
o sr, Chamberlain, chefe do govêrno
chtsgaden, na Alemanha, propôr ao sr, Adolfo

problema tcheco.

inglez,
Hitler uma

foi ôntem
solução

para o

Dificultando a açao
�

dos mediadores do
Chaco

LA PAZ, 15 - o [ernal «La
CaBe» anuaeía de Isnte autoriza
da jflolO 9 alto comando do exer

€itg paraguaio está pendo dificul
dades aos trabalhos da osmissão
mediadora do Ghac9. O gabinete
reunir se para estudar a situação.

Empossado no car

go de ministro da
Justiça

RTO, 15-C(ilfll'loante antecipa
mOI, foi empossado, Ínterinamen
t e, no eargo de aiinistro da Jus
t iça, durante a ausencia do titu
lar efetive, sr, Francisca Campcs,
� sr. Negr.io Lima. chefe do ga
binete daquele ministro de Estado.

A GAZETA
A �--

JAIRO c;ALLAD8Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------------------------------.-----------------------------------

INIlMERO
-----------------------------

VI florianopolis, Sexta-feira 16 de Setembro de 1938ANO
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LONDPES, lS--E' o seguinte o texto do comunicadoOH-lOS
.

�. C &-IAMBERL. INcial dade a publicidade pela Downing Etreet n. 10, sôbre a viagem I, . � ...--. .. .. .

do sr. Ne"ill� Chaeaberlain á Alemanha:
.

-

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

<O primeiro ministro da Grã-Bretanaa parte, amanhã, de:

C L-IEGOU A' AL.EMANHAavião pl!lra. a Alemanha, .afim de avistar-se com o sr. Adolf. �ltler.1 ...--..
.

O sr, Neville Chamherlain procurará achar uma solução pacifica pa- .. - ----------------------

ra o problema tcheco.
«Partiremos amanhã do aerodromc Heston, ás 8,30 "bora!i_ BERLIM� 15 _. O sr. CbalBberlaln ebegoD ás 16�IO h\f;lras.
<O primeiro ministro enviou ao <Iuehrer» e chanceler ale-I E I Di

mão a seguinte mensagem. per intermedis do embaixador de S.I 8t:1 DO te o sr. tler oferêeerá um chá ao pri.eiro nliuistro britanico eilH

Megestade em Berlim:. <Em virt.ude_da sitsftçí'íc. ceda VQZ mais cri-I sua residenf!ia partieDl8r� o.de deverá ser decidida a sorte da E.ropa.
!Jca prQPon�o a v. eXCIa., a realização de_ um e��()ntro pessoal .fl! Os amctinadcs invadiram o quartel e apessaram-sa de ar "Os comunistas ati�ara.. a popula�ão'�imediato, afI� d� procurarmos uma solução p�(,lfI(;a. �l'opr-lDho Ir

I"! e munições que lá se encontravam, inclusive ,ranada. de mão
I:lté_ aí por via .aer:8, e estou prl'tn!l' f'"r'i pHi tir amanha. Peço a v'l e metralhadoras.

n�la. que 'Me Jl]dJq�e. com l�rgPll� lH "f� ll\�r� �ro que poderá ter l�- i Diante da gravidade da sitwação foram pedidos soéorros
,ar o Em�cmlro .

e solicito dee:íI��1 �.,:\.a� pura o mesmo. Agradeceria i urgentes nas leealiêades viziahas, Forkenau e Zwodau, de onde par
a v . CXCJ8. ;ii fineza de unta

IPSfh)l!>l.a urgente. (a.) NEVILLE

I tiram carros blindados e caminhões ckeioa de soldados com destine
CHAMBERLAIN. a Haberspirk.«O (;hsllcel.er e : fll�hr�r� res?�ndell á �en.saie� �upra, de-, Os sudetes amotinados, foram cercados, por doi. lados, e
clarando que estar;1l- 6. inteira disposição do pnmetro ministre, para

I 0B carros blindados deram inicio ao assalto. Numerosas pessoas
o entcmtr� amanha.

. I'
• • . �

. morreram em COll8e'luflDCia dai primeira. rajadas, eras 08 sudetoa
Em

_ (lonsequ.enCl� disto, o primeiro minlstro partirá amanhã I revidaram o fogo e resistiram.
pela manha, por VIa aerea>. I

IGraves c�esordeos ".Dlunleatlo d. IJoerra;' ,
dos ••••t08

PRAGA. 15 - O coreusicado de ,uerra lauçade pelo Quars
tel General dos Sudetos, em Eger, diz ainda o seguinte: � Depois
flue os eornanistas atiçaram a população de Haberspik, saluiu-se
uma batalha entre Ai! duas partes, enquanto a gendarmeria procura
va iatervir sem o uso de armas de fogo. P'if:l.almente l'I pelisia se r.

tirou para o posto, enquanto que a multidãe desloeava-se na�uela
direção. Repentinamente. partiu um tiro do edifisio, seguindo-se,
imediatamente, uma violenta raiada. A populaçi(), imediatamente,
armou-se eom material belico encontrado no local, inclusive "waren
ta caixas de muniçãee granadas de mão, duas metralhadoras e di
versos pentes de metralhadoras. Momen.tog depois cbe:aram polici
ais vindos da cidade proxima, de Fallkenau e Zuobllll, imediata-

EGER, IS - Ao anoitecer, o partido de Ir. Hsinleín esco-I
mente abriaâo fogo contra a populuçãe, (!fue retribuiu, Durante 413·

lheu esta cidade, para séde da seu Quartel Geaeral, surpreendeu a i te segundo tiroteio morreu graade numero fie pessoas ».

popllla�ãQ �om nrdadeiro 0nmunica.do de ,uerra, aDlm.;and. .IUI
em censequencia dOI cI!I1'Ilbates tLue estio &tJlio 'rava.e. 1111 Ma
bcspirk. i� ...rreram vi.te 41 .im:. pessoa!!!.

Simultalltamlulte, tel.,ra... de Praca, aQunQiaralll qu._ o

govêrnl'.l decretou atei maroial no. distritos d. Grulitz, Joaoài.stal
e Bisebofsteinitz.

Eleva-se, desta forma a 11 o DumerCi fe .iBtritos atiD�idos
p@r e�tl;t lllediulI.

EGER. I5-Alastram-se ameaçadoramente as desordens no

t erritor io do� �udetos e da localidade de Haberspirk, pt:6ximo a ci
dade de FoJkenau es incidentes de hoje asstlmiram caraler de ver

dadeira rebelião armada, tlUando �eneruliZ(ju-sCil uma batalha entre

2 mil sudetos e centenas de soldados <.td poli�ia militar, da qual
1 esukou grande numeró de mortos e feridos, d� parte a parte.

Os sudetos elpgam que os. comunist.as deram inicio ao mo

t ;m, com toda a sorte de provocações contra a população alemã.
Detalhes sobre os 8uce!JBOS de Haberspick revelam que 8ftl

c!odos da policia militar tcheca, em servíço do patrulhamente nas

lnS@I. tt'BtfJfftlll intervir logo qfle se verificaram os primeiros iDGi
df'ntei isolados, ma.s aerescentam ql'Je 8 multidão aumentada de m()

mento a mome.!lto, obl'igou ·Oi!! iii procurar refugio no quartel l_eaJ.
O povo amotinado per seguiu-os e os soldados abriram foso das la
nolu e edificio em �ue se entrincheiraram.

PRAGA, 15 - Ao tlue el')nata, 08 ele�ent09 que prOllwve
ra� disturbios em S?hwaderbach, Roj8, rocelttram reforçGs «e legit9-
nu rIOs sl1detos, prOVIdos· de armas, & eonseguiram infiltrar-se�
través da frollteira lc.!:teill)-alemli.

• ..rl.elro &iro Ref••iaralD-se elD territo.·io aJolDão

PRAGA. 15 - Foi ofi@Íalmente aUfJ8eiaelo que OiA iDilllr
leates de Schwaderbac"b atraveuaram a fr,nteira cam a AlomanhJ.
lev�D.do os policaes e gyardas aduaneiros tfilhecos, que consfilguira�
aprlllleDar. •

A cid�de tl� Markthatlsen rei retomada pelas força� do gw
...êrDo, sem reslliteDEna, e os rebeldes refugiaram-58 em territorio ak
mã.

De Eger informam que o ilolilidente verificado no Hotel
Welzel resultou DIl morte c.ie 6 pOlBlloas isto é, I.aO policial, 1 empre
gado da �"�ra";" de ferro e 4 8udetos-alemais, inclusive Il'a Illulher.

EGB:R, 11 - Relatando QS sucesso!! de Haberspirk, 0S lli

detes dizem flue, s'lgundo declaraçãe. o.tid81 d. um .101'1 lIol4adlots
tchecos feridos durante o assaltg alil quartol da p.lhlia, _ primeira
tiro não foi disparadQ contra .. povo, mas sim, por .m sol.ado de
.om@ Bartesc&, centra o sargeato ..to seu pelotb. n. acordQ ceio

e depoimento dlil aludido Boldado, Bartoaeà atirlilu Bobre o .arl"llto,
�ue é ilIQv8c9, irritado porque o meswo I' havia rtiusade a metra
lhar o povo ng momento em que tiveram inicilil OI iistur»ilill.

AssElto ao reduto pellelal

EGER, 15-Generalizol;l-ile subitamente o tiroteio e a po

pulação enfUl1ecida t.mOll de Il8salto o reduto poliGial.
Os soldados tentaram escap8r. verifjcando li inutilidade d!l

resist.eneia diante da eua inferioridade numerica mas, forflm mOitas.
, .....

Devem ser homens Recusapse a obedecer á Desastre automobi-
lei de nacionalização listico PRAGA, 15 - Embera os eOlíllbates entre gS t�heCOiil e o.

sudftos, em Habenpirk, tenham sido oficialmelolte deswentidQs, DO"
V051 deSpllChlil! dlil territQrio IiIUdetlil iOlSiltem em reafirmar que a 11.1-

lHO, 15 - Tr&s aut8-lilnibus ta armada prolegue com violencia, estando as estradas atra\'as!iadas
condu.liam Ootem, atl�tal da ro· de trallSp&rtes militares, enquanto em. muita3 localidades o numero

líeia Militar para a &idadu de I de soldados excede o da população civil.
Petropoli. '{yando, JilQ i{UiloIll8tre
41, um da. earro. eapGt.u.!:m Tomado de .8881to
cOl1sequencia sairam fprides va-

rililiil �;atl'ta8, alguns em eatad.
grave.

datilografosos

PRAGA, IS - Foi ofieialmelilte anuneiado que J,lW poli
cial, uw ferr�viario e dois civis foram mortos p�r tiroiS partidQs do
Hotel Vitoria, em �ger, Quartel General dos sudetos. A policia to
mou o hot.el de assalto e prcndüll diversas pelsoall. Aoredita-se qUE!
os acusados serão julgados pela Côrto Marcial ainda esta noit4!.

l\lO, 15 - O ministro Gaspar
Dutra, alelaIldo a falta de cl.�i

lo,rafo., pedi. ao sr. Getulio Var

ia. ,rovidea.ial no sentida de
••,rir o MiJlisterio dasaes fun
filiooarioa, .olicitando, 800 traria
mente á praxe, que .s nomea

d"s .ejam BOllltDi.

PORTO \L"iGRE, 15--0 de·; da sociedade, onde somlils grande
sembar,ador Inoeencio Boriell e 111..�ria, co. eêrca de 3S%. Soli
várias .utral! pessÔas dirigiram ao I citamo! a v. excia. imediatas pro
ministro da Justiça o seguinte te- videnciai para salvaguardar DOS

legrama: .

sos direitos. Comunicamos as ocor-

�Zelando pelos direitos e inte- reneias ás autoridades estaduais,
ressel do cêrca de trai mil braai- inclusive 1'1.0 SeQretárif) do I.te
leires, soeios c.ia Beneficeneia Por- rior.:t
tuguêsa desta ·capital, comunica- ....

mos a v. e:nia. que o presidente TUl1lulto na A"'ad'etniada mesma lociedade recusa-ie,
.,

obstinadamente, li reformar os es-

tatutos, cuja arti,@ 8. atribue, Brasileira de Letrasunicamente 80 presidente o direito
de convocar a ailembI6a :eral
para tal fim, tendo por tr@1 Tezes

.

indeferido a petição dos socios RIO, 15 --:- Re�.lgtou-se ôntem,
!!I!!!!!!!��'!'! brasileiro!! para convocar a aliem-I consoante feH ref?rIdo, u� �umul-

BELO HOlUZONTE, 18 i bl6a ê tratar da nacienalizaçio I
to na Acad�mIa BrasIleIra de

Mario Marquea estA em con' I Letra., no momento em que o sr.

valescen,a. Como' do conhe' 'T f ·da ·a IvaJl Lins proRunciava uma pa-
clm.ente 4e tod. o palz, Ma'

I rans en a VI - lestra da lérie que vem realizaD-
.

ria ies'e ha al,uns IIlas, paI-

Ad
do sobre "Idad.e Média, a cava-

.ou a pertencer a8 lexo forte

I gem do sr. e- laria e 8S Cruzada.�".apôs ter Ulsdo ,ala. dura.t. -

27 anos. E' que, na ocaSIao em que Q

ralestrando cem o. re,or- mar de Ba rros erador ia in!oia[ ai suas palavra!,
teres deelaroll êle que, quaa- um dos 8!iSlitentes tento. fazer
do mulher, ••eu maior dcse- um discurso.
JO era ea.ar-se, tanto estava RIO, IS-O iaterv.nt(lr Ad.-
nol,a. Como ias ,elel ante-

-ar do Barro., .m virtude cio A seguir, juntamente com lIlais
rlor•• , nlo tora felll, môr- -

10 1� h
.

t
meDt. n••le 1Iltlm. nelvai., .iu tempo r.iDII.Dto tra••feriu uns .u. comp!lll tIro., e.'1l

. ,ela. razGe. que tecl.. ,0Rh.· para • dia SI a Tia,.. qll' vai me.ma pessÔa @rgueu vivaI ao

cem... fUlr ali ParaDi • 4(UI e.tava "Cristo-Rei" e ao sr. Getulio Var-

I Agora, entrttant., Ji que marcada p.ara o dia 16. lal, o que deu lu:ar a ttll.ulto.
mudou de sexo, quer uma

noiva para se casar. E' êsse Nesse dia, em avilio da Vasp, O fato 010 teTO maiore'! conse-
o !'eu maior desejo e, talvez, acompanhado de alguDs secreta- quencia!, ce!sagdo a agitação com

aillm, seja mais feliz. l rioa de Estado, • ioternntor pau- a intervenção de outras pessôas e

�iiiii...liliíiiiiiiiii...íiiiii!iii!iiiiii�iiiiii!i!iiiiiiii!,.,�,1 l'ilt'8 partiri par. euritiba. da pOlicia, e o sr. Iv�n Lini ..-
FI

A Maria, que se

tornou Mario, pro-
•

cura nOIva

Apreensão de arma. e -IIDie6...

P.r..AGA, 15 - Se,umla n0ticia!l oficiais deu-lIe um tiroteilJ
cm Eror. Doia de.tacament€lll ele pglicia, .om ..arros hliRlladoe diri.
,iram-se 88!l hotei. Vit.,ria e Welxle, afim de investigar sobre' ulIJa
denuncia de que hllvia depositos de armllll Baquelea loeais. R''''••ida
a tiros que partia. dos doilJ botei" a policia revideu. Depois daI
10 aoras a policia forço li a porta do hotei com granadas de mio e
enQontrtlu na,uele preiio ,ranfie f(uantidade de munições e revQI
Yeres, a'Bi.. como lIma 'Ita�lo emissttlfa de radio. EBqullnto a po
licia dava bU!Cil no hotel Vit<tris, eootinuava o tiroteio em frente
ao hotel Welzle. Elle, ,�l'élll, parou '8 21,10 horas, reinando agora
oallllla na tidade.
.............................................8.0...

ti .e'DlalDeato para ..Pr.ten fa a••altar a servleo d. v."Da�ão.éd. do ••rti"o SR" anti-r' bldato •• Pr...
a e.

AIsIRld. ,elo. Irs. drs. Nereu
Ita••s, Intervertcer Federal iG Es
tado e Alta.lrG Guimarães, S�creta
rio da Fazenda CI Allrlculturll, foi
balxactG o decreto 161 e Gom ele (J
Regulamento por que se regerá a
Comissio de Cembate a Raiva, no
servi,o d� vacUlaçio e reva�lnaçãQ.
antt·rá'blca no BUado.

lizou a 1588 conferencia.
Hoje, entrevistado pela rep.r

tarem, o ir. Ivan Lin. di.Be do
conhecer o indiyiduQ q.e formu-
1011 • protellto, tendo olltretanto,
labido por outras pe.s�a8 •.e .e

tratan de um integl'llli.ta. Ob
l!I.ryou fi{ue, nos termos da 'ma

cOJ.lfereaeia, não existe .en"bum
ateque ao catolicismo, co.quant.
a religião .eja aprecia.. em face
do pOlitivi••o.

Man••ra. da Marl
•••••vl.tl••

Pl\.A.GA, 15 - A pelieia teve
MOS«OU, 15-Foi anuDcia4. "ue iutervir com energia., ,ara

flue a Marinha Sovieti.a levar', impedir que um grupo de esquer
a .���tQ as JIl�nobras Deli mares I dista assaltasse a séde

.

do Parti
PaeIflco, BaltIco e Ne8l'., dentro do ,Sudeto, nesta capItal, �sta
de po�s dias. I noite. & edifi�O' continua- foobado.

!
i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!III • $ &54.3'· E

A 6AZETA""'16�9,...,938 Florianopolis

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passageiros é feito também em limousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente.
Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro
sa cidade de Blumenau.

I Assim, estão á disposição dos que queiram viaJar para i �oi (I seguinte o discurso pr.�nunciado em frente á

Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines. I Prefeitura �e São Bento, por ocasiao da grande concen-

O custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota- tração realizada no dia 7 de Setembro, pelo douto rnag's
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do trado dr. Osmundo Wanderley da Nobrega, integro ju z

di d
. de direito daquela comarca:Ia. ou a noite,

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone-- «Compatriotas! Estamos aqui reunidos, cheios de ju-
bilo e patriotismo, para comemorar.a data maior da nos

sa historia, a data da nossa emancipação polilíca. Ha 116

DiliIt�m=:I!l!!l!lmm���·
imlII!B!I!II!DIl!III!I"lIlffi lill'fiDiC.'l!i-I!IIllI'__IIlLlAB:m__BI!IIli!I!I!IIu__IIII!. anos atrás. nas margens do Ipiranga, o então Príncipe Re

12 -;�a�pr.."i"a ..:�ma limon"�De? I â�n��t��i;:d��s��s��r���:�o�o:n�s:�iCi����p���f���a�} �
pisque o n. I ..5:2:2 de seu telefone e definitiva separação da nossa Pátria da pátria portugucs 1

terá não só para seus passeios, como lambem para _ que nos colonizara.

viagens. I Não pretendemos --nem seria passivei neste rnorne.i-

to -fazer 11m estudo pormenorizado das causas que inf:'l'
São todos canos modernos e confortaveis dirigidos For enciaram no gesto do Principe Regente. Nem tão pouco :<;\

babeis volantes. enumeração de todos os herois e mártires da causa da 111·
dependencia. Homens como Bernardo Vieira de Melo,
Felipe dos Santos, os herois da Inconfidência Mineira e o:}

não menos heróicos pernambucanos de 1817, não terà i

na.s que estas simples alusões. pequentssirn» tributo ;1,)

apreço (; admiração que dedicamos ás suas pe 'sonalidd
.íes inconfundíveis. E' que não queremos ir além d".,
causas próximas, das causas diretr s do acontecimert .

histórico que comemoramos, da entrada do Brasil no CU;!·

cêrto das nações soberanas.
Em 18(17 a Europa continuava a ser sacudida pel . ,)

guerras napoleónicas. 0 imperador dos franceses com I

auréola de vitórias que o tornaram célebre, ditava lei", �1O

continente europeu e SP.�IS exércitos v.toriosos invadiau, o
pequeno Portugal, cujo govêrno, fraco, preferiu li um ti

luta desigual, o recurso da fuga para as suas cclônias
americanas. Tranferia-se assi:a de Lisbôa para o Ri:) de

Janeiro a Côrte Portugueza. Napoleão 11,)3 fez ind.rct '\ .

mente um grande bem. Por m )t:V0S vário 1 o B"asil pas
sou a progredir rapidamente. Oito anos depiis j 1 era ele
vado á categoria de reino unido a Portugal e AlgarVes.
Era a igualdade politica á Mãe Pátria. D. João VI, re!
com a morte da rainha D. Maria f, ia' se sentia tão bem
em nOSS3 Pa'tria que mais queria voltar a Portugal, ernbo
ra houvessem cessado as causas que forçaram a transrn: ..

gração da Famllia Real para o Brasil.
�·r Em 1820, porém, rebentou na cidade do Põrto, em

Portugal, uma revolução que se generalizou por todo i)

país e proclamou a necessidade do governo const.tuct«
nal. Findava então o puder absoluto dos reis p:)(�l!gll(>
ses e D. Juão VI foi convidado pelas cortes que 82 reuni
ram em Lisboa a regressar ao velho remo.

As tropas portuguesas no Brasil aderiram a) rnovl
mento que se r ealiz ava em sua pa'tria, e D. João VI, -íe
pois de algumas vacilações, foi coagido a embarcar, dei
xando como regente no Brasil seu filho D. Pedro a quem
prognostícou a separação do nosso Pais com as palavr., f;
que nos trouxe a tradição: «Pedro, o Brasil brevern nr«

separar-se-a' de Portuga, se assun for, põe a corôa 50'
bre a tua cabeça, antes que qualquer aventureiro lance
mão dela-.

Em Portugal, D. João VI. cercou-se de potitícos de
pouca visão que iniciaram uma série de hostilidades con

tra o Brasil. As cortes portuguesas declaram independen
tes do govêrno do Rio de Janeiro os no-ses governos
provinciais, aboliram os 110SSf)S tnaunais, ordenaram íl
volta a Portugal do Principe Regente, com o Indisfarçav:.::I
íntuito de fazer o Brasíl voltar aQ ignominioso reg-imen
de colonia sem vida própria, sem direitos e sem liberda
de.

Os brasileiros apelaram então para que o príncipe
Regente ficasse no Brasil. Este aquiesceu e no dia 9 d�
janeiro de 1822 deu em publico a sua decisão de dezo'
bedecer a's ordens régias de seu pai, proferindo a frase
hoje histórica: «Como e para o bem ele todos e felicidade
geral da nação diga ao povo que fico».

Era quasi a Jndependencia. Estava praticammte
realizado o sonho dos nossos patriotas. Mas a Indepcn
uencia propriamente dita, esta só veiu oficialmente alguns

O di ,-eto r dO I inêsas depois - no dia 7 de setembro de 1822, O Prin�

I ..- t
.

t t I
cipe Regente D. Pedro teve que visitar Minas '.Jerais e de·

',,_

n � �.I .U ('.), pois São P�ul? afim de pôr termo. a a�itações relnânte�,
au ta n t ,9 n. I nest�s prOVlI1CléiS e de captar as slmp�t1a.s de �jneíros e

I paulIstas para a causa da Independencla Já vlturwsament :

S. PAULO, 15-0 governo

/' esboçada.j) . do Estado 83sinou decleto demi- Foi ao regressar de São Paulo para o Rio ao ré'
� !lindo a

....
bem do serviço público I c·'b.::r, nas margem) do :pirang3, desp2lcho� de 'Usbóa

� i de> calgú (�e diretor ;:uperinten-! que anulavam os seus atos. que, possuido d� intensa in.
r� i dente d,o In,l!tuto de But.antan •.de I dignação, proferiu o Principe f\egente, desembainhando a

'·1'
quc. "II�� ínl VõI:UJC de mCjuérlto �!pa?a e rompendo os laços com

: côr�s portuguêses, a
e�ta'n p ln !1.e�,.� ".fa,taclo, o I ,ao ]ustame:1te Célebre em nossa histona: IIj�dependencjd

I dr. AfliniJ Anmal. ou Morte". Acrescentando: "EstamJ.g separados d� PaI'
.. ; Funda -'lentando o seu ato em fugal".

vários consid -'fanda dados
-.

á es-
.

No ano seguinte todo o Brasil se integraVI. !lO

ta�pa no IlI"RIO OFICIAL. novo regimen. De norte a sul a nação iniciava·se no con-

? IOterventor acent�a qu.e o� fatos tinuo ritmo de progresho que a tem caraterizado durante
Imputados ao refendo Cientista fi· este periodo de mais de um scculo de sua existencia soo
caram ple:tamente confirmados,

I
berana.

I conforme o parecer do pfCIcurEador
;._-..---------------- --.. '.geral �o Estado.

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Ortcnõo 5ilva
Nestor Amaral
Nabor Dias
Orquestra �e Dansa!:\
Ra0am.?s e a Ali 5tars
Regional

ô

e D·:mte 50ntoro
E�ual'ÔO Putcmê e sua Tipica Corrientes
Romeu Bhipsman com a Or-queatru éle

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreíuntee no rcülo,

fI's horas certce, jornais fala�o3 corn nn

tirias em primeíra mão. forneciélas
pela A NOITE. e oferta õn Casa
Buirnarões Ltõu., agencia C'a Lo
teria fec)eral

A's 19,30 - rnELODIR5 UNIVER5AIS
oferta àa fORO mOrOR COmPANY

A's 21.30 CANÇÃO DO DIA - - Escrita
ii: interpretaéla por Larnal'1ine Babo,
uma oferta õc rasa àe !OVt;tJ5 "O

DRAGÃO.
A's 22,00 'O Teatro em Casa .. o proqr-a ,

ma dIZ maior aceitação 00 rcõ!o.

A's 23 hs. - 5ERENfHA - O programa
mais llnõo (lo rnâín,

5peaRers De stuélio: Celso Gluimarãe5 e

OõulJolôo Cozzi

Amanhâ ••Almirante, Huno Rolemo, Irmãos
Tapaiós, Alzirinha Camargo, Alallro
õ

e Ollvetro, 50b Lazy.

»,
:

, .

� ,�

: -,:!

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas
r '

L ;
i

,
I

.]

1.320.
I

r
ElOndino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrociuio Vieira
Rubens

502
503
505
514
519
521
525

(i. iii%#Eii 5·

M.�DI�O OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 SOB.

DAi 9 Ai 12 E 2 A.S 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramo-s 26

FONE 1450

A's 21,35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARES •

Creoção e renlização oe Lamartine
13.0bo.
...;........

li

�
Atendf: chamados a qualquer hora dia e no' �

r.-- 'M t :.---z=:=:z:=�- .,-. n- .. ;

1 ir

$
�r". ';

'

J
"

j

'Re •

CREDITO UTUO
'HA -.

EDIAL
19 de Setembro! 19 de Setembro!

E muitos outros premias menores

Mais urn dr'.)s formídaveis sorteíos

5:650$000

FA'NTASTI00 .....
POR 1$000 Rs. APENAS

No sorteio de 5 do mês corrente foí contempllda a

caderneta n. 14.769, pertencente ao prestarnista Ricar
do Bruck, residente em Massaranduba Central com

o prern;o maior de Rs. 5:600�OOO

HABILITAI·VOS!

MESMO

atestados
I
I
I

INSCREVEI-VOS!

HO..JE

Vanosos

Etelvina Jacinta Reis, Iresidente em

Florianopolis, a rua Silva Jardim. sln, con

templada com o premio maior no valer de
Rs. 5:450$000. no sorteio de 18·6-1938

Enio. Leoni e lrmãos, residentes em Ita·
corobi. contemplados com o premio maior
no valor de Rs. 5:500$000, no �orteio de

4-6-1938.

Impreseio
rlante desas ..

tre err'\

Maceió

(;ontioua u. 70. pagina

MACEIO', IS-Os automo

veis de praça IlS. 671 e ) 5,guié.�
dos pelos motoristas Orlando Soa
res e Antonio Valerio, encontra

ram-se no cruzamento da· ruas

Madalena e Apelo.
O primeiro apanhou. sobre a

.calçad .. , Nair Meira. solteira. de
2Q anos, filha da viuva Julia
Meira, professora no Colegio 7 de
Setembro, e o estudante Tacito
Albuquerque, filho do juiz de di,
feito José Jeronimo Albuquerque.
Ambos faleceram, pouco d�pois,
apesar da intervençãl) médica,
t"'ndo o menor Tacito sofrido,
tambem, a amputação de: uma

perna.

Demitido a

Tbem da ser

!'Viço público

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A A Apelação do A Irlanda re--'Condenado a

tenente Cu- força sua se- anos de prisão
nha Ribeiro gurança

GAZET

!

..

A VOZ DO POVO Proprietarlo e

JAIIIO

I Faculdade
REUNIDA A IMPREN.- I deDireito de
SA EM TORM O DE Santa Cata-

rina

CIDADE .0 SA.LVADOR, 14
- Para c.nltituirelll " C"as.I1t�

LA PAZ, H-Naa localiàade, Téflnitlo 4. E.o••mia e Fill..ça.
de Choreti fi Ca91iri, no Chaco, foram l1omeld"8 "fi Irl. Horta
deolarou-se um.a epidemia da pe.. Filho, por 4. anos, CQffiO repre••• -

bl bubonioa. tante elo hlstitw.to d. Cacau;
O Dep.rtament. de Hili:i.lle Otavio Peral, por S •••• , co...

tQ...U ener,iclll providenfliu pua repre••otaDte 4. batit.t. ••
combater o aal, eDTiando ratici- F.IIl"; Alvaro Ra.�s, per li aROS,
da., vacin.. e loro. e establll.- coa. relireientllnt. da Pecuaria,
lendo u. �or4b .a.itario. qUI' Âr@1ilibald. Bah!eire, ,er 1 au,
reatena para a. p...oa. que dei. COMO representaDte àe IDlltit.t.
um a .lona vetada. do FomeIlto; Franeiltlo de Si,

O ,onrao ar,tntiao colabora- por 4. .nal, •••0 ...,r'l..t.at.
r' .a luta .ontra a ptl'., e.vi- da. ativi4.de. (lo••rei.il' Ot.
alld. ta.b.. milh.r•• d. "..i. Bit.n••ut, p.' J •••• , repr••••�

nu. ! 'nt. d.1 a\i"i4adel iadultriaes

UM IDEAL
Sob a presidencia do dr. João

Baíer Filho esteve reunida a Con
gregação da Faculdade de Direi
to.
Entre outros assuntos levados

á sua deliberação e Congregação
determinou medidas concerneates
á fiscalização da frequencia dos
alunos. Foi entregue nesta redação um aNa mesma sessão, foram elei- chave encontrada em frente á
tcs os IIIfS. Preíeeseres Hearique FAVORITA, lifue será .Iiltre,weda Silva Fontes fi Falvio Aduei

1���mple�rema8BaD�ifu.;a�lif�ue;m���r���v�a�r�p�e�r;�;II���' ����������������iii�i��-���-�-��������minadoras dos Céllle.nos das �8·

deitas de Ciencia 8as Finanças e

Direito Administrativa, cujas pro
TU se realizarão, brevemente,
em data .1110 ler' previamente
fixada. A referida BaDoa que Ia

c08'lJilorá dQ eiace meesbres, fi
tlQU, pois, assim constituida: Pro
fessor Azevedo Macedo, da Fa
culdade de Direito da Uaiversi
dade- tio Paraná; IIr. Kender, ex

ministre da Viaçb e prGvête
advcgado em Blumanau; dr. Ivo

I•• Aquiae, Secretario de Interier
e Jnstiça; Preíesseres He.ri�ut 'Ida Silva Fontes e Fulvio AfIa.i,

Iagera eleitos.

WA�HINGTON, 14- O sr.

Cordel Hull anunciou q.e acaba
da S� comunicar pelo t.lefone cc.
o prr,idtnte Boosevelt, a quem
expez O! diversos deseavolvimen
tOI da !!itlHlÇ50 na Europa. O 11'

eretario u(;) DllpartslI'l.nto do Ea!
tado declar<»u que 011 E.tadoi Uni,
d08 acompanham Gom interel!8e,

:_��o�:��_::�:::����::::__
, E:

Nomeatlo ••1Il@_bras
tio t;.D84t..... Téeoieo
de Ecoaomla e .1 ..

aaoeafl da Baia

Diretor Resp.nsavel
CALLADO

Uma viltrallte saDda�ão da
todos os jornais

A. B. I. a

RI�, 14-0 Supremo Tribu
nal Militar procedeu ao julga
mente da apelação interposta da
decisão do Conselho de Justiça
da la. Auditoria do Estado do
R. G. do Sul, que anulou g ter
mo do deserção e tocio o proces
so instaurado centra o tenente
Alexandre da Cunha Ribeiro.

O relatar, ministro Anfiloquio
dos l\eis, bem como <» reviser,
ministro Dechamps Cavalcanti,
foram votos vencidos, pois; eram

pela reforma da decisão. para li

condenação de réu á pena de 7
mêses de prisão, com trabalhos.

5. PAULO, U-No Tribuaa J

do Juri eatrou heje em jlll&,a-
DUBLIN, l4-Muito embora Dlento o inâieiado ManoQI Porfi

as autoridades militares se tenha rio, incursa RI) art. 294 do coar
recusado a revelar a natureza

I 'o Penal, per crime de homicidie:
das medidas postas em pratica Consta dos autos que o indi
para enfrentar um momento dai ciado, no dia 29 de maio do alio

extrema urgencia, sabe-se que es-
I
passado, em São Caetano, assas

tas medidas foram as mais com- siuou Vicente Melcherio. Manoel
pletas da segurança da Irlanda. Porfirio foi cendenado a -4 anes

de prisão, por 4 votos.

.J

Por intermedio das [ornais de todo o Brasil, das insti
tuições publicitarias. dOI! BROADCASTINGS nacioaals e de
todos os veículos de prepaganda de> país, fi A.B.I" cememo
rando o «Dia da Imprensa », este ano, que coincide com li

instalação proviseria dos serviços de admiaistraçãc no Pala
eie da Imprease, em ceastrução na Esplanada do Castelo,
lançou I seguinte preelamação:

<Transferiadc a !lua sêde na data de boj&-tão expres
siva lia histeria 61o [ernalissae brasileiro para UIII dos anda
res de seu edificíe em construção, a Aesociação Brasileira de
Imprensa congratala-se (10m todos os seus cenfrades do Bra
IiI inteire, para em quais II Casa do Jornalista terá 88l1i1pre
&1 portas abertas de pu •• par.

Na.. basta, perêm, IIUÜllllal' o [úbilo de ua ácbsrmoll
• partir de boje inataladcs, e. posse definitiva, 1111 J101l!1l
sêde proJllria. e de vê-la crescer e rer.Jllatar-li. ao rítllflQ 60 nos
so propris trabalho misturado ae dos sutros operarios em

pregados em suas obras, afim de pcderaies a IS de Maio
de 1939-outra das duas grandes datas da imprenea-e-reali
sar com a máxima sclenidaâe 8. inauguração oficial da t:as3
do Jornalista, corapletameate coneluida'

, Não bastar' a alegrie de hoje se não 11 temperarmos
HOII sentimeatos sinceros de um. preito de gratidão 6 de jus
tiça, 809 pioneiros e aos seus continuadores na obra comum

de erear e IlDIlB\er a nossa instituição de classe.
Elisas é que dera .. , A.B,I. alicerces seUl mais profun

dos e maia aolidos que Q embasamento de csncretc previsto'
,ela té('nica para eustenteçãe do seu arcabcaço.

Ela foi delineada e enraizada na própria alma d05 pio
neiros da nossa vida associativa. Consolidou-se e adquiriu
substancia, aliraentande-se da seiva de uma fé robusta e te
aaz.

1 Os Istades
I dos e os aconteci

mentos europeus

Uni-

NACIONALTESOURO
I

/.

E', �"is, para êles que se devem voltar neste momento
.a nossoe olhos, porque êles Ieram os verdadeiros construte
res dêare palacie que era um sonho em 1908 e noje i' é
ama realidade,

Mantendo o senho, como os fieis preservam a chama
votiva D0S altares, e fazendo viver é prestigiar-se a A.B.I.
através todas e quaisquer vieissitnrle-, êles 110S asseguraram
os alicerces, sem os quais o monumento não poderia ser eri
gido.

A todos vós, m�us confrades de hoie, envio um festivo
abraço e peço UM pensamento de gratidão para 08 �Glegas
que nos precederam e a08 quais devemM em primeiro lugar
as glorins da conquÍ!lta ataa).

A A,B.1. eltá em sua casa. EstaeSl, portanto, Lambem
em vossa casa.

SMe sempro bemvinno5. (a) HBRBERT M05ES.

Sanatorio "Santa Catarina"

Yeneimentos civis e militares: Meio sôldo, montepio,
aposentadorias, requisieões militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alíandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Adv-ogados e oferece Rli:FE

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua I: de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfieo: THjj()RGA-RIO DE JANEIRO.

Klralyhegy

o ministro da
Justiça partiu

para Minas

Estaçlo

DIRETOR PBOPBIETARIO

Estado

Quem perdeu

PERDIZES - VUa Vltorla
... Santa Catarina

8 lIlelh"r ••tabelecimento, �perleitam'lIte aparelluul.
par.l. tratam.nto COD.erv.tivo • cirur,ico de doe.c.. pul
monar•• (pn.Ultlotorax, fr.nicot.mia, toracotomia). Elite Sana

lori. .Ilc.ntra·se localisado na Estaçã(j Perdizel - Vila Vi
teria na Eltrada clt Ferre S. Paulo - Rio Grude, aOi
••tr�1 1.lIr. ninI, pe.suindQ us .letrioa, alua encaaa.a e

..tr.da. d. aut.m.vel, com clim. uluberrim•.
O Sanatorio .ncontra-Ie inltalado com aparelltoil mI

à_r.ol ti••aio X Heliodor, OndAl Curtas e Laboratari.
para examel d. etearro, lan,u., fez.l, et•.

SeçiG lep.rada para conv8le8cente� de doenças grave!!,
8itad� postoperativo, impaludiliDlo cronico (malaria), eilgQta
meato, etG.

! Peste bubonica no

Chaco Boreal

Grande liquidação
de livros

IUO, H. - Olllinis'tro tIa Jus

tiça p.rtim ontem de automovel
para Belo Horizonte.
O Ir. "rueiaol Campol vai

,elar .m ropu•• d. 11 a 15 �i.. ,
cin.ndo da e.pital mi.eira al
c••çar, a Fazellda hldGllio, 8'
!lUIl proprie4ad•.

RI8, 14. - Ptlr d@creto .lii-
1'18do laoje, o prelide.ttl da Re
pablica desfgsol! e .aoharel lraa
ei... N.,rl. de Li.a, eh.f. do

,abia.lê do minillre 4. Judiea,
1'ar. lallltituir, durante lua au

!le.oia, • r.lp.tiv. titular, ar.

Fraacil.o Caa,•••.

�

I
i

Por motivo de balanço anual

Dr• André

NA

Livraria Central

.Adoração
é a marca qne domina na atuali�
que "ia a aua nece••idade de

perfumarias, prefira s.mpr.
as da marca.

Ador.�ão

A Italia e os Ju"
deus

1\10 U - AI ••d.ld.. a.\i
•••ita� apr.nda. pele I.bi••t.,
ea l' de lettmbre foraa ,ahli-

.

..da. gat•• , D4Iit. p.l, �GA.

:l.:ITA. OlICIA.L�, quado p.... -

ram ••atrar t. vigor. TQdolol
jude\l8 ••\ra.ieiro. lIeriel, portaill�

't fl:'í� ��:.�t���i'9;)�

Rua Felipe Schmidt, 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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) ••• • • IllUDhz .�Il"...t.. pO"�" "

e t!1161110.. .... MUllld.

__ 'o"". _, lêa UM 80M a "apIQ. eon........'m.d••

••••, que .fifl atem.cma bat.rla (2,5 .lI'Ip.)
'mme..... dur...�·'••tI.

wenda em tcd•• 81. fII•••

•• IIII'S II!...am.

.Ifolar Sch.
Emiereço Te'ltu.: DOL1'. - Caixa p>gstal, 32

flS. FRANCIICO DO SUL- STA. CATARINA

\AGiENCIA �E VAPORE�

8eropanhia Salinas Perynas=Ric
Prl"" Torres .. Cía. LImitada ·-RiQ

Nave,a_. Irasileira Limitada-Rio
NaYe,açi� Caasfrlense Ltda.--Cabo Frio
Vandenaraluto & CiCl.-Santos

VIA8E:NS DIR�TAS PARA O PO�TO so RIO »EJANllrtO

NaVfiafãg eatre BUCAREIN (jelnvile) e: S�NTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE IANf.lRO, Glirlta·

mente. sem traniliJr4.
Tem �sempre vapores em "rifl, cMrregr;mrJo

Encarrega-se 4ffl classificação, mediçãQ e EMIA�QUf. de
'�'i tc,das as especies .Ie matleiras serradas. beneficiaJas e em
,

téras etc., cereais e mercaderiss em geral. para �u!\lli4uer
porte Qg N.rto eu d_" Sul do "alll. bem como Fala e Exterior

""'ít;éé.e' eilflll.5 de importlç�.� do País .UL II. Ex'
terier, ,ara 'I.embaraçu e redts��cho para

as ..raçll.�\10 interior
a'J3Vlil ilA 1. »:1 'l!JltftO AIU6AZ'M PftOPRlê

•
:�IIY180 .�.AN:I:;!qr !A"'1a-Pllit' FM9Nfgs=r

Banco do Brasil
lapUaI

r••o de reserva

10&.000:800$800
�259.74a:100$ooo

BlIFiCUTA TODAS AS OPERAÇlIiS BANCARIAS

441ft\JeIAI E C€)RRlllSPONDENTliI ��eDO e PAIZ

�*A L061Ai. RIA TRAJANO, No 13

Abena. em conta cerrente. 0S segúintes] juros:
.,. 139. ]ar.as (COMUCIAL:SIM LJIIIT!) 2% ara
»q,. límrtadoa (limite de 59:0eO$) 3% ala

Dep. populares (idUl de 10:800$) 4% ala
Dep. de avisB prévio (de QJa.Í5ljtler qaaatías, com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
eom avise préviQ de 3�dias
idem de- 60 dias
id_ de_,90 dias

DEPOSrrOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
Ror 12 mêses
Com renda mensal

Oa:.... ITA .. '.,. Rwa

MOa: C
FLORIANOPOLIS

K"it°AS"IN.4 ..

Veles e {tIvlagn
Matriz

-

.

Filiais em:

Hlllmen_u, CruzelrD d. 5111,
Jainvile, Laa.s, Laguna, Sã.
Francisca do Sul

MOSTPlUARIO EM:

Tubarão

�:'

··I����----�it1

1\

�� .

--

I Em loteria a sua favorita ELETR!Ci;).,
TIM SEMPRE E\1 STOCK E A' Vf,NDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-

]OURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A 'E'.ét�t1��
Rua João Pinto n. 14 .11:.6.. a. MI..e�

ACABA DE RECt..BER UM FINiSSIMO SORTI.
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

ND�Estreito Penta do Leal

IBIL .... ETE&

Federal e Santa Catarína

NOS CLt\SSIC05 ENVEL@PiS FECHA�OS quinto-feira
22 de setembro

.

��:

ALUGA-SE
Caaa no Estreito

(João Pessaa)

I

f

..
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A G) ZIET
Dr� Alfredo P. de A-r-a-u;-I I Accacio Mo-I ��áICUIO de qualquer

MEDI,,,�f'O reira t ,� estrutura em con-

Especialista em moles/ias de creanças, nervos
em seu escnp- � ereto armado

!::t�/�dismo e motestias da pele tório de advogacia á rua � e ferro
Tratamento do ernpaludísme e das melcstízs da pe- �.le e nervosas pela jlutohemo/herapia Vlscende de Ouro Preto �
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro. i 3 I 70 Ph 2 IT f I 584 _j

n, ·
- o,,�: 1 77.-

ele one, .
'

Con3u"as:-Das 8 às 11 e dasll4 às 16 horas

t!COiX3 "oS!ol,�o. " _j
�

I, .�I . Dr.Pedre Catalão
�! &iplomaCif. pela Facul- ;

dalle de MediGtna da.

I· Baía
L-iQteroQ i anistCUlte do

i s.Yiç. ti. pr". W.aec
Ex-intCle. .t. DislJensariQ

�il,a Lima
Ex-adju�tg dQ Hospi�al
CrafE. G.iule c SnnatcvriQ

MIlIM'el Yil�rillO
CHBtu médica dr."tca das

I'I molestías da ,-

fiA1UEÇA IS PU.�çQ

C
.

Especillista em

U r It -'IbaNA1U.i, �APt.�TA B �t)�VI:M5 ��{)N5mT�RI� �
19- Rua Trajano =-18 �

. H:�!�IDEG�Arla � Sucursal:

l',D:ariam::te �.S, 16.�'1:�J � Florianopolis direção: Engro. OMAR RU p�

����-qt��� .�r -

>.

�----------- r;���--�'-���
Dr. S á u I o R a mos Curso d� Maquinas e Pilotage'II··

J

Dr. Camará Martins
ME'Dli.Q-ESPECIALISTA EM MUI.ESTIAS L)Q ESTO-
,

:MAGe. INTEiTINe, FI�ADO E RE�TQ

elmA IRADI\lAL DAS HEM8RIll'IOIBAS, SliM <iW&..

�.

RAÇÃO :i SEM 1i><aR

",NSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente dali i ás 7 da tarde

Moleetias e Operações
" dos

01...1-108
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
tio serviç: de . lhr.s t' oto-rhino do Centro de Saúde

I'C r I, nai.o. ols
Membro déi Sociedade de oto-rh.no laryngoi- 'gia do Rio.
Cbi1Sl1ltàs diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Pretb. 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim Madeira Neves

Fo- mario pela Faculdade de Medicina da Univer-
I' �i-:;?d ç, do Rio de Janeiro

., I

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Censulterio. Rua Vicof
MeIreles 1�

• A', 10,10. lias I as 4 11..
.\
'RMí'.cfa: Rua'Visronde
... de Ouro freto, 42-
Fone: t.n&alteri., 1405
Fone: R_denal, 1155

Dr. Claribal
te Galvlo
ADVOGADO
Avilalaes lamlgos e

8BUgOl censtltuintes que
reabri. MI.t ueritoriG de
advMaeia e centinua a

a&:tltar chamados para
tnb::!har em qualquer
tomarea do Esté'do.

atcrltorio: R. Deedoro n',15
FONE 1.665'

Desem bs rgador
Sa�vio Gonzaga

Planta.execuçãc, fis
calização e direção
de Obt8S
Aparelhamento com

pleto para constr-u ..

ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro

ADVOGADO

Fua Trajado no. 29

�edro d. Moura ;::1
At4v6gado

Rlftl TrajaR., rr I sobralfo

Telc'ph$Re O' 1548

Ribeiro
Enger�heiro Civil

PalaciD da Caixa Ecauemica

1· Andar .. Apartamento
784

J------_ ---................__.

Caixa Postal,

Especialista em motestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgíae
ginfcolugia do Prof. Brandão Filho.
Lx-Diretor CJ >,::,tituto de Previdencia Clínica do
Rio.
Ex Sub Diretor d.. Serviço Médico da Assistencía
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática espectattsad- Rm � 'r;:.�·.YgJ�
Medico do Serviço de Hígier.e Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de F'ortanopolls.

Doenças de senhoras. úro!og--ZQ
Partos e Cirurgia.

Consultorio e Residencía á Rua Visconde dJ Ouro Pre
to, n'. II - Tel.-'OOe -FLORIANOPOLIS.

EspecIalista em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginsecologia, (do
enças das senhoras) e partea,
cirurgia do sistema nervoso P,

opmaçôes de plastica

PRRPATIArvi:.S,� ALUNOS PARA EXAM!6 A 3&. "....
IQUINISTA,$, PRATICANTES DE MAQ'3INA� UM""

RISTAS E: A TUDO MAIS QUE SE REPa. A'

,I
.

ME{;ANI6A MARITIMA.

'.' !.r�T I h -;;SAD(J8 DEVERÃO DHUftl.ft-JE �A. iB,. I:<:ULAMPI6 f)08 REIS VALE
'.

LARGO 13 DE MAIO, 41

FLORIANOPOLIS
,UI ",�,) "f,- todas as moles

llô;' dos olhos
Cu'. i)(i ,it. ftl)C'" i;ll"CJii.m(�ntl) na especialidade, tom o dr. Pau·
lo rfnw. no :iC1V;ÇO do Prof. Dav�d Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecldade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua Joã.o Pinto 7 sebo Tf'lefone 1456

.;_�����.�:���-�u�_.��.��_nte s,_�..eiiiiiiiiriíiiiaiiiiiii.5iiíiii7iiiiiiiiiíiiiiTiiiiiiieliiiiief_._16_2.1iii. \�Dr. RicEád�i I�'
-

�\.. --'-----

Gott-smann� Dr. Aderbal R.
�da Silvai
Advogado

P�T5N'd:N;;:mbro.13 sot�
Fones 1631 e 1290

Dr. Carlos Corrêa

Partes - Melsstías de
Senhoras e

Mil.atias .te eríanças
Diretor 11& Maternidade
Mellloo do Haapital

(Curso de 88pHializll! \0 em

moleatis8 • ".horas)
�tende na Maternidade
até ás 8 112 da manha
e á !aice - C"nsultorio:
ANITJ;\ 'GARIBl\LDI" 1� I

• ,Ii I I· I '". -.< ..... " '"

Ex-chefe da clinicá do Hospi.
tal de Nürnberg. (Pccreeser
lndérg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Tratamento mtHlem" das
mowstias do fJlllmão

C<9flsurt.-R. joâo Pinto, 13
1 elefoae. 1595

Re.s. HQtel Gloria-Fane 1333
ComwltlJJ das 13 ás 16 hrs•

I
II ,�..'","",_"'�_"'__�'• .t.;;o( "'� ..... !. ,,,,",� .... � �

-��-----'----- -

=.::.;.. .\ --, �;..,�:;��._---' :.:' -:.... '

.. ,.

-

.....�.. �
.

.'

NOVID�DEilsÃi11ÃLTÃ5�ÔEéARMOÇÃSPArfÃ I.'
INVERNO a 12$ e 14$ t

IS"�F:tas DE VERNIZ DA MELHOR I
QuAUD,::.DE PARA SENHORAS. A ao•

. ·:.xHNELOS. TAMANCOS, CINTOS, ETC"
;." FABRICA DE CALÇADOS-II.&....III...

,

A LHEURE:UX
.' Secção de vendas�RuA (..ON. MAI'RA� ·38

CON�l)LTOruO-ftua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 I ,2 horas,

TELEF. 1.2RS

RESIDENCIA- Rua Este-

I'
v

..

es [untor N. 26

,r�lJ;F. 1.131
------

'-, --' -"'."'1.. ••.

Dr. Miguel
eoa�aid

CLINICA GERAL
Vias Urinerias

.

.§!. 3dna. tIS I! tn$. I g'--:- • . d 4 -::u '. DIZ_ .1. I 7
-

,.

Beleza I·Conforto,
________� �=--�--��--------.-,$,_..:-ç_t"=·-d�.__'2F_a�_PN__n __

Bom Economia··
nos Trabalhos do

DistlnçlO e

Só
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDU'RO PICCOLII"
Enge"heíro Oivil

Ij Profhssjó�ais habilitados pa ....a Itodos J..� .9 rarY'lCDS de engenharia" ;

Administração. construção e reforma de prédios com.

pagamentos em prestações

Projétcs em geral

Escritorio central: Rua 71de Seternbro, 47
Port,o Uni lo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notiêlás"do'-Ri-o
do Peixe

- .

da CulturéjparodoxoUt........ sacer?�"iOte, um .,.edi-I
t.�O e um car-l

rasco Iser realizadas quanto antes, afim
de atenderem-se melhor os inte- PRAGA, 15 -A comissão I Ha tempo: atrás um a�igo I a capacidade �ara julgar. réta- �aílte d� uma de!JJ,,)f3Ve! e�uc:2çi o
resses não só do comercio ex- de quatro juizes que deverá julgar I meu me falara que He'Hlque mente, e extraindo dos renome- mteletual e

.

moral, de U' 3

portador como também da pro- os perturbadores da ordem públí-I Stodieck, um dos moços inteli- nos circundantes ideias proprias pseud�-cultura. '.
. J ,

pria Estrada, cujos serviços com ca através da região sudeta per- gentes e estudiosos que temos, e isentas de todo preconceito. II F�fJar o espmto: fazer U��',�
o assombroso desenvolvimento I

correrá cidade por cidade, acamo f come�tára, em palestra, sobre o O p'W{;,esso, de educaçço, como um l�strl1�ento de co�preeos;\',
reclamam urgentes providencias,; panhada de um sacerdote, de um I co.nc�lto erroneo que, em geral, Si! �abe, Implica, a passagem de i

de d,sce�m�e�to, de ) IZO, � I)�
'mérlico, de um carrasco e assis-l prmclpalmente entre os moços, se noçoes do conscieute para o sub vez de.comerk l� �m uma d:

I
tentes. tem do termo euhura. 'consciente. As ideias bem assi pensa inteletual..; rai é o ver da-

I As pessôas condenadas á mor- Tem razão o jovem mestre. miladas se trasladam para a' esfera deiro �e,ntjdú d� cultura.

Acha-se quasi concluide 0ltel por agitações politicas-sendo De fato, para a maioria dos in- do efetivo: convertera-se em sm- Iod,v,d�0.,s ha, opulentos de" ,.

novo e amplo armarem, locali- para isso indispensavel a unanirm- dividoos o lermo - cultura - tirnentos, regido pelos quaes, o I cões adgUlr:das de s:'guoda n H.

IDeeadio zado dentro do quadro la esta-l dad� de valos-têm rlireito a um significa mo conjunto de coahe- individuo exerce os S�U:I ato" ja que se ',e�lam perpkxo,;. p ',' ,

.

:. I ção, perten�elite a �abrica �p.1 apêlo á clemencia. Não haverá cimentos. A realização da cuitu- espont�neamente. Reage de modo e�lhr um )u:'zo (> CLH�, r� 5i�f!:.�Segund? nehcias vmdas. de
i Produtos Suinos da firma FreI-I entretanto, em caso algum, prorro- ra estaria então superiormente dekr�lOa(:b ante a� cousas, �e sêbre qualquer f��name,l, .

natu: .j

Caçador, ,Irrompeu �aquela, clda- tas, Assmann & Cia. Ltda. o,

Igação
do prazo de duas horas encarnada em um professor uni- acoruo com a maneira de sentu I algo complexo. Estão mais �oP,;,�

d�, ha �Jas,. �m vlOle,oto mcen- impo�ente d�posito•. tod,o de al·1 entre a sentença e a execução. versitario, de espessa eru lição, que _formo� �om _uma opor,tliT:a te.
da cultura q�e c�-horw:��l Igi� �dio na �abr.'I_a ,de Palitos «Mar- venana, é aliás ,a, pm�elfa COUSo T congestionado de noções e ca- co�tmea ,1O!I1tr,açao de. ideias, i ra�e . n� a�-rçãO corrente, [L;'f!m», de cuja hrm�, é um dos trução de mate,rlal, existente "". ITIPOGRAFO pr�z de expôr, com abuso de pois, .«3 idéa e Inheren�e a todo que J'tc!pli�.o"� ", seu le�tel:',I-

SOCIOS o sr. P. EmlllO Assmann, te. trecho da Via ferrea, e sera técnologia, - a �cude ilerima o sentsmento que se distingue da mente na obser vaçao anda <J

abalizado capitalista desta Vila. dotado de um desvio proprio I p
. sob o ponto de vista etimológico oura sensação infoTiIl,;'. D ,i c no estudo experimental. TorJj .-\

S d·
' .

. rocura-se com uraencla r 1 I I
,- d' - I' -

egun o conliegUlmos averiguar, I h f f _ pbd e portanto [alta oe C.Mt·VI e valor de uma verd'ld�1Ca edú:::a- sua eru Iça0 Ivresca nao se' -;.1

03 prejuízos foram avultarios, Viajante 'I untl uOt� Ipoogra Y't e ed-se ptOpicia á confusões teoricas mai5 ção e 05 per:gGs d� um" edu�a-I áqueJe mais que para fa!sear-;.',:�hd·
re erenclas. S ln eressa os ' ' ,

'
.

- doe an o-se o estabelecImento d d'
. . . 'lU menos 1 •.ccompreenslVeIS. ção faI�a.

I
a vlsao as cousas, q!Je de Id-

d 30
evem trIglr-se por escnto, .

' ,'. ,

"

I
'

apenas segura o em, contos. I Entre os visitantes, que ulti- .

d d> dá' Não obstante a eruJição pClde Se a vcstuncnt& eSplr.ltu3!, Isto tra. manel:a sena maIs u"dJl e
menClOnan O or ena o ( ge ., � .,. J'

. ,

I
mamente paS8arlim por esta ?ra- rencia da CID L\DE DE Bt U e costuma ser precIsamente o e, a SUfua (,as IU�la5 ai ,:j!JIfl :H5, • mais precisa.

. ,

IDspe-:Ao ça, notàmos o sr, OHio Garcia, I MENAU-caixa pastaI 57- c<!ln!rcuio da verdadeira cultura. e dus c.onneClr,1eíÜ05 acu·allhdosl ,Quando Socrates queria mfu':-

. .

. Inspetor da Fazen('�-1 Estadual, BLUMENAU. Com efeito, esta não con�iste ta�' que fo�a,m modeland3 a a psique dIr alg'j�� ,noçãO em um (;;.,:;
Procedente de CuntIba, em ,;;om séde em CruzeH') e o sr. lo em amontoar Da men.� noh· do SUJeIto, pudes�e, em mo;ncnto seus dISClpU,OS, C9meçava r ..,t

inspeção aos s�rviços ,da Estra- Anto,nio �ucio., ',ospetor Escolar I p'.' A' R A
;::I'IS acerca da ciencia. da m?'al ,dada, o5t:nt�r-:;e a�s. r,ossos olhos, traze·lo ,ao pooto ,d.c. palt,d!i f>,,';.

da, passou aquI, no dlll 10. um de Cruzeuo do Sul. e da arte, co;no em desp,·)d·l}, como a m,jumentani'\ corporal, element ..r, a um eStado por Il�'"m

trem �edpecial conduzindo uma Tarnbem nos visitaram, em antes de tudo, dcs lb�t".',uks veáamo"oos cob,:,rlu'l com a� dizer de virgind''ld<.! intelelu: 1.

rOllliti�a da Diret�l'ia da Rêde dema�da á visinha sé�c distrital I Spln-t, Viagens.,
q�� a impedem de adé'lar u.m," I mais desarnnnicas e ub ,ll[d,,� das L(lgo, mediant-: o seu s,;;t'·l· �

�e Viação Parana-Santa Cata- de Iplfa, algumas autüfldades da I
Tnri sOIoe (;a-:a tlhll.!de compre<.::ns:va e de dluglr I roupas.

de intcnogaçõ<!,J S!j '1:5�iV':S e

nna, comp(l�ta dos srs
..dr. Ale- comarca de Concordiar entre um olhar peiletrante sobre o

cam-I �queles. que nos parecem ml1i, coordenadas, () lil, levando, corno

xandro Gutherez, Supermter.den" eles ú exmo. H. dr. Juiz de po da arte, da IIlOl'al cu da sablOs. senam estupefatos, com o que pelll mão, ate a idéia qu.�
te; dr. Linneu �maral, ��carre- Direito; o promotoi publico da c.iencia. incl9mpativ�1. e dis('.(,rde de eua I desejav� in�ul�ar-Ihe, e laZlil qll0

gade da Supenntendencla, dr. m,,:sma comarca e olltra� pessôas Antes do que em um pruces- rou;)agem Ideologlca. o propno d"clpulo êl surpleCL:'
Flavio Lacerda, Inspetc.r Geral de destague que Vlelfam em sua so de acuffiull!çãO, apoia-se, po;s� Apareceriam nda prer.d"s a-,I desse. naturlll ente em v;rIUr1e
do Trafego; dr. José Madureira, companhia. Ranoeulos Prismaticos a obra cultu!al cm um previo nacroni.::as e irredutíveis a qual daquele encadeiamento bgíco,,;
Chefe da Via Permanente; Ra.. Outrosim, passou por esta o BUSCH procesw de desinicgraçj() dos quer conciliação de ideias, amoa- perfeitú.
miro Emerciano, Ajudante do sr. Carlos Limmer, inspesor Re- elr,m'3nto� que a torpeza e a sin- t.oadas sobre o espírito, em vir- A idéia alcançada de tal mc-

Trafego e dr. R?meu G. Pe- gionul do Banco Industria e Co. Joalheria ceridade diminuta do ambiente tu�e de uma Bt'rie de sup�rp95;- do mercê de! exercicios da su 1

wira, chefe da 5a. Residenria; mercio de Santa Catarina, que
ADOLFO BOETTCHER s::lcial vão depnôitanc!o s0bre o ções inexp!icdveis, ju;!to 11 un5 propria faculdade de racieciniu

com séde em Herval. Da liw'!ira se acha em viagem de servIço. I
Rua Felipe Schmidt. 11 e;pieíto ã maneira de unu crosta I calções remendados mo.trarú'm e de livre exa!ll�, 5� joccrpmsva

palestra, que teve com 55. 55., -

que obstrue a clarivisão das COU" alguns ulTla casaca de cortezão e definitivamente. como um tesouw,
durante os poucos lnnment05 em

A
5a5. Só depo;s de:ta o��eração á _cabeça adornada de cabelos á bagagem intdetual. E' ;) COiJ"

que o trem permaneceu nesta es- t n n ç O.... O poderá 0 espmb diretamente, comp:idos e romanticos se alç(l·1 trario da educação dogmatica ,!

tação, o sr. p, Emílio Assman!!, � adquirir noções relativarn;:n!e ver-I f,ia uma ridicula cartola contem- I essencialmente memmi1d, em q\l�

pudemoli concluir que a Estrada dadeirlis e formüf conceitos mais porancs. Fruto de uma cultura I algun, fazem repousar n:',nea-

pretende, brevemente, instalar A Marmoraria Carlos Zech resolveu braixar os PCl:ç,)S dos ou menos exatos acerca do mUI)- heterogenea, desarmonia falsa, este mente a cultura. Paa t:b!t·h.
lle�ta estação um novo desvio, trabalhos, que passarão a ser os segl.lintes: do ex enor. Ne5te sentido a cul .. homem jUntan8 ii um fundo la- na realidade, é mÍster, QU:ltd j

fi.:ando tambem assentada a cons- PREÇO ANTIGO PREÇO ATUAL tura nãe impor' a num adorno cobino, moderado e cou;o que se chega á idade em que'é P"%-

trução de um espaçoso armazem Letrali $m relevo 1 $000 $700 senão, ao confrario, nUlU retorno opresso, por preocupações resp6i- sivd libertar-nos do «magista
por conta da Viação. Esta no- Letras grauadas $800 $600 franco e saudavel para a nudez I tosas, acerca de hierarquia social lix.t», proceder a UiXla éi'pé'cie
ticia, como é natural. foi rece- VAZOS de 40$, 50$, 60$ e 80$ por 30$, 40$, 45;r> e 50$ i�genua. � import�nte, () primor-! e da autoridade �ma dispusiçãe. de revisão da� ideias adqu:ridAS
bida aqui com geral aplauso, Crnzes de 35$, 45$ e 50$ por 25$, 35$ e 40$ dial consIste em d:u pensamento i sonhadora contrariada por sua re; anteiiormente da6 noções emprF.,-
ppis justificam-se tais melhora- Monumentos por 180$000 I --

-"

" tadas e lornar a adquiii-la� pJ,i-
mentos dado o grande mOVlmen" Esses preços vigorarão até 1 5 de outubro.

,

tI latinam�nte, sobreludo, CCin ti "

to que Se observa em nossa es- PADA-RIA TRESK 1& fi o::riterio organico, de rni'ldo (jlj,\

tação"I�e�do de bcsperar quhe 85181, CARLOS ZEOH .. I _ R II hO conjunto constilú,a d urnad Vi8ão
sas uh ISSlmas ') (as ven am à Cáe. Frederieo Rola - 75 armolli(')53 e ilffip a a vi a que

infiúa na harmonia, correlativ11
da conduta. Sé isto póde sillfil
ficar uma verdadeira cultura:- ( )
conceito habitual da mesma, nã 1

é sinl'io um paradoxo falaz e per
nici"lso, que tanto mais nes 1I1heu
d� posse dela, quamto Cl'ais sim u·

Ia t

apr$ximar-nos dela •..

pela àisciplim: ut.litaria e pLii
ca da vida atual. Esse conjun ()

Vdl iado não seria Senão a res: \-(Helio Cabral Wendhausen)
Falecimento

Novo armazem

A 26 do mês transcorrido,
faleceu nesta localidade, inespe
radamente, a sra. d. Maria
Trennepohl, esposa do sr. Uer
mana Trennepohl, antigo e esti
medo morador desta vila. A ex"

tinta, cuja morte foi muito sen

tida nesta vila, teve concorridie=
sirno supultamento.

Vísitando-a V.S. cons!atará que este estabelecimeto
�rabajha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
tambem que se trata duma Padaria Cjue se encontra apAre
lhada Cf m todos os r' qu;titos (e higiene.

CHARLAUTH,

Companhia Nacional de Navlga
çã_' Costeira

Movim'ento Maritimo ..Parlo
RUA LJEODORO 20

Floriaoopaliau'

I HOTEL ANDRETTA IIo MELHOR DA PRAÇ",
ACOl\!lODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- �J

JANTES E EXM.4S. FAMILIAS 11
TRATAMENTO DE PRIíVlEIRA ORDEM-CO

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazern de secos e

molhados
Santa �atarina

é o creme que revolucionou. I)

mundo velho, e, óra revoluciona s

AmeI ica do Sul.

..

cargueiro:
,

CHARLAUTH
tJ Paquete ITAPURA sairá á 17 fJo

corren te para
Paranaguà. Antonina,

Santos, Ris de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceié,
Recife e CabedeIo

Cargas e passageiros para os demais p0r
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

O Paquete ITABERA' sairà á 21 do
corente para: não é um creme comum

nerval
CHARLAUTHI

�

1.��..IIC iIê�ii �••J �

Lill'ha diaria d. limou-
sines 'de luxo

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

che extinguirà as sardas, paDO'
cravos e espinhas, e8m a minimii
rrritação deixando-lhe a cutis.

limpa, macia eifresca.

Alegre

AV·lso' Recebe-se cargaq e encomendas até a vespera das;saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a..

t�stado �e vacina. A. bagagem de porão deverá ser cn tregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida. gratuita
menté para bordo em embarcações. especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS l:lADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTElRA

Para mais informacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOSO

lJlIi! • ItajaiFlorianopolis
··-·-. .w_.__• ••_.�

Radias
SaíJas àe ambas as cidad�s das

.

7,30 ás 8 horas da
manhã e das 3 e nvi3 és oi, horas da tarde

Informalões em Florianopolis cn.rn os

chauffeurs Acacio Braga, Boneco. Gury, jóca Jesuíno e Otavio
Pinho-Telefone das limousines 1.222

Em rta;at -No C"fé Cahfornia, com o proprietario.

.Para seu concerto, procu
rai a Casa Musical, que con -

ta com a oficina melhor
montada lia capital.

Rua João Pinto, 12

,

•
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A GAZETA, 16•.9-·1938 Florlanopo.lis
--

Associação dos Cronistas Desportivos,

A corrida

autDmobllfsti-ltico
e A.C.D

..para que se ache u�� fórmul:_ co�ciliat�ria. ,.

d 25 Que sejam coroadas de êxito as boas mtenções do alvi-
ca du ia negro. são os nossos votos.

--------�------���--��----remlo de 30 contos. fiara o venced�r _. Lira Tenis Clube Fio-Convidado o prefeito Prestes Mala • 1&

S. PAULO, 15-E�teve ôntem, ás 15.30 horas, no gabi- rlRnUpallS
nete do prefeito, a diretoria do Automovel Clube do Estado de 5.

P d G S
�

b d 24 de Setembl·o de 1938Paulo, constituída dos srs-: Otacilio ie ade onçalves, presidente; a a o _, ás 21 horas--Vicente Teixeira ele Assunção, vice-presidente; Garcia Pires e Fran- ,
cisco Pinto Fceir l, ambos membros da comissão técnica. GRAN [') lOSA SO iRE 1E DA

Patria" ean Os diretcres do Aulomovel Clube do Estado foram cienti- PR I fv'lAVERAficar e ao mesmo tempo convidar o prefeito Pre.s.tes Maia para 8s-1Bento sistir á próxima corrida de auto.moveis que se realizará no P8caem-1. b�. dia 25 próximo. e que é a primeira prova automobilistica da
D' 25 de Setembro de 1938Contlnuaçlo 4a 28. pagina série de outras anuais que serão.promovidas, sob o patrocinio desta10m I ng?, _

�iS senhores, em traços muus gerais. o que foi _o assseiaçãe. I
.. - as 10 horas da manha � ..

a�c,nt€Clment() qu; t':�memora�og. c�m suai:. fausas ma�s
.

Na refe�ida plova esportiva será disputado o premio ,"(0- I A b I
.. "

Ge ral O rd I" na ri
e

adiretas, Não podemos citar Os nomes de .OUOi os brasi- metere e Industria de S. PauloD, no valor de 30 contos de réis. I SS em e Ia
Ieiros que para ele concorr.eram. Lembrarem.o� ,apenas o Jã se acham inscritos para a empolgante corrida de 25 pró- I inome de ,um deles, �ú maior deles: José .Bomfaclo de An- xima cs autoraobilistas Nascimento Junior, Francisco Landr, Abru-

E e c;ão du Oiretoria
drade e Silva. o Patriarca da lndepedencla. nhosa, Domingos Lopes, além de outros esportistas brasileiros.

Senhores, esta comemoração cívica crcou-nos uma

oportunidade feliz: a de dirlglrmos um apêlo á vossa in- Os jógas d. domingo Sábado, 8 de Outubro de '1938
teligencia e á vossa bõa vontade, () Brasil se empenha R· G d B -, dA·

.

nesta hora de tantas rnceru zas p:fil o mundo em enérgi- na Ia I ra.n e ai e e nlversarlO
ca campanha de btasilidade c de naclonalizaçâo. Sabemos RIO, 1S-Domingo péximo vai prosseguir o campeonato I D P d d M

•

F
74Ai!iiAiii"

t· t d at
" ·1 t

'
.

'

. douí I' d h bi id O FI' r. e ro e oura

erreIq.ue (IS sen Imel�,'�S . �

e pa r,la,.t: ue �a":'lo.ttsm(.J: a qUI- caneca, co� 1'.1 rea ll�ção as qua��o a rtuais parti �s. ,UlDl-1 Advo «lorem-nos, mas crianças na escora e, prlncipalmente, no lar. nen= (�t"rr' .J_ !_!_� I __�.- .i., nm ""<1 5�otns) � nao heveré ne-
Rua T

. ,�gR 1 (sob.)vpelamos para que cooperei'< nesta c uzada benemérita e nhum granr ,;,,' m'W�"t 'l tabt'la: 80- lII.IIaF rajah1,l()_' 1II.
sadía, incutledo em vossos filhos o arnõr ao Brasil, a no- tafogo x A\.;�: ' 'li �gll. �'á., Cnstovão x Bangú 1l.S;;'BRO !!ção de que é o Brasil, com exclusividade de qualquer e Vasco x f:k
outra, a patria deles. que devem ereg-r no s.intnarlo de
W3 devoção patrictica. Figueirense F. C.

Senhores, sabemr s ,

' ·f.:'j;;tUdla'� �Iegan�o Na reunião da diretoria ante-õntem, em sua séde- social, foi
preten O�: cornnrornissos r ",inm contrariar a ln- eleito secretàrio do Figueirense o nosso distinto coléga de redação
tegração de b a;;,df:r �; ;' li i<.1ade nacional. Nio de:- Ir. Flavio Ferrati.
veis porém tja:- VI,)\I "l

..
, las eJganadoras. Entre outros aSlur.tos, foi ventilada a questão entre o Atlé..

,\ qu ,rJ,J: ,,11 ,.ar os vossos sentimen- ... .. IUI

��. I- .' l� 'o�h,ctm, sem d�vida, a altivez ����������������������������������
i:lts pÜV()� " �1'::h.. dííO� Porque deveriam saber que nlo
admlt!remos cm nossas patrias a exjstencla de mi·
norias raciais com direHos definidos. E quanto a nós 05

brasílelrcs já disse o grande Lauro MUller: «Quem nasce
no Brasil ou é brasiieiro ou traidor". Não haveis de que
rer para vossos filhos esta pecha indecorosa

Não haveis de aspirar para �les uma vida de

agitaçõrs e�tereis. de conflít05 continuos que infallvelmen.
te advirão, se eles-por ddlciencia cu erro da educação
que lhes derdes,·- pret€nderem permanecer á margem da
comunidade nacional.

Senhores, cooperemos todos no engrandecimento
da grande Patria. Ela é rl')ssa. Não é de Brasileiros des·
ta ou daquela raça, desta ou daquela proceiencia. Nlol
I!' de todos os seus filhos que a amam acima de tuio e

,acima de todos.
Devemo� ter orgulho de pertencer a esta I )atrla

. wande. bela e futurosa. Erguemo,la em sua juventude ao

plano euperior das velhas e grandes nações civilizadas.
Ela para figurar com? estrela de primeira grandeza na

constelaçAo dos palses cultos, tem tudo: riquezas notavcis
e filhos indiscutivelmente caplles. 5eilmul di�nos de
seU!� altos e ,gloriosos destinos. Senhorer, tudo pelo,
Rrasil".

•

I,
S. PAULO, 15- OlitellJ fúmos seguramente inlcrmadcs

que em virtude de um pedido da CC)ofedeuçAo Brasileira de De!.

fpgrt08'
a F.P.A. abriu filA0 do direito

qu.
e ti.hlt de realizar este

ano o Campeonato Brasileiro de Atletismo, devendo o mesmo ler

'realizado na capital do país.
, Ficeu ainda assentado que o referido certame se inicie -a

.26 de novembro e termine 11 27, devende nêle tomar parte os re

i presentantes de S. Paulo, Dj�trjto Federal. Minas Gerais. Paraná e
,

I Rio OTende do Sul.

í
1"2;0 "Dia da

São

'-luer receber urna bôa
surpreza que lhe será de
grande utilidade, etc., es

creva IS Brandãc: rua das
MarrecA', 35-RIO.
t5êlo par a respo�ta).

Guia do Estado de 5\8. Catarina Três passa
geiros não
eeguirarn
viagem

RIO, 15-A' saida, na ma

nhã de hoje, do avião da Panair,
N. C. 18.937, foram impedidos
de embarcar, pela Policia Mariti
ma, três passageiros que não apre
sentavam em ordem 1')5 seus do
cumentos. Esses passageiros, que
'se destinavam a Buenos Aires,
eram os srs. Ismael Pereira Lyon,
Carlos Fabres Gilyomane e Ll.iiz

I
Valetes Pereira .

PREÇOS A autoridade que impedil:l o

Guía com Mapa e Suplemento 12$000 erobarque, fê-los seguir, em segui·
3$0rn:\ da. para a Chefatura de Policia,50 Suplemento vu

Pedidos pelo Correio, mais 1 $000 para o porte
onde deverão justificar a ircegula.
ridade Dotada nos documentos' de

._s."j'ni_....:e são P,o,;!;2:;S' M

Suplemento 1938

Já está em círculação o segundo suplemento
com todas as alterações ocorridas nas ad
mimtsrações Eataduais e Municipais. conten·
do ampla� informações para a Industria e

Comercio

LI,VRARIA CENTRAL
Rua Fel1Jje Schmldt
F'lo!""ianopolis

•'.'

VISITEM
a A CAPITAL.

o malar stack d. roupas pàra menin... e gar6tas

Rua: Conse·lheiro Mafra esquina da Trajaru)
À CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO

Inaugurado no salãdOe "IOn': �O S S_�_V 10 AIArrecadaçãobre da prefeitura � � -�

d r t d1NI VERSAnros O IC.S a o
daíal o retrato do Inter-

Passa hoje o aniversario nata- Da receita orçada para 1938 �
. . . Tesouro do Estado arrecadou, ate

ventor �ereAU R���AfPs ILIClO d.a exmaL" sra. d: Hedrondma 30 de julho, 29.110:521$550.B'" � I III IIU oureiro da uz, viuva o nos- Deduzindo-se as despezas efetua-
S0 saudoso conterraneo Psmpilio das ha um saldo de 7.106:202$850.

Além das comemorações civi-

'I·'.
da Luz Filho e genitora do eg-

-- ---------

�as ql1e�vc!'!tira.m� de maxi�a Bandeira de portista Carlos Loureiro da Luz. Nomeaçãoimponencia, na cidade de Indaial,

I O dia de hoje assinala i) data

fpor ocasiã? do_ anive���rio da nos-

Alfabo. t.tii4l1Ta natalícia da exrna. sra. d. Maria de pro es-sa emancipaçao politica ( DIA

I
� .AIIf til

G. Miranda Mendonça, dignissi ..DA PATRIA). pelas dez horas
_ ma as 08a do "sr. João J. Men soresda manhã, com a presença de j �ao dança, conceituado construtor.

.

todas as autoridades locais, es- \ '3' Por diversas resoluções foram no-
coteiros, escolares e grande mas- O sr. Interventor Federal re?e- meados Floriano Francísso Anater,
sa popular, foi inaugurado no illl- beu em data de ôntem 08 segum- ,�OIVADOS para a escola míxta de Alto Alegre,
Ião nobre da Prefeitura, o retra- tes telegramas: ConcórdIa; Deolindo Zilio, para a

Com a gentil senhorinha Mau- escola míxta de Sede Suruví, tam-to do Exsao. dr. Nerêu Ramos.;
G '

d'A'1 f bem em Concôrdta; Em! BruckheiI ra oaçarves VI a pro essoraUsou da palavra no áto inau- I «SÃO PAULO, H-Sr. Inter-
J

.

"1 e filha da e ma viu- mer, para a escola míxtu
.

de Vi.egural, o sr. Prefeito Municipal, ventor de Santa Catarina - Flo-
em L.odI�VIGe 11 d'AX'I' g�ndo. em Hamonia; RemImo WIl.

.' -

f" . . ,. f va I la onça ves VI a, con-, dner Tavares, nara a escola míxta ,qu� ao term�nar a sua oraçae OI flan6pohs-:-�? dia 2, proxirao .u- tratou casamento o sr. João Ta- de Rio de Areia de C1m<l, em Ma-I'Imuito cumprimentado, turo
.

terá mlcIO. na _sede Bandeira I vares Junior, residente naquela fIa o Irmã Carolina Corbani, .ara
Paulista Alfabetl�açao, grande pro- cidade de norte do Estado. a escola ruascalína de Aqutdabam, I!
paganda educacional que levará

_

no muaícípíe de Indaíal. i
todas as escolas,. tod?s as prefei- CHEGAM UNS Novas disposieões I'turas, todos os jornais do país e

I

I
A E para a leeioloma decom particular int�res':ie. esse s-

DR. MARIO CABRALMeus concidadãos l A figura tado, palavra de fê d()stIROS Bra- I ofi�iais e 1U"lleas da
incomparavol de administrador sil, revistas infantis, Ielhetos sô- Acha-se nesta capital o nosso Forea Publica
que Nerêu Ramos encarna neste bre saúde e agricultura além de ilustre conterraneo sr. dr. Mario Sqlundo o decreto let 189, de on.
memento de reconstrução nacio- sementes hortaliças, esseacias flo- Cabral, lente do Ginasio Lagu- tem datado, só poderão rerormar-se
Dal, merece o aplauso, merece a restais e milhares de comunicados com os vencimentos atuaís O� ott :

, nense e figura de grande desta- ciais e uracas da Forp. Publica que ]veneração de todos nos. como t d t' t
. .. ..

con en o assun o III eresse .ime-
que nos meios artisticos hrarilei- fizerem um il1tersiicio de 2 lInoJ,'expressiva gratidão da familia dia to (a) CHIQUINHA ROORI-
ros, onde se impôz leIo seu in- salvo os casol em que 03 interessa-

catariut:\nse aos feitos grandio&)s, GUES.> discutível talento. dos contém jã trinta anos de s�rvi'
em pr61 da coletidade, que cara-

Ao brilhante educacionista (a- ç_o_. _terizam (!) governa de S. Excia. «SÃO PAULO, l4-Interventor zemos votos de feliz permanencia Novos pr8fessoresIndaial, cuja direçào me foi S t C t' FI" I·an a a aflDa - onanopo IS - entre nós. para o (llinásioconfiada pelQ eminente Interven- Tenho o prazer comunicar conti-,t Ih ti t b' "ARreOI.a"01', orgu o a ,erra arrIga-ver- núo. distribuind.o sementes. d:- ho�- I �

de, tem o dever sagrado, aeima t I fI t '.

PO
Para regerem as cadeiras de Por-a Iça e essenClas ores aIS as CrI·

-O TEM tUàuês, Literatura, HI�iene e Pue- ,de EJualquer outro muniGipio, de
anças QscGI�res ou q.ue escr�verem ricultura, Musica, Canto, De�enho, 1pahmtear () lleu reconhecimento, lima carta a BandClra PaulIsta de II 1 e Educação Física, MeteorologIa ge- 'Ipelos irlUmeravei8 beneficiGs rOl- Alfabetização. A' referida carta • ,rei, Especial e Legislação .Escolar c I

cebidEls do governo de Nerêu Ra- dá direito tambem a um livro de jlDcpartall!ento de; �"e .. de !3iolo�ill �era! e �i1f��'7!'. _ SOCi�,11
m€ls. O retrato de S. Excia cu- ,

I r n3utlca (:ivll logla e Fllosofl8 do Gmá�,() dí.ln>ca

II
.. -

"história contendo figmas, alem de de Caçad(lr, foram nomeado:: rt'spe-Ja maugurl1çao procedemos, neste comunicados rehltiv08 á agri�ul· ctivamente, os Irmãos Vcnildino,
m.)mento, impí'5e-se, portanto, não tura saúde história pátria geo-I Boletim diario da Esta- Cipriano, Dionísio c Afouso, todos
aomo uma s!mples consequencia �r�ria e?o�Ômiea e ��ucaç.ã� .. S�-I ção Aéro-climalológica sem onus para os cofrfs flublicos.

_da censagraçao geral quem vem hcIto dlstmto patrlClO dIstrIbUir·
_ ••

'Itendo em outros pentos, as per- largamente dito comunicado visto I p
. - .

d d
O tlapao du"..gin um

J
.

d
' I revIsoes para o peflo o a9 •

U
._nagens mais em estaque no ce- ser pron6sito Bandeira egtreitar I 18 h d A

l a' l0 h rao pr8testo a nlao• .J 'd
.

I E' t:" , oraiil e on em S Iit o " ,

nane \la VI a Il&ClOnet . uma relações entre crianças do Brasil. I -I h'. Sovietica'. . -

d t d I d' ,ue °le.

I
HllPQSI�aO I a � ye w ten enCI.a Endereço Barão Piranapiacaba n'l Tempo _ Bom, com n{'bHloli- . TOltIO, 15- O Ministerio don.atural da !ratIdao pelóJ. benefI� I 25-S. Paulo-Ce) CHIQUINHA dade. Exterior apresentou um proteste?lO. _

Um reflexo de respeito pe�a I ROD, íIGUES.» Temperatura- Em elevação. ao embaixador da Uniã.o dos So-JustIça e pela trabalh0 construtr-j Ventos: - De nordest.e com vietic03, a respeito de uns guar-

f
vo e engrandecedor.

P d
a quem encontrou

.

'

,I f
.

, h', .

_E, d S I e e se uma cachorra "fox- raladas bastante frelcu. u8S- rontmrus que aViam peneno governo operoso e. -
"

d d .... A
. . . . t e r r I e r" de cor A's temperaturu extremas e tra o em terfltorw Japone�, per- :EXCla. que ve.mos o munrCiplO

I
branca CO:11 uma orelha �preta que hoje, foram: maxima 18.2 e mi-I to de I1andazawa. Acre�centa c, Atenciosamenteproap:rar �eSl.dlverS')s setores da

a. !end<:_
p::1O nome de �lPE, entf(�-

Ilima 12,3 registradas respectiva-.lque
eSSB

.violação pOderá.
afetar I F1NAIt.'CIAl STAIMftADft S. A.8lI1l Vida publIca. ga-Ia a rua Esteves JUnIor n. 149" ,

,I
_.

," g."I RI'!!.., nu
A

.

1t d I 'd que será gratificado miute aI! 12.20 e 6.45 hora.s. as I e açoes mppo-so\ Jetl�as
( ) F

.

M a P taume:t�r�;n�iv:::�voe:�oras.Cf)� IQ�,��'�.IHjD••D5GOItD•••••�.�{ISB������ I
a ra:r�:�"ent�.�1J or a

Grupo Escolar da séde cOlliltrui-1 ffi I CI I d' i'd I fido seb 011 moldes mais modernos; \� f b· d eh
"

d AI I"'"
.

,�,

,.
rCl! ar Ir ga a pe a �

em arquitetura �scolar. O melho-'�.J a rica e apeus e pe o e a .��
. NANCDAL STANDARD SIA.'

�:�:��p�o�c�:�f�edeco�a�s��f� � D E gl :: ::�! �or���:��dentesdadQ áli _redoviaill eetaduais e ri- �� ALFREDO O EBLING & C IA ft]1"���õiiiiiiiiõiiiii ��iiiliiiiiiliiiiiiiíiiiiiã.1cOIlstruçao de pontas Goma as de l� • 18 l� _
Warnow, Aquidaban e llse, ClJjtiB �'1 Sueessô.·es de Oscar Teichmonn & Cio. •ehrlls agora se ultimam. A cons- �] FUNDADA DA' 42 ANOS ��
t:uçã. de prédi(;)1 para 88 esta· G PORTO ALEGRE •çoes àa Eitrada d. Ferro nesta � •cidade, DO distrito de Aquida, �

�ban, que tão bQla contribuição ao 'rfI6! Possúe 158 máquinas de típos modernoil e �
ill8lhoramento da estétioa Ileral '*' aperfei'_;oados. Dessa8, 16 são de costura •desses dois logares veio trazer, � Uma ilerralhelia, com 18 máquinas instaladas, .,tudo significa da maneira mais • está apta para consertos, fabricação de peças �eloquente o carinho �om fiue o II e peql1euas obras.

*.di,nQ Interventor vem cuidanrJo � Para a confeç1io de fôrmas, caixas para cha- ..
das 1il9isatil quemail de perto di- i4f!/ péus e consertos em geral, pO:3súe 18 máquinas "
zem respeite ao progreslilo, bem G a
el'ltar e riqueza deste patriw0nio • PRODUÇAO DIARIA: 600 chapéus ;
�i��::;;' (;��u�Y:ri���::�i� eS���: � TRABALHAM EM SUAS OFICINAS �200 EMPREGADOS •
u,d,x, �\
ASllim, meu!! earos concidadãos, ftJ

eu dou pGr inaugurado o retrato ��
do eminente Interventor N9rêu
Rar.nes e Toa convid(i) fi aplaudir
8 lua insigne peesôa.

voz

o discurso do
prefeito

�

���������������������������.:: ---------:e�

Fi:r:��:r�1 Standard SIA J
Ha muito tempo que mâos elementes, 1

aliados à concorrentes inescrupulosos, vinham

·!,,:•• I.tramando a mais têrpe campanha de descre-
dito contra a nossa Empreza.

Alguns, acobe ..tadc.s pelos postos que 1
ocupavam dentro de nossa Organização, não

:�,trepidaram em provocar a desconfiança no seio �
�dos nossos prestamistas, eheganIe á desfaça- �tez: de iillduzi .. les a acreditar que seríamos De-

tr...vados á falencla, arrastados peto '�crack" da
Cita.

Outras, entretanto, eram as íntensêes dos j
nossos detrateres.c, j

E para chegarem ao fim cellmado -- o 1que era lmpesslvel conseguirem -denundaram �

a nossa Sociedade ás autoridades do palz, pro- Ivocando, por parte dos jornais ávidos de sen-

I'saclenallsme, no'tlciari{) bembastlce e escan

daloso sobre um pretenso golpe que desfecha- Jl
riamos na economia popular ! 1

Esta��lec.eu-s�9 101') apÓs' a .m!�Otr ic�rridda '
..que se p�uO rmagrnar a uma mSlI.i LI çao e I

credito. Porém, as nossas portas contsnuaram j�abertas e deante des nossos presttmoses amxi- '

llares, sob a chefia pessoal da nosso preslden- V
te, sr, Francisco M. La Porta, desfHai1'a�n cêr- I
ca de 10.000 prestamistas, a cada um dos quais ,I
entregamos as apolices correspondentes ao i,'•..J.seu titulo.

Foi, portanto, deSC;l.riCertante a lição que
aplicamos aos nossos inimlgos, a quem, afina! ,�
devemos agradecer a nugnific3 opnrtul11hJ.llda ":,':,'que nos deram, de testemunhar ao pubUco �em geral que a confiança de que somos do-

liposltarios, está garantida pelo nosso patramo-
nio e pela soUdez de nossa Organização, con-

,it
..:J�.·quistados com o trabalho honesto Q perse·

verante� sob o titulo seguro do nosso presi-
!,idente.
;Temos o prazer de comunicar a V. 5.,

que a FiNANCIAL STANDARD S. A., radiclil!-

11,1"mente expurgada, dós máos elementos, es'tã
passando por ligeira recompnsição e dentro e�n

breve reiniciará as suas o./ierações nelia Praça.
Certos, pois, de conta,rmos com o L'ldis- IIpensava. apoio e c9iabnração de V. Sa., servl-

Imo-nos do ensejo para reiterar-lhe o nussa a

preço e nos firmar.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e creonea$)
,

CONSULTORIO
nlla Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 is 5 hora�

Dr. Arminio Tavares _ODVg�:;�:=iz,
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 áiõ! 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456

T(\mho dito.»

o SJibão

"Vir

alguma

Especíalidade"
--

- J _

& Cia.
não

de WETZEl Joinville
deve faltar em casa

MAR(;A REGISTR�"DA
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