõrlo de advogada á rua � e ferro

Tratamento do empaludismo e das melestízs da pe- ?Qle e nervosas pela .Ilutohemotherapia Vlsconue de Ouro Preto ��
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, j�Telefone, 1.584
Censattes---Ds» 8 às 11 e das;14 às 16 horas

....-..:...,..._ ......
. ICaiXl Postal, 110, I "".....ae ��t �

. N2tMamMS@\&JJI\Ui;ug..n(.iMI� ��Dr.Pedr� Catalão
'.

�
Diplomado pela Facul- ��Idade de Medicina da �

Baia r.·��. I fx·jn.temo e assistente d", �\tJ
S('I;iço GQ prol. MOI aes

v

1""..
':.•Ex-interco de Dispensario

Sílva Lima
EX�lldiunto do Hospíial I�p=��'�.''(Graffée Guinle e Sanatorio

Manoel Vitorino
C{inica médica cirurgtca das

I 'I CABEÇ�e�í�;;(i;OçO t�Especialista em

��j

NARIZ, GARiANTA E
Glrn�.$ .��

OON8VLT8RIO ��
l&- Rua Trajano --18 ��

lt.II�:a::N.IA 'J
Hetel Glenél f.1�.'.iariallleute das l� á.e 18 Da. ,�

'�"'�--�I

n. 70. �. Phone- 1277. -

ii Dr.
I

. I
I

� I

I
·'1·
I .

�---_&._.-:...__._--, .. _-�-_.

Planta.execução, fis
cal ízação e direção
de eb.as
Aparelhamento com

pleto para constr-u
ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro �b
..

fi erre

Civil

Pai_cio eis Caixa

Apartamento

Curitíba
Sucursal:

Ramos

.
'

PRFPA.fiL'd\l<8.::í: ALUNOS PARA EXAWl!S À 3v. MA

�UINISTA$. PRATICANTES DE MAQUINA�, MOTO
Rlt!lTAS E A TUDO MAU� QUE �E REFERB A'

MECANI€rÁ MARITIMA.

11 -;SA:Do5 DEV�R.ÃO DUU61R-SE ·AO SH.
�ULAMPIO DOS l'tEI5 VALE
LAit<JO 13 DE MAIO, 41

FlORIANOPOLIS

Consultório e Resídencía á F�ua Visconde dú Ouro Pre
to, n'. 11 - TeJ.-IOO. -FLORJANOPOLlS.

Ex -chele da dinica.o dg Hospi
tal de Nürnberg, (P''..reaser
ind6rg lurkhaH!lt e Pr9fesser

Erwin Kreuter)
ElpeclaUtda em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginsecelogia, (d&
caças c.4..a5 senheras] e partos,
cirurgia €I.., sistema nerVGtio tj

.

oplcraçóes de plallticll

CONSlJLTORIO--Itua Tra
ano N. I � da. 19 ás 12 e

das I 5 as 1 � 112 horas.

TELEF. 1.2AS

RESIDENCIA- Rua Este-

L�:___I
� �,., �-;��'� IB",� �,t��fld

CLlNICA Ql!ftAL
Via, Uri.ari••

1'flt••'alf 1tt,�er,. i.,
m.l"tt. t. IJ./m"

ConBult.-ft. jele PÍBlo, 13
1 elef0ne. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Aderbal A.
�da Silvai
I\dvol.�.

�-S·Td;'·�r:olr:h.
Fones 1631 e 1290

-

·Iií·iiili,....._.._...- fiEM' ... I'í&Me....-=tui�'4Q������4b t?Wt M
_

Conforto, Distinção e eleza II
. MZ S('?G-,S-9Nt'U'3'Pi'tae".... ····,?\,

...-_
..

ú: '�'�""-'iIt)$ ._._� -' ---- Im
Cam Econornia ri
Só nos Trabalhos do IIConsultoria Técnico de I'

I
{
I
\
r
1

IVO A. CAUDURO PICCOll
Enu.�,h.lra C5viE

Profissionais habilitados par,a todc)s r
, os ramos de engenharl�, .

Administração. construção e reforrna de predlos corn

pagamentos em prestações

ProjétQs em geral

Escritorio central: Rua 7�de Seterv1bro, 47

Po rto Uni 2, o
1-
!

L
0 ...0"$8'.'" tüP1��·'·-r.-- M c'.

.

ii777Q IX" ';o •
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O:'·Fneltrer de§pre�» ..-

copado
�.

Compra rnêsas ou C1U�HSqUfI
outros objetos de ma!more.

Executa todo e qualquer ser v»

ço e'JTJ catacumbas, placas, e t,

tarnbern ern rnarrr.ore.

Caes Frecierico Rola--75

I�:���
I
, A'S 2 HORAS;
i
DEcr'nç Ã () "�f l�LI \t.-�I

.

t:� .I-'.'� ;) ..._),� 1'\1:'. tO)l,

Clé.\lre 1'?':'110f

AS CINCO GEMEAS D \
FOHTUNA com Fiochelie
Yudson.

Preço-l $000.

i -A'S 4,30, 6,30 e 8)30 hcra-:

RAMONA
com Loretta Y0!lpg-Don

che e Kent Teylor,

Pleço--l $000.

Ame-

a CAPITAL.
garõlas

M

•

menInas e

ua onsethetre atra
"

.

esquina da Trajano
À CAPITAL

,�����]'_'.�'��m�w�amgm..*••�nema"m..���.. .' � Ji nw�••J.' ) H �m..�__ � ..
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todos os meus
•

çes para um maior por-
vir do Iris"

o Estadio da F.C.D. será empolgado, na tarde de hojeT Enio Os projetos do infatigs'.Iel
cem uma excelente partida inter-municipal de futebol entre as equi] Galego Capela presidente dn rubro-negro
pes do novo Iris F.C., o quadro da 'Força de vontade'' e o Marci-: Nicolau Natalicio Nilton O Iris atravessa, atualmente, um periodo de grande ani-
lio Dias, um dos mais poderosos e caregorizados esquadrões do Vale Delamar Velha Alvaro Píragual Carioca

mação, graças aos infatigaveis esforços de seu dinamico presidente,
do ltsjaí, I o sr. comandante Ard Maneback.

O onze rubro-negro está em plena fórma e, obteve em I RESERVAS: Era, pois, natural que procurassemos ouvir de s, s. os SEUS

Tub��ã�, contra o .I-:Iercilio l:Ul F. C. a mais estrondosa vitória de

I: Vadica-Adalberto-Osnl--Pedro-Denizar. projetos.
que )a tivemos noticra, na propna cancha dos nLeões do Sul". ) E, a nossa pergunta, amavelmente, nes respondeu o dire-

O escore 5x2, nos diz bem do poderio do novo team de
I Premios : tor do team da «Força de Vontade».

Chocolate e Antenor.
_ _. .. i . . ... . t -Envidarci todos 05 esforços para um maior porvir do

O C. fl Mamilo DlIu, conforme dissemos acima é um I Ao vencedor da partias principal o Instituto dos Bancarios, '

Íris.
quadro de grandes possibilidades. Ai'lda no domingo passado aba-' homer-areado nessa prova, oferecerá uma lindíssima taça.
teu o Paisandú por lar�a margem.

.
_

. I. .

Pela guarnição do paquete AN__A foi.of.erecido
Seu tearn poseu- de'n,·n!(;s dr grande íiro)eçao no CenBrlO, Jogo de medalhas aos vencedores do prélio preliminar.

esportivo da atraente cidade praiana. i 1\0 melhor jogador em campo foi ofertada uma medalha
Masinho e Ludgero são cracks seus de j!rande eminzncia

'

J.! GUiO.

[utebolistica. I A comissão dos julgadores será constituida pelos cronistas

,desportivos e técnicos dos clubes da Capital.
(;hocolate e Autenor IO grande centro ·médio Chocolate intervirá na partiria de I Os quadros

heje, atuando como eixo do "rubro-negcon, team pelo qual já assi-] IRIS:
nsu inscrição. I

ANTENOR, o excelente zagueiro é o outro grande joga-I
.... _ dor que, com Cruz, formará a grande muralhe pela qU1\1 muito terá

de se esforçar para passá-la, a linha do \1arcilio.

o festival que promovemos no «Dia da Patria», Dão é
um bélo

mais do que o inicio de urna nova éra na carreira desportiva do
lris F. C.

A GAZETA,
--

IRIS
7-·9--1938

X MARCIL.IO
Florianopolis

---

OIA�
Finalmente, na tarde de hoje, teremos urna

partida inter-municipal de futebóL Ha grande
espectativa ern tôrno da apresentação do no

vo esquadrão da "Força de vontade".
O RUBRO ..NEGRO deverá excurslonar ainda este

ano ao Rio de Janeiro e Santos.
-------------------- ------

GAZETA OESPORTIV
REDATOR: Osmar Cunha

IRIS X

Ao Iris F. C., o team da "Força de vontade" e ao seu dinamico
a "A Gazeta" dedica a sua página desportiva de .hole.

.�---, - - -- --------_.

MARCIL.IO OIAS "I N V I D A R E I
Presidente,

A sensacional partida de futeból
... O novo esquadrão da "Força

Outras notas

da tarde de hoje
de vontade" ••

esfor..

Lilo

Um programa J(randioso
E, o operoso presidente, continús,'
-Ao Marcüto Dias, outros quadros seguir-se-ão, Man-

teremos o mais intenso intercambio esportivo possivel. Farei tudo
pora promover partidas interestaduais.

Traremos a Florianopolis os mais possantes esquadrões do
Pllraná. São Paulo, Rio e Porto Alegre, desde que t�llhamcs
11m estadio em condições de recepcionar esquadrões de tal rnon=

Povoas
Carlos

Mito
Chocolate
Damata 8raulio

Féza
Pernambuco

o internacional

Vadíco

Novo uniforme
O Íris inaugurará nessa partida o seu novo uniforme, igual

aCi) do C. R. Flamengo, do Rio de Janeirv.

Cruz Anterior (a.»

A preliminar
Como partida aperitivo, jogarão os esquadrões infantis do

Bocaiuva versus Bctafogo, dois dos melhores quadros da cidade,
sendo que, aquele permanece invicto em tudas as partidas que dis
putou.

Currú
Totinho

Waldemii o Julinho

Dario

Já é sabido de todos que o «Internacional», campeão gaü
cho inaugurará o Estadia do Tubarão.

-Por isso? .. indagamos.
-O Iris entrará em entendimentos com c campeão gaú-

cho para fazer uma partida nesta capital».

MARCILIO DIAS:

O Botafe;go entrará assim constituído:

Geninho

Carlinhos
Aloisio

Lueio
Masinho

Excursionará ao Rio

Dorario e pre�o8
A pugna preliminar terá inicio ás 14 horas: a principal ás

E a palestra sempre animada desperta já curie.idade do

Derval

16 noras.

li I Vigorarão os seguintes preços:

r Arquibancadas 3$000
Gerais 1$00011,---...._..

II!
!

I

I
,

D {PEITOORes 00 OENTB
OUVIDO

�.UMATI�MO
N!.UAALClIA

(Õrn�,<iOlPES.PonTADAS
'l'ERIDM RleENTE�t
PleAD�� O," IH�tTO$

crônista.

-Propala-se a ida do Iris no Rir) ... ?
--Sim, estou em entendimento

-

com a Liga de Futeból do
Rio de Janeir() para excusão á cidade maravilhosa.»

-_ ??? ...
-E' provavel que seja em novembro ou dezembro. ...

Pnderá precisar os adVe!�3CjSS que o Iris enfrentará!
-Não convem citar. Talvez c «BoElsucesso», f) «8aDR:ú»

ou outro qualquer.»
, v

Na volta, jogalemos, por êm, em Saatos, S. Franc;�co e

HOTEL ANDRETTA
O MELHOR DA PRAÇ.t"

ÁCOMODAÇvES CONFORTA VEIS PARA ViA
JANTES E EXMAS. FAMiLJAS

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM ---CO
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

Anexo: Armazem de secos e

molhados
_

Santa l:atarlna

itajaí.

o mesmo quadro
- O rubrc-ncgro manterá o mesmo esquadrão que atua. á

contia o Marcilio?
-E' provavel, pois todos êles têm compromisso com a

diretoria do Iris.
• fi t

-3- j-- H - , - . - .

Iutel·essa O soerguimento do elub.e
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,s!E§!Lalli111,aS sep'�l��{h�§ �Be .fi&@ili·ti1!l�� I� de§de
IillIl.O!.lill!�llil.lt��;l "jJ:i1d®'@�J(jllemleigjt ®il! M1}Ii"te'�

:Fazem anos hoje:

Fsz anos amanhã
:\Iludo Coimbra, juiz
de Biguassú,

o sr, r.r.

de Dini:_j

����mri;�'l:������1:"3�""Ir���m��Uili:s"��:;'�mx DI &
__

mil
_ _.

-�,�_����'._-=aeP'FII'>iiG' ,..,

�� ft �I O Proprietartio e Diretor Respons�Yel
�f V 'fi J ...L\. 1! II O e A L I.. f\ DO HO�A!fUO� das io 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

-- ---- ,,--- -- ,--- ----------- I @.e•••e4toG&.Q.(ilil.@fi>.�G.�'••$••".8•••••:•••
e.e....esl

IChegou ao io o general O' a Ida
Manoel Vargas A,NIVERS1\ lHOS neo sr. dr. Anes Gualbertcs, en

genheiro residente da D.E.R., nu

sul do Estado.
A encan tadora aniversarian Le

pelos seus elevados sen tirnen LJS

tornou 'S9 credora da estima (11
todos que a conhecem.

Suas amiguinhas lhe homen.r
gearão pelo trauscurso de l.íu
festiva data.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(_Espeeialista em doeneas de Senhoras

e ereane;a§)
�ONSULTORIO

Rua FeUg.e Sehmidt, 39

9 B,-",",,- t'.el,�ig';�'_;::' r·"r)::,::. queVibram nO:iS9.S almas de brasileiros, relembrando a data de 1l..J. , • - r

'<'_:>'
ç;.. '=

hoje, consagrada oficialmente a glorificação da Independencia da d j r ig idO Pe Jo ch ef�:;:, da --n i s- Festeja hoje o seu aniversario
nossa cara Patria, '. natalicio a exma. sra, d. Benta
"V'b desvaneci

.

I b Sa (") a rge n ti n a dos Santos Noves, digna esposa1 rem com esvanecnnento e entusiasmo porque ce e ra- Ilib d
-

r' 1 B '

C A do sr. Gustavo Neves, ilustre di-mos aleI' ade po ítica ao rasil, ate então olonia Portuguesa, I 6 _ Acha-se nesta caoital. ;'}' C"e'ller,al :Via.1 retor da Dire.toria do. Inte.rior eque o fôra desde o seu descobrimento 110 memorável 22 de abril i RIO, ,� v I',,'

de 1500. l noel Varzas pae do presidente Getulio Vargas. Justiç?, e b:llhante jornalista,
N- h duvid d I b I

> o ,
",

.' ._

'''t MUlta estimada na nossa BO-ao a UVI ar que, esc e a ri de 1821, regressando a O venerando brasileiro q;l,: viaJUl! em aVia0 ml11 ar .

d d I' ti LPortugal D. João VI, começaram progressivamente a desatar-se 03 . '_

-,

,

h '1 seu
cie a e, a c is III a senhora será

.

I I oilotado pelo capitão Aquino, rez-.e acompan ai co muito felicitada.vmcu os entre os (ois países, de modo que; em 7 de setembro do r

ano seguinte, quebravam-se de vez os laços que prendiam o Brasil neto, o sr. Luthero Va��as. r
, dá Metropole. No aerodro.no Santos Dumont, aguu .vam o ge-

Como sabemos, deu-se o grandioso fato nas margens do re-I neral Manoel do Nascimento Vargas seus ir» àos. Prota
gato lp�r�l:ga, nas �roximida�es J� ci:dade de São Paulo, para

on-I sio e Benjamin Vargas, a senhorita ''\izir I Vargas, o gene
l!e s,e dirigiu D. Pedro I, então Pnnclpa Regente, procedente de [;:11 Isauro f-?eQueira diretor da Acronauuca do Exército,Santos, onde se desenrolavam acontecimentos que lhe reclamavam

I
f' V"')' t

.

1 �'�'I-ic;' e nl' :Ln�
a nresenca O sr. LUIS ergara, secre ano oa P' ':i:l l,él: Ia LI téi�

L

Junto a um oiteiro, em meio a vasta campina, banhada i outras pessôa S
I t D P d I denci I' r= 1 V b t' se a 1'11" In','nr,\'CI1,àoi:?,f aque e.rega o, . e. 1'0 recebeu a correspon �n.cIa que ,ue e� d genera .rgas va� su me er- 'e un ,:. .__

,

vlaya a Princoza Leopoldina, sua esposa, e seu mmistro Jose Bom- círurg'ca que será praticada pelo p'-OfeS3U[ r-Hl"'lg;f.Iacio, pela qual se verificava terem-se dado novas violen-ias da'l·
.

côrtes de Lisbôa, tendentes a recolonizar o Brasil.
O Principe léu os papeis, refletiu um momento e bradou:- ..."- missão

foi SRA. GUSTAVO NEVES

TTE. AHI CABHAL

militai- ai"�eil!lthulI íe�e�r.a[@iiI
geDel"�d Vaa.·rg8s

A eCeméride de boje regista a

data natalícia do nosso ilustra
sonterraneo sr. J080 Batista Cres
po, brilhante poeta conterraneo

Decorre boje o aniversario na

talicio d. exma. sra, d. WaIJy
Regina Alves, esposa do sr. Ri
cardo Edmundo Alves.

Festeja amanhã o seu natai
cio o nORSO prezado colega dG

imprensa tenente Ar] Cabral, fu»
cionario aposentado do Ball!'<1
Nacional do Comercio. Cavalh-i-
1'0 muit.o estimado pelas suas q ,u'
lidades de carat er, o dist in!»
conterranco será muito Ielicita.l- '.

DR. CELSO SA"LESl

Passou ônlem ° anivers[, ;"

natalicio da graciosa srnhtlrin! \

Helena, diléta filha do nosso pre
zado amigo sr. Paulo Posito, pro
prietariu dI) roncei tuudo «Res
taurante Estrela ».

A gentil aniversariante fui mui
ta felicitada pur suas inumera�
amiguinhas.

o sr. pO[lijpilio da Indepenuen
cia Claudio;

o sr. Antonio Jo:'o de Miranda;
a senhorinha Elaa, filha. do sr.

Dionisio Damiani.

SRITA. HELENA POSITO

NASCOIENTOS

o genc:féd fvLnoe,

telegrama l'@

O lar do sr. Jono Livramenlo
foi enriquecIdo com o nasci'meu'
,to de um I'UhllSLo garô[o que re'

ceberá o n(Jm� de J uão Bclnifaciu.

E' que o Brasil, a nosga ,querida Patl'ia, cuja integridaile,
luramos deÍ(»nder, repete no presenLe momento todo de insta ale
gria� orgulho e confiança, reconhecido, sobretudo. ao Onipotente
que opulentou de riquezBs inexaurivei3, de bele:ws surpreendentes,
de grandez�s extraordinal'ias, dando lhe oport'widade, nos dias bo
nançosos dFt paz e nas horas angustiosas da guerra, a feitos dignos
de se insculp;rem, com inegualave! brilho, nali paginas refugentes
da nossa historia.

Exalcemos ao Céu os nossos corações, bendizendo a hora
em que, iluminado por um raio da divina luz, a alma transbordan
to de fé e ent.usiasmo, o Principe Regente de 1322 resolveu, ou

vindo as juntas €l reiteradas aspirações dQ povo brasileiro declarar
independente a ll<1I5i!& PATRIA.

o TEMPO

Acidentes e Transportes

& .oepartaDlenio de Aé.
fi ronautiea �ivil

Boletim dia rio da Esta.
ção Aéro-climatológica
Previsões para (ii periodo da'!

18 horas de ôntem ás 18 hora4
de hoje:
Te.po-Perturbado, com chl'

Varl. Nevoeir�.
Temperatura-Estavel.
Ventos: - De lul, a leste frt:·

GOl.

A's temperaturas extremas Lftl
1IIoj., foram: maxima 13.0 em;.
nima 15.g ngistradas, r�spectiva •

•elit. la 14.00 • 5.50 .Roras.

S.A.

Sessão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




