
GENEBRA, 14 -
.
Acaba de

er anunciada a adatação de pro
, !�u�ges Da fronteira, pela Suis-
'., <\;Jl(íaclu.ive UIBa armadilha para

._a .. •• _•• _.. .

tSllkil:t li algumas centenas de
netres da sêde da S. D. N. Es
a anaadilha, na estrada da fron
.eira francêsa é uma de diversas
enteaas, 8ell�truici .. s em todas
13 fronteiras, com Q objetivo de
ustar a 8l1bita incursão de tanks,
ut(l�.veis e unidades motcri-
adas.
Sele filas de encaixes de ferro

oram colocadas em concreto,Ostravês das estradas, em pontos I
.

ladeados per montanhas. Em ca-

.

so t!l", perigo, trilhos tle ferre ar-I
ll�azeiHldoil Das preximidades se-" .-

rãê eol.cal'lQs nesses encaixes. Es
En trilaes ficarão �oIQ.adóll ti \
\l1!U! altura de uw metro li! msio, t

aproximadamente, • seria imposol
sivel a l'jualillut!r < tank � ou alilto-!
movel Hrrundo romper as sete

fi-II.
'. L "U

18� d(1 trilhos. ,;

1- b
1 "" SANE, 14 - O jornal "Ga%eta de Lausa-

�()rn Q QOI'I�trl!ç1if:l d!l!8Sas ar- o, . I'a.nge
ne" pub!ica uma carta aberta ao fUIEHRER, em

"Qdi!l�"" e :l. MI(lc��1:j,) do minas

li
'.. que se lem as seguintes nassagent:

Uph�91VIH! nfi!> (>�lrlldil$. de pOI1�
.. . __� __

'

'

__

'

�

I
"S6 de vós delrnend� a v!da de miU,'''a''''''s de 11""-

lo� prexiesos á Ircntcira, acredi-
. '�_� . .------.-� - .. -._ ---

�

to' UI o.., OI

lar;., PS �UL�<'H poderem certar

I _".

me". na Europa. Sabeis p�rfeltamente que uma

_. I�
guerra, uma vez desencadeada? dificilmente poderá

_�'
ser susatda. Então sereis c.;brigad�, deante 'Ja tal ca-

.. �.,_ •• ���� .. �_. __ .. N __��·I
'

I tasi:rofe, a dizer como GuLherrne U: "Eu rlãa quiz
I --.-,- .. -.--- ..

----------'---.------- - - ---,.-----. I isto". Não consegulreis dcmlnar a Eurana
Et.,�"�M��SOi)",

I IE
- -

r •

11'� L'W A '"" " ' 'o, oOf. • • I. sta nas vossas maos, afogar a Europa "14m

�� .g .�� r;l PRAGA, 14 - 0" \H�tJ).OS em;..t\ esqna«h·a brltaDIt�a. rso de sangue inclusive a Alem h
,-li eue acaba de ser d_"cr<:tndo o es- I' ti'

an a, ou assegurar-
.i ""-I li' IIRS__ J 2 '

....X,ili! IOlIi;;!c_S'_"""""""__
"1

o • proll ,a para eutrar lhe a paz CORil honra e "'o ...... C'
.. -------

�DO�BlfASIL-"--
----�

�;â'k�el'�':;�ni�!� L�ke�' eC�:: ..m aeA.. um; gran'de AI::"_anha,
•

m'!! :����:..::�:�n:.:�::::
den. LONDRE�, 14-0 Almiranta-j de 9ue não I!0dera viver senao dentre do qua'r. d�;

""_�,lMm§!ijit1��� O t_otal dos. mort?s em. �onseo do acaba de dar instruções á es- unlao europea.
quencia dos distúrbios veriíicadoa quadra britanica no sentido de ,I

'AGazeta' foi encarregada depois do discurso de cBanceler estar pronta ....ara entrar em açio emb I r}· it d
.

_

�I. I I
.

d'"
.. ' ' ora goze (O arrer o) e extra- um morto e S"'l·S fe id

�. ít er e eva-se a il6IS, sen o três Essa iaformaeão foi obtida á noite: te it i lid d UI t Ih
.

'

.
'" n.8 IJ_raves.

t .h t � I i
.

� . rrr or a 1 a e. ra ru as IIRp<fr- O majer Sattos Pratt, lia ü·_

de nromover em Santa Ca-,
e �:. �u!!:i; al)e�l::id. içou a

em fonte fidedigna. Iftantte� �e policiais
I
es!acisnalll em Sã6 Huneísaaa, •• eaeoatea a.

I" b
. I ren e as casas 3 emas. lecal

andeira da cruz ,amada na mu- P dR·
.. .. .

tar=na O m ol'l"\\umental :aiclpaJidade, Eílte alcaide diriiiu reparan O ti. pro-, ema gra�<!.e eferveSCe?CIa en-
.

A. mUlll@Ipahàafie «e .aJa, ea�

I IJ I! um apêl€l 8. populaçft.o eonvi.an- texto para a invasão: tt;"e 8 multId�o. ma� at� ��ora VlOU. um tele�ralQa d. ,rotellt8 ••·:

.

t
do-ft a defender ft cru. nr8stika • I nao se p,roduzlU ner:h�m �n.Cl.dell-1 p�e!!ldent(', Benes, ao priNeirel .i-

cer amen tI. t A lt'dl ·t
LQNDRKS, 1-4, - DepoIs do te. As esvações de radlO dmgusm 11IstrQ � ao llIi.istn de .t.....·'.'..

a tl a mor e. mu I o 'ri ou d· ·t
.

I :' I
-

AI
• , -" I

�

. . o ",,_ 1 ,_.' f 1t " I�cur80, que, em mm Olil clrcu os a popu açao um ap,:; o para que sr. Cerny.
cÁ Gaz�18. vêm de �el' laOI'ITacla J>elos «Dulrloil Ailsoclados» agl.,(,f"Ct.oUOS ao BOSSO ue rer I) A con5lider..do co1110 iIllultu.lo e ae mantenha em calma.

'

9 pela grande emissora Radio TUl'í, para promover em SantA (;:a- ter-�0!:1 oa�!'ebatado á "srgonba -ii
sr. Hitler parece que pretende dar

tarina e. grande r.oncurso destinado a eleger «a mais linda jovem Já mlfiCrm • aos .udetos novas oport.nidades
d. BrAsIl ».

.•
•

1 de provocar perturbações aa Tcbe,

Essoe &.�cur8o que devena ter tndo. encerrado 99 dUl 7. do ,':I morto§ e numero- �o510Yaquia, preparando allsim ma

"IIrrel'lto, fOI sdlado para 12 de outubro, dIa $f;se Nn que o Jurí .08 feridoll pretexto pal'a a invasb afim de

r�colh$rá dentre áIil roi�ses d�8 ElIItado!!, Territodo d0 Acro 6 Di!)- I "restabeleeer 8 ordem".' Esta é a

trilo Federtll.a quo dev@rá �er cCll'oadll com o tit,ule da cID.ais linda,»o BERLIM, H-E' a iiiegllinte a interpretação dada pelol Ilbserva-
A mISSO que fÔr eleIta, em San�� CatllrIllll, por mtermedlO i�for?'la�ão procedente de Pnlga, dores da esquerda a�s oonflitos

rl� «A Gazêta>, com uma �elJ!lôa de famlha, terA .p�iisagew para" dlstrlb�d� pelo DoNoBo, ��bre os verificados porocasiãodQdiscurso,
PIO e ho!pedagem naquela clda.4e, por conta dos« Dlanos AssOCIados >0 noves mCIdentes na regIaG dos ou imediatamente depois.

Damo!!, lwje, o plano geral do monumental certamen: I!!udetos:

A erganill:ação e del!envolviml!nto do concurso para a esco- "O gabinete da imprensa do

'a ue A mais Linda Jovem do Brasil serãt.l, em linhas gerais, partido dos alemães :mdetos iD-

�'S se!uintes: forma que a pelicia de Kaschau

1.-A primeira eleição, mediante os coupons publicados, Kosike atirQu, sem prévie aviso,
diariamente. DO DIARIO DA NOITE e O JORNAL. do Hio, será sobre um grupo de tra.aeuntas

feita pel�3 clllbs, bair!'ns, associações, d�partBmentoil bllnc:niog, iD- que regressava á sua residePlcia,

rlustriais, comerciais, etc., devidamente in�criLos, os quai�. pllr:!. apre- depois de uma manifestação que

serüação de sua� candidatas, votação e afluraçãg, constituirão co- se tinha realiaado sem qualquer
misf;ões internas, COOl a aprovação e participação de um l'epresen- incidente. O número de mortos é

tante d�s «Diorios Auociadoil», de 3, sendo que existem llUmE.'fO-

2,-P'eitas pelaI c{lmissl5eil do!! bairres, cluhs, «epartamento!;, sos feridos. Fechada a I••a(ulo 110

ete., as votaçQel! e apurações serãQ realizadaI era IOQai8 designados Rele"

p&lail meSWBI, lendo os resultadelil imediatamegte comunicado!! e IUVOf:iram a agencia
passivei. d. verificação pelo Departawento dQ COJ;lcurso. Essa veri- dos eorreiel1
H.ção será feita mediante prova dos Coupon!, que serio inutili

:zadQIi,
30-A!!l candidatas que se quijerew apresentar independente

cios c1obs, bairroi, allllociações, etc., poderão faze-lo coaw canJidatl'ls

avulsa!, e a vitoriosa entre elas se denolllinará Mi!!1I X. A apura

rão •• vot.çio dellltls candidatfls será feita, então, diretaIlletlte, pe
lo ,r.prio Departamento gg Concurso. para ondo devew ser egwia

llo>j OI CullpOft!l rel!peli"'Jlo
-to-Depois de cleí�a. 811 «misselp c1ub!l, :bairros, departa

i'QeDtol, ,.oetc., far-lIe-á, dentre elas, ainda pela votação através dOii

COllpOll., a Ii.colba das Quinze Mais B.las.
S.-i:lcelllid•• a. Quinze Mais B.las, � Departawenlli

do {;QnClnO aprl••llta,i a08 Glub., bairro., .�., v.a li.ta •• vi.

te .ORl•• d. artilta., igtll.tuftil e técnicoI d. f.l1ri...o, afim de '{YI

escelhem .ete para a e.nltituiç5.o do iurí que indicará a «Misli)l
Distritê Federal.

6.-Coa li mesma orientação e orgftnil!aç�o, ligeiramente
alteradas pelai e:xiiencias locail, proceder·se-! 'el.íçlíe da& cmisses:>

flol Elltad�1 I Territorio do Acre, que virão ao Rio, na época D.

cII.aria, para a di.puta, com a cMi.llI Distrito Federal, cio titulo

de fiA Mais Linda Jovem do Brasil".
.7.-A e8t:6lba de .IA Mais Linda Jovem do Brasil"

r-lo-á' 'pGr um irande juri, do qual participarã., em numero nun

,cll .uperior á metaà. dos juizel Ilacionais, turistas iluiltre. que na

ofla.ib le encontrem �!i1a capital.
8.-0. coupenl publicados pel� D1ARIO DA NOITE e O

JORNAL, ele Rio, CGDQOrreBl em t9do o Bra.il; o. C9UpORá publica
do. ,.1. arlle eficiaI .to concurso em um Estadg .u T.rritQri. 4e

A.cre C.Jl(;orre. em tollo ell.' Bltado ou T.rrit.rio; os eouponl d.

Grll••fieiál do lODCI1r16 em um municipio 9\'1 cidade do interior
86 eoncerrt. n.... munioipi. 011 .id�4e.

9.-86 ficará 'It,ipulada à idade miDima das concorrentes,
que será 1 S aDGS.

qualquer invasão, até serera OlO

bilizadaa 89 forças da milieia e

�o exercito, ANO

A GAZET
centenas de metros da

éde da S. D. N. foi co
locada uma armadifha

para "tanks"
Proprletario e Diretor Responsavel J A I R. t; A L L AD.

V I Florianopolis, Quinta-feira 15 de Setembro de 1938 INWMEBO ."-7

•

I açâo e-uro
"

ea

BEdLIM, 14 - o "Dliutsche
Nachric;)hten Buero" iRforMla, em

despacho de Hof, na Baviera, qU8
120 alemães .ud.tos passaram pa
ra o territorio iermani...

---,_ _____..-

Ex.reloles d. dr��
DO Forte ti. *opa

ealtaMIl

d d -t· d "ESTA' NAS VOSSAS
O e SI :10 e .... MÃOS AFOGAR A EURO..

.--------

TO-
•

-h '::
-

PA NUM RIO DE
a ona c· ecos- SANGUE"

Novos Ineide.tes

PRAGA, 14-Cêrca de 80 mil
pessôai pereorreraua tBta tude as

PRAG \, 14 - Informam de. avenidas e ruas da capital. A

Bozieni, na Boemia do Norte,que poli4:ia tevtt de ger reflilrçada com

um irupo de sudeto!l invadiu a ,eontingentes vinde. das localida- PRAGA, 14--;-Informam da es- O INTfRVENTOR
agencia dos correiol, .aqul;ando-a; de! vizinha!!. taçã�

.

de Uedteul, on.e nurneroilas

e d09truiRdo ai lin};uls telefonicaJ.
I

Vária!! lllasses da Guarda :Na-I bandeiras com a cruz. gamada fQ- Adernar de Blilrro�
,

De Cheb" (En'l) lfilDlI,nicllm cional forallil lJlobilizad8l, par.
ra1Q colocadas nas Janelail dai " ,JI

que bandeira!! com • cruz lama- auxiliar a manutençlo da or6i..&II. casas.
....

•• .i(
da foram içadas 6.s jaoela., tendo As casa!! alemlll foram f.e.ada., A POhCl� mt.rveIU Qmpre:U1- Viajara amanhã
a policia intervido eOID carros de' esp.cialments a legaçã", do Reich,!

do uma wmdade de carros do as·

It
salto para manter a ordem, Ha p"81ii8fl fiI. para o arana

c;••••I..da. a. lIeea- A incerteza politica in-- s. PAULO, 14 - C.n ..

�all aos oficial.
s•• n te ant.cl,am.", .SUl

..... bes.gas ternacional creou alDbi...devflinslitt.iV!"I·ntte rest·".i,daBRUXELA , a-Foram can-
.0 n .rv.n .r ...

celadas as licençAS aos ofieiais do' . ,,---
------ deral neste Elt.de .....-

Exército em toda a Bélgica, de- ente de nerVOSll1l10 nos raná, ace".nd., assIm, ao
Tend. 08 mesJnO! 18 apreselltarem . It Ih f i f I
para o serviço imediatamente. ?

conv e qUI • o G te

lDeios e"ono"'i"os pelou. Man••1 Ribas, in-
_. a.. • tervent.r de vizinho Es.

tad••
A partida do Ih.fe '0 exe
cutlv. paulista edá mar
cada para e pr6xlme "Ia
16, devend. a vl.,.m ser
foita em avl.e, case as
c. n d • çõel atmosf.rlcas
nesse dia o permitaM.
A elt.... d. Interv.nt.r

Ademar de Barros, no Pa
raná será de três dias,

�e��g1�r�r:a�â� e

Passaram para .. ter
rltorlo "er_anlce

PRAGA, 14. -- Cêrca de 2.000
alemães reuniram-se diante do
edifício dos Correi{jli e Telégrafo!!
de Baerringer, ameaçand. () ag@ll
te postal de que o prOClio será
atacado, se o mesmo não deixar
o seu posto até amanàã.
Informa-se ífue numeroso irupo

de alemães quebrou a. vidraças
de vários edifícios públicos, arraR
caBdo do� roe�mos as; .scu40s de
bronze com as almas da Itepa
blica.

PRA GA., U�A iituati. acra-'
vft-se com o recrudeBci...t. 4,*9;
co.fHtes e. to••• pll'o" PH�
!'Ien a policia d.I••�Rtl .lUItr8I(}f\
arlllas e c••sidora-veI '1!Ia.t:i••(it)'
•••ulliç'õ". "" ... idal 6111 ,der
de ··ilu.et..III", smd4t .et1tlldll� R<l

aludida:cidade 17 prisões de ale
lIlães-s.detos.

Bandeiras 8em a

cruz lIaDlada

RIO, H, - N. F.rte àe @._
pacabaQ8, 811» o ••�IíI•• tio Iilla

jor Alexandriu. Pereira lia M.ta
.

'

elilJ �r08f\�lHwento flG6 selU exar-
tlÍ(;:i08 atirn 1:111 IllUIl!t,ã de Il,.jít
com �s canhies de petf@cJ'jQ tlaJ.i
bre. listeva ,resente a eSSf\ exer
cicio G general Sebastib l\e'4i
Barros, inspet_'r de Defesa da
�ostll.

Regi�l" rn m-�·-o novos incideatu
na n.".luã de h je, na cidade de
Da< " 11), laje um alernii() foi
m0riu t: trê. outroil receberam f(l
l'imentos, no enCGntro que tiveram
com as forças policiais.

RIO, l-t-As auteridlld.. l1a
.apital fhllinenlle pr.nd.r8. fl!Ita
••ah5 fi tenente reformado do
Exercite Nelson Coearo, e 5 me

nor.s .e cÔr branca que .Ii' .e

--_ aeltavam sujo. e maltrapilho•.
No Distrito Federal, as inscrições devem ser endereçadas Cocaro, que conta 42 anos e é

I2_Depart�mento do Concurso de "A Mais Linda Jovem do:.oatural do R. G. do Sul aprovei
qa.l�. _�#��'.;'s ,ÍJll� aeverão iel enviadas ã1taYA -9, �ia dOi garotol!! para

Fe4'�G �e "Â. l1iulta»-:.:p{onaDopobl. r explora-lo••

fxplorava
•

cinco
SANTOS, 14 Em vlrtutle da Incerteza politica dominante n.s

circulos Internadouala • mercatte 'e café ae Nova York, ,ara o tera. d.
c••trt" IAN'rOS, que .'rlra eate. c.m baixa do 5 a B pent.s, e.bera
em )toll,l. ap••aa o.tafel, ',ch.a ••m baixa senslYeI de 2. a 26 )t.nt••
.m )t••lçl. ace.alv.l. A. "adas .levara.ose a 70 mil sacas. O terlllo ••
contrato IUO ."rla ceRl baba «e 'a 7, apenas Irtavel, e fechou C.III
baixa ell 11 a 13 p.at.I, t••be. ac:essl,el. Os neg.cloll 'tste coatrate
RI. )ta.saram .e II mlllaNIl.

O term. do Bane, poram, abriu com alta ele 112 a 114 de fraa
c. p.r 58 tluUo. de ca", elta"l, • '.cll.u cem alta '8 1 112 a 1 3I.. Os
nerJ.elell elevaram-se a 7 mil laCH aa abertura. 1'.50', n. fechame.t.

#

Como reflexa deiSa. a,reenlões da poliU!:. evroJlléa, o meroad�
de cate disponlvel manteve-se quasl sem movimento tendo os exportado'
res demoRstrado Interes•• s6mente para Ilequenos 16tes de embarques.

Os despaChos ilnda conlleguiram algarismo. satisfatorIlI, de
'eE qDe' se elevaram a 68.39' lacas, alcan,8ndo o total da safra 2.:M4.28
......

menores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA,....,15,...9,...,938
MA 4;G;,Q@$iQiQ AV"· iH L.ca,

Notici��s de
Ca;i1o�nha��

Noticias de
Conoordia

rPARA"
Sport, Vias....,
Turi saoe Caea Mitra d@ Bispado ��

Comunidade Evau.g�� ..

Ueo de Cunoinhas
Dia da Patria r alunos,

o «Diada Patrias , foi galhar-I (;oneentraeão espor-
damente comemarado em Cen- tiva
cordia, Obedeceu esta comemo

ração a um programa elaborado Selia mais ou menos 3 h:>
pelo Chefe do Executivo Mu- ras da tarde, quando terminadas
Il"icipal. organizado de comum I a fe�ta cívica escolar. desfilaram

J oalherlaacôrdo com as demais associa-Iem direção a rraça de esp�rtes, ADOLFO BOETTCHER
çães locais. carregando a frente o Pavilhão 'I Rua Felipe Schmidt. 11

Fez-se representar também, [Ias
I

Nacional) es escolares. seguid0;"i iiiiiiiii iiiiiiiiiii�
eememcrações emcas a Socie- por um bem organizado conjun
dade Sportiva e Reareativa Ali- to de atlétas do clube local, que
ança delt. cidaãe, que com um temeram parte ativa nas festivi
bem organizado programa de dades.
p oval atléticas, acolheu em saa No inicio das festividades es

praça de espertes, u. apreciado pcrtiras. fei entôade o Hino
numero deresp.t ....ores. N,f.ional pelos escolares e atlé-

.

tas formados a frente da Ban-
M••tear.ente ti. p•• _ra.
.lI.... •••I••al Em ieiuida foi apresentado

pelo professor Estivsllet Pires,
um numero de ,inastica. execu

tado peles .. lunos da escola.
Terminado esta parte do pro

grama, sucederam-se rarias com

p.titõel espertivas, encerradas
com u. renhido match de futeból
entre duas equipes locais, que
disputaram uma hnilSima esta

tuets, ofertada pela diretoria do
dub. couhe a viteria aos com

p.ne.tes do esquadrão verde
pelo sc.ré de 2x I . i

I

Tendo a Mitra Dlocesar a
de Lages � a Comunida.i.:
Evangélica requerido isc ri'

ção de imposto para os se::';

bens situados neste munic.:

pio, deu o Departamento i\:

Administração Municipal ra
recer em contrario, alega.>
do que o imposto é1, UI!j I

contribuição de carater gt·
ral destinado a aplicação em

obras e serviços de intercs
se s coletivos, e que redu.i
daria em injustíça para a

grande maioria co povo í1

ele sujeito.

Adudui§tI·aeão MI!'"
nieipal

Sorteio de ApolicEljJ

, .

;:_ .

�....
.Binoculos Prismaticos

I BUSOH

Programa diurno
De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturne

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, c, óra revoluciona a

America do Sul.
De 17.30 ãs 24.00 horas

fllmtr.nt�
Nuno R6JlcnCl
Irmio!5 Tapaió�
I"'Ilzlrlnha ramar�o
nloLlrlil ih� OlIvdra
Orquestre �e Don9a�
�Q.amés g a Ali 5tar!3

CHAR LAU TH f(rglcilnal ali! Dante Sontara

reCluaraa
Potonê !Z sua T'ip lcc C'orrientes

Romeu ohip�lmai1 com a Orquesh'a Cll:!
Continuando com \) : dIche extinguirà as sardal, pano

rlmre:rta5

progr8ma administrativo (li.:
cr�vos e es�inhas, sem a min;�l'Il Mg�rt���'e���t:z:�;��ai��V,o.s, elementos

reerguer 3!5 finanças muni-rrntação deixando-lhe t\ cutu. .

d "Pref
'

,.
-

f ""s her615 certes, [orncts falado5 com no. C!paIS, or �nou, O "r. <.'l-
Impa, macra e_ resca.

rtctcs em pI'imeíra rnão , tornectõcs , to Municipal, a realizaçãopelo A !'-lOITE, e oferta da ('asa di' ...
'

d_.. �. WlIIL!J .. õuimarch.'s Ltun, uccnctc i'a La- V1 \
o pr melro sorteio e apo-

teria feDeral
-

\ lices da divida consolidada.ASSOMBRO!!
I

- IÃ><-\ \ Teve lozar o ,'1t,0.) n� .�bf"!'!I 21.30 rAHçAO DO Dif� - - Esrrlta 'i """ �
l .. I�� .. 0�.�\..luer receber uma bô, I I! Interpretada por Lcm,:;i"line Bobo, i �3Z1 � �I d�, Tesouraria da Pn:,feitma

surpreza que lhe será de I IJmc oferta ào casa ek louças "O ,/ 1/ -

Municipal, com a presençad '!'d d I aMGÃO.
gran e utll a e, etc., e5-

�ios sr::. Preh�jto Municip;ti,creva 11 Brundão: rua das FI's 21,35 ... , Paginas E3qi!ecidas .. Pro.
d J' d '-\'·t

-

grama dE reminisce'1rlos. literaria e r. UlZ e L'Irel!) da Cf)-Marrecas, 3S-RIO. musical, a cargo c,e: t'�lso 15uima. marco. Secretario e Tesou.lSêlo para rel!po�ta). 'I rões, Abigail maio, Emani Barros .

�'1
..

1 t Ili! os musicas d'J passado. ,relrO Jv 11111Clpa, e e.evac.iJAs oito horas da noite, sob I .

numero de pessõas interes_] d d d A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ - Pl'ogromaO patrocinio tias autori ti es es- I Oe mÚ:3lras ameriranc;s. sadas.
ta cidade, foi levad. a efeito D"l ro o qual pronuncJolt um béliS.' '". _ Após O �ort"i -

\ e ;fico. '" 3pecRczrs dIZ studlO: i rzlso oUlmaraes e ,- \.. II 'r. u·séds do Clube Aliança, uma slmo ImjJ(OV1SO. Oduvalôo ('ozzi se serem sorteadas as se.,sessão civica, que cum presença Antes de ser encerrada a ses-I AmanhA _ 8rlando Silva !"labor Dias I guinies apolices:-:de grandiosa p.pulação, que se �o .0 alditoíio 1 ou�u d �inoll
l!lrstarJlrz�L","",�Wr

.

te o' liIiitIMi\iiIi
de 1:000$000 - Nrs. 9. 85,Como-� parte integrante das apeitava BC recinto do salão, aCIOna pe o azz- ao ua�

A t
� 93, 83, J 8) 66 e 35; de ..festividades Cttmem.rativas do Dia alcançeu notavel exito. rany. I

n ç a o
500$000 - nrs. 4, 74. 8 \da Palria, realiz.o·se UIIl fesla Presidiu a sessão, 6 dr. Can- Nesta sessilo, fOfam saudad�s i 30, 7, 26, 2. 86, 35, 7U,civica', eicolar.�Ievadata efeito na tidio Amaral e Silva integro enlu�iast_icamente, as persona�l� I 94 e 22; de 200$OOO--nrs ...séde das Escolas Estaduais. Jui;z desta ComarCD. dades Ilustr�s do �r. Getuho AMarmo' aria Cerlos Zech resolveu brnixai os puços dos I 8, i., 2, ,i 3, l 5, 4, 16, :5, 12Eda fe&tidade foi presidida A convite do sr. prefeito mu Vargas e dr. Nereu RamoS'ltrabalh.s, qUí'l passarão LI s(r 05 següintes: le 11, CUjOS portadnres estãopele chefe esc.lar deste municio nicipal. f.i orfldsr oficial desta ilustre Interventor em n08SO E3- i PREÇO J\NTIGO PREÇO ATUAL ,! sendo ccnv!?ados a, comp�.pia, senhor Segunde DalaCosta; solenidade ü dr. Heitor Spindo, tade. r. assistencia, por varias Letras Cim relevo 1$000 $700 rccer(.!m a 1 esourana M.uní-teve'l início às 2 horas da tarde. Ia Filho, digno promotor público vezes aclamou delirantemeate o Letras grauadas $800 $600 I cipal para efeito de resgati'.Aberta a sesslo. foi enlôadll da comarca, que pela sua bri� nome do Chefe da Naião e do V.ZG5 de 4Q$, 50$, 6ü$ e 80$ I"0r 30$, 40$, 45.j> e 50$o Hino N�cional [leIo Juz Gua- lhante oração, foi vivamEnte a- Interventor do Estado, dadQ vi- Crllzes de 35$, 45$ e 50$ por 25$, 35$ e 40$ Dia da Patleia

rID}. se.do cantado, pelos alu- plaudido. vas ao Bruil. Monumentos por 180$000nos de ambas as t:5colas e5taduais; Tendo falado c orador ofi(;ial, O povo de Concordia. reju· Esses preços vigoralão até 15 de outubro. Apezar do mau tempo rei-prO!ieillindQ, fez o discurc;o alu· o presidente da sessão concedeu. bilou-se intensame.nte CO'tl o exi·
nante rfvestlram.se de gra:l.sivo a data o aluDo Hermes Re- o uso da palavra a qllêva del!l to de &Ua8 festividades, legando CARL0& .z II!:CH de briihiri.ntismo (iS f('sk�ginato, ouviu-se ainda, diversas quizésse fazer U59. Nes�a ocasião assim a sua juventude, um exem- Cães Frederiee R.la -_ 75 I jas re:dizados em comem J"declalluçOes, encerrada esta festa falou o dr, Carlos Bilchele, ad- pj. dignificante de flossa brasi- ....

L "·r··"ge�:"�·e:-e""'".G.e••�(J."O.O••�h; r;.i!;ão ao dia da Parri.:l.
com didribuiçã. de bQmbons aos vogado nos auditorio� deste fô- I iidllde. In�1� �-I � � ij1t�a IIe I m lnoU l.>-i j

•

Companhia
_Naciona� de Navlua- .

.

sines ,d� luxo

.; ln o RAfO
çaõ COltelra Florlanopohs •• ItaJlllu:���rat;��g�a��. ��â�C;�

·

M"
·

P t rol .-. I i Saídas de ambas as cid,!d.:!s das' 7.30 ás 8 hora� d,'1 r�ferencia!). Us id_-, essad(JsMOVImenta arltlmo.. ar D Ir Dr .napa . a lJIan!!il e (b� 3 e rot;/j ás 4 boras da tarde
I
devem dirigir-sr:; por t:F':ritn,

S:.rviQOe de: A,r�t;i:,:aa.:XL�s!c 7T; �,ZL2Jg�;ag74 &\ cbuffeur!�:�:n:r;:�sBo�e:, �!��1�c�j�:!!8e c�áV�: ���f!Oi��n��)D(��g;�l�;� rfL�Ô� '.

i S 'lioho-J'Iilefc."l� das jimou";nes 1,222
.

l\1J:;'NAI] , I' )'" t I 57-ara o Norte Para o ui . ._,�. L " -ca xa Ç\75 a ---r
Em liajaí·-No C3f� CaMornia. com o propfi�talio. BLUMENAU.

"'Eh fi '?U' I usm WKi3Y----U IW.,. i <'ti * II $' ai' 151 e 1@ h

CHARLAUTH
não é um creme comum

Como inicio das Iestividades
do solene dia foi haste.tiI. o

Pavilblo Naci••al. •••dífici. d.
I )rcfeitura, c••parecende, eacer

par.das á eat. át., AI e.colas
e�ta•• is de..a cidade, que en

tôaralll • Hiae Naei••al, quan
do tremulante pela bri.a matinal,
éra luspen.. a. mastre a Ban
deira Nacional.

MI.a•••lfII••

S.••Ao elvleaCom e comparecimento de
todas as autoridad�s civia. teve

logar na Igreja Matriz desta ci
dade, a lJIisla solene em home'
Raiem AG 4IDia da Patrial>.

•••ta e.oolar

'tlmm

Freies de
..

cargueiro: . .

O Paquete JTAQUERA iairl á -14 do
corente para:

ft Paquete ITAfIIURA s�irá á 17 610
corrente par-â

Paranaiuà. Antonin:;,
Santos,. Rie de Jantiro,
Vitória. Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

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

I

A• Receite-se cargas e encomendas até a vesp.:ra daslsaídas do� paquetei'iVISO e emite-se passagen3, nos dias flas saídas dos mesmGS, á vista dQ a
testado cle vacina. A bagagem de porão deverá ser e itfrgue, fiOS �rmazen5. da
Companhia, na vespera das 8aldas ate GÍ.S 16 horas, p;�:'J �;er conduzida. gratuIta
menté ,ara líl�rdo em embarcações e�peciais.
[SCRITIRla-PRAÇA 15 DE NOVEM8�O, 228GB. (fONE 125.0)
ARMAZENS-CAIS SADARÓ N. '3 --(PONE'1666) -END. TELEG. C')STEIRA

Para mais informacões com o t\gente
J. SA��íTaS CA�DOSO

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

"
,;.

.

, �
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RIO,' a A poUcia secreta de
, Campos, aeaba de prender e remo'

,
Pedra: preciosas :Os sindicatol patronais :::n��f:a�!t���:r!�a�����::r;�

, Pellelow, de 36 anes, casado, que se

I,., I',

S\SUbstituidas per pe- predol�inal1.l em S. Pau ... dizze::!:h:i��lI::i:l::S�xercer ati.
,F ..

vidades extremistas e confessou Idaces de vidros lo, IDas, Pernatnbuco �e�:io����,�a�:�n!e;s�:av��:��:certos -.-.----------" -"-"--'--' '--�'. '-" -'''-'''-- _._ .... -. , ........ --- ..

�
coatra o mesmo existe UI1l. rela- Quem perdeu (» general IFb-"miuo

CIDADE DO VATICANO, 14 - A e Espírito Santo ��!:�a v��:��aY!�aR:C�f;;:tC::-d:nC�� =���'!.r:e�:i�,:u.::::loHeia está realízando díligencias mo extremista passou em extranholl Foi entregue nesta redação uma �

lfím de apurar 11m f�rt(l de ,l60 , "
__ I ',.

senlçol. chave encont-rada em frente á Ó IlIevitavel
ontos em pedras precrosas, A firma Rr,O,�... .

O De'p�rta�enLQ I
Em todos �!I,Eitaa.! p�e�omI- Zuzem está sendo pracesaado FAVORITA que será entregue

pO'tlske & (ia. enviou as pedras pre-
de Estatistica do Minieterie do l nam ai assoeiaçêes oper�flas, ex- afl,�::"::'�=�m,s__o�:!� I a quem, p�rroov�.88rr p,,,,,,.ee��, ..,,'=.

FORTALlIlZA, 14' Chegou a

líosas
para o estranieíro, afim de Trabalho, em, cOlaboração. cem o," e,epto e� São Paul,o, Minas G?- �

i�""_"""""'''''''''''''''��_'__'' esta capital fi ::jeneral Fil'luino

erem avaliadas. Na-o tendo as rere-I Dspartaiaentc N. . do Ttabalno, 'I r,.H!!, Pernambuco, Ceará. e ,ESpI. ' BClrba, que IlOS declarou ter enesn-
._

b d d '" d d 'V" i I" .,. trado todas as guarnícões mspecío-idas pedras sido ncgeciadas, os agen-
aca a. � organizar um ca aliltr.o i rito .:;Ia.nto, ou e os. sra !Catos"j • fixe 8. precisa de uma 110008100. .

nadas em perfeita ordem 4 !lisel.

es"
da firma reClmbiara,fi-nas. Ao �os sindicatos, pelo qual se vrr!- i patronais !tão em maior numero. : plína,

a,brir a caí,x.a, parem, os donos da I <lC8., que o numero de,ssas org'am_-I_.__.____ 'Disque o n. I. !S:2.2 de seu telefone e "O Brasil· frisou - deve f)rgu-
rrma veriftcaram qee as pedras z.mçõas em. ,todo o pais, está as. terá não Ihar-se do Norte e de seus l!Iov<!rnan-

f d 183 U
tes, integt'ados ne Estado li.VIiI, semhú1am sido Si bstlluídas por outras stra e�p!WI ica: o: nesta pcapI-1E

_, viagens, qualquer espírrto rediGIl'.'lllsta".
de vidro, sem valor algum. tal; 33 uo AUl!ZlimaS; 69 no ,ara;! x.pa'!&���o I')J Proseguil'ldo, o 8enerllll J'irlllino

84 no Marauhão: 7 ne Piauí; 153 .. A.i'&Ug

I
Borba elipse acreditar que a fllIerra

JJO Ceará; 11 no Rio Grande de

C
_ I:;' São todos carros modernos e conlortaveis dírigido& por na Europa é inevitavel. Considera

-----.---

Nort@;6naparaíba;105em"'Ut'lI''IlII.rtrtla,·:''',. habeis volantes. nma tolice a afirmação de Goering,va.... .... ele que a Alemanha pl)derá�reslstirPernambucc: 20 em Alagôas: 24 durante 30 anes, ne caso de uma

(ondecorado� com em Sergipe: 98 na Baí�; 51 no i silO Bras.-I � Elondíno Cardoso 502 nova conllallração. A seu ver, uma
..., :ti:spirito Santo; 187 no Estado do I U � Otavio Cardoso 503 nova guerra :nã0 chegará nem

O d d M -t Rio: 3,71 em São Paulo; .26. no r
.'

• i� Bernardino dos Passos 505 a 4 anos.

a r em
.

e en o Paraná: 47 e� Santa (,a�[�r�na; I BERLI�-(P�lo c�rrelO)-Te- �� Numas P. Cardoso 514 - -----------"

N�,V� I
215 no RlO GI ande do Sul, 244 I ve lugar quinta -Ieira, dia 25-8-38, t.� Waldemiro Vieira ãl9 Vende .e 2 terrenos no Estreito,

U \ii
ern Minllis Gerais; 8 em Guyaz e: das 17 heras ás 20 horas ne

Es-I
. , d23 e"'" Mate Grosso I

it
.

d P d TI PafroclOIo Vieira 521 I sen o que um da frente para a rua
•• - " �� • C�l ano e ropaga o a e .w.xpan- ,

-. .

'N' f.
" A� Uniões funciCJnan: 2 nesta são Comercial do Brasil em Ber- 4' Rubens 525 ova em lente do qua�tel, e outro

,
RIO, 14 - O pres!Qente da Re- capital 1 no Amazonas 1 no \" T b St .. '. ?3

com casa, ao lado do G:mema. Tra-
\l)ubHca na quaEdade de Grão Mes-I Pf1rH i em Sergipe 1 em' Ala Ir.1I,,� a� en !a�Se

d
' um� r�e- ������"'-..m.���l tar á Avenida Rio Bla.co, 16�,

tr! da OrMm do NIerito Naval. re- �S8S' 1 na Baío l' em são Fau� cepça" de propa�aDd a�
. ass�s 1 a

"

',"-" '''''''; '.
-'

'. � nesta Capital.
'oh"eu i10meal: D;). mesma ordem:I' '... pGr gra� e lJUm�lo e mte,es!l�- _.zc SIm _5._ --�..._-----

"'1--....
. - - ----,.,

"
d d . d tI'· lo, 1 em Santa Catanoa, 2 no dos na unp0i'laçr·;_o e no comercIO �I

" 1
Adraeuulo nel. dO"comen a or o tenuo a,n � 0(, mar e Pio Grande do �ul e 1 em Mi- d f. t d R'H"'l � ,. r I!!I

. J..T 7"" r.r", ...h- "6�r;.lt� J 'Cf
' I e lU as o .ul(.1�1.

I C � I �
vêrno "·ol.·vl"'D""" OIU.-

Rut,ra
nev. ,oa ", .. ri,� ,. ,l .� uni)"

OBa A'" Feder'apo-eo' 7 no DI'f\LI'I'- L) h f d R t'
-

F
�

, u ..... D

U 1" • I ':r d
..".. ". ,�. , c e e essa epar Iça0 e- , .. .diU. S. L,avy; e 01':1,., G �;tPl! ...O t
to F�deral e uma I}m cada um 1, I 1 G I Ar-N _ -:.. >"'. nlstro _8 Brasil

t In 'as Ba!�Wlll Br1'talll U, . .
(era, corone Be z_ eto, ex -., ---- .. ---,----,-�

,
--'-�- �, ., ... _.--. .

\�orvt �. aI, l • • dos Estados �o RIO de Janrmo, plicou, em UMa palestra d� uma I��__Nav!�_. iH? :raulo, !'lCl Granue do Sul e hora desde o iI�icio das

.Pl�ntft-, .M I} D I C O O P E n A .II O B � LA PAZ, !4�O, gonr�?o coudec,(;-MWLlS Germs. çõei! de laranju no Brasll até • t' I r!u com as mSlgnlas de�gra!l.�e OL�

___ .____ .---" colheita, exp.rtlSça. , CD eomel'flh) ,

I'
C1;,;o.1 4a trdem 110 CONDOR DO) AN�

d.a ltlrania 118. Etll'.plI, malldltndo DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
, DES i mlgistro d. Br.asil �esta ca-

tii..Ldbuir 1.01 o.vinte, receita! CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 i»OB. � pita!. sr. Al.t,,_iQ CalJltl. te Oliw-

Adoração para cr••OI, pudi•• etc" d. la- DAS 9 Ai 11 • ! ....i 5
ra; ctm 'ttit\t ie cotneaiador <ia

rauiu, • fanado distribuir «ra-I RESID'ENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 m.eslU. arde•• sr. Cm,r Bercnger.,.
tuÍtamenta dilaS caius fi. Iara.

� FONE 1450
sl:crdario fa Legílç�r1; celi o ,r�tl

iss lindas 8 lOllt.UI. de oficial maÍlIr 8 adl'o mílitar S1'.

Tambem lebre fi eastllllhll do I Atende chamados a qualquer hora dia e noite Pdro êa Cesta Ltlt! e ,.m 'fr4:(f
Pará, a lua colheita, exp.rtaçle, dr. :avalhdro I) sr. Futaads lJittei-
c:omuci. e o apronitamento e. c'{irt. 2' secretarío.
ieral. t', �té nlll Pllclariall, • coa- _. ��--

ferelici5�a dMcorreu minuciosa••• -

te, o qrlt', despertou Irando in
ter8..e MI; i.port.do�e•• eom.r

cria.tes do Hlo1ich, ali pres.nte(
Tambem forll. àistribaides aos

ouvintes, tastanhas d� Par' em

IllquinÀo� de papel transparente
de celttfaD.
Duraate a palestra foi servido,

em degustação gratuita, o café e

o mate, 8u18 infusão foi prepara-
da na coainha da Repartição na

premença das donas do casa da
Berlim, conTidadas para eiitll fes
tiva reeepçãe IIItJlial. Para com

pletar esta pr0ptlganda pratic:a,
.

de valor inestirnavel aQ OlllSO país,

I foram mOltrados OI! filma lSonorOil

do D.N.I.C. cLaranju 8 Casta-

l.hfU! do Pará».
.

Além disso foram distribuidQi'I
fulhetos de pl'tj)pagaoda sObre 08

diversas produtos D!\Ciouaie,
Aproxima rClcopção de Propa-

I
gàuda que terá lugar em 1. 4le
Sotembro p. vindouro, terá lurar

. uma palestra do c«lronel Ga@lzer
I Neto liôbre 6) principal produto

1I1I��==lIiiii;;Ij����n�e�c�io�n�a�I;;..�� �.a.......�'�j;1L;;'!==;;====;;;;;;;;�==;;;;;;==II==

'G A TAA

Raptada fi saída
do cine.na

'7 a marca que domiM na atuali-

SALVADOR. !4 - No momento que seia a Bua necessidade da

cm que sida de um cinema. fai perfumarias, prefira sempre

rapt�d.a uma j'Wun de 17 al'l.-s. es� as da marca

tando a polrcia no enca1co do cas�l. c-\doraeÂo
�_��_��__��1OIW"fM1fP'J ........gwe'mm -pc R�M::::Z::=-------------

.I�

I �anatorio "Santa Catarina" I
I

André KJralyhegyDr.
DIRJE1'OR PBOPRIETABIO

Estação PERDBZES - VUa Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimenLo,
,,'

perfeitamente aparelbacj(.'j
para§o t,ratamento conservativo a cirurgico de doenças pul
monarei (pneumotol'ax, frenicotlllmia, toracotomia). Este Saua
torjei) encontra-se locali"ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Qrande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaNada e

estradas de autQmovel, com clima saluberrimo.
O S8natorio encontra-se instalado com aparelh.oB m�

à.rllos de Raio X Heliodor, Onda!! Curtu e LaberatcHio
para exames de escarro, sangue, fezell, ettl.

Seção lieparada para convalescentes de doeuça!! graves,
estadQ postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota ..

mente, etc.

Prêso em Campos I
o engenheiro bul- !��2s�!!:!?a&3'!!�!:����
gare Penelow YeIlClh.lIGnt�iI civis e .iJitares: Meio sôldo, wontepío,

apesentadorias, requisitais .ilital'ell e qaaisquer r••ebiMulíttos,
iaelnsive aa Alf.ndeia t :rtecebedoría Federal-incnodte-ae o

advsgado DR. ANTONIO THEORGA.
(Iascrite R8. Ordem dos Adf8gados e sferece lIEFE

RENCIAS �ANCARIAS).
Escritorie: Rua l' de MaI'� nr. 115-!' Andar
Endereço telegráfiee: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

I
I
J

Grande liquidação
de livros

Por motivo de balanço anual

Livrar·ia Central
Schmidt,Rua Felipe 14

� f-r t i; ":' t' ç'e�" r:� '0 l,:U''\:'.: ....-. �,...... � -:.. .,.,.,_.'; -_

A�J � , . .,. .... �,-
IV .... �.

r,

=------------�---
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.1E�,.E.IEN'T,�.NTES DEPg.ITA""'•• KN� .TA�

C L H K

FLO
\ �

atl': ..
'sllSatrizlr.' j�.�

�i�Wf
',�. )1.�.�}

tfi'�,��, ',_'

,

Filiais Iln:l Qh <\ "!' '�olím��� i�'lc!l'Q;'aa;. ;:i�f'tf:;:;.w o

p" r'<!I""���C1!' �K m1llnl",��

Blumenau, Cruzeir'c Sul,
J�illlwileJ Lages, Lagunai, Sãa
FranciscG 410 Sul

",

MOSTRUARIO EM:
, ;

',_.'

,�,'i 'i

:;�!l�J�

trtr o
ri pfkA·'����'

Tf�N�1\S DE RADIO, CONSi��tros E. l\Ui\-lL l�'
TOS PROCUREM

•.l� ELETRiC.�
TUA SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POl'(
PREÇOS SEM' COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"'TF<ES E AbAT-

]OURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A. "m'le'triO...�
Rua J8Io Pinto n, 14 liI:I .,QI.

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIRC)S ELE'THICUS, �- O/I
DADE NO RAMO-AR fIGO C.,f,\RANTH)U

1��'"l?�1
I
I

Endereço Telegr.: DOLl � • Caixa. Pestal, 32

USo FRANCISCO DO SUL-- STA. {"ATARII"'A

�AGENCIA FJE VAPORES
-�------

€.wmpanhia Salinas Peryr.as=-Rio -

P'ríng Terres & Cia, Lirnitada �RiQ
Navqa9ii> Erasileira Lisaitada+-Ríe
Nav€ga�i$ Caaofriense Ltda=-Cabo Frio
VaR�en6raR..to ér. Cia---Santos

ViA�iNS DlRliTAS r>A�A O f1iOrnO so RiO j,)EJANI!IRO

Nav��qã� eatre BUCAR}!IN (jeinvile) e: SANTOS,
ANGltA DOS I'ffiI5 e RIO DE JANliRO, oliréta-

mente, sem transasr••
Tem iSempri[ vepQris em ,er!fI, aarre,antio

Bncarr��a.se de classificação, medição e EMjA�QUE de
tc�5 as especies de madCliril� serradas, beneficiadas 6 em

tmes etc., cereais e mercadcriss em geral. para Q)ultlfjuer
e.�:!!.�9 �.rte eu do Sul fie ptaí$, bem CQmQ para Q Exterior

Rcec@!u: cartas de; trnportaçã••t. do País em �Q Ex'
terisr, pira 6uembaraç. e redtG��.che ,ara

ai praça"cfo interior
�.i6Y!Q �A l.. iji 'f:R�O A1U4AZJM PROPRIII

SERVIÇO "�J�Ar'tIDC t: !tAP1!9-;-J-n!lft' �º�g;:er""i' '11 III I p;' 111111 ... ,"' :� Iii 11__-'"

f-..
'o

t. Rua Feli�e Schrnitd

TL

Feahual e Santa Catarina quinto-feira .•

15 de setembro
NOS CLt\SSICOS INVIL.",1ê fECHAItOS

=5' nmE

..,Ual
Fuaáa da reeerva

11'.'.':"'.118
�II.T41:1.'$100 Casa no istrEHto

(Jeh PeasH)alCUTA TOI)AS AS OPERAÇI'1 BANCARIAS

"".AI .I .:a...,••••".INfI'••• e PA.IX

ArIlIIJ'eu. L(t': .•U, ••A. Ti'.l••• , :t.1. 11 Saka de visita - einco
iIl'!l.oAes quartos - sala de
jantar - cepa - casinha 6

instalaçêss sanitarías
Luz elétrica Mn todos os

compartiraentes
Deis quintais ccmpletameate
amurados e uma txpIooclisa

praia de banhos
Dois porões e deis anques

para lavação de fl)U�.
Onibus tia PQftá.;'

Todos 'os campartlmentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, CQm

moderna fossa <;0 M S»
Agua encanada para sltrvíços

d", ceeinha .

. CHAVii A' lUA .1VIAii
C:SAL �UILHRRME N� 1

Florianopolis
i

r�
II

Abona. em ••nta cerrente. .6 segúint.s� [ures:
I". 80111 JlrH (COJli�C1AL �D LIlI!!) 2% aJa
Dq. IÚIlttados (limite.te 51,,090$) 3" ala

Dap, populues (i'i.,'� l':�.O$)
_

. 4% ala
Dep. de aviso prévio (áe tlllaiiQ}ucr qoontiaSt� COI» retiradas taza-

bem áe quds(uer iaaportaada.s).
com AM prévl& !te 30 lias
ílÍ€m dtl ,. dias

.

i'em k:,: 9. dias

IHWf)SITOi A flMZO�li'IXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

,

,-,1. 3'f
..� Ia
i ara

4,1 . aJA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�ccacio Mo-I �MEDle:O rerra �
Especialista em motestias de creanças, nervos

. tem seu escríp- �í'!'e(;1{q!!!�mo e molestias da pele
tórlo de advogacia á rua �Tratamen:'Í!'d:'��patudi5mt) e das rnelestlas cda pe- -.�

te e nervosas pela .I1utohemotherapia Viseonde de Ouro preto!Censuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3 I 70 P 2774 ln.
•
- 'hotlP: t •

--

Telef(3ne, J .58

C(JflIHl/l�S:- Das 8 às II e da"'14 às t 6 hora S
_____j iCaiXl Postal, 1.1�:. I

. ' '.

.
"

. -,.t::. ... _•. _ •.0_", �
.. '. .

I' �
·

Dr. Camará Martins:1 Dr....dr.cll.tala.ll�Blplomallo Jilela FacuJ·
ME'DI��-I:IPECIALIITA :IM M\JtUTIAIi �Q E!5TO.. , dade de Medi�lna da

�.

"'. :MAQO, INTESTIN'8, FH.ADO :i REiT\) "I' . lai. '

'�.
I!x-il)terOQ ê assistente de:>_RA. p\ADI�AL DA� liEMel\Rl'!OIJ.)AS, SEM QPE-

I &rviç" do (ílrof. Cli�aa._.,

RAÇÃO B SIM 1»01'\ . .

EX-intc.-Ir.e 44il Di"peluario., 5!J L'
� I f Ex-adjuui:a ��mHosphal
II GraHé« Gwiule c SallatoriQ

'C'

....__••••m.-·.1I!I!1Ii@a1emmmm!'4:i\iiM1iB'I__II'i."'rm_!IIl·_jQ.i.IIIHMliIBIIII� I
. MaIl.iJ YitQriilQ

di. _ H 'VW !Sli� I Clínica méolfca cirlt!'gtca das

1* mi, m61estías da
Moleertias e Opera9õe� II' (i;AjJlÇAEPJi8�ÇG

dos . Especialista em � Cu r"l't /1b ,p-.....

I O La.HOS
I ,1 f{Al\I�, eM=T! EB'�

O
.

"

RIZ E GAR'GA"lTA' MNSUlST()RIO.�
. 9UylDO� NA, ' d"l!ll 19- Rua Ti{ijanÇ) -12 �1�D Ir' II J D II G II e A r a II II o I ft.UfiiNliA fi:� SUQursel:

___________

0 _,,_ • I Hetsl Gleria ij�
Asststante do Prof. sanson, do Rio de janeiro. Chefe I �

Ji)iari��9ilte tlh..s Igd81B bs•. � Ftorlencpotis direção: E:r�gr-c�.dê serviço d� elhos ê_ot�·rhin� �o Centro de 5�úcl�
'1''iirvã'mrnm'''��,D;Q�'\i �.

A" r.i(j"t'l"'l·ll"t',L.. '. , m

ê�!,.!!; r I , �,I" t ' �

I �g
Membrodf.' S(,eiedádt�d( ot h m, IIHyfl\t.O·( gia.'cH10.
Consultas cianas da::; 4 :l' fi í .z ,--- j «ne 1009 1'11"fi'! V ...., J. "

\, ,j'.
\ . ., .• __ f·L.OHIANOf.)�)Ll�

IAlr\tlJal
I�ClJi)"" n, .. ,� .:

,

f � ""

I:il' Dr III

�--��----����----------,._--._-
Especiattsta em motesttas do ,parelh. gentt. urlJ1.,
fiel f!fJ homem e da mslher

, i Ex .. Interno e ex-Asststente do serviço de eirurglae
I Elf'i.'cologla do Prol Brandão Fllho.

'I Ex-Diretor do Instltute de Prerldencía Clínica do
Rio.

. I

!. E}\· :�llb Diretor du Serviço Médíeo da Assístens!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prãtlca espécltllislldf .�,? ��e.
Meélce do Serviço de Hígier.e Pré'Natil do D. S. P.
de C. S. de Flortanopolís,

.

Doenças de senhoras. l.;�'Ul
Partos e Cimrgta,

Dr .. Alfredo P. de Araujo l

"ONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
�larialT'ente dae i ás 7 da t(!r�e

5 ai u lo

--=-__----'fl"--or_i8�opolis-1938 _�
!

.

I

Cálcule de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro

Dr. JOlquirn r�ladeira Neves

CUNICA GERAi.'
Vias Urinarias

1,�t(Jm'Qt, m,'''fiIJ �,,$
m,llstiM$ ;(1 PlllJnUfJ

Ce�su)t.-R, j�fiI Pinte, i 3
1.WQu,15'5

ftee. HotelOlaria-Fane 1333

,. COuJtG3 das J 3 ás 16 !uso

Omar Carneiro

1'\Il E:DiC�O ..-OCU L�'�TA
FermaA(;) pGla Faculdade do Medicina da Unlver.

sldada de de Aio de Janeiro

Dr. AUlul,to
de Paula
4MEDICO

rotrNCAS DE iENHO�
M'!i-PARTOS
Operaç6e.

Ceolulterl.: Raa Viutf
.M.irel. l'

;' t'" 10,30. dai I as 4 hJ.
�...t.".'a: Rua Vise·onde
.. Oere Ptl!ltt'J, 42-

,

,�: C.nsaherie, 1405
Pwe: R.id'Uleta, 1 355

•• i ·"wnS"·

ADVOGADO

CONSULTOfUO--Rua Tra
ano N. ; 8 das l' ás J 2 e

das I 5 ás 16 1,2 horas.

TELFF. l.2'RS

RESIDENCIA- Hua Este-

Lves J.un.ior N. 26

.:rELç:,F. 1.131
- _.�

..

_,.,�----

Palaai. cid

la Andar

Caixa

Apartamento
Postal, 784

i
Tnü'ijm�nio ciin.cc e clrurgíco de ti;t�u as meles- . ,

tlas dos olhos I
CJ,\!IIi'� .d« 1l�í0íç�t\I!I'l�f!t� na 'liSp*cialiclacte, eJ:-M!' 9 dr. Pau· I
1e Fflbe, fiê �viço �0 Prf;f. David S!'l�goo. na Hospital

.' I:da FUIl�eçA'i(I Gaffrtk-GuÍo!e dê Rio &. janeire
Completa a,ar.lhalem ,era a sua ol,eelallflade . 1

Iletroé'elah Midlca, Cliniea Geral I Consultorto e Residenela á Rua Visconde ck Ouro Pre-
COÍH!UltU dlarlarnente das 15 IM I a í to rI' 1 J - Tcl.-I00. --FLORIANOPOLlS.

C�5ULTORJO HUi Jdo Pillt\\l 7 �fJb. T�I�f�De 1 �5' I
.,.

ADI CENCIA: Rua Tenente Silveira 57 "81&f. 1621 'r' • ·

.:-=-1
�"I'S'fI!!!lt!I!'!"!!!Eilrt!!fi!·!!!�'!!!2."!.!aiS!;e�gq�'1�������!!!!�. II 9 r. F.-! iOa r�� I!L__ --------.............

I
� �-.+ te.z.., """"""" - - n\=iI�Jir'�.., �� .1�> I I! II" I·�' ....

D�iGmbarl�dor
Salvio Gonza,Q Ex-chflff; da dinicatdo Hospi.

1 tal &: NUrnberg. (�«__
lndlirg Burkharet e Prefcm6T

Erwin Kreuter)
Rua Trajad. na. :li Eapec'sUlSta em 81rltrlla .�

"' '"'.... r. 18r&l
.' . i alta cirurgia, gína.celogia, (ds-

.

I ®ças des stmhera6) ta partos,
. P�rc ti, lIolra� cirurgia d., sist!9Q Don_. �

�açGes de ,,1�CJl

-

= cp=)

Dr. C"laribal
ta Galvlo
ADVOGADO
Avl.lt.Jlél iamtgoi e

antlg.. constituinte. Clue .

r.»ri. teU e'Elriteri� 40
adv&l4laeia c .eotlou. a .

"lUar Ihamldol ,ara
trabalhar Im qU2Ilfiuer
80JIIBrea .0 fItado.

&;oritorlo: I. Deodoro •• 15
,

FONE 1.665

�....� .......

Caixa

Ramos

h r.[�'1' • k" 'fiA:'OI JU"al.e BIlUeli't-SE :AO SR.
:írOUVPI. ... 'Pt1l11 ."A.LE
LAl'\610 13 :e. VAIO, n
,FLORJANOPOa..BS

"r·� � . .....-""':'-� -'''--''
._

'�

Rll6 Trajftfl', n· I 8••raA0
- Tele,honc n' 1541 I

..
_

..
_

__.� ....
ott'scrrârT ....-dtc

.. ?;rn�.

Dr'. Miau.1
e.e.aiG:t

,

(urso de Maquinas e Pilotagem í>�
-_.------ I'-�

: �I

N OV·�lD ».o E.
_mDE(ARMlTçAs>�'fíA'R�Â'i

,

INVERNO a 12$ e 14$ ,I

-Se�;r�t.. DE VIRNIZ D� M,ELHq,� OUf",!t\·\Dt. PARA SE.NHORAS, A lltHOit�',
,

'-

:.dINEL05, TAMANCOS, CINTOS, E'TC.
� FAB�ICA DE CALÇADOS-...&III:IBH I

.'; A LHEUREUX
I

'SecçAo d. v8nd;$.i�RUA cON. MAFRA, 39
.

11

Dr. Cario. Corrêa

Partes - MQlistias de
Senhoras •

MoI.atlls .r. .rlanças

lIrellr llfi .Itarnldade
Medico do Hoepllal

(CursQ de ..pecializa!i�o em

molestíàs M &..h8ras)
�t.ntl, na Maternidade
até ás-" 112 4a' manhl
e á tlràe- CI'Jn'lIJt.rio:

��!IA ��ru�.���1t

"",,<�.. ,,- ..�..-�;,::,;_. ��' .�--". ' -�'"'�

.. '. ,.
'

. , , rcm7 Tp

Conforto, DlltlnçAo a�eI��f
t r cc ".'&1 t 'It.r.f 't�ch·f&'tlã".",.r��.· ,,-r;.":' ,._ -,

Economia
nos Trabalhos do

Uem

Só
Consultorio Técnico de

IVO A., CAUDURO PICCOll
Enllle��helrD Civil

.J_ l

"",ofis.io... is habilitados par,a ��odos \

•• remos :Je si..... "er1har.Ji!" .

Administração. construçlq e reforma
N

de predlos con"

pagamentos em prestaçoes

'Projétç'él$ em geral

Eacritorio central: "UM 7�.d. Set.rnbro, 47

Porto Uni �o
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t 1"01
teus antigos tuanos chamaria (Í SI a vingança de seu martmc-<:) I"O ia da Pstr ia' eri' en o libe,'andÕ��nb:v���::O já os prodrornos da independencia,f Corria pela furopa o lreneei dos descobrimentos. Os acontecimentos da Europa haviam jogado para IlS p'a-D- C rSD pronunciado pe I A ciencia da navegaçãc abria novos hcizontes.

ias brasileiras a Côrte portuguêsaIS U '. -

I A Esparsha, prl)tegendo a gigantesce emprez a de Celcmbo , Esta, atuando no Brn�il serviu às tendencias e tll1cii.l 11"1(.,,;,1"Ia prornoto!" publICO, dr.lhi:\via conrribuido pdf.� .que est�1 ln eXf>res�ã� do p�)etl'l, xbrisse tida dos brasileiros paIs a libertação do Brl'l.5j),
C I.;. M

-

. I cortinas das eternas ohcinas � tlr asse a A :�leilca de Ia.
.. A revolução portuguêsa obriga o r('gre�so do í ti pu'sile o :e.a curaa Estava prestes a realização dos dest nos da Providencia.

me.
Mais tarde, eis que arribam, ás costas brasileiras e aí se

I De si mesmo, talvez contaminado pelo espírito de ind, ..Meus Senhores. Consultando a historia de todos os povos aportam :e ro Alves Cabral e sua comitiva,
.., . pendencie daquela pujante �acionalidad.e cuja insllb�1;SSãO já t nrivilizados. antiia, media, centernporanea, achamos qne estes sem- Sobre o solo da nova terra se planlara d cruz de

. cnsto'\Pt:noso combater, entre lagnmas e gemidos abraçando a D. Ped '.Ipre reservaram certos e determinedos dias, para cantarem 05 seus eis que IH�'! e�palhar. por toda l\ parte o evangelho _e__ f��)C!,)stii '. � lhe E1153Urta aos ouvido� a frase que se 100010U ,hislor,ic.:a:heroes, exaltarem as suas datas cívicas ou religiosas, e celebra- nossa nacioaalidade ta se crear sob a sombra do altar: I rcdestina .

Peflro, o Brasil em breve se separara de Portugal: põe lirem com pompai todos os (atos historicos que foram fatores em ção divina.
. . COJoa em tua cabeça an.es que algu:;) aventureiro lance mão dela.seu. de,tinol. Já aIOS descobridores encontraram a gente indigene que, Deste periodo ao que se segue até o grito do L iranga, csEntre nós, tambem, temes \)S nossos dias nacisnais ou os espalhada por todos os lados e pelas encosta", d03 outeiros assistia acontecimentos qUi: se desenrolaram, apressaram os passos da nossade. fates que ficaram registado!

.

em nOS5a historia CI".lnl eviden�ia I'
com p�sm� religioso o sant� i�crific�o d,� 0.issa. '. independe�cia �uja ;onserva.ção se dev; 80 :-spi:ito de �rudenl.iabrilhaete, ou �e vultos nos quais encaruevamos toda a nf;)>>& vir- E ponto de alta Slgll"lCaçaQ espiritu a] rel �IOba COIIIQ

• verdadeira vrsão ce estadista de Jose Bomfl\CIO que fOI I) cere-hltle e valor cívicos.
prova cabal de que a crença em Deus ti inala nos ji>OVOS, a cêna bro pensante de D. Pedro.Porém, ..aier de todas as consegrações por ISSO que o Que se seguiu como a descreve o historiador:

, � Afina], em 7 de setembro que hoje se comemora com tan-seu .bjéto sobrepuja os demais está indubitwelmente o dia dia nQuando o celebrante levantou a hostia sagrada, qua:wa ta pompa em todo o Brasil, a nossa estremecida patria, pela palenesla emancipação politica que recebe", significativamente a deno- levantaram Deus escreve Caminha-e nós outros 11':'5 pU7.ernQs de JOC' vra e at'l de D. Pedro quebrara 01 grill.ões humilhantes que amiDaçio do dia da Patria.
,.

lhos êles tamhem se ajoelhsr sm, e co� tanta gravidade e reco- prendia á velha corte portuguesa,Nae podia ser senão a, maxima das comemorações civrcas lhimento, que comoveram com tal maneira assocegados que nos fez A nossa indesendeucia I'olitica consumada em 7 de setem-e pstrietices, eis ')ue, iii 05 fatos transeuntes e assim os vultos muita devoção.
. , .. , bro não pedia ficar corno um fato isolado na nossa historia e nãodos DOSSOII a.tepassad(js constituian a analise histcrica da no�sll D� neste ponta, diz Rocha Pumbo,. o yn.melio CroUlsta

se podia compreendel-a senão passando-se em resenha todas asexistencia desde 0& primerdios, o dia da Patria constitue a sm- da Terra de Vera Cruz a figura daquele ancião md!g·na, que, em tentativas de liberdade, toda a afirmação da consciencia da naciole.e magnifica de todos os fastos da nossa nacionalidade, os seus alvoroços ajuntava os outros, acenan-io-lhes C'.)Ol o d,,�(b pura o nalidade que conetituiam 05 prodromos da consagração da granJetriUf\fos. C.IDQ tambem o vasto martirolgio de seus filhos e intre- altar e tltpois mostrando o dedo para o ceu com �uern .ibes �izla patria brasileirR.pidez e valor de SUl raça. �lguma cousa de bem ... uquele vulto de pagão,. th-se la anCIOSG E, quando comemoramos esta gloriosa data que é ti \!!1Jà houve quem dissesse C6. bastante propriechde e lIla- aa sua �rande noite, ficou ali, como que transhgUíl:ld::> no portico como o dia i!lsofillmavel Patria, não POd'!iD03 nos furtar a visá)gni{ica aoal."ia, que a Patria come .5 iodiviàuos, tem o seu da nOS$a hi�trJria. R
. do passado, e, nUIIl esforço retrc,spetivo, vemos de:lfilar aos nOF"�corpe e a sua .Ima. Si entretanto Deus havia. determinad� a loiln:oação �e uma olh()s, todos os acontecimeiltos que agitaram a n:JSSÀ nacionalidad ;Corpo, 11 extcoile> territorial até cujO!! limites exerce a nova nac.ionalidilde, flortuial foi apenas um Instrumento e duto nlo

d formação ftsic:a e moral da nOS5<\ patria, os encanlos da te, raalma d. Patria a sua soberania e as hUM atividade,; alma, a na· �e apelcebera, quando, em vez dó! transp!ant.H p�ra â nova krra 'ViqVt1il que i1CS.bUê de ser de,cobe,ta; a implantação da fé entoLácieaalidade que daotro dela se a�ita e que 8 impele para os a continuaçã0 de suas. glorias P. d� �I?U6. r�i!lO, 'ltl �3:illela futura
I'!m CUj03 altares ie formol! B r'lç'i e a mciollalidade, sob as. ben.seus verdadeirGs d-:stino�. patria S'enão o seu cdcíro, a leserva d� nq<lezas qll�

_

)Ulg:lVa fU1S:. çãos de Deus e à luz do Cruzeíw <lo Sul; iA luta dos babltantesUma està presa a outro em estreita entrosagem. A medida que decorrem 03 aU05, ue'se cnao'. o nJ e�pl' CO!ltra a terra; os desfiles da. ba d::itas qu� alargaram o n('3S0Daí II entidade sublime, noção magnifica que a

providen-, rito da nossa gente o �enlimen!o de patria.
. patrjmonio tetritorial; I) h�roism;) d,.ls nossos maiores e os seuscia divina insuflou na concieocia e no espirito dos homens, como A descohertl1 do Brasil. por acaso ou em conse�lI�;�ncla vultos tão cbeio� d� n:l.1g,�t;de e d� exemplos; a fortaleza da raçi\uma realidade, Patria, ao mesmo l.:::mpo que fez tH'�alldar de propositos e fins antes concebidos, POUC? iropolta" não C\.HlS�í- e 5U'l intfepidê1 e armjo nos lances U"tllii dificip.is da patria eodeite �ocabulo, um profundo misticismo. tuia por si, na mente dOi homens; o I)fe(eClfn�n�o de U!Uà patna mum; a fort� cerebri.lçã') de seu, fdho5 mais illlStres que refletiramCom efeito, como a cada momento não sentimos a fGrça e a criação dd nova nacionalidade, senão um bsão de ouru do

li �nteligencia da raça, Ilas letras, n 3S cienl;iag, 110 direito, nas artesdesta mistica que dita 08 heroismos de toda. a sorte, o
. ent,usias- qual se dev�ria. tirar tode» � ,provelhl para a Corôa PO.ilU4\lêsa. I e nA rnu5ica; os periúd<M epic�s da nossa historia tudo isto, nomo com que S� enfrentam !l morte e os sofrimentos, a mspnação O senhménto patno passou a nascer no anHDO da nOTa, meio inquietante da hOla pres<!nte em que outros povo:!que faz cantar os mais belos hmos; o cuidado e li preocupações geração que aqui se formava, a medida que o� �sforçl)s para con-I ante aMeaças terriveis têm deanle de SI o fantasrn.\conatant"s de elevar a nossa patria; o justo orgulho e vaidade de quiatar plenamente a terra se empenhavam em tamanha tarefa. I d a g u e r r a, p a r a q u II!. d c ft t r o d oa pDSluirmos, o ciume � zelo ,c()m q�e a cercamos?

. .
. At� então o estranjeiro cubiço�o e V?faZ sugav: os, r.ucursos I Brasil unido e forte, livre das �is.senções p o I i t � c � 5 q U {!

.

Nlo estamos hOJe aquI possuldos d,e toda. esla ffilslIca, naturais e Impunha a canga da e1craVldâo a raçd fqrte nativa de

'I o es�iol�var�, gos<lndo dOll benefIcIos de uma paz mveJ8vel,
.

t�ll'reuDldos 8')b este tele. sob um Plesmo e so pensamento e para Santa Cruz.
, d�ncla msohsm8vel de nossa gente, possamos no novo reglm>:!;,um �ó ebjetivo:, cultu.•,r a Patr�a, no seu dia maxi�o, ,no �ía da O Mrasil de então não era obra nossa senão colonHI de,' coadjuv,u na realjz�!ãO d-l5 nossos .destinos que serü,o positívame,:',:sua lDdependencl8 polIhca o maior de tClda a sua hlstona eiS que exploróldores.

. . brilhantes como se hrmarn, e, por ISSO que...é a sintese desta mesma? Passam-se os anos. A população braSileira. cresce e cem
O di/! 7 de setembro, CQffiO o dia da Pauia, não póde ela a coosciencia de sua nacionalidade,

ficar isolado d. nossa historia, Aqui já se firma ante os olbos do dominador português a
Ele foi o resulta�o de outros e estes e aquele se ('om- intrepidês da raça que em futuro hltvería d:: r.:onstillJir a nacionali- Por onrje quer que se voltem os olhos neste dia. em to-d.tde brasileira. dos os recantos da terra bra$ileiw; nes reconditos das almas e c,)da da- Portug�I, obedecendo inconscientemente a P{Qvid�llcia Dj-

raçõe�, por tod�s loS lados e por teclas as p�ltes, ergue,�-se I,h��retros- vina. firmara posse dentro do espaço que li linha imaginaria e invi -
r;.�s, entoam-se hinos e hosanas; O{ ações cívicas sobem aos seUi esivel da convenção de T01 desílbas lha facultava, prepilfando dest'ar- dos ceus caem em efusão sobre (I Brasil, na mag()ifica expressãoe&paço e do tempo para vol-o es· te o habitat da futura nacionalidad�. dI) alcandorado seatimento de patriatismo, na maior das homena.No seculo XVI a terra nova excita a c0biça de outras
gens e no maior dos aceodraJos :-ultos á Patria, a mãe comumE' verdacle apoditica que Deus �overna o de5tino do':! DGtencias de enlão. de todos nós que nos v;u nascer ern seu uberrimo solo, que rece''1Jpoves no. seus planos de criação.

.

Ha a invasão hvlandczd. beu os nossos primeirús sorriso •. que aC'llenta as nossas esperança;,[ j Determinara a Provideocia Divina que neste continente Qual foi o heroismo da nossa iente na guerra contra o
e ideaís, motivo destes, qUi! afinil'l re.:ebcrã,) nosso ultimo alento!.k 'se f�rmaste uma noya nacionaladade pujante e realiudnra que invasor no� conta a historia, ,haia dI! lances de intrepirJ�s I.il ce· Terra prodigiosae privil"giada que foi for.nada Á somb! a': pud.... CUardo" COlO c�,inho ao civiliz,ação c�jstã, tr�ç.ando-lbel'racem d03 brasileiros de PernambucQ e de a3ia, �:» �esf'!guld�dc do Cruzeiro do Sul que lhe serve nos ceus brasilios como simbol,)

, com mio sabia 88 glOriOSO! destInos a '111c! deVia .er SU)elta, de condições. A expulsão dos Holalldezes da Br:HlI fOI a
.

llIat.r
41 expressA0 da fé de sua gente!

\ 'I
Para iste apresentlllu o corpo da nQva pfitria com re-! c.ofirmação da consciellcia 118ci.oal já ent�8 deapartll e UCIOill de Tao cheia de altos destittos, tio cheia de imponClncia, tlequi.tls di luo. .

ae firmar.
,_ " IMalestes. em sua s8berb. natureza, tãe altiva quanto doce e da-Eariquecendo seu subs.lo c.m (JS mirifices mmerals; .r- As band�iras já haviam dilatado e iemt@u. biaslltlIr1i, n- Jivosa que parece asnda trazer eoD si as impressões digitais do-

n••de-a cq.. 115 mais preciosu lelJla�. pedrarias reluzentes; ás traveuaudo-Q de norte fl sul, fazendo de.t'arte a ifandeza terri- Creader.i lua. rochas dando a farmaçã. marmorea de todos 05 matizes; torial da patria. eOl bUlca das riqu�zal e dos proveitos qu� lhe! Mie carinhosa não só p:lra os seus filhos, senão t'lID�W'fazeado-a irriiar de cau�aloso� riol fertilmer.te pisces05 .como 05 oferecia a terrs.
, 'para aqueles que de outras plaglls huscam reflJ�ios no seu leio,rfeus mar.,' de su••Itins 1lI0ntanhas fazendo despencar as � A medida qye a colonia prOSpefua ill fJ1'.>itrua as f.rml- CJ'Jal Itilla generosa que com os filhos de outras mães reparte Il qU!soberba. c�chriral q",e mais taul" �ncheriam de luz as suas ci-! daveis reserv.}s de vitalidade, creici. t�mbc(l!l a tirania de, �olDi- é dos leUS.

,
� d.df!s; impri.indo-Ih� a fertilidade aeaombrosa da que ai formida-I nador�s.

. " Por mais que se rebu�qu<!1Il na imaginação coloridos para� veis n.rostas haurem a lítalidade; dando-lhe riquiasimf\ fauna e I Este prov&cara por sua VeZ ti rea.ção do f;\3pmto m.elon.!. i>:nprirnir ás nossas orações, vocabulos que bem traduzem quanto
/

exuberante flor e enlaatando ••, ceus diafano., com raios �dman· já entto francaiDcnte acentuado e coro indi.faruvcl t<:od-:nci. a se
t� veneramos ó Patria Brll�ileírl).. não conseguimos com fidelid.d"tinos • esplendor.lo cruzeiro do sul 1\01, cujo signQ deveria iUl-llivrar do odlose juge.

'" exprelsar toda a ternurs que nos IUv�de a alma, toda o entusla ••"i air a a.va Ilnte cristl. De 1684 em deante sur�ern as pnU'llmas U'I ..nlf$tt�çõ«. f.r- mo que nOI agita ter ao te preltAr as hOlllçaage,u que h!: sl/;)O corpo d. n.va patriil 010 se ..presenta aos descobri- maes dI: I.'lsqi·'it� d. patria. E'(l'I Mleinh•• a renlta cbeflAJIl p.r devidas.va.ia de uma alma. 8eckman; a luerra des mascates em Pernal!!buc.; cm Mmas, a Mail eleoU\'IBtlS todavia, do que as evocaç()es. d. qlle osJ J' ali palpita..m U!Da raça f.rte e intrepida qte,mais. revolta de Felipe des Santos e a coojuraçAe �ineira que malf)r díscunos Ile ind�bitaTélnaent(t, .ti r�boliç•• de festas CIVlca., 8
.

:"'iarde, n. grande caldeamento de raças viria a formar a nacu,na- fepercu,s�o teve na pateia brasileÍla.
, som d8,' clarins a impa.encha dI)! deiSfiles, o e�trulir d. .alvas.

/Iidade
Itrasileir.. A inconfideocia mineira foi o sintorllll seguramente maIs

as aliazarras de milhares e milhares de crianças das escolas quebem definido, na expressão d� Rocha Pombe, aCl'�ador de que só I
no dia de hoje enchem ai praças. OI jardins. os edl1candarios1.

•..••••..••..•••••..••••••..•••••••••••••••••••••..

1
a força conseguiria, de fins do seculo XVIII em dl!'lnte, manter no

com a .ua alegria Ill, COIU 05 seul risol cristalino. com o vibrarBrasil () domínio português.
. de .uas almas inocelltes, com o despertar do Bratiil de amanha;Bar e Restaurante «Temos chegado ai ep '::ha em que a cO!OUt'l começa a

o 10m de milhares de vozel que, unison". enchem o esp'.\ço d.,�I ter um st:ntimento muito nitido ".'l sua. maiondude, li: a fiJensar notas de binos patrioticos; as eleli�s reliciosas que dos templos se"C A 5 C A T I N H A" gravemente no pwblema de s?c., 'r !) Jugo da .l8etropJI�.. . evolam cem., incenso, nulJ\ Te Deum de graças e lQUvocol aI)Talvez na manhã radlO�.:I de 21 de abn.l de 1792� Tlla- Creador por 001 t.r doatlo tio grande p.tria.dentes, subindo placidluncnte.. degrau, do pitlbu!o, unildo d. Tudo i.to • mail o arrepio de entusiasmo qu.e eriçAm ai
uma resignaçãO religiosa de ma�tír, tivesllr. 5.uspensa _

a� sHas era-
nOSlas epiderf.... a .lecria enorme que transborda dOI c.rações c

ções pela VIsão gr�ta de?m futuro �Io mUlto IO�lDqU. Otn que ionde apropria lI.tureza dizem ".ai. alto do que 10 ne por DOi-
a sua qu.erida patrJa, radlante� na Im�gem �e uma mulher de

'Ia ala.l8. Sal",! Patria. RO& te saudamos.
grande beleza, quebrasse 08 gnlhões odIOSOS IUfama�ltes com 'que a

trazia escrava 11 mão menos infame do tirano. .,;,

Vende-seCerto é porém que o magestoso rosto iluminou-se subita
mente para só se apagar quando se extinguiu a .vj�a.

Mal sabia o grclilde marti, que um pUficlpe descendente na mesma•

MEUS SENHORES!

plet.m.
Para bem compree!!dermos a significação e valor

ta. com a sintese a n055. historia anti�a, impôe-se-nos a
'.. 'ç �çlo para a nossa oricem.

,

Sinto a exiguidade do
IlaDar.

'

..

Novembro '1" 22

a casa

á Ave
nida Río Branco. n.60 A' tratar

HO..JE
Suculento Vatapá a 8ahiana I

....................................................

VENDE-SE uma maquinct
de escrever «Woodsto
ck:&, por 600$000. Rua

Saldanha Marinho n. I O.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlancpolls

Radias

DESPORTE

Sábado,

Nuvolari TEFE'fNovo re?_(":)rd'PA.Z EM
HiilJfJ(!)••11)3(8.�e�®e.

venceu o . .

,mundl",,1 I'-i' ,·IiI..;;,----5Efi� ----$�..<--,----'----.;; Tel�gr;��nas
grande pre- fC_1 ,_o � col�:1 C�PENHAG�E.14 -. ,A PUL.O retid�s,� �
r' d It r cado.!, o eh I,campea dmamarq,u_sa RaglDlllld !te "$ietttl I- 1M i_S,,---

. '.yM, n IO a � ia
cU Ito de' Huoerer bateu hoje o recorde fe-

I ROMA, l.f-A clessificaçãe [,M �.,
I minino d.· nado livre cobrindo D-t&i IhI do grande premio automobilístico MONZ� °1141Z� J 1206' met;os 'em 2

I

i�inuto� 21 �.. as
da lta1ia, disputado em Monza,

b ,�,
l

M" I _j-T f
vo a�lte -eg"nd�s' e 7[ í O de seaundo n 1.- eiIIf

,. rasi re iro anoe ne e é pj Q-
acUe>' ii U,

OI a. segul�te:. ; _

_

' tendo�'um MASSEIV\TI: classi- O antigo recAorde perte,ncia à
1 Nuvelari, num Auto Union,

fi 7' I
' I nadadora holandesa, senhorita van

que fez 419 quilemetros em 2 cou-se em ogar na corrida
I V 2' 24

h ..tt· 39 d de ontem chegando li méta cêr ca ' eeo, com minutos, segufl-
OrBS., minutos e

.

segua O�;
d ,",

.

,..' ., rI:. I dos e 6fl O de segundo.2' Fariaa, num Alfa-Rllltneo; 3' e sete minutos atl0s o vencedor,

I � i d
_'

... GIJ_,2Q III __ .... _ .......__••••Caraccio 1'1, num "í/l€rCe ss,

O volante Ma�zza ficuú grave.' A U M::=.ao A_ S
Imente fendo em consequencia dê" (Matérias do Curso Prima rio)

Utl'l� capotegem depois da chega- Das 2 ás 4 -- Para seu concerto, procu
da do grande premio de Milão. Tratar á rua' Saldall?a Marinho rai a Casa Musical, que con-

on_lIIIIIl:liiiliIiItIIIlBiilllil!�__5Bl&'lmER:li!§lillln!il·�I!l!J0I!i·ed.elàl!lll!lEi_!liiaR�ililJIfi�ma;:!lP.2!l ta com a ° fi cin a me Ihe r_li

LEi
4

illiIiíl!T�iWNr,�S:f'ir lA&! F�8'l.� I montada na capital.Ira en�5 �$'illue I�� Rua Joãu Pinto, 12

r��nopolis

d Ú Itl! I
Encontram-se na estaçãoa {j; Ima reu- telegráfica desta capital ic-

da LEI F II !iii P iii

'

le&ramas en�ereç:H;os ás se-

guíntes pessoas:
S PAULO 14 U di iva domi Saraiva, Cunha, Gil Feli-

. •
- ma extraor mana espcctahva ommsva CI'U Caserni ..·� M atos :\fi,'ll'- t'.d '

b dei f di" d' n I' , ll. � •• a U ,ln .

o mun o espertrvo an errante em ace o caso (O co elo rea iza-
va e Santosdo no Parque Antartica. Como é do conhecimento público, a crise

'. t •

foi conjurada, cumprindo, perém, resaltar o trabalho sereno,

orienta·I._ __ _ "' .. _ ..�"'__

dor e de grande habiliàade realizado pelo sportrnan J. Martins, pre-
sidente do Santos F. C. A êsse procer pode dizer-se, é devida a CARTAZESsolução honresa encontrada pata o conflito, com plena paz cos espi- '[

.

-.

.

ritos.
I DO DIA-Iniciada .is 2' horas, R reunião do C ..mselho de Funda-I

dores da Liga :au}ista de Fundadores �a Liga �aulista de F�t(.ból! PROGRAMAS DE HOJE:

I prolongou-se
ate cerca de 1 hora de hoje, com discussões variadas,

algumas vezes ester�is e, em ou�ras9 ,vioL'ntas� em que os oradores (;INES COROADOSI demonstravam perfeitamente a disposiçao de animo e alimentsvam
i calor em suas palavras.

O b Ih
.. ,

1" I ,.J I REX, às 5, 7 e 8,30 horas:
li tra a os imcraram-se com uma prenrmnar evantada pe:o i

Pa/�str(J, que apreciou vdri?s ,altigos' dos estatutos da e!lti�ad('.Ern i ,Jessie M�thews a {Fre� Ás·
,segUIda o representante connnane eotrou em longas consider açõ is

I !alr:: de sala) encantadora mrer

sebre outros artigos e disposições procurando (h truir o ponto d� prete de SEMPREVIVA em

M.
vista contrário e reforçar as convicções de qUe o Palestra iniriJgiu
uma disposição do orgão supremo da Liga.

Sucede-se uma série de considerações intercaladas de ala'

ques e finalmente o Corintians pede que se faça justiça.
Estabelece-se confusão até que o representante (10 Santos

F. C. sugére que seja nem-ado um mediador para se pronunciar
sobre o caso em virtude do ,eu emaranhado e da. abundancia d�
detalhes apresentados pelas parte� interess,�da3. SJlienta. ainda o sr, A lourura da velocidadp., ()

J. Martins qu� tudo se resume numa quei'tão de bôa VJnta-:1e. O arrebatamento de calcar cad" Vfl

CdSO é-diz s. s.-doméstico, e nem devia ter sido trazido p:lta c mais o pé no acelefl�dür
Seio da Liga de Futeból. Afirma que é necessario transigir para

I c�nciliur, e co?c1ue pedindo �u�. Oi presentes proc�dam com o m�'

I
xlmo de serenidade. O Cormllans aprova o prqéto e o Pales- com

ira di�corda, ?P�S novos. debates o sr . .l\lfredo Trindade, represen'
tante do Cormizans, diZ que SfU clube desiste de tudo e dava o

caSQ per encerrado, considerando-se �ati,feito apenas com a apo;o
msral delllomtrado pelos vários QUiíOS c1ube� que foram rolidarios.

O represenhmte da Portugu�sa de Esportes faz um

apêls ao Palestra, e () representante deste clube declarA imedil'lt�·
mente que tambem dava o caso pOI Encerrado. O sr. J. Mutim

I congratula-se com os re�ult�do, dos d�bates, frisando que o ine!'

I
deDt:e fôra dado per telmlnado sem desdouro pMa nenhuma das
partes. Esse resultado é posto em votação e élprovado unanimemen'

!
te, com !l abstenção do S. Paulo F. C.

. .

Prosseguíndo a ordem do di�, foi lida ur;na i�ld�gação da

I dJreto�la. d.o Conselho, sobre a �oenella como se devefla mterpret,1f �lILÃO: 14 - EIl� artigo
! a exclusIvIdade de datas concedIdas aos clubes. cheIO de fel, o npopofo d Italiall,
I Ningnem Pllderili prever que êsse assunto or'ginasse novas I jornal do sr. MU3S3olíni, ata·�a a

discu�sões violentas, que quasi fazem quebrar a arnistosidade minu,·�Sociedade das Nações. O jorm,l
tos antes assegurada, com o encerramenlll do inCidente Palesira-' faz resaitar o Hto de se Ice reu

Corintians. nido á 3ssembléa ao mes:no ter,.

Ligou-se estreilamente o a�sunto D" L,L' lotaiQI' j4 re:;ol, po em que o 5r. Hitler fa,:;a ('

"ido e novos debates dõ Gratoria vie;;::� � rf'lV,> <�,! entre as d,ns ,tU di,cmw em l\Juremh íg e

ft>çótS (Palestru-Corintillns), qu�·, :,! y, __ J_,de, dJendiarn té,,�s afirma qtl� a S )cie iade nâ)

I�.�
(uj" Spivotll era ainda o célebre rodciv. W',s:-gu d: Jt:k: \) C'c!; S[' d J, clis-:

Uns queriam que a exc!m:vidllde concedida a um dub�: tdJ':Ci�. O artig!) diz ai,d,,:
cerceasse por compleio ás demais í.',iividades d05 outros filjado�. IIA L;;:p, q':'! 5C ct:;�,c:m ,h".

Outros opinavam que a eXc!l;sl víd,'lde só p"d,�ria �er sob!e nesk mç,;rlf::nlo, a U!� iEC'-,'_; 'eri(),� futr;ból, e oe5�as dúvidas os dcb.1te� prolong:lf<l.'n-;.t ill+fi'1idvn';Il!e, I
+, rr ,d': u "\ ma'] eh;" o

I. fugindo mllita� vez·os do aS�UfJt') em di5Ctl55ão. :
Ci! L1 \,�Cf C:'"' d'�:'o;ni)Gi�;:;&O dI,

Finalmente, Vtl}ce o boa. senw, graças à ddiberação do dên-10CDCi;;. Lto rila\3 ':Hi;C,; I.]1'D 1

'�d I � 'lo' '. ,. ,'�resl,-,cde fi mesa que reso ve pOi a, p�Gpo�ta5 em voti!ção. f,. �o reui,j,) cf:' ,,\é'j";:DS il'} n";<!'J[Z:\lG,
Santos F. C, que previa 11 exclusiviebie refcr,;nte cxdu�iv,!O�r:tç pma U!11 il.ie·u,d:) (t� oeito, S' :,

ih) futeb�li vcnct! por 5 V0:03 contra 3, d proposta do Corin- sCHií." fôr bil'31alüe �. ;jjç.�;;, L:,:ó'

tíans, que PUCl&8Va tlffi:l proibiçãu COll'lpl.:t� de atividade, �J.)g verá pusóar o é\te�t;'1d(', dt: ob;; l

I f I 'I' d'd I ",I l 1 1 l' A '''''
::&mpe� te ,ute.}o. <::tll dat8i conce I as com cxc USlVlUaae " um! aa ..... lga. h pre:iêr.ça Co:; i:."I;�,
clube. \ dos Unidos na sessão jU5iirica-:;e.

Quasi no fi!lal, ha ainda um forte "rodeio" entre o sr. Trin-I po�qu� niflgue,n mdhc-r do qu�
!lade e o sr. Parisi. ma5 a cordialidade Tlão foi quebrada. os americanos, que fizeram o

A paz fôra assegurada graças â orientação e tino diploma- bati�mo da Sociedade de Gene'
tico de J. Martins. I bra, ha 20 anos p"s�ados, pode

I
.

! identificar O� resto� mortais da

mm��±li!.!!!BlI=I·=== I 'mesm"ll.
_tMP'O'Ciffiit'!tW*= -'Bkrm= na, �& ;...* ����** 'HIll

CREDll'
,�,'

UTUO l
19 de Setembro!

E
--��---------------

19 dE� Sete f'"Y1 bro!

E prernios menores

FAr�T'ii�s<""r�oo.�_ POR 1$0(:) C> Rs. ÂPENAS

No sorteio de 5 do rnês corrente foi cor-lt.emplada a

caderneta n. '14.769, pertencente ao prestatriisla Ricar-
do Bruck, residente arn f\11assar:lnduba Central. com

O pí'ern lo maior de Rs. 5:600�OOO

HABILITAI�VOS

MESMO
---

atestados
1
I

I NSCREVEI ..VOS !

------,._--

MO..JE

Valiosos

�

Etelvina Jacinta Reis, Iresidente cm

FIGriaOGf,olis, (1, rua Silva Jardim, 510, con

templada com () premio maior no vlllcr de
RI. 5:450$000. co sorteio de 18-6- t �38

Enio, Leoni e Irmãos, residentes em Ira
cQrobl, contemplados com o premio maior
no valor ce Rs, 5:500$000, no �mteio de

4-6-1938.

VISITEM

o maior stack de roupas par� meninasr 'e garltos

a

Rua COllselheiro

Direção de Victor Seví!le.

Preço-l $500.

ROYAL, 3.57,30 hvras:

,7'olaIDite eieBo:ue

James Stew.ut e Wcndy
Barry.

Preço--l$OOO.
�Z��_�A�G __�__�_��_�_g __�.

Dr. Pedi'o de Moura !Feno
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

A Liga das Nações
é um "necrot�rio"

A CAPIT

alra esquina da Traja�H�
À CAPITAL.
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RIO, 14 - O sr. Artur Beier,1
, ��k��__M�··'_mnNn_m�am__�_RR__.DH. L __-�-_.Ma mm__A" ", _�����������������������������eriador de galinhas em Merití, t__� __ _ __ ?,,' -�".-- l"r"Z'"PM , =rw •

apresentou ontem na f(�d8ÇÕO do IA V O Z D O P----O- ---'-V--'--O- -�pró�rieAtariOI enDir;!Oil' RCesp�nsaLYel L<Diario da Ncite> um interessan- I
.

UI ,'U' l't

te OV(]l, no qual se notável uma I ----------
salieaeia €I ue dava idéa perfeita I
de um braço erguido. I AUGe: II RESP:. e
Barcelona allll!
vejada por
. ..-

cinco avrees

Um ovo de curlo-l
so aspéto

..

naclona ...

listas

Chefes mar

xistas con

denados fã
morte

'J

SALAMANCA, 14 - O Tri
bunal militar de Gijon condenou
lá pena de morte ('IS chefe" ooar

xistas Juan Alvares lHo, Gilberto
Gutierrez, Aurial10 Nunez, Mane
Io Cebreros e Alfonso 'Magaz,
por ter sido amplamente prova
do que durante Q Q(')minie repu�
bJicaBo aqueles indivi :luos che
fiaram nai! Asturias varios ban"
d�s que cometeram aSB8ssinatos,
incendies e roubos.

Desordens
no Marrocos
Espanhol

Equitativa

Rua

A1NOSSA VIDA
.

_ WWWIL!tW;..->::8

A,NIVE,RSA lHOS

PROF. BELARMINO C.
GOMES

A o Passa hoje li data natalícia (!iJ
ilustrado professor dr. Belarmi. o
Corrêa Gomes, lente aposentado
da Escola Normal Catarinenso,
onde os 8MB ensinamentos pr -

duziram 03 melhores frutos. Do -

to filélogo, orador fluente e cu�

tiçe, tudo aliado ás suas qua i:,
dades de caráter e de uma bon-
dade sem limites, o distinto uni
versariante soube se impôr na

sociedade catarinense, onde jus
tissirno é o alto conceito de 'I e

goza e razão pela qual bem n.e

recedoras serão aa homenag. l.!S

que lhe forem prestadas, ás quuis
< A Gazeta» se associa com prazer,

D
-_ -,-----,-,--------._---------------

SUBt.·. tOJ.· . CAPa·. A
E TRABALHO"

Escola
ta

Vocacional vlsl
Penitenciaria

Sob.·. os AAusp.·. do Gil·.... Or.·. de Brasil

De ordem do Ven.', desta Of .. " tenho o prazer de convidar 80S

: Jírm,", de quad.', Loj:" bem cemo aos do da nossa amada ce-írm.t,
,

Au.', Re:sp,'. e Subl,", LOj,'. Cap,", "Rel1eneração C"tarinenlle" e MMaç,',
• RReg.·. de passagem por êste OR,'., para assistirem á Sess,", Mag,', ae
i Inlc,", que se realizará no dia 15 do corrente (quinta feira),ás 19,30 horas,
; em nosso 'I'empl,", á rua sstdanha Marinho.

BARCELONA, 14 _ Por Tol-I .' Secr,", da Loj:, ?rde".' e '-:raball'fo, ao Oro', de Florianopolis,
d 13 31) h

. . 100S 13 de setembro de 19J8 (E. , V •• )
ta as " - oras cmee trímetc- • O C 7.
res <Savoia » bombardearam a i ·s : d�"

à d B I O I
ecr. , a J,.

ig�:�i:�E�t�)fl�:�;}�::��� ��� II!�O--r"" '!A-' r'g�"·n
....

I·"'o-T�-v�:r�e:�:::��mulher.
. .!. , _URa tl.I lI!..:) g�u·gu.nta ii,An�e5 dISSO, por volta d.G mel.o I CIHUHGI,AO-ESPECIALISTA

Assislt�nte do prof. Sanson i
Ola eiace aparelhos «SavOISt« ti- Consultas das Iü âs Iz e das 16ás IS-João Piuto.Tsob-Tel 1456 I
nham bombardeado o porto de

,

' .

I
Palaraos, �em causar vítimas. -_.. ri =

'

BO!�Af�iO: ,la':> ';.0112 ás :12 e das 2 ás 5 h:l}r.a3
•CI.elih!H�."'I!I••O.��.,��.Ol9•••I:' Jle••OGlgeO.OI;llQ•••efl�IifI(JÇllal*ê-t;i

P da quem encontrou ':. LU({� -�;;b:' .. C�:;i1 ,j':;IJOUJ(j :·1
)

e e-se uma c�cho�,ra "fax- a rua ..unt: dll(:S, t.t . t)�, nest»

I't e r r I e J: de cor CapitôLbranca com uma orelha fpreta que A TRA-I"A f" I 1() r N'"
�

f
. .

d id I idi ''1NLACES
atende peío nome de TlPE entre- . -<. 1'1 dA Cd, movaçóes e aper elçoamento ultra uz! os naque e preSl 10 pela atual .,

gã-Ia á _lua Es�eves Junior �.
149,', AGRICOl 4., A' RUA TH/\- II administração eiltadual, prolon�(j)u a visita alé cêrca de meio dia,

que sera gratifIcado. JANO 16. quando retornar�� a �sta capital.
, .

-

.. ii=-
'

'-_SI = II _ I Dessa vmta fICOU no cfilmpt'tente hvrQ o segumte termo: .Realiza-se hoje o enlace ntatri-

I
___._ .

.. _, __ c

II ! «Visit9.ndo hOJ'e, com ai alunas do 20. ano vocacional do
I monial da gentil senherinha Ma-

I AT
1f/!itJJI,' I Instituto ,,�e Educação. a Penitenciaria da Pe?�a �ran?e,. em be.a ria J<lsé da Cnnha, ciiléta filb

N' AO
' ,hora conlIad3 peJo Governo do E:tado ii proÍlClencla tecmca adml- do sr. João Alcantara da Cunb ...I II' nistl'ativa do dr. Erlelvito Campêlo d'Al'ilujo. Graças &0 seu (\�pi- di"no d!'f",t r e' I j ('.I .

d d d
.

I 1 T I R b
'" "o r ,gH,ma (OS ...O!-

Ilr�to e vfc: a cIro ." f!,jent ernanl» fi a �o. seu a,uxI I�l', (r. u dens reios e Telegrafos ue São Paul"
i ,tamos, OI-nos pO�Slve . e aCi a una.8, VIsItar mwunClOsarncnte to ::I! com o SI' Paulo n t f <.

,

I -

d b l' A
. ,- b

-' . u ra, UmH)-
as :lecçOe& ,o esta e,ecm1enlo. ' Imflres$ao que rece emos e que na rio f'stadllaJ� VEN 'D·E SE a melhor e confortave1 proprie- �or 10Jg� .tempo ha �i� pe�durar f?i a_ de q�e haviamJs lcouheci- O ato civil "terá lugar ás 103{)

, lJ!i
. dade do município de São José, dO vper .IA En�a". mamv! as e orglanIlzaçao, mormdenteNna" a aR nova horas, na residencia dos pa�8 'd.,

dentrQ da cidade com acopOtuilc.,ões para numerosa família de tra- I
a emtenClana, em que o atua nterventor, r. ereu amos, noiva serv:nd) j .... f
introduziu o que de mais moderno e completo existe nas institui- SI' G'I'lb-�t,: G'( (e dPara(:.;I,n. hOS t)

tamento. fuujos para. o mar com magnífica praia de banho, agua

II
-

d S' Ih 'f
.

d "
. e." ames a ..oU.: a e

encanada. garage pata 4 automo veis, cocheiras para cavalos e Ç06'3 o. genero. en�lmo.os o�'gu osos e. sa� eltos e ver, �:n. nossa sra. e o sr. Emunuel Pereira e

vacas, grande pasto. chlcara com diversas quaHdade,) de arvores '[ I PQquemna terra, tao granolUs8s reahzaçoes, pelo que fellcllamos srita IJeleo" S',· .'

PARIS 14 A A e c'a E b
. . . . .

I
.

h d
]. <A H.lO.le, por parh

"

- g ,n ,I s- frutíferas. e outras dependendas. e servida pelas linhas de oníbus aos no re3 eS!)lfltos que as IfllClarllm e aque es que carm osa e e- da noiva' e dI'
.

, \ .-
Panha 'nforma de Tanger que

II
t d I' P t' I I I'

, J nOIVO, li sr, .. J ..

I. . de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocaSlao.
vo a amente as conservam e amp Iam. ar !Cu anuente pC.a so 1- na Ido D:Jtra (l M' h

fc.orrdem boatosdoe iSde terem :e�l- Par" vêr e tratar. com o propl'ktario. na mesma. Carlos N. I
citude C<lm qu.e deram ás nossas al�nas . precCiosas "lições objeti:aH, Callado J llnic)'r :ra�L e Ma�i�md�

lca o graves esor em em o 4l Poeta. I
queremos conSIgnar aos srs. drs. Edelvllo ampe!o de AraUJO e GI

.

l\,T d
.

I)
M E a h I e an'al R b R

.

f
.

d
.

ona 1e eIr09 Iltra.
o arrOC(i)S sp no, Sp ..",1 - U ens amos os nossos maIS e IlS1VOS agra e(nmentos. A

. .

r' ,

mente em Tetu8n. .,"";:.; li! ._ j' ._.....-.,' ._..._ Florianonoli�. 13 de setembro de 1938. lebra�:n;nof�a Ire IglOsa
I
st)!'� cc-

�f��e.G••GO�----O.==---==G�GO�.OO�� I (aa( Odilon Fern"Undes. Diretor da Escola Vocacional do N S d�lil R "l(:�as na

lre1add.f)-

f}.�' �� Inst. do Educação; prof. BarreiroS! Filho, HQnrique Stodieck, João nhoi! 'da no' ��allO, , 8�n o Pt .n.
� �\i:� Roberto Morreira. > S

. .

IV , (i) �{. Clll�S er.e'!

� C
til"'" f� i4HtO.G .,"@ê&._ O•••IJ"•••,,�ta.... egu� J um�r e sra. e sr. Edmun-

� O ln �Un I Ca ao ��IlleQni,f;,o siiJ.-ameri� o
tO

t
'

't b
do SmlOne e sra.; e do noivQ, o

�:J. "J �] cana de botatdea
•

In e�v�n_..,or a .. i���.JOeãO(t��aNt:�Si�aG�:t���ad:
• .1 . lano vlaJ�r� par�

Cunha P, senhorinha Maria d.,
� R R�O, 14 -. Pf<lmovJ;da pelo U II U l\osario PeroÍra.
� Para c�mhec;rr."ntG público, comunico aos meus presado B amigos, clientes e ao co- • JardJ� B(Jtamco reahzar-s':l-á,

R"
«A Gazeta» faz os melboff:s

� mereio em geral, que, tendo sidl) nomeado Agente Geral, neste Estado, da g dos dl�s 12 s 19 �e �utllbro, ���- O 10 votos d� felicidades ao iovem par.
O "EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES E TR/,NSPORTES S.A.H O· ta capItal, a pnmeua reUlOuao

dei inicio ás suas operações nos seguintes ramos de seguros: - INCENDIO, TRANS� Isul-aJiHericana de botanica. Parti- CHEQAltI UNS
PORTES, AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO THABALHO, ACiDENTES PESSOAIS

t

ciparão da mesma representantes
CIDADE DO SALVADOR, 14

e RESPONSABILIDADE CIVIL. de todos os países do Cootinentp" -O Iaterventor Landulfo Alv8s

A f
. - .

d d
. delelJ'sções de va['I'cIS pal'ses (1.,U wu.. seguirá para o Rio no proximo

o azer a presente comumcaçao, espero continuar merecen o os Illeus antIgos � no
d' 15di'

I. f' f
.

h d ropa e do JapaNo. A pre�!'d"ncl'" Ia o corrente, pe o aVIão da
o lentes, apre erenCla com que sempre UI onra o. -.." .

d P
.

d dN.L de honra cabera' ao sr. Getull'o carreIra a anaIr, even ores-
Outrosim, participo ainda, ser o dr, Osvaldo Cabral, abalisado facultativo, o me� U -

dI' .J

d·
., d I f'd C h' � \'arga8 e aVI'c",-presI'dencl'a aos pon er. pe o exped1ente ua luter'

ICG Ja contrata o pe a re en a ompan la. U
.<,

d

I ministros da Educaçã,), Agricul- ventarIa urante a s.ua ausencin

tura e Viação. . o secretario de InterIor,
Presidida pelo minjstro Fernan

do Costa realizou-se hoje uma

reunião preparatoria desse terta-
Terrestres, Acidentes e Transportes S.A.

Agente Geral
AVIL.A

�onselheiro Mafra, 41 B

Florianopolis

SES5.·. MAG.·. de INC.·.

Alunas e alunos do 20. ano da Escola Vocacional do Insti
tuto de Educação, em companhia dos srs. professare!'! Odilon Fer
nandes, diretor; Barreiros Filho, dr. Henrique Stodieck e João R()
bertc Moreira, visitaram, pela manhã de terça-feira ultima a Pe
nitenciaria da Pedra Grande. Recebidos, á entrada, pela direção
daquele estabelecimento penal, os distintos visitantes percorreram
lhe demoradamente todas us dependencias, observando os processos
aplicados na reeducação social da delinquente. O interesse que as

iovens estudantes demonstraram em conhecer minuciosamente as
A data de hoje regista o an �

versario do nOS80 prezado c on

terraneo sr. Gustavo de AH,i,'
iigno oficial aduaneiro desta �'l.1-
pi ta l.

SCHWEIDSON

Faz anos hoje () sr. "'Ir!'e' 'n
'(avirr Vieira, conreit uudo ii;:'·
vetor escolar, rc!>idiwh a tualru. W
te em .Ioinvilo.

A efernérid« di! b"icJ r!w;'( ..-

aniversario d\.\ lJOG'i:; "g��r1J.�"
conterraneo �l'. Ca,.io� l\aLvi '.

de, brioso oficial do ll!)��:l illV;,':U
Marinha de Guerm .

Fazem anos h(JJe;

(fj4;§ljeeiali�i!,Ki\1 ê,\illi dOe!ll�a§1 de Se;!dhu·:t�
•� {�reaan�as �

CONS(JI..TO�l�,��

&hUi iFeUpe Sí[�b2Sddt, :l�J
o sr. dr. ,1\:: poleão L�,�,e�,;; J

'1),.::.<10 resderte (";il :�i.u P ,t.h;
a exrn». sra. d, l\furia Loh .

, Beirão, virtuosa consorte do sr .

I Eugeni? Luiz Beirão, coaceituado
I comerciante nesta praça:

o sr. Salvato Vieira.

Fone 1.561

Peuiteeehu·ia do Estad�

CUNHA-DUTRA

DO

Procedente de SantOil encontm
s� entre nÓi! o sr. Miguel Sava'"
fiscal do consuma, servindo nu

fiscillizaç:;o bancaria.

NO PAlACIO
CATETE

•
•
G
•
�
�
�
� dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!

l!Ile,

RIO, 14 - No Palaeie do Co- �
tete eiitiverarg onte� ena eeale
reacia e despacàaram eo. e pre
sidente da Republica �$ us, Os
vald9 Aranha, ministro tio 1!:xte�
rj�r e Feruandf) Costa, ministr�
da Arricoltlua.
Em audienéia fCllram rieehitloIJ

011 us, Gilberto Freire, Osval'o
Anselw9' G. Beltran.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

l:DARLAUTH
flsando o creme

�DARLAUTH

o S&ibãO

"Virgetn Especíalidade'9
Cia. - Joinville MARt::A REGISTRADA

não deve faltar em casa alguma

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

_IS t. T

de WETZEL &

f"(

,
.

r

__rrWUII_
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