
incidente interronlpe as nego_,\
--------------------------------

ctacões entre sudetos e checos

r
Novo

Dois deputados da
aherlsch Ostrau � Cinco aviões

da Checoslovaquia � O "Times" sugeriu
Reich, com formal desaprovação do govêrno britanico
de Praga � No Congresso de Nuremberg ainda não se

na. P��A��P�U-.��.��i�:�t:. no qual ae a A G A Z---E--T Acham envolvidos doia deputados sudetos de destaque, os srs, Fritz
Koeller e Karl May. O incidente ocorreu em Maherisch Ostrau,
depois da sua chegada âquela leealidads, onde foram tratar com

,

8S autoridades locai. "obre assuntea relacionados cem a questão dai!
minorias.

Os deputados passaram o seguinte telegrama aos ln. Ho
dzo e 6!ezray:

«Policia Montada avançou brutal e covardemente, fazendo
UIlO dOI!- chicotes, contra pacatos hemens e mulheres que SIi junta
ram para saudar 08 deputados. NÓ'I deputados, fClwos ameaçados
com chicote, apesar dai n08S3I credenciais, recebendo sôcos e Ren

do impreaeadoa contra a parede peles cavalos da policia. Pretesta
mos energieamente contra êsse assalto brutal, contra o procedimen
to da policia estadual, ao mesmo tempo que exigimos g mais rigo

,.J: BO castigo para os responsaveis».

maioria alemã envolvidos na

militares alemães sobrevoaram
a entrega

,.
.

I

conferencia de
o terrlterlo

do terrltorlo sudeto ao

e veemente protesto
fez alusão â crise
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Florianopolis, Sexta-feira, 9 de Setembro de 1938 INU�IERO

Não ser M
· I

arlO••• !quer

08 8udetos 8uspendem o estudo
postas eonciliatorias

das pro- Aceitou II entrega do
vapor Brasil

f_4alaallica(!Âo 00 presidente DeDes e a

lord Buneiman
O comité executivo do partido comunicou êsse incidente

BI 8 @f8. Benes e II lord Hunciman, tendo aste ultimo recebide á-!l 17
horas. uma' comissão composta de membros do referido comité, che
-íiados pelo deputado Frank.

No comunicado publicado pelo Partido faz-se saber que nos

ultimes dias 82 membros do Partida Sudeto foram entrevistados

nas lU'" casas durante á noite SOB a acusação de possuirem armas

proibidas. declarando-se ainda que OI!! recentes incidentes acarre.ta
.

ram 8 morte do alemão ssdeto Alfred Klall, membro do Partido

Heialeimsta, que Iôra acusado de espionagem, bem como maus tra

tei infligidos a deputudos do partido.

Os membros do comité executivo ('Q Partido Heileinista

publicaram um comunicado no qual declaram que foram suspenso!
os estudos das propostas recentes do govêrno diante dos novos in
cidentes verificades. O mesmo comunicado diz ainda:
, ,.'''',-' <Esse incidente vem demonstrar que o govêrno não con

trola suficientemente 8 situação, e não está, portanto, em condi

'ções de poder atualmente conduzir a. conversações a um exito se

guro, levasdo-as a termo pacifico. O modo de proceder da poli�ia
montada estadual de Mahecisch Ostrau, contrariando de maneira

tf.o chocante com o novo plano do gevêrno para a regularização
das relações politicas nacionais, parece demonstrar que os fatos fa
lam mais alto que as palavras',

NOVA YORK, 8 A Comissão
Mar1Uma dos Estados Unidos
anuncia que aeeítou a entrega do
vapor BRASIL, qae é o VIRGI
NIA, reformado, e tomará parte na
nova frota que Inaugurará o serviço
de navegação na costa oriental dar
Amerícas, no dia 8 de sutubre.

Os republicanos rea

piliram diversos
lltnques

LONDRES, 8 Segundo íntor
mações recebidas de Valencia, pela
Agencia Espanha, os repubUcllnes
repel1ram díversos ataque violentos
em cerro Cruz, a noroeste de Viver,
duran .c a nannã de hoje.

os Tnlf)1��C)S
.'ORTALESA

k"á estavaOI dispostos a uG_dtor as novas

propostas
BERLIM, 8 - O D. N. B. informa de Praga que os su

detos haviam resolvido aceitar ali novas propostas do govêruo che
co corno base nara negociações, mas que, em virtude da! noticias

('h�gadas do inú'idente de Macherist Ostrau, decidiram suspender.
estudo dai! mesmas.

Vapor alemão ehamado á fala

Convocado o parlamento britanleo Transcorrendo, amanhã. o "DIA DA IM
PRENSA", resolveu a A. C. I. comemorar

condignamente a data, pr.moven�G varias ce

rimonias, tende, para tanto, organizado o se

luinte

<: LONDRES 8 - O conselho geral executivo nacional do
<Labor Party» e o 'C(}nselho Executivc do Partido Trabalhista

Parlamlbtar; reunidos á tarde, em conferência, em Blaek Pool, pu
blicarara um manifesto em que pedem a imediata COQVQc�çio do
-P-idamento para examinar a situação internacional.

• Programa
PARIS, 8 - Oi! circules oficiais francasês expre 1l1l8r"m a

maior surpresa em face do .ditorial de Ia.ie do <Times>, lUgerindo
que a Checoelovaquia poderia ceder o seu territorio aOI sudetos ale

mães mal declaram estar certos de que tal iniciativa, de caráter
, IHlrar'n.nte particular, não reflete o ponto de vista do

rov.êrno bri-I�tanico.

- PRAGA, 8-A Agencia Ceteka comunica que cinco aviões
alemãe!l vearam em grupo sôbre territorio checo.

., A cru. gamada tinha sida aviltad.a diltintamente e a for-

• nu��lo -de vÔo dos aparelhos indicava tratar-'1e de aviões mil ita- iIls.
� ' ,

A França e a Inglaterra ,.

estão vigilantes

A's 8 horas da manhl visita á herma de
Jerenlmo Coelho, fundador da Imprensa cata
rlnense, na Praça Pereira e Oliveira, onde a

diretoria da A. C. I. depositará uma corôa de
flores naturais.

A's 11 horas, na séde social, á Rua felipe
Schmidt, 11 (sobrado) recepção aos diretores
de jornais, I,renies, redator.s, auxiliares de
redação, revisores, e gráf_cos, aos quais será .fe
reclda uma mês. de doces e bebidas.

A's 20 hora}, sessão soline na séde social,
com a presença do sr. dr. Interventor federal,
altas autoridades ecleslastlcas, civis • mi IIta-

I \
•

res.

.

LONDRES, a A Gran Bretanha aprovo. as me4iclas tomadal

1)e1. ,ovêrno rranci. para proteller a frcmteira 4e leate. Acredita-tle tam

bem cue os inglêses tora.rio medidas, embora discretas, 9 "ue elti
séndo .vldenc:lado pela prcsença do HOME rLEET D.O mar do norte, on·

de reuDt. cerca de 400.000 toneladas, que podem Itr aumentadas de um

momento pllra outro .em aviso predo. Isse passo Já c.�sti!.ue uma me-

4i4a do prote,i. anU-aérea. come tambem pela fabncaçao de arma·

-lUento. em mater escala nls ustDas aéronauticas principalmente. Ides·
. )lelto ... ,rê,. ,o"revla•• n. Ullna auxiliar 4. Birmlnllllln.

Falario na ocasiãtl 8 dr. Osvaldo Cabral

I que"'pronunciará uma conferencia sobre fi im

prensa catarinense e, em nome da Diretoria

I
da A. C. h o sr. A. Ntlnes Varela.

Neste dia não circulario os jornais.

.......................e .

«;ALLADO

"DIA R A ç A"DA

Com o brilho e a imponencia que era dado esperar em

face do programa delineado, realizaram-se ante-ôntem as co

memorações do «Dia da Baça».
A's 9 horas, concentradas as fôrças de terra e mar no

Largo 13 de Maio, foi pelo sr. Interventor Federal, dr. Nerêu
Ramoe, que se fazia acompanhar do Comandante Cristiniano
Ara nha e do tenente-coronel Candido Caldas, comandante do
14 B.C., passada revista ao destacamento pelas mesmas cons

tituido.
Seguidamente sua excia. dirigiu-se para Palacio, onde de

urna das sacadas, assistiu ao grande desfile, em que tomaram

parte além de uma companhia do 14 Batalhão de Caçadores,
sob o comando do Capitão David Trompowski Taulois, uma

outra da Fôrça Pública, comandada pelo Capitão Americo Avi
la; um pelotão da Base da Aviação Naval; Escoteiros desta ca

pital e de Brusque, Escola Aprendizes Marinheiros, Alunos do
Ginasio Catarinense e todas as escolas estabelecidas nesta capi
tal.

O destacamento era superiormente comandado pelo Capi
tão Luís Tavares, que se fazia acompanhar do respetivo Esta
do Maior.

Nessa ocasião falou eloquentemente, de uma das sacadas
do Palácio, o sr. dr. Ivens de Araujo, ilustre secretario da Se
gurança Pública que pronunciou primoroso e magistral discurso,
quo arrebatou a multidão que ali se comprimia, a qual o aplau
diu colorosamente,

A' noite houve recepção em Palácio, a que se seguiu um

grandioso baile. que se revestiu de um cunho de dilltinçio.
de elegaucia social invulgares, assistindo além de todas 85 al
tas autoridade:'! e pessoas de Iamilias, tudo 'Juant€) Florianopo
lis possue de distsnto na sua sociedade elegante,

As danças prolongaram-se até alta madrugada, sempre
num ambiente da mais alta distinção.

tv1J1.

11\Um ministro Conferencia Sani-
I democrata I taria Pan-ame-

81 •

II RIO, 8 - Diversos vespertinos neane
estampam clichés do ministro da

I Agricultura, Fernando Costa em BOGOTA', 5 Por unanímída-

li
ealca c mangas de camisa Iazen- de! determineu-se. que a sêde -da

I
'"
., proxima ConferenCia Sanltarla Pau-

l do a colheita do_tngo numa ex�- am:ricana, a se realizar em 1942,
! berante plantaçao no Parana. Rera na chlade de Rio de Janeiro .

I Segundo as informaçõe l dali pro- --------------------
\ cede?t.es, o ti�lllB:r da A�ri.eultura fl·xado pelo gove"r-II preS!ldlU a pnmell'a colheIta do

11 preciotlo cereal na Fazenda Mou-
t.

iI r.a,
onde cada alqueire plantado no a. f.gen 1"0 o

fornecerá três mil e lIeiscentol!l 'êf

q�ilos de trigo. A fertili?ade do custo da herva-11010 paranaense na refenda Fa� ii>

zenda sobresae o fáto de em um s6 t'

\ grno plantado t.er em muitos caSGlS ma e
da io uma planta com dezoito I BUENOS AIRES, 8 O govêrno

I espigas, tendo cada qual trinta fixou o fusto da herva mate em 30

I em mêdia, o que perfaz o total centavos o quilo, "para que a

I
_

d 540
_. I com1)ensação corresponda ã produ·,iraol e graol! maIS ou menos) ção de 1938, cuja diminuIção eleva

I por gri,,> plantado. I as despesas" •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

A GAZETA�9,.,..9,...938 Florianopolis
_.' ._ .. _ ... ... __ .

.. _�.L!2t. Z2!L._:�.

�tentado con- A

tra Farouk
cidade illt.ira de'stru'.
da pelo íncendia

TOKtO, 8 - A cidade de Himi, proxima a Taka{,ka,
na Prefeitura de Taiama, foi virtualmente destruida por um incen
dia.

TOKIO, 8 - A virtual destruição pelo fogo da cidade
de Himi, Prefeitura de Toiarna, foi devida ao fato do tufão ter

espalhado as chamas que nasceram num cinema local e em se

I guida S� propagaram á Camara Mu.licípal, chefia da Policia, Ban- II
,

co, escolas primarias e templos.
�LUGA-�,E a casa de moradia ° total de casas devoradas pelo inccndio ascende a 2.000. IIa rua CUritibanos, nr. 52, nesta Acredita-se que seja muito grande o número de vítimas, _iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiõ_iiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
Capltal.

,

lo qual não foi passivei ainda determinar.
A TRATAR NO BANCO ••••H

'

AGRICOLA, A' RUA TRA- Setenta mil
JANO 16. •

t·A. u s 1 P A R A emlgran es
._--�-� A ·1 da Auatria(Matérias do Curso Primario)! Sport, Viagens, I
- Das 2 ás 4 -- I Turi smoe Ca�B para"BrasilTratar á rua Saldanha Marinho i

n' IOde J ás 3 I

Depois de algum tempo, em
AliJertura com VOZES NOVAS, elementos

estreiantelii no radio.
que se aproveitou para melhorar

di -I d
A's horas certas, jornais falados com no-

as con ições no campo e avia- tlclas em primeira mãe, tornectõca
ção local, no sentido do mesmo pela A ,"-mITE, e oferta ôa rasa

permitir as manobras de aviões ��ii:���:�aILtôa., agencia i'a Lo-

.naiores, a cidade paulista de 19'519,30 _ rnELODIA5 UHIVER5AI5-Baurú recebeu ha pouco a visi- oferta da fORD rnOTOR COrnPAHY
ta do trimotor «Ja�y» da Con- A's 21.30 CAHCf!lO DO DIA __ Escrita
dor, que faz a linha Rio-São iZ Interaretcõc por Lamartine Babo,
r I -M t G At' lt

- uma ,:!erta da casa de Iouçus "O
au o a o rosso. e u enor DRAGA0

deliberaçào, os aviões da Con-,
.

,

4

I _ I
t FI'I! 22,00 'O Teatro em Casa ,. apresenta.tor ,esca arao re�u armente em) uma teatralização de Raimunõo me-

Bauru nos domingos (direção! galhães lunior, Branca de Neves e os

'I., ) f
. (i Sete Anões, na interpretação de: ..•

,

�

este e �as qumta,s- eiras no

I rnesquitinha, lsrnentc õoa 5antos,
voo em direção ao litoral). I

Abigail rn_aia, Vlsleta"ferraz, Almi-
j rente, Irmaas Tapajóe �e outros.

------------- 15peakers ôe studio: Celso 6uimarães r

O renome dos I O�uvalOo rozzi .

.
•

_ ! Amanha ••A.I!TIirant�, .Huno Role1nô, Irmãos

galos de brlt1al Tapal.os, Rlzlrmha Camargo, mouro
b àe Oliveira. Bob Lazy.

gaúchos I'
A's 21,35· VIDA PITORESCA E MU,SICALDOS COMPOSITOItES POPULARES _

Creaçêlo e rEollzação II! Lamortine
Os fogozos galos de briga do

I :z&U��B�a�b!'o!·!!I!P!!"!!�!B_�.._..�_..._� _
Rio Gr�nd� do �u� gozam de CONFORTO E PRESTEZPextraordmano prestIgIO no norte

do Brasil, conforme se percebe
di}_S continuas remessas dessas
aves por via marítima e aerea.

Ainda ha pouca, chegou a Be
lém um belo especimen de galo
de briga, que vôou em avião da
Condor, suportando otimamente
a viagem desde POIt(;) L\legre
alé o extremo norte, e deverà
fólrear dentro em breve numa
1"�.

1

Olsputa <'onclOsamente aguaroada
pelos a(icionad0s dêsse genero
de diversão.

ALEXANDRIA, 8 - Um incidente visasse a nessõa
estudante detonou um re- do soberano egipciano. O

vó!ver quando o rei Farouk estudante Jean Asfar foi
deixava o Clube Atlético, acusado de pórte ilegal de
ferindo duas pessôas. armas.
A policia nega que se tra-

te de um atentado contra a

vida do rei do Egito.
Uma testemunha declara

que se encontrava perto de
sua majestade quando o tiro
sôou, e que a arma não es
tava apo.itada nessa direção.

Duas PQss6as atin
gidas

ÂSSOMBRO !!
Quer receber uma bôa

surpreza que lhe será de
grande utilidade, etc., es

creva a Brandão: rua das
Marrecas, 3S-RIO.
(Sêlo para resposta},

ALEXANDRIA, 8 - O Es
tudante de Direito, Jean As
far encontra-se detido, en

quanto se procedente a pri
são de seu pai, Gabriel i\�'

far, famoso advogado de
Cairo, para averiguações em

torno do atentado contra a

vida do rei Farouk. A poli-
cia continúa a negar que o

De 17.30 ãs 24.00 horas

I Orlanào 5ilva
Baurú servido ����� ���ral

Orquestra de Densas
RCclamés e c RlI 5tar6
Reulonal de Dante 50ntora
Eduarao Pntnnê e sua Tipica CorrÍlmtes
Romeu 6hipsman com a Orqueen:c ae

Concerto!!

�:
Prolrama diurna
De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

por. aviões co ..

merciais

Binoculos Prismaticos
BUSOH
Joaíherta
ADOLFO BOETTCHER
Rua Felipe Schmidt, 11

,.

f '

_.c _ �___:j -�; )

RIO, 8 -Pelo "Avila Star",
chegou ôntem ao Rio o capitalista
paraense José Julio de Almeida,
idealizador de um plano que ob
jetiva tr azer pai a o Brasil cêrca
de 70 mil emigrautes, na maioria
austriacos.A principio circulou nos

meios interessados que seriam ju
deus (\5 elementos que entrariam
no país em virtude das demarches
do capitalista paracnsc. Par-a es

clarecer tão palpitante assunto os

reporters estiveram a bordo do A Marmo-aria Carlos Zech resolveu ,braixa'r os preços d, 5

transatlantico inglês. trabalhos, que passarão a ser os seguintes:
«As nossas leis nesse sentido PREÇO, ANTIGO PREÇO ATU4-.

alo muito sevéras, respondeu Não. Letras em relevo i $000 $700 �.
sei se posso contar com o

apOioILetras
grauadas $800 $600

do governo federal, pois pretendo Vazas de 40,$, 50$. 6ú$ e 81$ por 30$, 40$. 45.p e 50$
avistar-me com o presidente da Cruzes de 35$, 45$ e 50$ por 25$;" 35$ e 40$
Republica, qu � dirá si é possive] Monumentos por 180$000
ou não executar o projéts que Esses preços vigorarão até 15 de outubro.
tenho elaborado. Apenas posso

.

afirmar que traremos para o Brasil CAPLOS ZEOH

)
70 mil emigrantes. Mas não se Cães Frederic9 Rola - 75

I trata d� judeus, como foi, �oticil\
i do. E uma versão precipitada e .11 sem fundamente. Dos que preteri
! do trazer para o Brasil são todos I
I católic�s e aU,striacos». '. j ,

I Adianta ainda o sr. Juho oe

I'i Almeida que êsses eetranjeiros se

irão colocados 110 Pará com um I

! contrato de. 30 anos em cujo tem- I .

i po ele lá não poderão sair.
1

-

I
I
•

I

I Para seu concerto, procu
"ral a Casa Musical, que con
! ta com a oficina melhor I
'II montada lia capital. I'Rua João Pinto, J 2

[Companhia Nacional de N8�ega.
I çã_' Costeira
! Movimento Maritimo ..Parta Florianapolis
Servi�,os .�7 g;�a7,:,�ij!���.�; ;j,� ,?�,�

Para o Norte- Para o, Sul

Radias

•

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CüNSULTORIO-RUA TRAJANO .17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5
t

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimento
trabalha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
tambem que se trata duma Padaria <,\te se encontra apare
lhada com todos os r( quisitos de higiene.

RUA LJEODOf�O 20

Atenção

v. Exeia� preCI":-de u�: ll�O:::l
Disque o n. 1.52:12 lIe seu telefone e .�terá não só para seus passeios, como tarnbern pa-a

�
'�i

viagens.

São todos carro! modernos e ccnlortaveis dirigidos rO,r
babeis volantes.

ElOndino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens,

502
:;03
505
514
519
521
525

,

t'ii ;&' ***"'••�,....'

I'
-. *ã'ªSi7 ir:a .i' . " -5"'"

de
•

cargueiro:Fretes
O,. Paquete ITAQUERA sairà á 14 do

coren te para:

lrílbituba c

Rio Grande
..

,

Pelotas e

Porlo Alegre

e Pa1uete IrAQUATIA' s,drá á IOdo
corrente para

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

COMO se verifíea nos gl andes centros em que o servi, ,Carga� � passageiros_ para �s demais �.or
de transporte de passageiros é frito tambem em limousines, re5�i _

I tos SUjeItos a baldeaçao no RIo de JaneIro.
vera� os Irr_nãos Ro�eres, conhecidos e seguros volantes Clemente, _ •. �

,

'

. ,
,

_,
.

,

'

.

Mano e LUIz orgamzar uma J;i1! t t 't I f AVISO Recebe-se carga., e encomendas até a ve�pt!ra das saldas dos, paquetes
, .1 !a eo re es a capl a e a uturo- ,

d·:;.I'..a d
'

" •

sa cidadt: de Rlumenau. e e�llte-se passagens, nos I.as l:.Ias salt.las os mesffi0S, á vlsta dg ,l'

Assim estão á di '.- d
" . testado de vaCIna. A bagagem dt porãg deverá ser entregue, 1108-0· Armazens da

Blumenau tre"s'collfort-vel's SpOI�HtaO 051, que. queiram Viajar para Companhia, na vespcra das .,sJídas ate ás· 16 horas, para ser conduzida� gratuita-, éI e uxuosas Imousmes. '

. '.'
. .

_
.0 custo de pa�sagem é d.e 30$000. Desde que I lota- �Se���Tg��g��rRd.t:,1�5em��c�6��sM��Oecla212s·S®B (FONE 1250)çao esteja completa os carros pa tlrão da' I h d 1\.... 1'\ ,

•

dia, ou ,da noite.
r qUI a qua quer ora . o ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. <3 --(FONE'1666) ':"·END. TELEG. COSTEIRA'

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone- Para mais, informacões com -o Agente
1.320.

.

J. SANTO'S CA�OO·SO
� ..... .

� '. "

-.___-------------
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A GAZ
- -

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

�����������������.��������

ESTA' DE LUTO O EPISj- Talhem cu i-

AMERícÃNô?� dado!COPADO
f} um fato perfeitamente

averiguado que a boca e a

garganta constituem as prin
cipais portas 'de entrada para
inumeras doenças infeccio
sas.

As pessoas que estiveram
em contacto com individuas
com gripe, angina, difteria,
etc., ou quando ameaçadas
de inflamação de garganta,
devem usar um desinfetante,
como as pastilhas de Pan- '""

flavina que atuam sobre OI

gel rnes localizados na mu

cosa da bica, das amígda-
las do faringe.

L\ base das pastilhas de
Panflavina é a Tripaflavina
que destroe, com segurança,
os germes mais perigosos t
resistentes, mesmo os es

treptococos, sem que apre
sente o minimo efeito nocivo
á pessoa que o US8. Pode-se
cmpregala tanto em criança,
de pequena idade, como em

pessoas de idade avançada,
sem o menor receio. mesmo

te, durante semanas e mêses.

Barata chevrolet

o bilhete 7.870
pertence a bi

lheteira

NOY·\ YORK, 8-Deverão realisar-se, amanhã, com desu
sada imponencia, 011 funerais do Cardeal Hayes, falecido em St.
Joseph, nos arredores de Moaticello.

O Cardeal Patrício José Hayes contava 71 anel de idade,
tendt> nascido em Nova York a 20 de Novembro de 1867. Orde
nou-se presbítere DO dia 8 de seterabrc de 1892, ha fftlllrtluta e seis
anes, portanto.

Eleito arcebispo titular de Tagaste a 3 de julho de 1914 a

nomeado auxiliar do arcebispo de Nova York, cardeal Farley, rece

Leu a 8ajiraçlo episcopal Il 28 de outubro do IneSOlO ano. Em 29
de novembro de 1917 foi nomeado ordinario de todos os católicos
msbilizados no Exército e na Marinha de Guerra dos' Estados Uni
dos. No coasistorio de 10 de março de 1919 foi promovido a arce

bisps metrepolitano de Nova York, na vaga, per falecimento do
cardeal Farley.

A sua entronísaçãc deu-se ii 19 de março do mesmo ano,
Da catedral de Nova York com toda a, solenidade. J

No consisterio secreto de 24 de março de 1924 foi creado
cardeal presbítero, recebendo três dias depois, em consistorio públi-
6:0 o chapéu e o titulo de "Santa Maria in Via" do qual tomou

posse no dia 3 de abril do mesmo ano. Pertencia ás congregações
rêligit'l!!81 da Igreja Oriental da Propaganda Fide, dos Ritos, dos
Seminari•• e Estudos Universitsrioe.

Era seu auxiliar o exmo. monsenhor Estevam José Doname,
bispo titular de Medêa, o qual naturalmente assumiu o governo da
Arquidiocese de Nova York, como vigario capitular "séde �acante".

Úniralll--se
na lDor

.

#)

d I Yende-se uma em perfeito es-

Contraria o pe os paes, o I tado por preço de ?casião. . '

.

Tratar á rua Felipe Schmidtv :

toven casal de natnorados I :::.-=-'::'e!���:_:�8:� .. __ ,"_".

suiddou..secomtormiddal 1a.IONA
s. PAULO, 6 - Um fulo do- V?'j!�?n foi encontrada I1mR c�rt8, i 5a Região Militarloreso ocorreu na cidade de Cam- dirigida por ele e por Amelia ali i

•

pinas til foi con- tato-lo, DA ma f<il2'1 Iamilias, apresentando des- I

nhã dI' IH j.-, i,' ", r,ulan'W que r�,'ir'.1g e p.edindo .
perdão pelo I,1ran",itn\ PF r :'

'

,. id;{ GenH- l;Wtl{O que tinham tido, desertan-
ral Carncir,r, L'v,q. (.;luHV!'r'!lI, um do na vida daquela maneira. I VoluutEriado para a
de am [oven e o segundo de Wilson e Amelia eram Damo- Ia. R. M.
uma mocinha, encontravam-se no rados, ha muito tempo, e dese-
jardim da chocara da sra. Hiso- javam casar-se. Pela sua pouca
lata Ferreira Jorge. idade, as famílias d09 jovens não
Chamando a atenção de um eram favoráveis ao enlace. Da'

ji{Uludo, OI populares, juntamente pois de algumas tentativas inuteis
com este, moveram os cadave- para convencer os paes, Wilson e

rei das dois jovens, para Iôra da Amélia declaram na carta que
chacara, ande e carro polici-I os deixaram, que não podiam mais
veiu buscar. Juntarnente com este suportar 8 vida daquela maneira.
carro, estiveram no local e dele- Era melhor que se matassem,
gado adjunto e os medicos 10- para socego deles e de fluas fa
gístas, drs. Bagano Bruno e Ro- milias.
dolfe Tela. O fato causou verdadeira coas-

011 dois medicos encontraram ternação em CAmpinal. '2" Te". Del. Servo Recrut.
na cbacara, proximo ao local onde 8 :

C'Litavllm os corpos, duas garra-a E a Efal vasia.: uma de guaraná e ou- .

,tra de vinho. Pelo cheiro, 85 gar-
rafas pareciam cOIlter restol de

alguma lublltanCÍa \'enenosa, pelo
4IIU' (II medicos 88 levaram para
fi Gabinete Medico Leral.

EDITAL

o Quartel General da 5a. Região
Militar. comunica que dentro de 10
dias , acertará voluntaríos que se des
tinem ao BATALHÃO DE GUAR
DAS. na Capital Federal.

Conduta bôa, altura 1.70.
Fiorianopolis, 3 de setembro de

1938.

Alfeu Ferreira Linhares

E_venenados
formicida

"I '

sso e

ção da

----------------------_-

eODl

HA OITO ANOS, O
PROPRIO SANGUE

um vexame que dá no cora

gente" '-: diz o estranho ma

soquista
s. SALVADOR, 6 - Um cala impressionante ti. masoCluil

mo uaba de 18r d'lcob�rto nesta capital.
Trata-a. de um individuo de cODdiç3el modestas, fie 42 anal

d. idade, qn. ha aito anOl, vitima se estranha tara, bebe o pro
priGl lIangue.

Um luardá·civil eDcoatrou-o em plena rua lucando o saDlul
que jorrava abullldantemente de um talho ao braço elqaerdo. O
homem teatoll ae explicar, maIo policial levou-o â delegacia.

Na repartição policial o reporter - qUI, com delembaraço,
re,polldeu -ouvill Ernesto. este é o seu nome, a tudo �ue se lhe
perguntava:

.

- laso , um vexame que dá no coraflo da gente e o geito
, 8... - disl. o vampiro.

- Tenho elle negocio comigo ha U.I oito anol - • o estr.
oho doente levantava a aaDga direíta d. paletó. onde •• vêDII inu
meras cieatrizea, .emelhante. a olltras que empolam G braço do
lado opo.te • variai lugar•• do corpo.

Na falta de uma faca. este. ferimentos s(., feitos COIlll qllal
quer r.co de vidro.

Enquanto era pedida uma ambulllncia tia Aseistencia para
I.correr o masoquista, .':lbreveiu-Ihe uma hemorragia. Neslie mo·

mento os presentes não contêm um grito de espanto, ven.do o ho·
A_ore. eoutrarl.do. .em-morct,Q colocar • boca sôbre o ferimentQ e beber tode • -Iaa

Ntt. iÔI'�li". tfo í't1.t6 d. lu. tu. .. deiprtndia do talho.

lbaminadas 811 garrafas, ficou
cenltat.do que, no vinho e no

«uarallã, havia sielo adicionada
f�rte d6.e d. formicida, capaz de
Mlatar qualquer pell.oa em pouco
tempo.
A 8utopsia feita nOI doi. cada

vere. CODltatou que, realmente,
os jovens tioRlllm •• suicidado,
ine,rindo formieida.

Quem .60 O. lJalel•••
Em pouco tempo se sabia da

ide.tidade dOI jovena, que 119
muito Qonhecidol em Campina.:
�]" Willen SoareI da Rocha. de
11 anOl, filho de sr. Joio Firmi
n. da Rocha e JeBiua da Rflcha,
r••ideatel 'rua Bernardi.. de
C••pOI, aumero 465; ela, Arae"
lia Ortolari. tinha 15 an08 d. ida�
dt, aatural de Cordeiro e filha
40 Ir. DOlllio,,)! Ortolan e d.
IlIa Ispo.a, FiloDleua Ortolan.
r••idente , rua 'erreira Pentea
do, 161.

Sanatorio "Santa Catarina"

André Kiralyhegy
i RIO. 8 - Na sessão de ôntem das

I Camaras Reunídas da Côrte de Ape
. lações ficou resolvido em definitivo
o caso do bilhete 7.870 da Loteria
Federal. em qce estavam envolvidos
a vendedora de bilhetes Florisbela
Gonçalves e o agente de Loterias

I Antonio Fernandes Vidal.

I Discutiam ambos o direito ao pre
mio de duzentos contos. O feito

I foí relatado pelo de s e 11 b arga
dor Flamínío Rezende, que jülg')(í

i improcedentes os embargos opostas
i por Fernandes V/alI. sendo acom-

, I panhado pelos demais desembarga
. dotes.

Os advogados de Florisbelá nos

conclaves vão reqnercr, agora. a

baixa do processo para que Florubela
G�'nçalves possa fazer o levantamen
to do dínhetio que. desde o inicio da
questão se achava depositado.

Dr.
DIRETOR PIIOPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria _ .. Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento," perfeitamente aparelhado
parara tratamento conservativo e cirurgico de

. doe�ças pul
monares (pneumotorax, frenicotemia, toracotomia), Este. San�
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - VIla VI
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encaaada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatório 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.

! ' n ' "5. *
,

.-----

,=rat.i;'---.&ALUUDdmu· , cwrp.iWJ5

Grande tiquidaç
de l i v r

Por motivo de

NA

Livraria n Ic
Rua Felipe Schmidt, 14

('ORT'''A�

STOfífES

"tAPA(.HPS
TAPETES
PA�SAO[,AAS

fABRi(A5 oe.:

E5P[lHO�
-

('Ol(HO[�

ACOllUOA005
TRAV[�C,E..'R�

E�TRADOS Or.ARAME·

V-iDRAÇAR\Â
VIDRO) PARA VITRlNf5
IHsrAttÃtOt�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco do Brllil
10G.III:188$000
'21•.74.:1....00

Capl_1
'_do d. falana

,

.ECUTA TODAS AS OPE�AÇIII BANCARIAS

,.Cf!.. E ".RESP6ND1lNT:a w,.eD� (I PAIZ

�&U. LO€AL :aliA TRAJANO, No 18

A"ona, em conta corrente, .s segúintes] j!'ros:
-IP. co. JlIrGs (C01�RCIAL SIM LIIIITE) 2% aI'h&9. limitados (límítt de 50:000$) 3� a a

._,. P6P1dar. (ide. de lOtOOO$)
.

"% ala
J)ep. de avllo prévio (4e qJtaliquer quantias, com .rehradas tam-

bem de ,uailquer impertaaclali).
0&Bl .vito préviG de 39 dias
lU. cle 6" dias
14m deJO tlias

:Q.BNITOa A PRAZO-FIXO:
po 6 mises
por 12 11(�es
Com renda mensal

3,Jf.aJa4.•'Ja
4,56 aJA

LETRAS A PRBMI8i.
por , mlse.s 4% a. a.

per 12 mbes 5% c

Svjeito ao sêlo proporcional.

Ikpediente:
1

aas 10 ás 12 e das 14 ãs)5 heras

Aos sabadol: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: gATELLITE

TELEFONE 1.114

" "', �. � -. - .... .....
.

.,., - ...... l··

Filiais em:

Si
Velas e Mago

BlumenlJu, Cruzeiro do Sul,
Joan_ile, Lages, LaBMna, São
Francisca da Sul

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

. MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-
jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES! VISITEM A Ele'.�I·��Rua Joao Pinto n, 14 I.s. .. :;�

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTf-

IM.
E

..

NTO DE CHUVEIROS ELE'TRlCuS, NOVi
DADE NO RAMO-AR rIGO (_�ARANTIDO

�
.§flllllll"',Ti_! r?",... ,.:;_;.::: ,.> �__ .�-�_._-_

!i.!�.�.�!���- I� �;; @M·g$g:;�l·' _ !,i:a:::::��.

--____""'�'-'I

MOSTRUAPlIO EM:

Tubarão

o. Fam. Mun-1laJ t

Eletrica
En4creç'-l) Telegr.: DOL!�, - Caixa Pestal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

)AGENCIA DE VAPORE�

INlpanWa Salinas Peryr.as-Rio
?rtng Terres & Cia. Limitada +Rlo
Nave{gaç!s Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAtiNS DIRETAS PARA O peRTO DO RLO DE JANEIRQ

Navegafão entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGl\A DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

I�.

mente. sem transborde
�

Tem isempre�"vapores em porto, carregando
aDcarrega-se de danificação, medição e EMBARQUE de

i'e�()cdal! as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

b�ros etc •• cereais e mercadorias em geral, para qualquer
FOrte dQ Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

I Federal e Santa Catarina
Recebe cargas de írnportaçãe.] do País GU� do Ex·

ter ler, para desembaraço e redesnacho par.
� NOS CLA\SSICO$ ENVBLQPES rECI fADOS

,

as praçaaido interler
�

.lSYIO DA r:. SE fERRO A�MAXEM PROPRl. �. �liS�
__5EiiR.VíiiIÇii'O_O.AR.AiNiiT.Il)íiO_P:.RiiiA.PIiiOlio;-.P.�.J!lÍIço..S_M.O_IC.O.S_.; (

.

n�; ..�

,: �;;:3:.éê:mfi ��lbnP8Za

Casa no Estreito

(JoIo Pessôa)
Sala Se visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - cepa - cosinha e

i'lin"f, instalações sanitarias

..........................' Luz elétrica em tedos os

f : compartimentos

,• S A X O f O N 1=.1 Deis quintais cempletamente
L amurados e uma explendida

D 1.$A BO li C O I !).is ��i:e,d: �ci�o:nqu••
.... i para lavação de roupa.

I- Metodo prático para se � Onibus na porta.
aprender a executar com; : 11'odos 05 campartimentes

I
absoluta p�rfei�o. ao Saxo- ,." têm janelas e a casa está

" fone ou:Clarill'ete, CilS

mail', cómpletamente nova, com

variados nfoderna fosia ,,0 M 5))

I
Triles aerobatleos e Agua encanada para serviço8
Imitaties 80Micas I- : da cosinha.
Preço do volume J 2$000 �tlAVES A' RUA Mm-

• Pedidas 80 autor: l CHAL GUILHERME N' 1

I :f���t����f:�";';11:'� I ! Flori anopolís

� �__...
,_ t ,fJ$ctfJfR7GiRC7�_.lilielii·iiiiai)�·iii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii__ .!·�fiiiii·tlliii·"ii·__íiiiiiliiiiiiíiili�..iiiiiiil__iiiiiiíiií�----íí_iiiliiiiiiíi_....iilíliiliiiliiiiiiiiiliii;

?ÁíiK ;

IN§rÂLA·ÇÓEr�bELÚZ:-FÔRÇ�rt�
TENAS DE RADiO, CONSEf<TOS E AUA1EN·

TOS PROCURE1V\

A ELETRICA

quinta-feira
8 de setembro

�_.-�----
IrJ
A Favorita

·

<
..

Em loteria a sua favorita

N o�Estreito Ponta do Leal

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

�_I'_>-

I sL E T

ALUGA-SE

de maquinas de escrever,
rádilt e aparelhos em ,eral.
Rua con!.alililr9 Mafra n· 66

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZET
e1 Accacio Mo-I �

! MEDIC�O reira �J � EspeciaJ;��I��t.::S:ia;,o�sf!a�ad:���rvos ló, lo de a�::g:::a e:c:: �, TratamenCo:"do··;-émpaludismo e das rnolestias da pe- I�
Je e nervosas pela .!1utohemotherapia

I
Vlsconne de Ouro Preto �

Censuüorto e residencia-Praça 15 de Novem.bro, 13
n. 70. _ Phone: 1277._I·TeJeftme, 1.564 I__�Drlsult(ls:-Das 8 às 11 e das.14 às 16 ooras

___., I Caix i Postal, 110. I ..

�I
f'�

,'. .,�

Dr. Camará Martins �L�;�;:d'r:�:I:�-�giploma�o pela Facul
dade de Medi�ina da

Baía
I '!!.x-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI aes
Ex-interno do Diepeasarie

�)va Lima
Ex-adjunto do Hospital

Graffée Guinle e Sanatorio
,

Manoel Vitorino
Clínica médíca cínrrgtca das

moles tias da
CABEÇA E PESQQCO

Especíahsta em

NARIZ, GARCANTA E
e-eTIl'}M

eeNI-e-l.TerUe,
18- Rua Trajano -18

ltKSID�N lIA

I Heteí Glerla
ij 'Diariamente das 18_ ás 13 RS.

iA
.

Dr .. Alfredo P. de Araujo

(

:;

\IM aU.

,

I.

ME'DI�Q-ESPECIALI5TA EM MVLESTIAi DQ ESTO-
(.; :MAGO, INTE8TINe, FIOADO E RECTO

etJRA �RADI<;;AL DAS HEMORRHOICAS, :SEM OPE-
--

RAÇÃO E SEM DOR

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

j Molestias e Operações I
dos

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ B GARGANTA

Dr. Jeãa de Araujo
Assistente dê Prof. Sanson, do Rio de Janeíro. Chefe
tio serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolis
Mernbrs da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Censultas dlarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
'f{�a Visconde de Oure Preto, 11 - FLOJ�IANOPOLIS

Dr. Joaquim. Madeira Neves
MfE.DICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da Unlver
sldade de do Rie de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgíco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçeamento na especialidade, com o dr. Pau
I� Filho, no Serviçe do Prof. David Saliaon, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem ,ara a sua sspecialidade

Eletrecldade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás I �

CONSULTORJO Rua Joao Pinto 7 sob. Telefone 145S '

REaIDENCIA: Rua Tenente Slfveira 57 Telef. 1621

" 'n'

'.

Dr. Augusto
de Paula
IMEDICO

80ENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

r
Censulterlo. Rua Vicor

Meirel.s 11

. �'I 10,10 e das .2 as 4 h;,.

'fteaI4Iacia: Rua Vis-onde
tle Ouro P'relo, 42-·

'ene: Conlultotic. 1405
FOIle: Residencie, 1155

Desern bergador
Salvlo Gonzaga,

ADVOGAD.

Rua Trajado no. 29

_ Ir. Pedro �e Moura Ferre

Advogado
Rua Trajano, rr 1 s.braJe

Telephene n' 1543
c1l1bi"dW··"t _

Dr. Claribal
te- Galvlo

�
ADVOQ'lDO

Avisal;.,a@s [amigoi e

anti lOS eenstítuíntes que
teairt\l seu eserlterl•••
adV0cacia e ecntínua a

aceitar chamados para
traBalhar em qualquer
Cemarca do Estado.

I'criterie: I. De.4ero n· 15
FONE 1.665

Dr. Carlos C.rrêa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Molestias de eríanças
llrelor "a Mal.rnldalll·
Medico do HllpHal

(Curso de especi.lizaç�o em
molestias de soahoras)

Atende na Maternidade
até ás 8 112 tia manhã
e á tarde=- Consuuorie:
ANITA GARIBALDI, 49

,..,

I· . L .•� ;,:.A ��!',lf,:;'�.1

Cálc.ulo de qualquer
estrutura em con ...

creto armado
e ferro

Palaaio da Caixa

Caixa

Omar

1· Andar

Ptanta.execução, fis
calização e direção
de 09c::àS
Aparelharnento com

pleto para constra
ções de pentes em

concreto armado

Engenheiro Civil

Apartamento
Postal, 784

•

� Curitíba
'�

Dr. 5 á u I o

Sucursal:

dLMIi!&;

M;nas e Pilotagem 11
._--Ramos

Especialista em motesttas do Ilpllrelh9 gentio urma
no do hemem t d« mulher
Ex-interno e ex-Asslatente do serviço de círurgtae
gi'"Wt'fllogia da Prof. Brandão Filho.
i: x-Diretsr do Instítutc de Previdencía Clinica do
Rio,
Ex. Sub Diretor d» Serviço Médico da Assistencia�� Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especlalisada &:� W rrt'��l?. _

Medlce do Serviço de Higiene Pré·Natil do D. S. P.
d. C. S. de F'ortanopolís.

Doenças de senhoras. lirfJlogaa
Partos e Cirurgta.

.

Consultório e Residencia á Rua Visconde &. OlJfO Pre
to, n'. 11 - Tel.-,00. ·-FLORIANOPOLlS.

�I����·�·���I�---------"I Dr. �icard. �1lC;;ettsrnann� Dr. Aderbal R.
lEia Silvai

\ Ex-chefe da clinics do Hospi-
tal de Nürnberg. (P'H,reeser A_vola••

lndórg Burkhardt e Professor ��;�;oTsot ..
Erwin Kreuter) FOQes 1631 fi: 12'0

Especialista em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças d,as senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nerveso P,

operações de plastics

Curso dp.

PRFP1"RAM·SZ ALU�OS PAHA JjXAME� À B&.

IU.-,QUINIE;'rAS, PRATIuANTES D� MAQUINA�. MOT0-
IUSTAS E A TUDO MAIS �UE �E REFMl\1t A'

MJl:o.ÂNI� MARITIMA.
- '�

�. rr�'I _ li.. 'l5ADo5 DBVERAO DIRItiIR-SE AO 51\.

I
'

':DLA_MPIO :DOS R1!I� VALE
LAR60 13 DE MAIO, 41

�,,;��-------�

f1

N ov: O �D E'li
SDlfÃuÃs "oE'êARMÚÇ;;.S PARA II
INVERNO a 12$ e 14$ I�

Sapatos DE VERNIZ DP, MELHOR
QUALlDADIL PARA SE.NHORAS, A .\0.

CHINELOS, TAMANCOS, CINTOS, ETC.
FABRICA DE CALÇADOS-B.umIt:IBOS
A LHEUREUX _�'.,.Secção de vendas RUA LON. MAFRA. 39

,

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. II· das 1 O ás 12 e

das 1 5 ãs l' 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA-I-{ua Este-

I.
ves Jun

.•
íor N. 26

1
� jij&F. 1.1) 1 J

Ôõ"m"'''''
_'"

'Econo III ia
Só nos Trabalhos do

Consultoria Técnico de
,

IVO A. CAUDURO PICCOll
Enge�,heiro Oivil

"'rof�esionais habilitados para todos
os rarTl'OS de engenhaFL�

J Administração. construção e reforma de prédios com \ i

pagamentos em prestações

Projétr,:os em geral

Escritorio central: Rua 7ide Setembro, 41

Porto Uni
ã

e

Conforto,
-

Distinção e. eleza

Dr. Miguel
lSoabai.

CLlNICA O�ftAL
Vias Urinarias

1retameute moder" t'i
mo/estia dfJ Pulmã,o

Consult.-'t jollo Pinto, 13
1 eleíone, 15�5

Res. HotelOloria-Feme 1333
.

I Consullfls das 13 ás 16 hrs. s:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis :
�!",:,.=��,_�OI!,*","��xmOOn.,"=reC?!*Y'E'W''!Mª'''*,",,'�___r:_P1

"

',' ,$.iy 5 'n_ ...! ;.1· 'd- , "f ;/7 I', A ! _

=nom�

Criançe� :Serviçc)s de IT rag I'C aque voam Saude dos]
Com o advento do avião co'

Portos

S O I u ç aNomo meio de transporte no Bra-" ,

sil, as possibilidades de senhor as O Ilustre facultativo sr. dr.

Uma das causas da redução dos rebanhos bovi-
e crianças viajarem de um pon- Cartl,ols dedMelo e,Silva, tehve a

d
II I

to ao outro do territorio nacio- gen I eza e comunicar-nos aver

e u r-na Iovern
nos, em Pemambwco, tem sido a fuga do cara\o de algodão, 1 di

assumido o exercicio do cargo

'
.

,

d
. • b f" d f b _

na, mesmo rstantes, cresreram ,
' "

'" l.,J'
..

que as gran es usmas de ene icrarnento essa i ra retêm e ex d M d S d S b
J
v.,

.

. I bastante. Onde a via maritima e 1 e ICO ,allltansta li, U -

estuda,nte
portam para as fabricas de oleo do país e para o estranjeiro, Inspetoria de Saude do Porto

A ti d f d b J
se apresentava penosa para via-

n igamente, se encontrava em ca 11 azen a uma o an- desta canits].

d
. I I d I d O gens longas e morosas, o sexo

aeira cu um ocomove para escaroçar (1 a g(r ão. caruço Gratos' somos pela gentil�la da

d d 1·.J
íeminioo não hesitou em depo- RIO 8 EI r d d d d f'

era para o ga o e eíte o e ue emgorda. c f
'_ comunicsçác.

'
_. egantemente tru- grau e óse e acic o emco e

As, companhias Sambra, Andenon, Clayten, Dreyfus, to- ta� .on rança no aVIa0 de p,ma- -
-_._. [ada com um vestido de sêda precisava de ser conduzida c(>r'l

das estranieiras, intalaram grandes usinas de beneficiamento, nas r,uo� que,
!
de an':, para ano, Ofieina de marmore azul, muito jovem uma senhorita urgencia à sua casa, á rua G,-

principais zonas algodoeiras do Estad'l, tendo desaparecido os pe-I OI o �recenco '. d8wr segurança • esta manhã apareceu apressada- neral Argollo n. 162.

quenos vapores da!' fazendas.
e contorro. Ain a" recentemente �AnL';Se ZECK mente, CQm modos esquisitos, na Ante essa dolorosa conhssão

E' esse um dQS aspectos, que devemos lixar e procurar deu-�e um caso, ahas comum, e esqui lia das ruas São Januario e o chaulleur não obedeceu á in;

r I A Compra mêsas ou quaisquer

resolver. ,Nin�l1ltJ.1 nega que aquelas firmas, com as suas instala- ti,
I ut:t esta asserção.

,

sra.
outros objetos de mármore.

General Argollo, ponto de autos dicação levando a extranha [i1'S-

ções e o fm,anclamen�o da pla�lação de algodão conco,rreram para
s

e la

d ari�h� h
de �I:nelda � Executa tudo e qualquer vetic- e tomou um taxi. Atirandose, sageire que já não mais articu

o desenvolvlm,ento "da economra de Pernambuco. Criaram, entre;' ua,s duas"l
I 103 as,

Mana e R�
b I como quem cae u.sademente, sO'llava palavra ao posto central d,)

I

iJ,
ço em catacurn as, p acas, ser.

t'

tanto, os vários problemas neves, não só de ordem economica, gmél� e e anos ,anos, res-
tambcrn em marrnore.

bre as almofadas do carro disse, Assistencia onde foi constntsdo

como social. �ectlvamell�t), por motivos impe- I
ao chauffeur que linha tomado l o seu gravíssimo estado, 1V1..11

O caroço de algodão tem a sua historia. f10S0� precIGar�m viajar com ur - Cae:; Frerierico Rola--75 tarde apurou-se que IS d<"se�I'··

lI..'o li'v o nA t l I d· � d A �encla do RIO para Belmonte .$
6}............................... d M Od

1'1 r guerra secrea contra oago cll�, e nton -

, LI�VlOU'-'i1NES DE LUXO
ra a é a jovem alia )'S:i".t

Zischka, que acabo de ler, ha episodios interessantes, em torno do �o,
Estado da Bala. A ,mãe não I' � I estudante de Dir,:ilü, com 1 7

caroçe de,liOdio.'
esitou em esco�her a Vl� aere�J I

L qNHA O IAFi IA entre anos. solteira e ignorando a �'\ I

A principio a semente do "ouro branco" do Nordeste era por�ue' �eJa blu ,o meIO, mais Florianopolis-Itajai, saindo mesmo nos dias festivos ás 7 112 familia qna] o rndim qu� a i �

considerada, nos Estados Unidos, como U''lI veneno. Mata\a os prat.lca J
e a revla�_ a vlag�m'fda manhã e ás 3 1[2 da tarde de ambas as cidades. com vou a tão tra.gica resolusão.

porcos e as vaca�, estcniliuva as terras em que eram atiradas e
reahzan ....o·a num, aVUlO da Con-Ios challfeurs propríetarios, Acacio Braga, João Freitas

aprodecidu, provocando tal c1amer. nos Estados arnerican.:ls do sul. �or cim ap�nas c�nco horas, qUlm-1 (BoneuJ) Patwcinio Vieíra (Guri) João Jesuino, Otavio

gue foram apresentados varios prajétos de lei que plroibiam porr/
e nav'D. 'ena ga,'. algun, Pinho. Sendo reallz.do o percurso em nunca menos de

motivol tie hIgiene pública • plantio das flares do diabo, nome
IaS consecutivos. 2 I j2 a 3 horas.

,Que le dava, em priscas éras, ao algodão.
Preços por passageiros com direito a 15 quilos de

Em 1690, for�m queimadas, M America do Norte, dois Telegramas ba��gem 20$000. Inforll1açõt�s em Florianopolis com o

milhões de toneladas de sementes de algodão. ,. agente JOÃO FRAGA, na rua Felipe Schmidt nr. I--te-

Atualmente, porélll, mais de três milhões de cabeças _ etldos 'Iefoue manuaÍ, 774,-telefone das limousine nr. 1.222.

de gados nos Estados Unidos, diz aquele autor, slo alimenta� as
lnformações em Itêljai com o agente MANOEL VI-

pelo c�roço de algodão, orçando a colheita desaa semente em Encontram'se na estaç�,o tele- CENTE DE SOUZA,. rua Hercilio Luz n. 31, telefone

260 milhões de dotares. grafica desta capital telegramas I' �lai1ualn�;.. ) 90.
.

.... � '"

A safra de algodão, em Pernambuco, é estimada em para as seguintes pessoos:

(li'�,,_� " r

trinta milhões de quilos. ,Albano Monteiro Spindola, I
' AW 'I che extinguirà lI8 8arda�, pano,'

Ha caroço, portanto. para tudo. Para as fabrica. de oleo e Nair Bitencourt, Satiano Olivei·· ARNALDO MARANHAO l�crllvo5
e espinhas, fern !l mínimo

para o gado. E' urna questio de distribuição.o ra e Vírg,>lino Goulart.
,rrrilação deixando-lhe a Cutifi.

rua João Pínto n' 5, térreo I limpa, macia c fretlce.

Caixa Postal n. 45 ,i
Phone 1.346 :,===--.-:-
Telegr. "ALGODAO" I CARTAZES

Codigos�'União','�Masc�oto"e pau·dentares
i DO DIA

Sub-Agentes em: Join"Ule e Curitiba
.

i

Represe�t;;ic di;'ccto de Fabrieantes e Ex-
,I
PROGRA�lAS DE HOJE�

I,
portadores dos seguintes artigos:

Tecidos FINOS, rflEDIOS e GROSSOS

SaCC03 de aniagem para CAfE',HERVA-MATE etc.

Saccos de alr;odão para ASSUCAR, ARROZ, FA

RINHA etc.
Oleo de caco BABASSIU', para FABRICA DE

SABAO.
Finíssimas metas "WAL:KYRIÁ" para HO

MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
Afamados vinhos marca "CRUZEIRO", de

I�,..
'

Caxias.
Deliciosa e incomparaveJ CHAMPAGNE "MI-

CRIELON", de Caxia�.

� Colchas de varios typos,
/'! CASADOS.

Café de todos os typos, de MINAS e ESTA

DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de

Hio do Sul,
FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe

cial para cozer quaiqller sacaria, IHDUOm.lbor,
18l8.ito mais re.isteute e muito ....Is

barato do que qualquer barbante (fie de vela)
fabricado com fibras importadas, de Juta e de

Cauhamo.

A GAZETA, 9·"9,,.,1938

CâWro"oo-"'de·
.--,

algodão
Agamenlnon Maga!hães

I
,I

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

CHARLAU'TI-�� �c.: ,

é o crerPe que revolucionou ',I

mundo velho, e, (Íra rcvolucion<:. a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

(Do DIARIO CARIOCA. d� 2818138.)

II
HOTEL ANDRETTA I

O MELHOR DA PRAG;.l'
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PAR,A ViA- IJANTES E EXMAS. FAMILlAS

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

Anexo: Armazem de secos e

rnolhados
Santa {;atarina

I
I�I,
I

; ;ODEON, o lider dos

I cinemas

� I AOS 5 c 7,30 HORAS:

�l
�i A BOA �ADA-com Marga.

t� I'
rd Sh!lavan e H�rbti t

f�
Marshall

{' I AVENTURAS DE FRA�K.
I O GLADIADOR-conlt

lIuação do seriado.

Derval I
"

.,

g .''i Ir
-,. 71iê jtt -."\)f'1

Companhia "Alllança da Bahia"
-------_

...�

FUNDAD/� EM 1870
SE'DE

•

ElAH IA
S08U.005 Terrestre. e Maritlmes

CAPITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000

CAPITAL E RESERVAS I�s. 57,000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios e terctn.)s) Rs. 16.054:200$749

SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs. 3.169:677: 154$834

RECEITA eM 1937 Hs. 22.535:211$090

SINISTROS PAGOS EM 1937 Rs. 3)97:380$050

Opera e.... 88 mais modicas taxas om todo o territorio

naeional _

Succur3al no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas princi

paes cidades da America, Europa e Afrlca

Agentes em Florianopolis:
Or4.MPOS LOBO

RUA FELLIPE SCHN\lDT N' 39

Caixa postal, 19 - Telefone, 1083 - Er.d. Tel. «ALUANçÃ»

E.erlptorios e. Itajahy, LaguHa e Blumenau; �Db-

Ag••te 8111 Laaes

Preço- I $000.

para SOLTEIROS e ;�I CINES VORGADOS

REX, àa 7,30 horas:

I:� -�����h?��o�YaAd�OJ:)�
I ti>d com W lirner Bnxter e JOba
�;. BlmneU.

I ::�A-L�:�:�3�h:�:'�:·
� SUBUME RENUNCIA CGm

i
ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS

I
MagdA Schneider e IvaD retro"

I
ESTADOS PROD.TORES ' vit�;eço_l$500.

mGr'fj���"'f'__._

& Cia.

�

VISITEM
CAPITAL..:
g.ritos

,
"

.

;.;,
..

J
1
a
1

a

o malar stock de roupas para
t:r.

meninas e

Rua COllselheiro Mafra
..

esquina da Trajano
À CAPITAL.

�8 L � � zq2..�
zn.Gmmaam.�.�''' J 7�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AQAZETA
Florlenopolle

DESPORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

o Iris o marciliosuperou Dias
Inutil a reaçêo esboçada pelos

final da peleja -- 2xO foi a contagem
.

final da peleja

visitantes

A tt d n d'· d I· d

i
OI t .

es r a o ovo esqua rao o rIS em noesos grama os e •

empo O conde de �ovadon- �IRcstitllida á liberdn-
II perfomance destacada que vinha desenvolvendo a equipe do Mar- ... .

cilio Dias DO campeonato do Vale do hajaí, foram fatores decisivos �Ol. um perJo�o bem disputado, levando, por vezes, vant�. ga sofreu 11m aclde..- de a sra. ltleeks

pua despertar o interesse público no encontro travado, no DIA DA ,�em territorial os locais. Estava a fase por fir.dar qUllndo. os marci- te de automovel

PATRIA, no campo da F.C.D., entre as equipes do [ubro_negrQll�eo�es faz�m coroc� qu.e. _Pernambuco bate para depois de �ma MARSVILE (Cali�ornia), -.8
e rubro-anil. 111�etra escnmage Mno micrar a contagem para os seus aos tnnta MI \1\11, 8 -. '? conde de - � procurador Llold Hewltt

Assim t d s d d
.

d E t di 'Ad U K d n· minutos de luta. I Covadcnga, ex-pnncrpe das

AS-.,
anunciou que a sra. Meeks, rapta-

, o 8 as epen enCl8S o saio o o on er I E
.... - .

b
. -

f' d
' . . ..

f ram totalm nt t n d P
.

tenci
.

I I I
ste tempo drstmguiu-se pe las delezas feitas por ambos os, tunas, rece eu gravrssrmos en- a ha 3 dias por dois individues

o e 8 o la os or uma 85515 enclA �uasl Cu OS5a mas
d

. .. . .

d
_ , , .

Iria ao extremo 'm ntu ia
.

t' doi liti t
: guar Iões, principalmente Vadico que demonstrou possuIr classe mentes em consequencia e um

I
mascarados, Ja voltou a sua resi-

... ,se e fi smo e sem incen ivar os ors I Igan ta
b

'. .

id J I d
.

que d se d d in
. .

t d I I
. à; estante para depois de alguma experencia ser um grande arqueiro. act ente (J'O! automove . eucia.

s
: es mo o. passa os os primeiros rmnu os e natura ammsç o

I ' A· d - b' f
'

foram, gradativamente arrefecendo o seu entusiasmo passando o prélio I MIAMI 8

-

F I
. !

10 a nao _s� dsa
e

I
SI OI pa-

1\ ser meaetene e sem interesse até que, os visilantes vendo 0:1 locais !
O 2· tempo

h
.

,-- � e�eu aqui

I
go resgate e Xlgl o pe os rapto-

IlVllntajarem-se no .marcador, esboçaram uma reaçãe enérgica, mas I _ . .o:e, em consequencra e um �. res,
. . .

improf ua d vid ' é' t 'd t'lh i See o [ris que ataca, fortemente. durante muito tempo sen- cidente de autornovel, o co.me I' A vittma afirma que canse'
I C e I 8 a p ssuna pon ana e StUS ar I erros que con-

d
_.

O' P d Cd·
.

f'lh d
. .

l t vsm tri fi I T d A Ih d d i o que, aos I IOIOut08 edro faz comer que Povoas bate e Brau- II e ova oilga, pruneiro I o o, guiu escapar dos «kidnappers»
(Jr��ea \/adcI.ocom nuomóll'

no

nda tSO
I o

queu
m o

eds i aV8" lhescllnço �, : lio transfurma no segundo e último tento do lris, Os locais conti-, ex 'rei Afonso xur da Espanha,', ae longo da estrada, onde ., de.
IJ() I , Imo re u o cem se corpo e aço fi parecia . .

15· d d M ·1·
.

direitos i ti biliHe le d it I
.

f h d t d treit d i nuam com supremacia mais minutos quan o os o arei 10 vão que renunciara a seus irertos t tivera o automo insta que 8 trou-
o rcu s a mi o ogla grega ec an o as por as o e� rei o e ;

fi
..

b 1 I' í d h dei
.

d I

Gblt:.e rmando mvertem os papeis Totinha que, agora, r hava a rmenta e er erro presuntivo o torno.] xera para casa.
I ra ar.

i bem t. ataque que é incapaz d,;) pasear pelo trio final rubro-negro.j O conde, que constava 31 i De chegada á 511a residencia,

COlO8 •• portaram -.8 doill advor.arios I E, com a contagem de 2xO. terminou o prélio que, graças I anos, foi apanbado pac U[fi au·' a sra. Meeki recebeu os cuida-

. j a frieza da. as:nstencia não poude ser c1as�ificado de ?�m. tomovel. Os f�rimenfos recebidos 1 dos medicos necéssarios.
Os visitante" diremos, possúe um conjunto regular IOcapaz,! F�I nesta fare, que Nero, o arqueiro do Marcllro,reve!ou-Ee n�o foram mUlt� gra;es, mas com-: U

me!m", confessamos, de uma grande exibição. i o melhor nomem. phcaram,se deVido a hemofllra,! "'I') OVO, den-
O leu quadro, age por um certo conjunta que vem mtJitoj' duença hered:taria da familia dei tro de ou tro

treinado e que o torn3 h0lnogenco em suas linhas. PGr isso, muito Os quadros Béltenberg. 1 OVO
di6cil se nos torna evidenciar seus eleme[}to� que, como dissemos

I
O secretario do conde tele- !

acima. agem pelo conjunto. ! Os dois esquadrões formaram da seguinte maneira: grafou a noticia da [norte ao ex - Tubarão, 8 -Um caso

Individualmente, porém. falemos com franqu la, não são I rei Afonso e à ex·rainha Vito' teralogico verificou-se, na Fazen-
b-.n�, com excepção do guardião que, merecidamente, mereceu a IRIS: ria, declarando ser provaveI qu� I da do sr. José 8otega, em Pon-
medalha de melhor jogador, pois !é empregou II fundo nos primeíros o enterro se faça na E;panha. ta do Simão, neste municipio.Vadíco25 minutos da segunda fase. Uma de suas filhas presen-

A Cruz Antenorfora �le, distiniuimo�, ligeiramente, Pedr,) que conseguiu ciou a postula de um "vo. AQ
impôr-se aos demais sendo qU!, Dario j� não tem a agilidadp. sufi. Castiçar (Carlos) ChoC01ate Féza ."810u para o Brasil

recolhe-lo, notou, que o ovo ti.
Povoal MifO Damata 8raulio Pernambuco .. ehancel.r japonêsciente para formar numa zaga. nha um tamanho muito maior

A linha média, no entanto, é o ponto mais yulneravel no dI) que o natural. Quebrado o

M !\RCILIO DIAS· TOKJO, 8 - Ontem, data
tod:> homoseneo do conjunto. Totinha, no centro deu novo alento •. estranho produto, na presençadA Independellcia do Brasil, o '

ao ataque que, bem alimentado poude se condu,r com mais acerto. Nero do sr. Dorinho Gonçalves e car�
minislro de Estranjeiros Sf. Uga'Os dianteiro., embora costurem mais ou menos bem. são Pedro Dario neador Placido, verificou·se quu

máus' artilheiros. Entre êles deatôa Ludaero que, no ce-ntro, foi mc· T
.

h (C 1· h) C I' h (T' h ) G I k;, pronunciou pdo Tadio uma
dentro do ovo, estava outro,e otlO a ar 10 os alIO os 0110 a I

I nensagerr.
de congratulações di-

diocre passando a máu D" extrema direita. Gostllmos de Lilo e Lihto (Ludgero)-Julinho-Ludgero (Lilito)-Masinho-Lila O com casca, gema e dara perfeitas.
Ma'l·nho.

riaida ao Bfé 51 ministro co�
E 1 d d d•

til nvo ven o o ovo e entro,
meçou a falar ás seis horas e 40

a clara do de
minutos, hora de Tokio. estava a gema e

fóra.
DU!ls cascas, dua� gemas e

duas claras postas por uma ga·
linha, de uma só vezlll Como
explicar isto?

Talvez alguma pessoa que te·

nhil. estudado «Avicultura».

Tubarão� 8 -Gentilmen
te convidados. p�los eng. cons

baixar o pre90 PRODIGIO, significa MILAGRE trutor da «Ponte sobre ó rio
do p.&O MILAGRE significa T b d F L GI es- Tubarão, 8 -Por p(:;s�.. u arão», r. ',. ass,

tivemos presente ao primeiro ser-
sôa autorizada e c.onhecdora do

PORTO ALEGRE, 8 - A (;BARLAUTB "iro de coccretagem na ponte, I assunto, estamos Informados que
uBando o creme �

T d Ihpartir de lOdo c(mente� bai- �BARLAUTD começado na margem e! queJda, a pro. ução ou me ar, a matança
Xlrá o preço do pAo em Pe!o� Os servi!ios vão muito adianta. de sumos,

.. �a co�rente safra,
tas, que passará a custar 1 $500 àirá logo sorrindo: que prod1tl.to dos e o concleto já atingiu vinte neste ��mclplo, sera de 30.0?0.
o quilo. maravilhoso I melros. o que Ja represent!l alguma cOIsa.

.............................................................................. . �..
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

Preliminar

Começou a

concreta
gem na

ponte

A partida p,eliminar foi ótima e conseguIU agradar dadli
a bôa fórma e técnica dos degladiantes.

Saiu vencedora a equipe do Bocaiúva que se impôs ao

Botafogo pela co.ntagem de 3x I, depois de uma PArtida de joga
das eletrizantes e onde o marcador se de6niu apenas no final.

O rubro-negro, embora vencedor, fez uma exibição aquém
de &uas possibilidade.. Julgamo-la devido a falta de conjunto que
se lhe nota. O Iris venceu, graças ao individualismo de seus ele
mental.

o trio fioal f� o ponto alto da nova equipe rub-ió-negra.
N@sse Indar, brevemente serà o melhor da cidade. A.tualmente, ri
valiza com o do Aval. Vadico esteve inlponente e Cruz, pôr pouco
nlo fói considerado o melhor hOMem em campo. Antenor foi firme
�m lUIS' rebatidas·

O ponto fraco foi a LINHA ME'OIA, onde ChQcolate,
�sf0rçado a principia, teve, .fatalmente, ele ir diminuindo de produ
çiQ devido , completa falta de cooperação que teve por parte dos
m�diol .

que, limitad.� a grudar- se com os pontas contrários, f"ram
(li peiofe. homens dos locais.
f

A linha lubro-négra não estava em seq dia. Foi fraca.
Povoas, por medo ou coisa que o ;valha nada fez. Miro tambem
(·steve Dulo. Nunca o vimos tão fraço. Damata que é bastaote bom
na meia foi apenas regular no centr•. Braulio� �Iltretlln{o. junfo com

Perllambuco foi a melhor ala dos dois ataquei_-
O meia-esquerda do Iris edà em plena fórma e fez uma

�r.nde exibiçlo sendo o tllelhor artilheirG de todos. Possúe um tiro

VOlllantiuimo e combina bem com (J. extrema.
•

No dia em que Braulio possuir I'l da !se de, seu irmão Miro,
desenvolvendo um jogo dc bôa combinação com o centro e meia

direita, será absoluto em tfldo ô E�tado.
Eis, em sintese, o qUe" foi a atuaçãO' dos contendores. Pur

ela, podet-se-à deduzir do que foi a pelej) dO' dia 7.

Jlliz

Atuou a partida principal o arbitro 8agé. Foi regular.

Vai

Tra908 ••rals do Jogo. Selenldades

Anles de iniciado ú inter-municipal, for.maram ali d�a$ e9ui·
pes bem a"sim como um contigente da Esco�a ,de Aprendit� Ma·
rinheiros e Elcola Dias Velho, � as altas ; iutorwades preaenles;EOl
lecuida, ao aom da a6óadll' banda AMOR A' ARTE foi cantado
• hino nacienal.

Foi filmada a cêna pelos represe olaDtell ,da emprez& cine·

matogrà6ca A. Medeíros Film.
-4'. 16,tO horas foi dado 'O ponta"pé iníci�l pelo: i>r�feito

da cidade sr. MlÚro Rimos. lU..

no

Matança de
suínos

1··---------M��m�_.Nm_����q
: O luetodo Belouai DO

I tloataliu�nto dn tnber,

I
clllose

! LIS,POA, 8 - CO\T]mô!Cí;?l
I ele COimbr� (Pile 0. �)e,diCC) �1311'
I Domas I\1ora deu HllCW no don-

t pital Sanatorio d'l CO!Q!1ia FOi·
luguesa do Br'lsil a expt'límci;1";

I oficiaís (Om o rréto,Jo Bé�[i!(lí.
aplicado ao lratam",l!to da til'

berculose.
Quinze (llferíT o" c'Acobidoj.

I
per um,\ com;>sào de pro(essore'".

! foram cOllfiados /.lOS cuidndo� d"
\�r. D:l'nas i\tlóra, que os sub'

� ".jmetera a· tratamento Dor um

periodQ dI! cerca de 6 mese�.
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ao probleana dtr1)
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- Pelo Brasil unido, pelo Brasil forte, pelo Brasil grar-RIO, 8-Foi o seauinte o discurso do presidente Getulio) os nossos votos irmanados no pensamento superior d€l tudo empre-,'"

I
de».Vargas, na «Hora do Brasil»: ender.

«Brasileiros. Encerramos as comemorações do «Dia da Pa- .-----
tria e da Praça », relembrando, com exaltado fervor civico a da ta

Imaxima da nossa existencia política.
Todos sentem o profundo significado desta hora historica.11Pátria, não é acenas a extensão territorial dotada de grandes

recursos naturais e adp�irada pela impouenciu de seus panoramas; é I

acima de tujo, a comunidade de laços alet ivos, e interesses ecóno- i
�. ............................-=::"'"

,.

ddi' � , .

,.
. ,

�"'...,,_,�_,_,....,='mwaw����""!"'�l!�"'�,.,..�..._..��������micos e so existe, em ver II e, qUHi1( o se uupoe 3. mLe 19CUClU
•

e! ...." .......�-=--=-� .:_ --

-�
--

.; ---�,-';--""----- Prr.-, rletarle e D�ret{)r ReSI}On5�v�l80 coração d� povo, como a moi" alta representação dRS suas VIr- !1 \1. (!'� � �.]:W �n �� \l1 ft o;e· A·
u

� Dl.fi C A L'tudes e energias creadoras. ..,� .�, � I-_.;'!Y �J Id � U � R Illii U' .'

Ha um ano, falando a Nação neste dia glorioso, tinha co- ----- ------

mo certo náo val tal' a Iazel-o como chefe do govêrno, Os aconte- \

Cim�ntosp�:,�:�an�� ��n����� P08!O de trahalho:, ?1H11 o firmo pro-I Fiei IS Cy) � E'
__

(::1, ?!'3�posito de nao desmerecer da confiança dos brasileiros, !��da." _ii��&�Q_,,;-;::ié:�::Í;;;;:;;;;::�;;���_
. Av�liareis facilmente, (I(:�nLo é cheia. de provações, na atua l

, . �:�,"�stl �llidade, a VIda de um chefe do Estado, consciente de suas respon-' t, � W .iii, =�
ANIVERSARIOS' ,CAP. HONORfO DE CASTH •sabilidades, Além dos riscos e saorilicios pessoais, sobejam as alei- ----- -

Jvosias dos impenitentes mal dizení.es e as incompreensões dos que I '. I GAL. VALGA NEVES
,

Vindo de São Pa'Jlo onde (: r
:

apenas enxergam a aparencia de goso e comodismo, na {I,OUB e si-: RIO 3 - Foi assinado d=oreto to; ao de ! cnente-coronel,o major- O valoroso soldado barriga-: rante largo tempo descmpenh ..lonciosa lula rn,antida em pról do bem pUbHGo.. I
. i em daLa ele hoje, na pasta da méd�co Fi�rencjo de A.b::eu e �i!va; verde, que desde o svu primeiro: ads funções de prefeito, de um lA tareia de governar faz-se, cada ma, mais compiexa e di- i Guerra, promovendo, por mereci, ao do major, os capit ães-mêdicos galão grudado ao punho por me- . as ruais importantes de SIJ�S ('o.ficil. Os clássicos oostulados de manutencão e garanLia dos fatos' monto: i Benjarnirn Gonçalves, Alccbi-ules recimento inconteste, através de' munas, chegou a esta capital osociais sofreram profundas modificações ejá não basLa Assegurar ai' 'Na 'arma ele infantaria: ao pos i Schneider e Orlando Parente da atos de bravura e patriotismo ilustre capitão reformado da Forordem e a oontinuidarle administrativa, E' preciso controlar as for-: to do coronel, os tenentes-coroneis ! Costa, . a I é ás estrelas do generalato q ue : ça Pública do Estado sr. HOllO'ças econornicas, corrigil-as desigualdades de classe e obstar, por

c

Hcnrirrue Per�irn e Faustino Cam-! <\0 p09!O de major dcm ista, o lhe .ornam a gola da Iarda nun-
I
rio Alves de Castro, 11m (.loi ele'uma vigilancia constante, á contaminação do orgnnis no político, pos Gomes; ao posto de tencnte-. capili'ío-clenli!:lta Alberto da Fon-.

C8 maculada, o general Otavio mentes que pelo seu arr'o io, Drflpelas infiltrações ideologicas que apregoam o odio c Iomcntum a e.uonel o major Tito Coelbo La.: seca e Silva. Valga Neve" fez anos ôntem, vura e lealdade, honrou sobredesordem. Conduzir uma Ilação, em momento de tamanhas apre-. mcso. I O pi'e"iJenLe da Hepublica as- Muito justas foram pai, as ho- maneira a nossa gloriosa mi reiaensões, só pôde e deve fazer quem seja capaz de tudo sacrificar i Na arma de cuvalaria: ao posto: sinou ainda outras promoções por menagens que lhe foram presta- durante a campanha do Alto Papela felicidade comum.

i de coronel o tenente-coronel Sedar: antiguidade quo, entretanto, não das. raná da qual trouxe 120mo venéraNão tendo sid,.? outro? meu e.mpenh?, conf,�l'lf1-r�e. veri_fi- i Marques da Silva; ao posto de
I
foram f?fllpcidas á imprensa pela Ao brilhante militar, em quem atestadora <los fleus feitos, as :nu-car que a tranafo!'maçao oper.:lcla na Vida naclOnal, alem (le .1llud1&- : major o capitão Cesar Furtado secretana do Catete.

« A Gazeta» tt;'m um ,dos 3eus tilações que fazem dê.le numa da�veI e proveitos.a, fo� o�tida "em n�nlos e dissençõo� fra�i':i�as. Soí-I de Az�mbl]ja,
G!

-

I melbores amig'Js, os que squi 1:1- grandes religuias da nossá Furça,{moas de um? ,t-iLuaçao lball�a e cadt()hca'dcOl� dO pa11sAh, :h(v�(hdcl0ao CClmj' i
Na arma {lle artilharia: ao po�- ',r&�;�V.. l1'j'!} �� ttJ)��i� I butam el1viam" emborab ,tardia- deAelitbe"lh t f" I (eu'�s e.o m."�rcsse:�u lCO no. cpen enela 'os cOI;� �VJ0 ,�

'-'It? d� corone os tünrntes-coronClS ;�� m """,,> """ .);�"''''
mente, o seu afetuoso a'ra'ço. o 1'1 an e Olcta apre'len uenteo elertoraB, conJuramos a ameaça que pesava soble a nosMso',Euchdes Hormes da Fonseca,Col'- :Sl ��e�?"� ',' «A Gazeta» �eus cumprimento.,berania, impedindo a formuçIlo de quilos raciais, com pl'etenções I dEim de :Molo e Alcio Souto; ao �a oe .;i�l.,,';Uj�;;1 WELr,,1A GRU,NEH I

de boas,virldns. o,aUi;ol1omieas; fortale;emos .a ur�idacle nacional, extinguindo particu- posto de tenente-corooel os ma io- A graciosa e in Lere,san te garô-lansmos e hegemom3s regIOnalIstas; atacamC's de frente, os proble-[ res Vicente Saião Cardoso, Alvaro to� ta Welrna, diléta filha dI) nos�o I
H EsI·tá ne�ta calJilal 0d sr . .T08;mail, fund<Jmentu <la nossa economia e do aparelhamento defen-I Prata de Auniar e Inacio Jo�é •..,

coestaduano
.

sr. Willy Gruner" ue se, digno solicita OI' no fôr"sivo do país; passamos, emfim, de um regime dI) ficção o de3per-! Verissimo; a� posto de mLjor, os. Com a presença de Bié:,nd: nu- propl'ietarÍo do « Café Buhi» Ces-I de Tubar80, .dicio para outro de realidaele e trabalho, em que fi nação 5e apre-l capitães Elias Americano FrrÍrc,: �e�o de pessoI3s." e +!eprel�:,n�antes Lcjou ôntem o seu aniversario
Od d __

e:'"n., m_"... _�� �-"' ..

d d' d 1 b! " I .., cu lnlprensa OCm .,.ve u,,3r, ou' .

A�
..

.•senta estrutura o como um to o orgamco, entro aos o ielIVOS su- Jaime Pessôa da SIlveira e LUiS i tem. ás 16 horas, á :rua Almirante natalicio, tendo recebido itiume-
UOrae:8Opremos de seu engrandecimento. I Praua Mcura. : L:H�ego 1, a inaugurac.1lG ele uma ras felicitar:õe., d'1 suas mf'l'Ílas
., ;;,,,.::,1f, "".' _, I. .

Baixando ago�a para. novos l'UtlW8: compre-nos enfrentar as i Na arma de aviação: ao posto
i

n:y�. falnica ?e c,o�:S:�i,t{j�, t�,?�{I� arr�iguinha3,
>

ás quais ofereceu" � a marca qu,c d,omina na 'atlla[i-lhhculdades e constrmr, cOf8Josamen,te, o futuro, I de coronel, o tencnt.e-coronel AD-I pncu;_rle'l,dO�r;hn._���idCl m':nb:-���ll uma mê�a do dôces . e g(]aran�;' que sejl:j a sua necessidade de'O I d 1, 1 I' 1
� , I I' d - I sr. Eml.lO ,3C ro�,,�r rec) ,I eClu .

f.

cu t.o os lefOeS e üas g m'I&S� pas;af ClS n�o. pOClO l'a �-! gelo l\Tencles de Morais; ao de corno um dos técnicos par.iHcadores A gentil menIDa azem03 votos ' perfumarias, prefira semprezH'-se numa .atitude ue pum con��mplaçao, dO passlVIda�(). :xtenl: 'I' tenente-coronel, os maiores Vas.co de �1'lior cor,
npetencia cm, nOSlB,

de muitas felicidade" e um riso- as da marca. c.ha-de revestIr-se, antes, da grancnoSlflade de um comp!OmlS�O pu- Alves Seco e Ivan CarpentIer capHal.
"

" nho futuro. Adora�ão,blico proJ'etando diante de nós a fiuura maxima da hi8lnria patrÍa, y, ,,; .. ', " l de mal'or 08
A n�V3 la1r1Ca, adrmr(l�;;lülente MIL'rON JOSE'.'

? . . . ", , .i.' 811e,[ i:t, dO pOS o -, , instalaaa a.:na,se c1o�ada ::::>3 apa- _a eXigIr, pela memona ,de seus ferlos 9ue, 8mb�mos perpetuar o 1 capitães Casomiro I\lontenegro, relhos m�is mod"n1o'i, t�ndo I}, imexemplo e manter o ntmo da proSpeI'lda(1e nacwnal. i Filho, ,fUJO de Campos Ararí de I' POkl, o escrupu';) da hlgf::.'ne doO momento é proprio pam resaltar a prcponderancia do � l\1acedo, Clovis I\Iont�iro Travas- i
sedo rein�nt� em tados as suasfa tor bumano, no progresso db qualquer nação. Da capacidade de: sos ,fosé Sampaio de Macedo e dep�ndç�;l;,\S. � _ = 'I' S."

.

d !.. I' d' 'r' d " . .

'"
.,

1
. I FelecH::Imo" o sr. f!;i11, 10 �,uoe-agIr: 0_ aI?or ãO traillCl .no 19O1LICantc,. 03 seuumento.s CIVIC06! e (le. i Armando POl'oigão, ,dêr pela Hua arrOjada iniciativa,d�dlCaçao a causa pu�h,c�, r(;)Elulta a �Uldadosa. e. r:erS1ii>tente �duca;! No corpo de saúde: ao posto fazendo votos porque venh� n coça0 do pOVCl. As possIbilIdades ma Lenaes, vRllOslsslIl1as em SI, SO I

de' coronel-médico, o tenente-co', ihe� �s frutos que bem m�,ece, �o�valem efetivamente nas mãos de hOitlôns inteligentes e empreende- ronp)-médico Alberto Martins Pin. i maIS � ':": meil�')r;Hnc;n�() é;n � a In
d '. . .

b 1 fi·
� ,

d J.stna (' a c.pItal lhe fie 1 devendo.ores, esplrIto esclareClrlo e cÜ)l'pO 1'0 usto, na parte (le lrans Ol'llHl - c

as em elementos de expansão i.di vicIual e coieti V<1.
E' inadiavel dar pronta solução no problema do fortal�ci- �I'��:----- II

.Fazem anos hoje:
d d I I

.

d novas �
I a IOrita. Maria Leocadia Silveira;mento a raça, assegUl'un o o preparo cu tura eugernco .:;s i;!: li) A.'"

� ..

I, I"" r!< (h�"7ido� nlUQHZ'1ii'
a exma. era. d. Ada Coelhogerações.

� ',' 1
1 .;1 [Pr" (muuo aViH es ga�ganta Gallotti, esposa do flr. MonicoNo fermuçao da mOCidade esta o fUIlaumento de uma ,polr- � I

CIRUT) "'IA-O ESPECT ,'LIS1' \. ,. ,( l d �f S ,�

.
.

d'
.

A
.. , '.,1, nu - " <. ,L1. '! nSSHl"en e ü pru •. ans "1 I

I
Gallotti;tlCa conslrtltlva e ll1dDllca. ,flua pratica Ira remover nllmewsos � I C I ,J 10' 12 d 16' IR T

-

P' , 7 b T 1 14"6 ,ohstaculos que entorpecem o pr'lgresso nacional. A fllga dos cam- � oonsu tas uas . a�.' e as as, -, 00.0 Il1LIJ, SO - e. >,l • a exma. sra. d. Matilde Viei-
�08. o d@samor p�l� gleba, a caça ao emprego publico, as falhas de i !-.:"""" ................"..� -------.----------.-�-Il'a, esposa do 131'. Osvaldo Vieira .

urganização, as influencias foLineirds e Oil vicÍos da falta de c\vilisa

I
-

ção, 'constituem efeitos, na maior parte, da educaçiío inm[iciente e or

JO�".fp!l-(j �il\! !.� Sf�W,�!'l-,.iD.,',S.'O;N
{:HEGAIU UNSue[@ituosa nos su� proceS8ÇJS € objetivos. Ura" �;!<.. 9 II " '\ �",91!_8 I IHc]Uover tantos Dwles é imperativo iniludível e e:6 o conse- PREF. WALTER MUELER

tiniremos dispondo de Ulia moe dade sádia, edllcada pIOfissÍrH1al- (m:l:speehaJi§ta em dE}em�811s de Seiidao1l53S
mentlll. e Cl"eaneas)

L A D

ia

Festeja hoje o seu aniversario 1 LOTERll\ DO �§rA ...

n��alici? o menino Milton José, j DO DE S.\NTAdIleLo fl�hQ �() nuss,o cl)?t,�rraneo I 6" ,6TAR.,�Tsr. Ancomodes bspend130 da '--'.t1l ...1',.A
Silva, concei tudo comercian te nes

ta praça.
O travesgo garôlo será hoje

muito felicitado p01' seus inume
ros amiguinhos.

Reslllta�o dos pre
mios Ilnahu·es da ex ...

tra�ão de quinta fei ...
ra, 8 do corrente:

12038
13238
1364
59'8

10994
6378
7271
10741
12444

50:000$000
4:(){)O$OOO
.2 :OOOSOOO
l:QOO$OOO
1:000$00'"
$00$00(} .

iOO$OOQ J'.

660$00.a
500$000

Os números 1364 e 10741 fo .'J�
ram vendidos na cidade dG FIo,
rianopoli�.
E os demais numeros sabe-se te

rem sido adquiridos pGr pes3ôas l'C-
sidentes na cidade do Rio di) Jll-

�ONSULTOllIO

neiro.

O.TEMPO

i"S
..

-----.� --

DcpartamentQ de .Aé-
.

ronoutiea tivil
.

Boletim di�rio da. Esta
ção Aéro-cUmatológica
Previs5es p��a 'o' "';periódo da1

18 boras de ôntem ás 18 hors I
de .moje:
Tempo-Em geral iDstavel.
remperatul'a-EstàveJ.
V�nt(!)s: - Variaveis, com raja '

das frescas. "

.

A's temperaturas extremas d"
boje, foram: ma,4ima 20.2 e mi.
nima 17.1.registrad�s, respectivu
Wl;lllte ás i2.00, e 7.00 horas.

Em d'bjéto de servi!,:o encontra
se entre nós o sr. Wallp,r Mue
ler, dinamico prefçito do futuro-
80 municipio de Tinlb6.- S. s.,

tem sido muito visi tauo.
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