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\ Domiago último viajou de aviãO Walda Crevarizzi, uma interes-
i'é,t:í capital para Tubarão o ilus- sante e gracio3a menina pronun

>'i!'e Interventor Federal sr. dr. cion o segllillte discurso:
i\rrêil Ramos, (ljue se fez acom- Ex(elenti��irno sr. dr. Nei'êll
I »nhar do sr. dr. secretário da Ilamns dignissimo Interventor do

) lnzenda Alí.arniro Guimarães. Pi- Estado.
l, l o u o- aparelho que era da Baile Em nome de minhas colegas e

I' f' À viacã« N ,;\ o l o arroiado te- professoras, cu, a mais h umilde
I' '1111' sr. Fe.naudo Cfle!ho í\la- das alunas venho em poucas p1-
!' :hii('�, Frirn a viajem até Tu- lavras saudar o valoroso, il 'l"fI" lEiít1 virtude da �}io��?�ta na f,flDeçn1 preveeados pe-k·r:,tl em 57 minuto s. excia. i e digno Lnterventor nosso do E�a
f,,; n',,;lo rUPlwjnnado naquela tado. b·:f.�v(bacB;] que calu sêbre Bq)s estlíhaees dos objé*os
f i d i, d e, onde o aguardava- ContLffi��1 �ldl �,;'.. '''!'al����:) c�[,t�dl) ((40 ��t�m'3;iiaU1 p3i!"ti:'Jos.
1<o:!0" as autoridades e CfP8Ci<:!t"
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�,f,,_ flId{'ito Marcelino C:lbnd, f�e S9YS�I!!I�5�n1uart [' ...

o [j"(.�DQ. P2�"'J.3tr,1)U por Da interessante ha a

1 r. "ni:,al Costa dilet(jl' dl-\ LS-I
. .J �,� �iãEl ;;:2?l� 2:il;1l:2)3S do fun- 510t�q', que o predlo atln..

t .nda de Ferro Tereza Cri"l'lla;1 rrh;;, �P'? �S-�ã)f:J feth:ub, g�d3 i O único que tem I
EI llf'sL'J Lacornbe, dr. .J;... �(>. Cm
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PORTO ALEGRE, 19--l',enl dr' (ln ig( s, quP },p'i';'eJlti.' ',,1.')" .8 I fo'1l � • M � ., 1:\ •
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1i;:'I:� ,11. Nerêu f�'·�ti:':; I S �)f'IJ�' .5 0\ U

�.� ,n ,,:n :J. a,?§m, I,' Co�;taR, sr. Alvaro Maga- : itend� ãi@S la:fi?,ti'os e Com-
" Jd���g r E� a,"m:uic 1'llhã.,S' apre ...entou um parecer I bate ã lepra, em Santa

.;'l!g ,; 'dfN.:; qu �::.lJrolUl I em que declo!'3 que o Esta- I «Foi com dupla satisfação que CZltaraE1!â� recehe�t1I{lls e.li se-
•..I'I,..(J i do pode mal'orar os impos- ..

't 1 'd .'''�.. d d
,� � I g�"HÚ) '1U"U;r?d� :]�!) ,,!i{;;: Ü�U- �. to� e taxas em mais de ��e�:lr�osc�na��,evfsftasr:'o lE,,�:�1:� �r����ttG�'�;:�:go�a�:�:E;�-,i :<ir::�: ; j

ç�. i, vintc por cento, visto que d S P I E
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< I A esp3sa ti:> sr. C�rhis !, foi derogado o artigo da p�r �e :r���r �: t:lt�J�r�<leaole�,r; 18 ds jG,gi�10 de 1938--

r." '%;l "; i{i)ff.4;e, �"Aj�1j(llt'll K@'Uka. li Constituição de 193/.J" que I da Federação, que ha longos a- E%.mílD. Sir. diret@li" de A
t.::,: &.

�

�p;; $� e�1coil"rhav7.:1 1111) n1,J .. II p1'oíbia m8joração superior nos não vejo, e em �egundo, por GA2[TA Autorizada
:-,�,11; '!o'M�nt>i} CZhn S';jU in h�nho, : fi'!

a 20 por cento. Ademais, o ter o maximo intflrc'ise em admi- ne�� �iI'ílr�. P&'esQden'te, va-'OW:

I
interventor federal está in- b -l -

d
II"

I
d'" :1e h,o �l.) nu rto rar a o ra 1iI6 reconsLr(]çao e e nR'lJo dD':Wesental'-lhe O in->:. rm�,
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Ir "11 a vestido de poder legiferante. eongraçamente ora r ealizada pelo f ..!../l. ,.a
A localidade toda engaian:Hla, SeYSS.!!llliJuart em q�eGtao, sa�'liou ...se �� ° Tribunal aprovou êsse novl.'} interventor de S. Paulo, �S'1le'�t� agraueCUnerh.O ",es-

('om bandp.iras e festões, aprel'en- FRmn"RICHUHF:EN, 19--0 pOI!' mU;;::gre� recebendo, II parecer. estadista moço, eSJílirit8 ai tálilQell- ta Socãed�da, ��3a ma-
lava um a�pecto �legre � festivo.

sr. Seyss-Inqu'lrt, "Stathalter" da '�odâv�a, ferimentos leves LlO5 t fi"""" te patriotic(), uma das maiores �lle&r� 'íí�'afc@r;;'Ilâ! e iBtilalga,
Cêrc8 de duag mIl pBSSODS e:,pc- Au"tl'ia, foi i�ualmentecncarrega- ---,---

conqlliltas do Estado Novo, cuja c�m ijU� A GAZETA, nos
ravam a chegada do sr. _lnterven- dn de desernpenhar as funções de li}

I
aceitaçÊio pdos paulistas foi de a.u:nJfile::n,,, CIG«F'.®i'a:!'ujl� naratOl' Nerêu Ramos e do Ilusr,re s.-c- dI·ret(',r .lo Club Alpino Alemí'íe, I O n O t"d d Il" i'"

Il .

uma el5pon anel a e que me em-
(D ;â%�t ... alia 'Ófesta do Mo-netário ua F<lzpmla de. Altamuo

que engloba atualmente todas as'
.

moveu.
• � �
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n'..!l bGuimarães,

I secões au�triacas de alpini1Jm0 e A minha Batisfa�io • tauto n��1'lB5 � reaJI��hlla CGn e-
As escolas locais form�mdo al?s. está fiiiado á Liga de Exerci- 1 mai(�r' quando .\'erifi�Q .que ? �ran.- ne'l�d::; 02.0 t'r{n/�í!'�lteJrão••tendo a frente a bandeIra nficIO-. cios Fi"icos do Reich. lJ> dfJ

I
de Estado ::mllil� est.a làentlf1C3dli I A��·�'ll(:nt!1l a opi):rhnu-nal e empun��nd(l torl�::l o:, es- Desde n AnscbJuss a região al- I,"·� e O'· I' cem o novo r�gImem, colabor&l�- dml;)� �ar21 1)�H'iHj!lntaf arolares bandelflnhas n:ilC,lOn:m da,

pefltre da Alemanha cobre a ae' d•.com a t:mao para um liras]! V Exda os rso!'!�o:; nro.vam um RRpecto �arndo a en- refl�de 410 quilometras quadrados, maIOr e maIS forte, e &lIltCi li
.. Q

•• ,
• ,'i:_ II"

tusiastica recepç�o. A? �escer dCI
contra 167 qu!lometros quodrado!'! demai. salientar a renovação que t�si!:a§ fA;fJ ach����raçai() e pro-

automo\'el s. excla. fOI vivamente
na Sui�sa e 216 na França. ge velll operando ,radativamente fU�'ild@ é:.'pr�ç!). (a) fVSnria

acl�rnado ouvindo-se entãod 0 bino A referida regiãc, é protegida NUMA DISTILARIA DE PETROLEO am .todos os setorf\S da ativid.ade I í\1adé!i�erm dg Mourà lFer-nacIOnal cantfldo p_or to �: o;!,
por legislação e5pecial para con-I nac!onal, .

como um do� �n�rcos \ r02�L 5�cret:ari�".alunos_ Ao ar, sll:Ham roJo-es e
servação da fauna e da flora 10- maIS �ltmos.s dQ Const;tlllça.s de ,, .,_, _

hombas em profusao. cais. VfELLSVILLE, 19-Um pavo-I ° mais impressi.onanle é qlle 10 de DQVemDrO, cujos postula- @. GlE:NI�Rl\.L fiOES-----

rosa incendio destruiu na

madru-I depois de terem sido virtualmcn- d,.?s dia a. dia encl1lltr�� Rceita-I Ei'l'EVE NO E. M. E.
Selagem de gada .de ontem dez grandes .l'ese�- te domin3d�s, as chamas volta- çao l!Inamme dÇ)s bras.Ilelr09. P03- RIO, 19 _ Já completamenteI vatOrIOS de petroleo na refmana ram a surgIr dos tanques de pe- ces s.b aqueles lJue ainda se nau

restabelecido, o general Góel
� 1 a-;tuto ...:si) no

A

_I ,·elll"'fll�m�;,,;);�e. ;da Sincla.ir. Oil �ompaní: Itroleo da Sinclair Oil Comp�ní, f'lE·!Dbrentaram .a� novo Est�d�. Monteiro compareceu, olit�lll, ao� itSl� lIl�J I.J � w a� M' �!iJ � Q1'.:lt �, 0, pre]UlZOS sao avalIados em I ameaqando devorar toda a refma- stes 09 negatiVIstas por pnncl- E "C d 1\11" dO.' 'tAI !1JoiI 'ddi' -' ,
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(' ',10,:100,000
e o ares.' ria pIO, na. tlveram, ate .0Je. a co- D
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de' ...

ces e O\�servr�s I ' I d d'
. '. t'pOIS e con,erenClar com ...

• ij {�

I RIO 19 - O mmistro da Fa- Durante °A combate as chamas
1.-. r�ge� �l ';lle rt� Btbre a 5nt��- seu chefe de gabinet.e, cor�llel

zenda declarou que a selagem de, pereceram tres,. pess(las e quarenta I VOO direto çao raSI eIra e e ?rmaI' OPIDI�O Cordeiro de Faria e de receber
f t· s de touca receberam fenmentos. I segura sobre os destmos do 13aIS, [ . ,I lt '1'

,
- - ' _,

-I per uma nas e ar IgO
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t A maIor parte os erl( as sao, d N Y k
' entro o re,nmen e novem ro

I (" 1\1 t· f' l\/f'I dor everá ser cIta com es am- .' 'e ova or' d 1937 A
-

." d !&,elle[<a .ocs, on eIra OI ao J.l-IUO, 19-Na reunião do I d ô d bombeiros ao [e .. percenbagem eSSfiS .

t
.

d G d f
.

F' d J d C pl'lha,s comuna e c r ver e, para ,., t'
.

t S D I t
fIlS 'ena a uerra, ten o COD Ii-

"1',1
(�onselho e era o omer� I I rl

'�.. nega IVIS as, em '. rau C, es ,ou .

d . �l 1;;" •

cio do Exterior, o sr. João : os pro uto'" naCIonaIS e encarna-

R· t é d'
.

t S
. renCIa o com o gener,,, üUfICO

: da, para os prorlutos estranieiros, 10 cer �, l�lDU a, CI qtl� 09 Dutra.Maria de Lacerda apresen-. pauhstas, aCUDa de tudo, procu-�l tau duas indicações: uma logo qlle cesse ,o fomeClmento
ram servir aos altos interesses da

iJ.j sugerindo que seja declaradtl pela Casa da MQeda, das forn:u-1 P."êSiO em Do•• Pe- N O V A Y O R K, 19 _
nacio.alidacla.

�i livre a exportação de teci,

'I! ::�a,d:t��rl�e���I�u�tr:���re esev��: I drito � dr. Marie Anunch�mse nua O avia- .

Como cb�f� da Nação, deseio
:11 dos para o exterior, excluÍ- Ferl"elra d. Me- ... 81Oda, na VIsIta que vou fazer ao

�i.1I' da toda e qualquer restrição I goLe o �tock exii>tente nas repar- dor Howar.d Hughes pre-I EstacllP de S. Paulo, entrar em
d 1 tições arrecadadoras. dell·os t d ai e...

I cambial, apresenta as, ape- en e re Izar urevemen-! contato mais intimo e conhecer
fi.. nas, as necessarias guias pa- : li

... -

d�-.:.n,.. mo-t-' te um vôo direto de Nova t mais de perto o seu "regresso,� meaea .... u� .11.":;;

I D. PEDllITo. 18 Foi prêno, t'"

1'1
ra efeitos estatísticos, e,ou- pelo pai ontem, nesta cidade, oRde se acha- York ao Rio de Janeiro: que se toma cada vez maior, e,
tra, propondo a creação do

va, já ha alguns dias, o dr. Mario tel1cíonando "ater os re� para isso, percorrerei uma granue

1
Instituto de Dôces e Con-

RIO I9-Em virtude de estar Ferreira de Medeiros.
. cordes de veloc•.dade.'

'I Ignoram,se os motivos determl·
MORRIVU .... � .. -NR"

_

servas. 'ameaçada de morte pelo proprHil, nanteS da prisão por ordem ele . JDj n Ilt..I:1lll. ... RIO, 19 _ O julgamento QGS
• I 'li pae, o Gperario B�nedito Costa,. Chefe de Poli�ja do E.stádO. .

i MARIA implicados no audacioso e covar-----

residente á rua VInte e Um n.' O dr. MarIO FerreIra de Mede]

'237 R'cardo de Albuquerque, I ros era procer destacad� da extinta de golpe integralista da madru-
, , em I.

1. I I aa
I Açãe Integralista Breulelra. Os padres angll·_ BUCAREST. 19 - o repicar gada de 11 de p.laio do palaGi0

F
apresentou queIXa ao ( e eo

-',' ele todos os sinos da'! igrojai! e Guanabara chefiado pelo ex-te-

O g O do 'luxiliar, Maria Nazarete, de
----,

f mosteiros de Sinaia deu a conhe- Bente Severo Fournier que estava
20 anos, solteira e moradora em canos e o a.. cer a morte da rainha Maria. marcado para hoili), foi adiad�
casa de uma vizinha de seu pro·

N t t · Na capitB.I a noticia não foi para a proxima quinta-feira dia

ge����ndo conhecimento do fato OVO con ra O pa - cismo ainda anunciada oficialmeflte, mas 21 ás 11 horas, visto só terem

RECIFE'd a bandeira está içada á meia dado entrada, onLem, no Tribu-
o dr. Democrito de AlmeI a, en-

ra O matadouro I d'f
camI'nhou Maria Nazarete á Di- haste nl} Palaeio Real. na os alltOg e quah iGação e

LONDRES, 18 Celebrou·se, á ° comunicado oficial, do fale- decl&rações prestadas, perante o
retoria Geral de Invcstigações.

de (url·tl·ba
noite de ontem, na igreja de Saint

cimento da rainha.mà(!i é' a!!llar. delegado que presidiu o inqueri-D' 1 Clément, em Bernslmry, no norte u u

RECIFE, 19- omingo, pe a
Todo O funciona.is- de Londres, um serviço religioso dado de um momento para outro. to do principal acusado.

madrugada, manifestou-se um in-
-f" d em intenção das vitimas da "inter- O� membros dG govêrno que A sessão será realizada na sala

cendio, DO predio onde funciona o 1110 UOi ormlza O
venção fascIsta na Espanha e na ainda se encontravam em Suca- de audiencia plena do Tribunal,

GabI·nete Português de Leitura. ROMA, 19-0 governo italia- RIO, 19-Entre os pareceres Abissinia". • .

d' ",rl" L�

t d t do Conselho do Comercio Exte· Oficiou o reverendo Hewit John. ret partPram Ime 13tamente com terll!o a preSluj -a o 1UIZ SIDOS
° fogo teve inicio no andar no decidiu recentemen e o ar o

d' S" B O �,f" t' P bI·•

'1 d 'f rior aprovadoi! pelo prei!idente da' sono Centenas de fiéis que não 10- estmo a rOl'ua. Jastos. mU'lIS erlO LI lCO
t,erreo, atl'naindo a agencia dos fnncionalísmo CIVI e um um or-

. .

b M'
-

d
"

\t d I d. lO> •

I Republica, o sr, Barbosa Carnei- snusm penetrar no templQ, reum� A ram a ,ana, mar o reI sera l'epreSPL a o pe o procura (Ir
Correios e TelegrafaR, que funcio- rJ!e es�ecla .

.t os J·ornflis ro levou ao conhecimento dos seus
ram-se nas imedi�!tões da igreja. Cart#I, princesa da Grã-�retanha Himabia Vergoiino tl a defesa

na ao lado. A esse propOSI o. ( .

.

Um grupo fa8�Il;ta tentou o�ga- e Irlanda filha do duqua dp. E'I se)'á feita 'peJog advoaadü!I Bu-
I d d t que a determ·lnaç7.o do pares que o chefe da nação é fa- mzar um comlClO nas nroxl.mldsa, .' '.':.

.

• _

'"
•ROJ'e, tambem pe a ma ruga a, comen am, c «

- ..

d b d d d lh'- PdS b I Pt
.

passo voravel á revisão do contrato do des,. mas foi disso.lvid.o pela pOlir.Ia'.1
In urgo, . 83aparece na 1 a e I oe� . e rel.ra, o 1'a

. late, e
rnanI'festou-se um principio de in- DlIce represen.a maIS um

• d 1 63 D l..l �1
. .J DA!bT ç- e"piri Matadouro Modelo de Curitiba, Reg�straram.se me.dentes.•n IVl- (e aDO�. () a",o pa lerno era

I
n acnaClO las. s provlC enelai

cendio numa secção do Departa- dado para a mo I Iza ,ao . ti -

duaIS de .menor importancls. net\il da rainha 'Vitoria, do ];>(10 para o bom anda!J!ento dos tra'
I d

- contribuirá para rescindido em 1930, por contrário ...

menta Gerald dos 70rrei():b:f�� ��i:rça: :i.l���'s:o e disciplina de. � moralidade .a!lministrativa e ao dre;��gfi�a;��sq�:so�������g�a� i materno ne.ta do Czar Alexandre
I b3Ih;l� já f(lI'�I� tomadas péli)

Iegrafos, sen o o ogo
I todos QS italianos. I mteresse publwo. exeJIRplo do rev. Jeknson. I II da R1i6SIa. j pl'esiden te do 1 rmuna!.

prontamentfi.

,----------------------------- ,------,---

IVI FhnianopoUs, Quarta-feira

ViDa casa de
atil1.gida por urna

eletrica

Blurnenau'Com.o o Clleie
faisca se referiu a ;§)��1)

Nação
aulo

RIO, 19 A proposito dO' parte do seu <hinterland », onde
eonvite que lhe f<:li dirigido para I

terei onortunidade de auscultar
visitar São Paulo, assim falou o

I
as necessidades das suas classes

presidente Getulio Vargas: /' produtoras, principalmente as que
se relacionam com a agricultura,

. indust.ria e comercio, não dei

I xando de dar especial atenção á
classe proletária, que tem mere

cido do meu govêrno sempre �

maior interesse e amparo.

Eis por que me encontro pos
suido ue um imenso jubilo por

I rever um grande Estado, onde
arrigos dedicados aguardam meu

,abraço cordial desde 1930 >.

Agradecimento ti
"A Gazeta"

1� It'e�e§)�ite emo Nfnr3

Veneza

o JUlGArt1ENTO
DOS ASSALTANTES

00 PALACIO
GUANABARA

EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i nauguraçãoda--P-o-'-n-t-�E---'-;-'�'E-n""""'-g-e-n he iro _) osé Go-

de Oliveira", erYl i'Jova V"=?noeza, CreSCiUrr\8
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··Na faiua quotidbUI:l do transporte de prodato§ que a terra dadivosa DOS oferaue, em retriblli9ão ao trabalha
ard,.o do .lIltivo do sttlo fertU 8 prodativo, estou certo, de tine ao piz�u·em \O ostrada Ih·lue e seJ:uro d�sta obra, ouvindo ., ba ..

rutilar perene das agua. eneachDoir,atlas, Uvre.s dDs pel-ig1B§ pa§s,ui{)§ qUi) a t!l·aw9smia os obrigava a eotreottu·, lembrar-!le-ão re
eouheeidos do �atarillleD§e iiustt·e, amigo da Sita tell·r� e da SQll �9i1ta, que á f1l"4ulte drt� de:dhll),li dG Estado" D�io vneUolI �m
atender os au§eies justos desta populaeão, e8n,ªretízand�})",.� na C!§plendida ebra de ara" qua 8fhnira_lJs, marco hulelevel de
uma admioistm·aeão próba _ oporosa". (Palavras d@ eh·. Biu·oldo PederneiraSi.)

A superestrutura obedece ao sistema tranezoidal. armada
de madeira de lei, articulada com a lerragem necessar ia � sua

A� entrada da vila via-se um arco de triunfo com nó R'>- estabilidade e protegida, para maior �lI(ab:!i(h �c, por cobert rlJ.

guintes dizeres: SALVE O SR. INTERVENTOR NEREU de zinco.
r�AMOS. A inpraestrutura compõe se de u n pdar central e d <I,

A' s. excia. foi oferecido !',éio ramalhete de f1ôres. encontros Literais, construidos de alv/';n'Hí,1 ,1,' p Ira Mg,)ma'\5iid�)
Nenhum outro, como vós, conseguirá fazer o que tendes I Encaminha'ldo-se para o local onde lôra construida a pon- com cimento e areia. na proporção ,h; I x3, IC',10; \ .)io.!H'

feito dentre de tão curto espaço no uul de Sta. Catarina Dotado I te «Eng. José Gomes de Oliveira" foi o sr, 1'1erêu Ramos sauda- 469.420 metros cubicos.
de um espirito progressista bastante interesse tem demonstrado pe- do pelo VJgi>rio lou;!! padre Miguel Glilcca, que em seguida. oficiou l\lém dos trabalhos realiz ados. íOl 'h'V;'\Silj1'.J, Pila. d'lf
Ia Instrução que adimiravelmente vai se desenvolvendo. E�ta ponte a solenidade de benzimento da ponte. acesso à ponte, a execução d: aterres laterais. com o volume de
que boje se inaugura vinha sendo ha tempo a aspiração do povo 2.160 metros cubicos de material.
de Nova Veneza e e a vós que devemos essa valiosa obra. I Fala o �h·. Bor4tido P.darneiro'i! A ponte foi projetada p ua supo-tar a carga movei de lO

Deus ha de amparar e proteger o vosso espirito beneme-' tonel-das e a carla uniforrnenc»:e 115riib,.1l h 1. 4)() qu.los por
rito coroando de felicidades a vossa existencia. I Falou então o dr. Huoldo Pederneiras, acatado e ope- [metro quadrado.

Tenhe dito.' ',roso diretor da Diretoria de Estra'das de Rodag:,!ffi, que pr onun - O Governo do Estado di5;Jen f,u com a construção desta
D. D. IQter;e�tor queira V, Excia aceitar estas ílôres que ciou o seguinte discurso, recebendo muitas palmas, tendo -sua ora- importante obra de arte, ti soma de R3. 55:868_�900.

re8peitosament� v�s (j)fer�ço cor:n0 testemunho de nossa gratidão", ção impre�iollado vivamente., I
Terminadas a� minhas palavres, declar ', em nome do

Ao fma!lzar ouviu-se vlLC9..nte salva. de palavra�. «Cxm0. Snr, Interventor. Dignas Autoridades. ,Meus I O�ve�no do E5iado, inaugurada a ponte "Eng Jo.é Gomes de
A seguir falou a graciosa menina Clementma Venssan, Senhores. Dentro de alguns rnmutos terminada esta solenidade, Oliveira»,

que lêu o seguinte discurso: . v. excia. terá a satisfação de abrir ao transito público esta ma- I Cortadas as fitas com as côres naCIOnaIS, foi dado transi-

. nEx�elentissim() Dr. Nerêu R�IDO;, Exmas, �uto�idade!. E', ?nifica c?nstPJção, cuja ,reaiizéiçãO ',
ha muito, tornára-se legitima e

I to ,público a essa maravilhesa obra, que servirá grandemente
hOJ� para nos, uma data solene" �OlS tem,os pela pnmeira vez,

T

a )�sta asp.ração da laboriosa e ordeira população desta Iuturosa re- I a Importante zona colonial, facilitando e escoamento de muitos
subida honra, de recebermos a VIsita preciosa do Exroo. Dr. Ne- grão. I produtos.
rêu Ramos, dignissimo Interventor do nosso Estado. Dé'snecess3rio, parece 'me, encarecer nestas linhas. a

ne-jO nosso aspero, não vós demonstra a alegria dos nossos cessidade inadiavel da execução desta obra de arte e as vanta-

corações, deelumbrande de intensa jubilo os n03505 semblantes? gens qu s advirão da sua conclusão, em beneficio do maior pro- No hotel local foi então oferecido um esplendrdo almôsse.
E sois V. Excia. o objéto de tanto regosijo! gresso dcôta prospera zona da terra catarinense. -\ mêsa além do SIS. Interventor Nerêu RillUOS, secretario
Vós dif;!nastes deixar, embora por tl1J5 ms�antes a paz e Iii Os habitai"ltes deste belo recanto, melhor do que as mi- da Fazenda A!tamiro Guimarães; dr. Haroldo Pederneiras, o dire-

c?modidades do vosso lar, �ara presenciar a ullía humilde cerimo- i nhM palavras. ,POdCião sentir e aV8ii�r, com maior. precisão, na' tor da I?E.R.; ten�l1te Fernlln�o Coel�o M\galh1ic�s, prefeito� Ehas
Dl4, que se torua �ore� maIs soleGe pela. vossa ho�rosa presença.

I
constantes cammhad!l, " que são obngddos,. IS �ecess�dade e o Vil- AngêloOl, de CiesclUma; Z�ferm? BUf(�(), de Urus�.ng:l; cei: C�eMas o nto sImples qual e a lOauguraçao duma ponte, lor duma obra dessa natureza, 11 qual eVitara, dora avante, a lano Lurnertz. clt'! Ararangua e NlarceJmo Cabral de 1 ubarao,

terna-se neste momento simbolico. pois demonstra que na união, no' interrupção periodica da passagem sobre o cau3Cl!osO Mãe Luzia. Isentaram-se os srs. Dino Gorine e JO.IÍ 8alllini, médicos; dr. Am
trabalho, está a progresso, a satisfação. afastand� de vez o terror jlJstífic.avel dos perigos a que I)S espu-" bal Costa, dr. José Candiago, H �riberto Hulse, Ernesto Lacombe,

E como a ponte, une Nova Veneza a tanta, outras peque- nha a travessia deste voluroosú CI.l'l'SO dagull, em épocas de en- dr. A.nes Gualberto, competente engenheiro residente dll zona sul;
nas povoações, assim a vassa vinda. une os nQSS@$ coraçoes chentes. Arnaldu .Napoli, J. BortoluzlÍ, Dionizio l\1ondardo e muitas outras

as nossas vontades, sempre mais estreitamente, á quem Na faina quotidiana do transporte de produtos que a ter pes!ôas.
é para nos o mui digno Representante dj Nos5a Patria querida. ra dadivosa lhes oferece, em retribuição ao trabalho arduo do Oferecendo o almôsso falou eloquentemente o distinto médico

O esforço alegre cumprido com tenacidade e sacrificio, cultivo do sólo fertil e produtivo, estou certo, de que ao .pizarem o

dr. Dino Gorine, que produziu belissima oração seoJo fart&mente
para acabar um trabalho. obstaculado pelos elementos da natureza" Q estrado firme e seguro dest9 obra, ouvindl) o barulhar, perenl� aplaudido
nos ensina o grande amar que devemos ter ao estudo, ao traba-l d'ls aguas encachoeiradas, livres dos p:�rig�s passados que a tra- Em nome do operoso e dedicado prdeito de Crescium'i
lho preparando-nos assim, cidadões uteis á Patria no pOívir. I vessia os obrigava a enfrentar, lembrar-se-ão reconhecidos do ca- fôl9u tl SI. Ernesti) Lacombe, que pronunciou magnifico e formoso

E seguindo a esteira do sabiu que nos guia, dlJ nusRo: tarineme ilustre, amigo da sua terra e da sua gente. que á frent� discurso, merecendo muitos aplausos.
EXlllo. Sr. Interventor queremos ser.hoje e sempre a honra e o orguo ! dos destinos do Estado, não vacilou em atender 05 anceios justos I Com a palavra faLu o ilustre Itlterventor dr. Nerêu Ra
lho da nossa Patrii\. I desta população, concretizando-os na esplendida obra de artt! que mos qwe em substancioso e empolgante discurso arrebatou os pee-

A lembrança deste belo d�a pas5ado ent�e nós, vos recor'l admirarmos, ma�co i�rlelevel de uma admjnistraç�Í) próba e 9perosa. sentes com a ma palavra fluente. e eloquente.
..

de o grande afeto, vene.ração e estlm.i que vos tributaram os nossos Num gesto Justo de profundo recOnbeCl!Ilpnto aos relevao- Sua nota".::l oração fOI demorada e entusIasticamente aplau-
juvenis corações. !es serviços prestadoll ao Estado. pelo pranteado engenheiro da dida.

Tenho dito" Diretoria de Estradas de Rodagem. José Gomes dlÕl Oliveira, nos A seguir realizarai1l-�f' animados bailes.
diversos cargos que exerceu na administração estadual. aos quais Ao passar por Cresciuma, de regresso, o sr. dr. Nerêu

Usou, então, da palavra a talen':osa e competente piofes-! emprestou o brilho da SU3 inteligeneia prev:legiada e ii clpaeida- Ramos escolheu o terreno para a pr6xima edificação do Grupo
sora g0ntilissirna lienhorinha Herondina de Brida, que proaunciou o I ae d� sua honesta operosidade, rcsolve'u I) Governo do Esta.do, Escolar -laqueIa cidade.
formGso ciiscu,s" que publicam.s a seguir: I prestando-lhe expressiva e merecida homenagem, pirpemar-lhe o Ers Tuba iiI) s. rXCi;. est�"e em viSita iH ob, flS da mo-

"Excelentissimo Senhor Dr. Nerêu RVmos Di�n;ssilBo

In-j
IlSmo, Il€sta magnifica obra de arte. nume!!ti\1 ponte de t.Ímeato armado em com;trução sôbre o rio Jo

tervcnter do Estado. O preito de gratidão e saudades 4ue neste mOWlente pres- mesmo nome, cujos trabalbos foram confiados a conceituada Com-
Elr nome de minhas colegas, eu vos trago com efusão d' al- tamos á memoria de José Comes do Oliveira, ao qual se asso- panhill Geobra.

ma o melhor afetivo saudar e vos afirmo ° penhor de sincera admi- cialll todes os seus colega� e aqueles que tiv�ram a ventura de Dr. Pedro de -M-o-u-r-a---F-e-r-r-o---------------
ração o ° preito de profundll Iratidio. Sinto-me bem exceJellti,- tc-lo como companheiro de trab:1Iho, represente. o mais profundo Advogqdo ���___
Slmo, Senho� Interventor, com tão elevada e. honrosa incumbenc:ia. e si.ncero ieconhecimeRt� ao cidadão, que em vida, dj�nificou pel,a '��RlIa TraJaRO t. (itob.) � JOÃO MARCIANO F1i:R- I
porque me poe a vontade com os meus sentimentos, mas lamento dedicação ao trabalho, wataravel twn"!stldade e destacada prolDI- i REIRA participa aos seus H
que tio Ena eiculha não recaís�..:! om quem melhor a desempe- àade profissional. a c1as�G a que pertenceu.
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LE'TE contratou casamento �
la e 0I'" e l11"a ;10,: u:n g onO�Q 'la qUê: Ja,nal 01·
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:';1 l� com o sr. HOBl.ialTO DA �Ividarernos. pois ternos a �7;'im j� h)n "1 de ver e'Jtr! !li, ';'.ld "!'!l: .:: i \
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!"> , , projeta ii e C{.nst! I.ll a 80

I
' ,.� . �

o eminente e hCHlra:;o c.hefe d�ste grand.'! e prospero E:H� L
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cisivas, .espi,ito bcilhlOL o� C:' \ CJ'P
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P 1
..1: �o \/ " 1"- profis 1'n,)\ ' '" ) " (Joio Pessõa) ".OO�'�{�1:.'2''1 �� �

redouram.::nlê a·Zf d.:::dv, t�(�) .1"I'::U1inOJ.l. P[l)'�U ,J :_:, I' .. cados l D I
fi ;; ISOLE'TE 'i-i'

sempre num gr;nde Qesto de fe::onl1 clm,:',zo!
'

E.�"tl'a(las deli R '1ld;'Wt ',I"

SaL,'e visitas - - ciil �i � e i� U
�

d'
I _- 1 e o3�gem que,. ���®" .. ROBERTO � �Pois muito ten �5 co pelado pelo p 03re,' I d '6' 1 VII \;
!

•

dO' ; grandes quartos -saia

de,' ��l!/ apr"'sen- �I
.

i !la vanos ano�, mgt, com

I' 5 .. I�
bastantes bec.efici05 lhe tendes preslado. i alta proficiencia, a Resi- I

janlar'- copa--cosinha e � 'am-se
Esta magnífica ponte que hoje tao job'!osiI TI,::lte �e inagu-. dc.ncia com séde .na cida"I: instalações sanitarias � noivos �,

f
.

I' t b d "t I d "8fJ,U',,:�
J V· ssa

'

d Luz elje'trlc,� em t ·ido· O" r �.� ri,;I
n, 01 exc USlvamen e o ra '.� fSpW o U,:I ) " ,�'

> 'le l. '

de de Tubarão, lmpon o.'
" u �. i Il'ID1--.".c:::-:."eJ�[��

1:"_0 •

I I d comuartimentos. IJ:.oXCII.
se, pe as qua I a·.íes que

.

E, depois do que tendes demonswdv é meu le.êf �.llien- lhe são inatas, á comide- DOIS quintais completamente I
tar o interesse que prometeis ter para com a n5trução e d >seilVol-

• ação da população desta I amuradoli e uOla explendida
vimento educacional desta Vila. Que pesar, -:aras c�lega�. ,lá,) t:>J': f 'd I I praia de banhod.

lr�c:������I Ih'
.

uturosa região o su ca-

i DOI's pc)'o-es e dOl's tanqu"o I Viuva Euge"'n".a L'lra
lN

eu o va or nec-.:ssarÍo para m� or e com ma.ls 'üros term):i. pro' I tarinense. ...... �!j

jetar luses á carreira de Sua Excia., carreira de lab')f que muito Ú

II A ponte que, (lentro em para lavação de roupa. I

� participa 80i parenteil 45 pea- I
digDifica. breve, será entregue á ser-

Omnibus na Porta. �
SaaB de suas relacões de ami- �

.

Mas, se errastes. no valor da V05�a escolha para brii,ld,ar I
'

'bl' f'
'

, Todos 05 compartimentos � zade, que SIilU filho RSBmN �
venha pu lca, OI com,trUl-j

.

I
' � Ciontratou casamento e<lm a ú1

ao .emmente e preclaro IOtelventor, acertastes, nu entanto, u? íS'O' 11 o;; da sobre o rio Mãe Luzi., tem Jane as e a casa esta
� lIenhorita ArDA iANTOi. �

cenda?e com a qual desempenho o V0550 m<ln?i!tllI levamtan'!o
I

"

na séde d� didrito de completamente nova, com i� F.polis., !)-7-988 �
uma. !lDGera saudação �m hnnra c homen(.\g,�rn a.,ucle qu� pteslde os i Dr. Haroldo Perderneiras, ope- Nova Venezê1. modt:rna fQssa «O M ,S» l� ��,,#1f'C:_� d
destmos da terra catannense! I raso diretor da Diretoria de Es- A obra foi iniciada Ag'la encanada. para serviços I � I RUBEN I [1Tenbo dito".

d I tradas de R0dagem em 17 dI'! maio de t 937 CHAVEdSa �osmha. Mare- I � i e H
lftSuas últimQs palavras foram cobertas com uma eS�FC.\n

05a1
� rua.

l���� ArDA

I��
,

s.alva de palmas. e terminada em 16 de julho do corrente ano.

Lha
I

G�Jlherm:::.J'
n.l

I
�

i � �_.

OU'!firam-se a seguir vibrantes aclamações aa dr. Nerêu
.

O vli�. total dest� cons!ru.ção .

de 44,2 metros d� Flonanopohs H
noivos �

Ramos, sendo erguido entusiasticos vivas a s. excia. O sr. ,?terve�- comprimento, diVide-se em dOIS lances IguaiS de 22, J metres. � �@i.1!'f\'Ij�

(;onti.nação da la. páaiua 'tor percorreu. a pé, alas de povo que o ovacionaram delirante-

Assim como a natureza se reveste de esplendor ao apare
cer o sol, hoje, o povo de Nova Venesa se compra,' e festeja
com justo entusiasmo a presença de tão valoroso e eminente
chefe.

mente.

o almô•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AUG.: RESP.: E SU BL:. LOJ.: CAP,
"ORDEM E TRfl4.BALHO"

(R .. : M.:)
SOb.:()if,;;'� l�Ausf.')c.:cio Gr.:Or-.:do

Br ...·'c;;::;sCl;::::' U

Sess,: Mag.: de Intc.:
De ordem do Pod.: Inn.: Ven.: convido aos ttrrn.: do quad.:

desta Of.:, bem como a03 Obbr.: da nossa amada co-írm.e Aug.: Resp.:
e subí.: Loj.: Cap.: "Regeneração Catarinense", e aos Ml,!aÇ.: RKe!l.:
de passagem por este Orí.t, para assistirem á sess.: Mag.: de In!c.: a

realízar se 110 dia 21 do corrente (quinta-feira) em nosso Templ.: a rua

Saldanha M,'rinho, is 19 horas.
Secr.: da Aug.: Res�.: e Subl.: Lo).: Cap.: "ORDEM E TRABA,

I_HO" ao on.. de lt'lorianopoHs, em 19 de [unhn rte 1938 (E.: V.:)

Todo
." ,t',· Rt' r ,fe'_?

III

OI
i
), ln erven or Em caso de recear uma infeção,

por ter estado em palestra em con

tato mais prolongado com uma pes
sôa doente, aconselha-se além de
lavar as mãos e de gargarejar com

O agua pura ou com agua e sal.e
. chupar duas pastilhas de Panflavtna

cara cvit r uma angina, uma diíe
;'ia ou outra ínfeção c'lja porta de
entrada é a boca.

As pastilhas de Panftavtna dis
pensa 111, muitas vezes, 03 gargare-

I ios antísetícos, alguns dos quais são,
Na visita que vem de fazer ao no que concerne á administração VIra beneficiar os restantes muni' ás vezes,· irritantes.'

O.: C.: 1.:slIl do Estado, onde Iei ussistir, a: municipal, não podíamos deixar cipios sulinos. A estrada Tubarão-, Em época de gripes, de cachum seer.: Adj.:
r unv ite do dr

.. H1Uol?f» Pedernel', de i� mais além, pl'ocuran,do au�- Crescium?, vi" Lflge�do, que se; I ba, de diferia, de escar1atí�a, não <tl3••fI(iee.ê*8fl�414D�0.�*C.®o6�•••eee<i•••o4118le••GHH"�
J�B c do prefeito Elias A 'I- d "I, cultá-lo no que se refere a admi- gundo tive conhecimento teraise deitar sem chupar, previamente, : «I
u inauguração da ponte Obl t' o njs}raç�o estadual. I inicio

.

no próximo mês, ser� 'I uma ou duas de isas pastilhas, 1= �

1 iirio Mãi Lu ,3, I'ambem, com a mesma lealcla-I outra Importante obra da adrni No C1S0 de um L:ho ter, estado l ã

lon ",

a que foi d ,i de e a mesma isenção, l. sr Hc- i nistração do dr. Nerêu Ramos, em contato com II na crianca ou um � . '. .

o nome de"En-1
ribelto Hulse, assim se e�pre,SOll: II C()�O delegado �]e confiança cio adultos com uma das ínf�ções acima II '. "

.

•
genilf'Írll .Ios/: -«Como sabe, no regimen ��- �reSldente �etuho Vargas em referidas, deve-se dar-lhe. após as,: @
Gomes de ou ce�rado a 10 de Novembro, mili San.ta Catanna,achoquedevem�s !ned!dlS r,eraís de asseio das mãos.: C Wk.1II� �� �,a,auros:ver '.

, tm" o:tel em campo opôs to ao atll;,l apOlar, o a.tl�al Intervent�r, pOIS da costa e da boca, uma rastilha de:: OmpélUl�llIi� IU� ��ã :
diretor desta:��Jterventor, tendo, na As�emh�ea q,Ufõ: IrílphcltamenLe,. �P'.>lq�OS a h'1f!wína para chupar e, a noite, ..

de A,,,, C;,....l, a,ntes d.,.. aTr'!Dbalhoi,folha po t ·_11'.stadual, para a qual Iui C.,ICIto I sábia e honesta administração do ao .ettar-,«, outra. : 1;.'\ •. í1!iUç �S �,il� n fidado �e ;r�::r i pelo �ovo. catarinensc, feito p.arte eminente presidente Gr:tulio �al" .. ---------------- I @

mpres�õe!com
I da_ mu!orbla parlamenl�rl' �1wf�� II g,1S .. q.uP. vem'l comI mexcedIddr-; :: Capital Subscrito 1.000:000$000 =

o c H ·b -; acao, SI em que partu arra, OI patriotismo, leso vene Q os gran es
I V 'd

um

mo-. 0 Capita3 Heaei7i!ado 500:000$000 =
to -rFI 1

erI eI
sempre moderada, procurando ser-

J

probl�mas da nossa Patria extre 'I ell e-se ftor. In- ,.: Reservas em 1937 619:949$600@t_u se, ex-. .

d' h 'd o r ma'
18 8J

-_ de utaclo esta- vIr.aos mtercs�es .a. ITIlll "Lerra. roecI �»'. .' ções nesta redação. • Receita 110 exercido de 1937 1.832:462$800 &
•

. ,

d PI HUJe que, para felIcIdade do povo �SSllU termmou o sr. HenberLo I I @
oua e uma

b ·1'
-

d H 1 I ·d I CD Sinistros pagos até De�embro •Sr. Herebe�to das. fignras a�fvStd���� p����1i�o_���t�:r(:"i:: p�� di�e��rad�a;sg�z��t�ll�O�e�1 I de 1931 870:216$800 :
I-hds0 �at�s represen- sábio decreto do grande pl'esiden- traduz da realidade de como se! �(:.�� ,I I a- O : Valores do Ativo em 1937 1.288:807$100 :hl IVas e pres- (' l' 'IT •

t
"

d S C I I • :. "

d I :�' ,Ih" d te �etu 10 vargas, sm o-me a esta processan o em anta ala-
$

_td,I�IIosads I aq�e a re�,at�' .

co vn o
i vonLade para responder-lhe. Con- rina a administração pública, vi- 0 In I R m T O � I .I!., ..'e� aao!':: mtereso,a'1IS�lmOS, porl d d

.. �

d d d dI· I
1D.IIlJ<!' J[.\j 1l1!1.t'!:.

t d
'"

_ '. f' 'edores da i!i, ero a a mIlllstraçao o [. san o a gran, eza caí a vez maIOr
t,T d 22 f· As 19 8

Dr. Oscar. Berardo Carneiro da Gunha - PresideJílle- :o .as as razoes. I?ej( Ne::êu Ramos honesta e profícua, do Estado e do BrliibiL W Ia • s('xta- eira.
, : !!!laIS ampla pubhclda e.

tendo realizado velhas e iusta� '-------"
--,- -----

I
h )la<, no pr"dlO da rua Vlscon- ! «'.omerciante e Industrial.

;Abordado sobre o fut'lro do , TIG'Lv'-'1il,4lM.aS d d O PIO
... Dr. João Cleophail de Oiíveira - Diretor - Comer- •. . .' .' . Dspirações desta rica zona, que e' jJ� ln.. .-" t1l e e uro ,�to n. • serão f»

:mumCIplO de Crescl�lma, aSSIm se 1 d S C· P I RETIDOS ' . e9 ciante e Industrial..,� � .
o SUl e anta ataflD3.. 03S0 vcUdld,) em ledão: moveIs para : Dr. João Carlos Machado __ Diretor _ Advogada. •e__pre"sou.

A
,.

Irltar a püntp de Nova Venez3, I 1 d' d:, III Ct-«Tem Qle tomado um g, ande
h" d 1 f E 'ontfam ce retl' lo. na estar>ão qunto, sa,as e Janta! e e VI CD Dr. Frederi@o Dahne � Jl)iretor - 6:omercian!.e e lu-

.8, I . 0le maugura a com grane es es-! n' -"." ,.,
'

,

d. J f' t� esurto de progresso nos l�.tImOs, tas, e as import illtes obras que t telegrafo-postal desta capital te- I slta, mlu aa�, tuüo em per elto fB dcstrial.
an(l�, graç�s ao des�mvolvImentt i são as pontes s0bre o rio Tuba.! legramas para as seguintes pet>- esta io, um estabdisador para : Augusto Frederico �c:'lllidt - Diretor- eomertianLe. 3:
da Indust�Ia carl:on!f�dra'd Atêua

-

i rão, sitas em Orleans e Tubarão .. sôas: radio e livrm diversos. � Séde Rio de Jaflleüro. :
mente e�tao em atIvI a e c fcaiE 'I·' Ih· I D' R· d CI d· C A'a, . e Alco; t IC" li "".. ruo""d'",,�1.I,.,., •: d

_
., sta u lIma, e uma ve a aspira- I.. almU? o au 10 orrel O predlO estara aberto no dlU @ .l'U1'!!9li1 e ",el1°m!ll pal"mi ..... 1ll'A""'u, ....u... •d� ];0 mmas, eom uma

d
pro uç�o ção da minha terra natal, que Leitão, FrancIsco Matos, Osvaldo I d I ',- = H A V 11 L A :dIana de 250 tonel� a�, o,? ,e. j'1Jl1ais esquecprá êsse grande me- Magalhães, Oliveira Irmão & Cia I

o
r

eI �o. �.. A ::trabalha� perto d.e mIl operafl?s. Ih0"amento, que, além do mais, Ceeso Lopes. 1 rlldO ao correr d) martelo. �
_ •

40

. -QUflIS. �s mmast
de maior

� Rua Conselheiro Mafra, 41 B - f�oraano�ohs !lmpOr�ancIa p-p.�rglln amo.s.
_

' �
-

t3
. -;-Sao as d.a CompanhIa B!�

,

I �••e�.�.G••e.0elDee.es••u®e®f).f;';IeíJíMI1I®i9@$e"eWIIJ�mG••"'@

�l��I;a �::��nl:ram��h� f:�f��â��e: �l�;-,����:, RS.
", I !

• " • "rcuja produç�o é d,� tr�s mIl tone- San ii t o r lOS a n t a C a t a r I n alada'l mensaIS e a Sorredade Cr-lf-
bonifera Cresciuma Ltda", com

1.500 toneladas. .'

-E o escoamento da produção •

procede-se com regularidade íl
-A Estrada de Ferro D. Te

reza Cristina está fazendo o trans

porte de um modo irrepreensivel,
não havendo, por isso, stocks de
carvão. Para a regularidade desse

transporte muito contribuem as

grandes obras realizadas no porto
de 1mbituba pelo grandp bfl'l!'ilf'irf\
Hemique Lage, a qllern todo (>

LUI de fanta Catarina de\'e. in
contestavelmente, grandes pina

pagaveis sf'fviços.

deventosA T AGA

Conselhos gerais

'Declara ao diretor de ,�A Gazeta",
ex-deputado opeslclcnlsta sr.

Herlberto Hutse

'dmillistl·a�ão Muni�
eipal

Por tratar-se de uma indivi
dualidade insuspeita, uma v.� que,
durante o regimen depôsto com a I
COI!stitukão de 10 de Novembro, i
sempre se manteve nas fileiras I'

. dvenai aos atuais dirigentes"
�ui:Jémos ouvir a sua opinião, so- i

re a orientação administrativa'
los negocios públicos do munici-'
io onde reside. Com a sincerida
e que o caracteriza, o sr. Heri

)erto Hulse, prontamente nos de-
��: I
-Respondo com grandQ prazer.
administração do atual prefeito,

r. Elias Angeloni, tem-se revela- i
lo e imposto por uma série de,

elhoramentos, não só na cidade, i
orna d e « e r t o o p r e s a do,

•

ornalista, pode COlli!tstar ('.mo�.
. . , ,

ambem por todo o

mUlllClPlO_,emos um prefeito honesto. .ri
erioso e de grande capacidade I

dministraliva. Toda a população I
e Cre�ciuma acha-se iilatisfeita
9m a atlJal administração muni
ipal. Ainda agora acabo de saber,
ue o prefeito Elias Angeloni,con-,
eguiu com o ilustre Interventor

I'erêu Ramos a construção do
dificio onde passará a funcionar,

�rupo esc�lar, cuio t�rre?o foi,
scolhido, hOJi, pelo proprIo 1n

erventor.)
E porqu� er� ele (1)�lde � .8a- I

�

�i5f�Zer-no8 88 lmrreS80e13 emltldas

ESTOfADORESARCINEIROS E
AndréDr. iralyhegy

COMPRASFAÇA DIRETOR IIIROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitol'ia - Estado
de Santa Catarinade

ferragens, Goma laca, Kola--quen
te e fria, Vidros, Espelhos, Panos
Couros, Gobelins, Veludos, Crina

Vegetal, Algodões e Papelões

O:melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- J

torio encontra-se locali,.,ado na Estação Perdizes - Vila Vi-

Itoria, na Estrada de, Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 '

metros sohre nivel, possuindo uz""eletrica, agua encanada e

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

l] dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

Iª
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

I Seção separada para convalescentes de doenças graves,

r
estado postoperativo, impaludismo, cronico �(malaria), esgota-

I
mento, etc.

I,
I ®eoe..o.e �.�e..�.�a

I:
I: :
I: •
8 :
,I e
I. �
'8 e
:� o

i CIGARROS "SABRATI" i
: fJ •

i DE LIJXO I
: .=i" SAVOIA--- EVA - MACEDOMiA -_

•

': FINO§ :
• •
o X
i: AGUIA- CORSARIO-- ATLANTICO -CiIPRUS •

,: UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA _;!:
..

• DIVERSOS •

: ;
• POMPEA-,SABRATI500-VIERA OVAIES- ..VERA ...

• !
8 - BRASIL - HIELeOS - GETANA -

...

'I Il!t Acabam de scr lançadog á venda, nesta cidade os afa- •

! mados cigarros SABRATI, que a.lém de conterem
'

chéques, ::
� desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. ..

, í : Os cigarros SABRATI iá se encontr8.ill a venda na !� CONFEITARIA CHIQUINHO. •
.

! •

....................G.Geeo.�5G@@.Ge.9@@·�t.O••GG.....I ,

pelos, m.enores preços

o GUELMAN.N

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Ropresentante. nesta oapital

MACHADO Cia.
Rua ",Ioão Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E TI*A�p!v�vQl���Dr� Alfredo P. de, Araujo Accacío Mo ... � Cálculo de qualquer Planta.execução.fls- �
ME D I C:: O I rei ra � estrutura em con- catízação e direção �

Especialista em molestias de creanças, nervos tem seu escn. � creto armado de ob. as �
impaludismo e mo/estias da pele � e ferro Aparei hamento com �
" tório de advogada á rua

�� pleto para ccnstru- C,Tratamento do ernpaludisrne e das mel. stias da pe- �
\, Lo �

le e nervosas peJa .Jlutohemotherapia Vis.;ona� de Ouro Preto

� ções de pontes em �
t concreto armado �

Consuttorio e residencia=Ptecs 15 de Novembro, 13
n. 70. � Pnoi.e- 1277. � , �Telefone, 1.584 ��sultas:_-=!.?_��_���__�� � __�_�,�f_I_�_�� 16 horas I Caixa Postal, 110. 1 �1- '

, m
nu F -ijiiili"Mjf99a*wa'iiQW!W1MN+!DMflfil*i&U4 AmtiII$ TM!WIwM'••. '�

. b�

flDr. Camará Martins"r Dr.p:�:�:�:í���
I� I !;)' I d I �

.� ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- I ��Gloemd� ���I�in�a��
-

�
,,,,.MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO ! Baía

:�i I
CUBA :RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM QPE- '

iRAÇÃO E SEM DOR

I
J ..

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

ijv,i. c WWM&U A -.

Madeira Neves

____4-

Omar

Dr. Joaquim
M EDICO--OCULls,.·A

Engenheiro Civil

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer ..

sidade de do Rio de Janeiro

Df. Augusto
de Paula

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS·- PARTOS
Operações

Consultorio: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 hJ.

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

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

Carneiro

Pai_cio' d. Caixa Ecolnamica

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoam' nto na especialidade, com o dr, Pau
lo Filho, no Serviço do Prc]. Oavíd Saoson, no Hospital

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San-
Consultas diariamente das 15 ás 18 CONSULTAS: Das 9 ás 12 e das 4 ás a ta Catarina.

CO��SULTORJO Rua Jeão Pinto 7 sob. TF'lefone 1456 :t Atende a chamados E it .• R M h 1Ft· p. t 131

��R�E�S�ID�E�N�C��IA�:�R�u�a��T�en�e�����S�il���i�rn�5�7�1���1�8f�.�16�2�1�i�_����f��u�a�T���!�������:�:�J�:�16:7�S.O�b�·�����i ,���� !��'��!A:N�.
DS:,��bG;����a \ Dr. Ricerdol Companhia Nacional de

ADVOGADO IGottsmann.

C
iii

Ex -chefe da clínica· do Hospi� çãa
.

oste IraRua Trajado no. 29 tal de Nürnberg, (P-klJle:sor
Jndórg Burkhardt e Professor

r Me"wimento Maritimo .. Por.to Flor�a,',!10pa,' liErwIn Kreuter) ,

�?;;ervioos de Passa elros qa de ("ar as
EspaclaUsla em cirurgia '. "

,'A •

_ __ ..

ijerll!!

I Para o Norte
"

,,�

Para o Sul'
alta cirurgia, ginaecologia, (do-
enças das senhoras) e partos, I
cirurgia do sistema nervoso e

"operações de plastica
--------------------�---------��

Dr. Clari bal
te Gaivão
ADVOGP.DO

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
'reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E scrttorlo: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

AdVGglAdo
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)

Telefone 1.172
Residencia 1.686

Andar

Caixa

Apartamento

Postal, 784

•

Paraná

Sucur'sal:

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tretamento moderne tias
msiesttas do Pulmão

Consult.-R. João Pinto, 13
, 1 elelone, 159.5

Res. Hotel Gloria-Ftme 1333
(ensulttls das 13 ás 16J hrs.

Advogado
Rua Trajano) rr 1 sobrado

I Telephone rr 1548
'---,-- --=--.----.;..-t

EUX1� DE f�OGUfIIA
.iki·:Jr_'·��-g�1!o com .sUCceSIO flI1l todal

�\;:- P"'-"';"?� -:..... t-: ptOVf"menteG da l1Q1»bJJIa
',� 1,' ,·!·W rJ,� lfH.&:aue I

�
fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS

t�,;\".,,_,< ) ECZEMAS
�;( ,,�, t'it MANCItAS DA PfUl

i ·.'z '.� 'JÀRTHROS
"',,-- �;: F�Of�ES BRANCAS

':
'

,1 �. U M I� TISMO
.• -;CnüPHULAS

SYPHIUTICAI

-�r----';=:.-��--4---�

j Dr. Podro ds' Moura Ferre

CLINICA MEDICA

I��ma, Reumatismo, Artrite, Ciática, Lumbargs,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

(,�INICA . �E'DICA - Cirurgica das Molestias da
Pele.-SlflIrS.- BI��orragias e suas complicações-

<?t1ra insulinlca da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e moléstias da nutrição

'�
I Dr. Osvaldo Wanderley da

,

Costa
Bacharel em Dírelto

• llnilllrucntc.. ......
,. iILBocç6.. av.Ja ..

PlD leI••

��ARIA'�
, ': \ ;�lt!';a do curaciOl �

.:'.UH:��. DEPURATIva ...

I
, I

I ,

!

EL!:.T�ICJDADE MEDICA: - Alta I Frequencia-Fo
tcterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande de dr. Oekcn), Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

avega

Fretes de
OI

cargueiro:
CONSULTORIO--·Rua Tra·
ano N. 18 das 1 (1 ás 12 e (1) Paquete ITAGIBA sairá á 23 do cor- O PaqueteITAQUATJA' saíra á 2Q d
das 15 ás 16 1 J2 horas, rente pura: corente para:

Paranaguà, Antonina,
TELEF. 1.28) Santos, Rie de [aneire,

RESIDENCI�- Rua Este-I Vltória, Baia, Mace,ió,
ves [unior N. 26

I
Recife e Cabeaelo

l '. Cargas e passageiros para os dernaísjpor
� .,!�LEF. 1,.I,:..!. ..;.;.,;..._' tos sujeitos a baldeação no Ria de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas' e

Porto Alegre

A• Recebe-se cargas e enc�mend�s até a �espera dasjsaídas ?o� paquete
VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmes, a vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns d

Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações espectais.

'

ESCRITIRIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMB�O, 22 Sim. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARá N. '3--(FONE'I666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais ínformacões com o Agente
;;.J-; SAN-'lIOS C�-RDOS O

Dr Aderbal R.
.da Silva!

ndvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 e 1290

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A primeira competição atlética
A Liga Atlética Catarinense fará reaiiz:;"�r no dia

sua primeira cornpetição oficial. As inscric;õec:; péH"f.!::� essa3
r .. ovissimoss serão encerradas no dia 30 deste mês.

Os mai ,-.us dete Iftm .- nantee.'
.

d did '" lSHIilIII[Li g;NR!....- e ., ....iiJ1H!'f"""'!:'idftW8; WW......'tM

• ...,
ntuto ao Joga or contun I o. Y:m.,...... . ,. f :=---:-r� -;= , r " , • rI" r

Sempre que as entradas forem '11Wla IS li RI a e:lll) I ",L, renuo S,:jd \.Ot:1Ü' ;pI·,,ja
pagas, serão proibidas as partidas I" . "",IR!

.

c.om O premio _iTIdl0f I 'o va

com seis (6) jogadores de cada Izarua lor de 5:450$0 O a caderne-

lado (a menos que consinta a en- . .

ta n. O� 19, perten�e_nte á

tida da local); de acôrdo com a ,

Conforrr.e noticiamos rea p,restamlsta s:a. Et.elvma [a
NOVA YORK, 19-0 verdadeiro motivo do Japão de C.B D. é estabelecido que só nove 11Izou-se .a!1te-�ntem O A.segun· cinta dos �e!s, residente e.n

sistir da realizaçãc das Olimpiadas de 1940 em Tokio, e a opinião (9) jogadores fixam o limite mi- do sO,rtelo deste mes da Fio an'lp'Jl,!s. Al-m desse

dos lideres conservadores de que deve ser restringida a tendencia oimo de um quadro. Para iniciar! c�nceltuada. empresa de sor- premio murt s outros ml.."-·

do povo para adotar os costumes americanos. uma partida, e durante _ trans-
tetos «CredIto tV1utuo Predi· res furam sorte

__a_o_o_s_. _

A guerra sino-japonêsa é utilizada como pretexto para que curso do jogo sem prejuizo das !:1'
os chefes conservadores possam controlar todos os pormenores da eubstituições a que tem direito,

.1

vida de 125 milhões de japonêses. Desde a restauração, ha setenta poderá completá-lo. Na parte que
e cinco anos, existem duas correntes contrérias a respeito da questão se diz bola, a regra no seu texto, I
social no Japão: os liberais são a favor do rápido abandono dos descreve: a circunlerencia minima I
costumes antigos e a sua s'lbstituição pelos hábitos ocidentais, os da bola será de 6135 mim e má
conservadores insistem em que se deve conservar "o que ha de me- xima 71 I mlei. O envolucro illi!rá
Iher nos métodos do vel!lo Japão." de couro e não deverá ser empre-

Os liberais admitem que ha muita cousa ir-desejavel nos gado na sua conleção qualquer
hábitos ocidentais; porém acham que os japonêses poderão distinguir material que possa constituir pea
o que ha de bom e màu, assimilando apenas a parte bôa. go para os jogadores. O pêso da

Os ceneersadores pensam que a rspida americanização dos I mesma antes de iniciar a partida,
lavradores japonêses é simplesmente um indicio da fraqueza nacio- deverá oscilar entre 368 e <425
aal. gramas, para as partidas oficiais'lO HERALD TRlBUNE diz que a decisão do Japão in- Nos jógos de campeonatos e

dica claramente que "a aventura chinêsa é muito mais do que uma teraeios.' é a entidade local que
escaramuça, e que envolvera todas as energias e recursos da nação, fornece as bolas, convindo aos

não só em 1940. porém talvez por muitos anos depois". -I. diretores, o perfeito conhecimento
O NEW YORK TIMES comentas "Foram as classes mi-! das determinações a êsse respeito, I

lit�rel! e não os
.

elementos ci�ís qUI:: forçaram essa decisão. Os mih- pois, as faltas das mesmas poderá I.tanstas não desejam gastar dinheiro com a hospedagem dos atlétas, ocasronar a perda dos pontos.As
quando o dinheiro é necestario para aquisição de matenais de sim sendo, dou por findo esta'
grilerra. E' possivel que um dia o Japão seja o cenario das Olirnpia- primeira tarefa sobre as regras de
das; mas êsse dia não cl-egarà emquants não desaparecerem os mi- Iuteból.
litaristas que agora dominam, para dar logar a um Japão sobejo, ci
vilizado e artistico". Os matutinos dizem que, com muita probabili
dade, o local escolhido serà Helsingtors.

O Comité Olimoicc anunciou que os E�tados Unidos são

pretendem participar das Olimpiadas de I �40, seja onde fôr que as

mesmas se realizem.

A GAZET

da não realização das Olirn
piadas em TokiQ

AGAZ8NGA

Lorenzo Fer
nandez p�r�

doado

I NTERPRETAN DO •••

Recebemos a seguinte carta

7 de agosto próximo, a

provas, da clesse oe

s ORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, o lider dos
cinemas

A'S 5 e 7.30 HORAS:
.�..

::
...l{'.l)/ Edmund Love e Dorothy Page

. I

I
na mteressante produção

O REI SALOP.,\AO DA
BROf\D\VAY

Al e fi

continuação do emocionante serre

do com Bob Custer.Luclll .. BI( wn

Rex e Rill-Tin-TIO

O DOMINADOR DAS
SELVAS.

Programa diurno . Preço: --_ i $000.

11 CINES COnOADOS

REX, à! 7,30 horas:

De 615. ás 11.30 horas

Programa noturno

De 11.30 âs 24.00 horas

SERA' TUDO TEU com

Madeleme Carro li e Franci� Le
derer.

Preços-2$500 e 2$000.

ROYA!..., as 7 e 8,30 horae:

,'(1rtu�i Vllllt:stias de
Senhf.ras e

vtolestias de crianças

(l.JF:..' de ee, eciahzaçâo em
T;o!e!'tia�' . k, ';�:nhoras)

Ate JC na Matcmidade
até ás B I (2 da manhã
e? �.í:1)·::!.f Consuttorio:
ANITA G.ARIBALDI.· 49

com Economia
Trabalhos doSó nos

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engenheiro Civil

Profissicnaís habilitados para todos
os rainos �e engenharia

Administração, construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações
Projétos em geral

Escritorio central: Rua 7 de Seterrlbro. 47

'Parto Uniã'o

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

lndustria e Comercio de Santa
C a t a r i n a"

Caçador
t6·�" p-_·tE:�"'_ "f?S �?x�::),·,��.·,,:,jid,�<:.3 pelo M. Fazenda, nOS. 12:83 e 1290 a 1294

B��.I��I!ÇO d;a M�,;�tlw�i;z e ,Agencit:-is, em 30 de Junho de 1938

ATRIZ ITAJAI'
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

Cruzeiro

E
Capital auterlzado
Capital realizado
fllndo de Reserva e outras Reservas
lucros e 'erdas [futuro semestref

enclas em Brusque, RNO do Sul, Laguna, Tubarão,
Sul, S. Franclscc e Lages

b-Agenctas em Perdizes e Rio
c :'�',- ,�,'"

',2.000:000$000
1.000:000$000

405:740$000
45:770$000

------------------------�--��----------------

PASSIVO
1--------------- -------------- --'-----.--__,_............__�I"�� �-

I-� (:; T I V o

NISTAS
LOS Df'SCOi\lTADLS
�ESTIMOS EVI (·ONT'-l C\ 'RRENTE:

Empr stirn. s híp"tecarios
tonta, c. Dev(,d;)ra�, gnl'al'itidas

48:472$520
7.494:495$060

1.000:000$000 CAPITAL
6.955:308$300" FUNDO DE RESERVA E RESERVA ESPECIAL

FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO DOS MOVEIS
,FUNDO ESCOLAR

7.542:967$580, REDESCONTOS-Juros e descontos a vencer que
passam para o semestre seguinteOS A COBRAR: I

I

! DEPOS!TOS EM CONTA CORRENTE:
,

Dê conta propria, do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do ex'erior

2.044:671 $0 J O
16.943:814$580

235:010$620 .1 9.123:496!21 O li Com juros
,---

1fJ
Sem juros

2.730:958$000 I Límitad�s
6.910:697$670 i Prazo FIXO

! EFEI lOS A COBRAR, DE CONTA PRO-

I PRIA f;: DE TERCEIROS
TITUlOS EM CAUÇÃO E ENi DEPOSITO

357:868$900
I CORRESPONDENTES NO PAI'S
MATRIZ & AGENCIAS
BAl':CO DO BRASIL-C, ESPECIAL

t 4.3 1 8:467$680
VALORES HIPOTECARIOS

68�000$000 I
DIVIDENDOS:

22.017$000 D· id d I 2 3 ( IdI
IVI en os nos. , 'e sa e não

1.837:872$850
I procurado

660:';03$900 2.498:376$7501 Dividendo n. 4 (100(0)

Rs, 61.628: 158$090 I

LOS EM LIQUID'\ÇÃO
ESPONDENCLA ��O PAIZ

RiZ E AGENCIAS
LOS E i U�\)DOS PERTENCENTES AO BANCO:

MOVf'i. & Ulemilil"s - Ed. Agencia Rio do
fiul e outros irnoveis
í 20 Ap.Jiccs federais, no Bc. do Brasil

RES Cf UC!ON L\DOS
RES DEPOSITADOS
RES Et\l COBRANÇA NO Bc. DO BRASIL

-----

TECAS
AS DIVERSAS
A:

Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Braril e em outros Banco da praça

269:268$900
88:600$000

268:466$000
12.769:659$380
1.280:342$300

GENEilO M. LINi
.iret.r-Gerante

ITAJAI', ao DE "JUNHO DE 1938
BONIFACIO SCRMIDT
IBINEU BORNHAUSEN t Rir.teres

8TTO R.NAUX

2.000:000$000
350:000$000
50:000$000

5:740$000

45:770$820 451:5 t 0$820

�.309:761 $082
449:200$760

1.694:503$500
2. t 40:067$600 13.593:532$942

19.223:496$210 -

14.3 J 8:467$680
2.679:471$150
8.858:714$688

37!9:674$600
68:000$000

9:290$OQO
!iO:OOO$OOQ 5�:290$Oit

Rs. 61.628: l5i$OQO

••1(;0 ii(;BEBFFlia
C.lltatlor

--------�----------------�--�'�--���.��� �------------------------

NCO INDUSTRIA E, COMERCIO DE SANTA CATA INA

MATRIZ EM ITAJAI'
emonstração da conta "lucros e perdas", em 30 de junho «?'e 1938"

D E BIT o

-----�------'--------

C�EDITO
------------------,--------

noreries, Pt'rct'ntagens, gratificações e Bonificação aos funcionarias

pesas gerae'l alugueis, impostos, elc., etc.

, de Apos. e Pen�õl!s dos I3anearios, 5,,\,1.5, telegramas e outras verbas
ditado ás seguintes centas por 8alanç.:

Fundo de Reserva
Fundo para depreciação dos moveis

Fundo Esc olar
Dividendo Q' 4 (10 0(0)
Amertizações diversas
Redescontos

I
265:067$500 Agio de saques e de outras rendas
I b4:590$700 Juros, comissões e outros titules

14:349$500

211 :�49$820

361 :077$500
294:779$970

80:000$000
20:000$000
5:740$000

50:000$000
10:339$000
45:770$820

655:857$520
__ I

"--
." O�_����� _

ITAJAI', 30 DE JUNHO DE 1938
ERice �CDEIi:.FER

Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ViM! NP�A!§SEi
���ma��,�w���������������==�-���������.----_

=< __ , _ _ _ _... !!Nfi'".&A!!SASW!m!'lllor�r.r ""Nr Vr.I"'�__ �'l�'Na:If'A..Jç"".�(l/..rt.Y:_'''_'''

RIO, �9-Em urna

';bar'ltinha»tls3stre, abandonou o carro no 10- A V Z D O P O V O PB'Op�'�étario--e Diretor ReSpíHls.'!Yei-'
de .proprIe�ade de J. G�Iltil Filho, cal e desapareceu. ,;

J ..L\. I R O (; pi L L A D O
resIdente. a rua Camerino nume- O comerciante, a esposa c o I

--'---- ,,--

r� J1, salra� domingo �ela ma- menino Levi, ao contrario dos de- r .A.

� 1a,._a pass;lO, O comerciante Se- mais, foram internados no lIos- P�eso e1tD �
.. 1) A canenizacão ..J,o

I

astl�o de Lacerria , sua esposa, pitul de Pronto Socorro.
,,- �... U. i U�U UV

Candlda Lacerda, duas filhas So- -----. I"
Dia e Filomena Lacerda. c �eIli- au.ao I Ivrie de MO;lll
D9 Levi, de 3 unos de idade, a O chefe nacena-.senhorita Lucinda Cardoso e sua

U IHJI fi � l1.li I..,�, aks"mãe. Olivia Cardoso, irmã de Se- fi e

fi-
e

'.
RIO, 19 A pedido das autort- II u � m

bastião Lacerda. W � Su,(I �a sen t� o dades da Delegacia Especial de Se-

Com pressa de chegar a' casa • _

gurança, PolHica e Social, foi prêso
,,'_ i. �..J em S, Paulo, na casa n. 5 da rua

o motorist� Hugo de tal

eleseR-1 V�UUl1a:uO Tobías Barreto n. 179, F.rancisr.o
volveu mais a marcha do veícu- Mirochenick, extremista condenado
lo. Ao se aproximar o 1. Sí,L�r/l1Hr�A? 19. �otjcia'se pele Tribunal de Segurança a três

.

carro ue que o seneralissnuo Francisco Fra I anos de prísão,urna curv� eXI�,�n t:_ na en trada I C!! quasí ia sendo vitima da expio" Mirocheaiecl" envíaae para o
das rodovias Jlio-Sao Paulo e I sao de uma bomba, ontem. »or lUo, ioi ontem apresentado ao sr,

!3aBdeir�nte, ocorreu um desarl'an-I' ��as:!i0 d:m� RM� �e �,VÍÕCS leí.l: �el}lin:>Braga, fhef� da SeglH"tll1ça
10 na direção e á <bar: f 1 '

Iístas sobre santa Barbosa, quan 10 SOd'll, sendo removído pora a Casa
, ,',' 1 a ln ia »

I
o chefe nacícnalísta ali. se encon ra- de Detenção depuís das formalidadescompletamente descontrolada, ca- va em inspecção ás suas fm·çi!!;·í; 'lt:gais.

�o���a��;�at��l��n�:ir��'t1Sati������ : I
__

��"'··'_""''''''''''''''''>''''''_''F.'_''''''''''''''::�''':��II'geiros. , ..

_:\ �
1'i!J#I I

Em consequencia do acidente, H J\:\
'!' �

receberam ferimentos, o comerei- tl
. :f>,,'l. I

ante e todas as pessoas que o �I '. EB�
acompanhavam. �

A joven Lucinda Cardoso, mais

I� Iinfeliz que as demais vitimas re- V E if,n r� E= ,/< � � o:l melhor e confortável propríe- Ana Espindola Porto, declaracebeu fratura da base do craneo I
.. ,'l', "'". '•...;J "',," dade do município de São José.

e veiu a falecer antes de receher
' f,' dentro da cidade com acomod çõ�s p,ua numerosa Íamilí" de tra- que desta data em diante paSS!1

os curativos de urgencia. I � tamefJio. ftn:los pan o mar com magnífica praía de banho, agu;t
a assÍnar-!le Ana ESpinclola da Fez anos, ante-ônlem, () galall-

O motorista causndor do de- � encalladJ. garage pa,a 4 automoí'eís, cochlilras para cava10s e I Costa.' para tO?OS deitos. �Ioria- te e inL(õ!igf'nte menino Yan C.

I: vacas, grande pasto. clUCJrl com diversas qualidildcs de arvores I nopohs 1.9 de Julho de 1938. (a)
I Carrei:'ão, filho d0 sr. Jaime Car-

.-""''' __ � .... a_''''.. ���_n ....... �",u_
, frutíferas. e outras cl::peaceacias, e servida pelas linhas de onlbus Ana Espl�dola dfl Costa. fteco-

i reil'ão, telegrafista servindo na

I de São José, Palhoça e Santo Amaro. Preco de ocasião.

:jJ
n�eço a fuma supra de Ana Es- Diretoria Re�ioual dos Correios

V. t,rlJ f
P2.fa vêr e haiar, ccm o propti>::Ln:ío, na mesma, Carlos N. rlDdola da Costa. Sobre dois se- e Telegrafos.

ii I es UuiU' O or... Poeta. os de 1$000 estadual e �OO rei.R'
.. I ,

_

! de Saude de Santa Catanna. SI', Festrja hoje o aniven:ari(, na

neClmentn .JiO m!:ia '��'::,;;�.=���� mil.. Leonardo Jorge de Campos talicio ua exrH� sra. d. M·.H·ia

• I Uf,\}f
U�

.. oU" �II) A
o ..

J
lXJl> .... v.:"J""",-_ ,..;---- IJu����i938. �:l�rc:r��ri��, A���:. do sr.

tena. errovlano I ufm f�mUUO avares ...

vw_

g;:;g�;� �z� I
Encontra-f;e em Florianopolis

I CIRURGIAO ESP "'CIA.LIS
Transcorre hoje o aniversario o nosso distintJ cont8fl'aneD c

,

'

-. , E - TA Assistente do prof. Sansoo

O TEM PO natalicio da gentil sen}a'/rinha Zil-

,���::�=:�=:::�����_�,1,_3-JOã_O�.�int__

(), 7�sob:e_l_�.:56 _I . I �I�e CJ�o��sael:���:(��de�e de�ta- ���a�7!en�:rta:��e��1� I'�es:�'v()[��
__����,���_���__ ,,!!"!!! _ sua operosidade na chefía da He-

A
. .

I'
sidencia da D. E. H. na ZOlla

mversana-se 10]e o nosso es-
'

t· d
.

Alf
!lerrana.

una o conterraneo Jovem re-

do Selva, gerente da firma João: Aeha-se nesta capital o nosso
Selva.

i
distinto eonterraneo sr. Francis-

sat�aeg��ta�!��.oj:r:_ g.at�7t�v�r� I· �:d�:I, Almeida, ex-deputado es-

Cos.ta M�lheiros, vi�7a, do sa�do-. �stá em Florianopolis o nosso
so 10rnalIsta dr... @dll.o Malhelrc.s. e3tlmado conterranp.o sr. Ftrnan

Ele Pacheco d'Avila, que veio as

sumir a chefía do trafego' tele,ra
fico da Diretoria Hp.gional dos

o sr. Jaime Bricio Guilhon; ! C0freios e Telegrafos deste Es-
o sr. Vilson Ferreira da Luz; tado.

a menina Neusa Amanda, fi-I E: .

Ih I A I If S'" d
sta nesta f;Flpltal o sr. Lean-

a c o �r. c o o !lVelra e 1 L . ,

Iil! aDo ongo, concp.ltuado agrIcultor00uza; E 'lh d
. .. d-'h

.

h M' G
t::m ncrUZ1 a a, mumelpw

.

e
a sen onn a ana ornes; Timbó
o 'menino Julio José, filho do __

.

"-- ,

sr. Julio !{rupp;

11l.':1.a_-_l����...:�:=]�.�;
.. � ��;!'$:::�#l::_;.l

\

O sr. João Mota Es Jezim. Vva. Mal'ia Pinho de .�

NOIVADOS � On".eira r.'�
� &�

C h C r,l'! �:
0111 a senh�rin a Maria la-

� participa aos parentes e"';
ra Cardos@, diléta filha do Sr. pessôas de suas amizades $�

- --
-----

�, que sua filha OLGA PI- ,,:

..
NHO DE OLIVEIRA con- �
tratou easarnen�o com o SR. ::i'
VICENTETREVISANATO �

�

Fpolis., 8-7 -33. �

Previsões para o período da�
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:

Tempo-Perturbario, com chu
I V3S e trovoadas.

Temperatura - Em declinio.

1----- --------, Ventos-Rondarã0 para o qua
drante sul, com rajadas ba�tante

I Com."p,,.,a,ll1lhia de Seguros !f"l�a'-."nperat"'"' ext,cema, de
Mais uma industria vem mos- �U � �'!;!HYi� m.� fi� � III" I ontem, foram: maxima 19.2 e mi-

traro espirita de iniciativa da I
�dillí4'�� �a"ar�na nima I4,6 registradas, respecti-

gente da !'lossa terra. vamente, ás 1<1.35 e 7.00 heras.
Trata-se da fabrica de pl"rfu- ',Imarias «Amazonias», reCel'ltemen-

1te fnndada em Blumenau, pelos
sr8. Carlos E. Schneidel' e Gusta

IIVC'il Schneider, cujos produtos es

tão rivalizando com 08 de maior
fama impcrtaélos do estranjeiro, c '

que, por isso mesmo, conseguiranq
já dominar as principais praças,do Brasil.

Industria catarineme, merece

ela, por isso mesmo, que Be te�a
elI torno da arrojada iniciativa
o estimulo a que faz jús, tan to
mais que (\lIa vem contribuir be
neficamente em favor da nossa

economia; sabido, corno é, das
granà.es somas resultantes daIS im
portações dos ehamados produtos
de toucador, EJue são anualmente
eanalisadas para o €8tran jeiro.

«Diz-me que sim»,« Sonho,
Azul», <Jasmim» e «Noites de
Bagdad», são os nomes dados ás
marcas dos preciostls estratos, q\le.
nos foi t:Iade ver no mostruario
apresentado em nossa redação, na

visita que ontem nos fizeram 08

srs. Carlos E.:Sehneider e Gustavo
Schneider, além de loções, bri
lhantinas e cremes, sendo que, 1dentro de muito em breve serão
lançadas, tambem, varias marcas

de batons, destililados a rivalisar
com os melhores existentes.

Gratos pela visita dos jovenH
'odustriais, desejamos que os seus

rodutos continuem :ii ter a pre
'erencÍa até 80 presente consta
'ada.

DE

RIO, 19-0 presidente da Re
publica encaminhou, ontem, ao

Conselho Federal de Comercio
Exterior o memorial sobre o for
neeimento de material ferroviario
ao governo brasileiro apresentado
pelas firmas The Baldwin Loco
motives Co., American Car &
Toundri Co. a Pllllman-Standard
Caro Soo

Perfumarias
"Amazo'nias"

CF:L. ,IOA-O VICEN f'"
Vl\TIC!H10, 18 o Papa rece-

1',

beu uma petição assinada por mi-
rhares de índíos norte ameríuos, O dia de ôntem assinalou o

pedindo que a menina Indía Kater aniversario natalício do nosso
Tak Caterí, Teatkwia "O lyr ío de ilustre conterraneo c' aeat ado cu-
MobllWks" seja proclamada santa. 't l' L " J -

V·
CHEGA,:"( 'PNS

� petição est d' ........ 1- cl PI a IS a sr. coron,pl 0.n(,) ICf'nf(:
t:'>. e- a .a lrIe;HHl na Influa V' A ••

.•

B'�m. da trfbu e que pertencia Ka a�, pessoa respf,;labllls�";"l f'

ter e 10i. apresentada ao Sumo pon-I muito conceituada p-Ia inL(';rcz',
tif:il::� pelt� monsenhor Egid:io Weg- de seu carater e !))[\(;n'will1l':,j,!r
rI_?:':;z, nu.ditor apostoüco l!8 delega' de seu coração.

.

çal) vaticana em Wnsl:nTIgton. Pi ' ..

beatificação da donzela depen erâ De um passado ilib-«!» p ho!!
dos julgamentos a que está sujeito rado todo êle devotado de um/H' ,

uma tal proposta. á f'llla terra () tornaram credor da
admiração e do respeito dos seus

I coestadoanos.
A GAZETA com imen I) iúb:

-

lo envia lhe o seu afetuoso ahru
ç'il com votos ele felicidades.

ALUGA-SE uma esplQndida sala

E' a prímeira companhia no gênero, que se funda em Santa para. escritorio, com 2 janelas,
Catarina. nos altos da Livraria Moderna,

C
.

I de Pedro Xavier & Cia.aplta -l.000 contos de réis, que será inlegralisado:
'"or 000" Tratar na mesma Livraria.J): ,)000 �m duas chamad:i.3, sendo a pri.meira ele vinLe ""'_��

por cento (20%), a segunda trinta por cento (30%) e

'/o restante do capital de aeôrdo Gom a deliberação da
Diretoria. (oJ.;.ll'o-es da far4nh� de Trigo'Séde em Florianopolis, 1 lu� lU tia I

Filiais em todas as principais ridades do Estado e em ou- ., IHto t d
' O SINDICATO DOS INDUSTRIAIS MOAGEIHOS ..

R
r J p�n os o �rs, : DE TRIGO, do Rio de Janeiro, comunica aos consumido- '� \(',r3"'''-���:ir.i'''S''' 'jif..amos e eguros:- rupo A do Art. 2 do Decreto n. I

d f h d
. -l_

I ,H� �.',��
A� "'=.., ""',

"�I.l �,;�21.820 de 14 de Setembro de 1932.

I
e arin a e trIgo que, a partir de 4 liKJ corrente, os seus

I'
:. J" ..

F
.

d
-

d f
.

h d' d' :'i� V'l'cente f,� ��
< uncionará, inicialmente, com a Carteira de Seguros Mariti- I i aSSOCIa os cotarao o preço a' ann a e tngo por saco e

L
.t� I!!J 'ij\

mos e Tra03pOl'te em geral. � 50 Kgs., como medida de adaptação ao novo Regulamento

I
"""", ...",,'ij e i 'a

Está aberta a iista de tomadas ações.

I
i I

do Serviço de Fiscalização do Comet'{:Íú de Farinhas.
."'<.

�'� Olga ��'?[,1::�;-
..,"

Escritorio: Praça 15 de Novembro, n. 23-1' andar. I I-7-1938�, �
______________ ... __

J J;_�����=��-7�...������---;;;;;......�����'�--���-.�.����- � noivos �----,-------- ---- . .�: = t-3!"'��!:;&_=:r*��...

ANIVERSA IUOS

YAN C\RRETJlt'(O

, i�epaa·tamento de AéA
1'(J1Uautiea CivilDra. JOSEPtHNA SCHWI:UlSON

Fazem anos lloje:

(ESIl!eeial:ãslt<m eDil doem�3§ de SenhoiQ3s
e el·e�ul�a§)

3õietim diário da Esta
ção Aéro�ciõmat{)jógica

�ONSUL'i'ORIO

imBua FeU§&e Scl!imidt� 39

HOHARBO: da5 10 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

REN ROu.

E'

PA Ri\ MUITOS A NOS!AGASAlH

OR
" DELAR"

sr;

I a
i'I

Amaro Valentim Cardoso, resi
dente no distrito da Trindade,

VAZ contratou casameut.. ,) sr . .1",;(,
Batista Cardoso, Iuncionario da
Alíandega nesta Capital. \

PRODIGIO, signifiea MILAGRE
MILAGRE significa

c;HARLAUTD
usando o creme

CDARLAUTR
tlirá logo sorrindo: que produt('l

ma1'ftvilhoso I

Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque

que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoraeão

•

I

,.

-----------------_.- .- -�-_._-,---

O problema da (jne;nu·a��"ã�!'J d.a!s agnas de e9goto§ está dlefhdthr�ment" resolvido.
Se ,,:-.. ExchD. qub::e.· resgu.�i:rll�<i,u· a sua famHía de d®�n�as infeeeios3S1 intestinais não

J' COmp!!Ge �ml1HEHamar��mt;�e�'tte uma insta�ação
w'ia� e c�eDltif�ca das suas

.-

nicas
-----------,

deve descuraI· 11m momento.

para a d,epuração racio.-
domesticas.aguas

, "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




