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Tropas fascistas teriam se movimentado em

cêsa, clreulando que seis postos da frol'rteira
l�railça faz envtar, com urgenela, reforços

n f;

Ja
para

PARI�. 28 -DCRpflChos public;;del! pelc (frgüo esquerdista
CE SOlR declaram que 08 itDli,,[:,,� "Co :!t:opia movimentam-se em

direção á Somali .. fraacê.ia e ",�dd'i t(l, i',u.;islas teriam tomado seis
postos situados em territerio fraucês.

Altc-Ialautes italianos, instalados ao 1880 da estrada de fer
ro, de prepriedade franoêsa, J.Jà Etio�ia, de Addia Aàeba 1.\ Dji
buli anuacraram varias vezes por dia que a »tOJil.HHia!le Djsbouti
;ê apeaas questão de tempo. Os francêses serão lançados de volta
a o mar. �

de

v D liz -�------�- ---------------_._---_._.-

lliotados importantes muvimelltos
pas JUi Liôja

VI F�t)rianopc.H5> Q!1.ahita-feira, 29 de Dezembro de �938
-----�----

PARIS, 28 - Despaehos procedentes do Caíre informam.
que o ,overJlO egípcio teve eonhecimento de que foram aetados
importantes IilIIIQviwet;lto!l de tropas Ja parte merldíoaal da Líbia, e

particularmente da região do oasis do Doufra Uweiuat.
O oasis, situado ua fronteira líbia-egípcia, será dentro em

hreve entregue ao Egíto ou á Itália pelas Conversações diplomaticas,
e as autoridades egípcias interpretam a manobra italiana coma

Uma tentativa de exercer ,reilsã� sobre êles, bem como sobre Oi

f; ancêses, na questão de Djibuti ..

Creada a G:;arda I

de Transito
Aí estão os 1II0SS08 brindes:

á �:45.$OOO
quartoS!! de Imbú.ia eompletos

li

:J Por �Elcreto.. lel l:o:sinado
ante-êntem 1113 Secretaria
da SlSgurança PúbUca, o

sr, Interventor Federal
-, ,

.

. erleu uma guarda de
: Al\ 1S, !8 - O g.verno erdenou que um navIO do guer- T ....§t te'''' I

ru parta ial�.iataroentlj para Djibuti, d"vido h notieias de eoncen- 1
ran::t O nas.tl

. �pll.a,
t('i;),ão de tropas italianas lia fronteira <ll\ 30illalia Irancâsa. I e ii) h./lgar de sub-lnspe-

O moaitor <D'Iberville », da frota Irancêsa do M6.diterra-1 lar geral de translte.
neo eríeatel, deixou Boirut cem destino à Somalis Irancêsa, em 1 A gt.5arda será ��mt"i�s
j.,rne d@ Gu1,o porto %� hz � nyi�a�l:11) fascista. Os eirculos infor·1 ta de 2 ih;�gh d� la" ��a$.
�.:��clfIS !l(!re(�JI,l-lm �ue o navro � gU1'da avançada dai reforços na- I

� ".� .... """",,. L. .... ti $50 e
v ais Q militsrea que estào sendo enviadas para a Africa oriental, 1112",,' !, �e ���Mrttlí.d c � .

f.;R1 resposta ae a�€10 f@)Lo pelo gevcrnador franeês da Somalis. 1:1 �e 03�.

, S�rã C:i!)iYlltrata�@ um lns-
da i trutor p�ra guardss,

com (h ��nciMi1m"t@$ que
de (;{mtrãto C�51lSt<W.

á 500$000
ltlobUias de slllla visitfia, estofadas CinDO gobelhi

ODELna

.�! E��edidos
�

7J.\ i �'"L>H)::;r;t}an�l� fál;�pI <:!J"�" ';',.;.:.�" ",,6 ..llu)i '\.IiIJI� li �

'df�ti ��iihões e meio
de pallvras

28.464

l1:11od�r3sa d�m�9�t!f'a�J!9 da @ap13�I�ade
defes&.! alihl� �Iê hlltimh!�r MílUJgIH��hlii IPA FtlS, 23 -- O temor francês de tine B 1 talía pretenda

- - - ._-� - --- -_. _ .. _"

toruar Djihuti pela forçR. teria inspirada c. plmo de mostrar til ,A.pM':�etI1Jp��.�,�O""� . 1i;I,.@��!íUt eI..� "Jjí�I\ill�s(llini que IiS fltrçaR tunisianas do França pndem lIüb 5()f$�llte
l"l",Jender Wi13 tElml,,'lH! C·J!oblLer. O c�tad'J w'.,is};· ft'imc:êa, (:ii':em 0:3

circulo" liiforuudo9, organizou T1Hl piJde;-os,,- ,l:;_lil')lut raçãc' (h'J !'Jf'
,'.;IS motorizadêlB fr�n::3�)g, por O(:.1',ião ,h vl'iit,1 d� Dal1disr G. Tu
:'ísia. E�t;<ii "!1nid2')';" clizmJ.l 03 circlJl,,� miiiLflCeg, seryirão �ara
lembrar ao Duc!:l fI:1'; deve (,fJn�!H ::'i)i1� a d('t2�n eh �:ip�li, capital
dl1 Libif'!, ;;�, <":é'·'.u!::r })$ flfnf3ç;;:n L�cl�ta� ecn tm li l,iJU t,1.

I
a �� PA. A' A CADEIIí"'ti'A I. lUO, 28 - Durante os dias 2.3�
..
"t.�.. "'Il" .l ê::lI;,:;':t .

.

-.' 12.1iOl) tiO clJfl.'eIJ.t�: m�.,;, (.l .rou,v,-
E'" . �,;s..··!'l·I·'.>1iRIC·A ii itu«lnto Iilo Tel';>�tafo «�8umI1l p,o-

�l '4.
�

.

II
I ,.... .. ... �

� li·
� .,

�
'. i PQrçoes veruaúeU'IHJJel1te U9Sf)tn-

. - = II ! brosas. Os funeitlnarios trabalb.ü-
i 1'1lW ardm.tme!ite, indo al'rn do

NOVA YORK, 27-A sra. Alma: gôr dle uma mocililade atrativa, i �€U hf.;ral'io llonJlal, e o flUUH:fO
Mario Halm qkHltlQfo se Cr.lC4HlifQil ; ,:ilil exgQtar·se Ia I.iltÍ::.fI3 e!peflillCIII,; Je tek&Tamafi expsllliliog aângiu
,et}l frenl e ilu &!iJeira elftdca,' Oscar, o ulimin0, .dell-Ih@ II 'cr- i � .,ifra d. 28.464, Sf.Hllerlte i)e8t�\

� �.,t\ �ot14r.:!d ft B.fl,�.iJda f.�elt'ls te�terol.H�.h�s, .

i#eis 'radeir� b@ij.flJ'lHulSborasAII"IIÇ..

:apital, oom d�irs milhões e RIl"i()
��li��a IílLIl.Uo A AUV tIVéftl, m!Hllt&iS l2í1tes, tU>!.i CU!aP::"l,: tel dll exeQut1ôl, ii teuto. UGtIl- I @.e palj_vraili. •

',aÍt1,a Acreditava e� UI... milagre:' pa!Jhaf a mãe até 9 W@lilunte,I.,------·--··---d 4F d' � 4. ' I \_& �IL' . \,DD IN.li'r'rI_i.I.!·\TRLUeo�ro -.'

a e5t!..�'m lia -Pois não ha nir.!guélll que me' fhaal. O aicei4e lJão Plll'ílJitilol, r ,i,�n L. ..!.lo iiIo\jf;,) , - \. �

CRESGIUMA, 28 -- 4) n.,lal � I ajude? f pliOrém, � a .r.i&uça, sem 8C1ll1í1pr.,.,
g:M C,· ·II.A� FINA� POS-

dos pobre5 levado a sfeíto tlesta I II voltall4onse para o alaai�a, euôer exatauainte a I!I/tl se pl\S-, " . S�II Â �

flidsde alcançou fOflllidavel exi- BELO HORIZONTE; 23- Uw l'hSat�G e.m eSclUl'l'lltlf Q rUill9ro-; de p(,)nit�nei�ria. em ll� derradei· ; fiaVtl, foi l<3vfl�fl. para iU:9t .. de I Aliar :�rl·_J, AB�AH.�N
t&, COIlstetl me mis!l8 e di:slribui caso de morte verifieadQ ua eH 110 eplwdliil, reGe�ell a r�portagltr;B I r0 mas ln.utI! ap@lo, uIsse·lhe, co· ; uns pãl't;)uLes pWXlUlOS. I �ii� 'lI,., ;_�_tl. ira Mafra n. 9

'.lo �ã9 de brinqued"iI e dol'&!! para 21ica de imduto·termoteraflia do em seu eonsultoflQ e afirmou que I mo d�SYalrada: I
... _--....-- .... ---- ..

·-·-------_1.!n6 criança:!. N,:) ill!llâg do Clubl'S dr. �iJvil1. Pacl.'IIlGO, está ngitan- o client0 morreu ant6!S de �e sub- :-S�B.h\.)l' Wa€!�ard, dí�l we faç.a '� c r� �

ii'- d'
:\s atlvid" :Bem

Mllmpitnba armetl-se uma artiatl do a opiBilu pu)Jlica del!lta capi. Meter &0 trlltllw�.to medICO.
;
Iste! Tcnàa paua d4il naeu ÍÍllu., rei.;.I>t.1 �.�e..

.

do
.

Papa
ei! � linda arvoU com 4 metros tal. Origintul li qu��!ã", t1m DlilVf:I

----............ - .. -- ---- :ylitol i , VATICANO :�3 - O Palf3 re,
ti .. altura e presépio giratorie. A.. lI1etod0 de §ura aqui ree<'lntemell" ROUPAS DE BANHOS tAUA i -Tem �e ser a8sim,.. T?w de 1 111illlo! eebau, lioia, ,u.,: s ..ui'fa.'!iõe� d� Q0r-
líucla ornlilmpnt8o;)ão e�teve a e:u- te introduzi4o, e «ae uD�ist,e em HOMENS, SENHORA,." II

I' B�r 835un ...-:fez ti alc8Id.e, em:
,�.

.

.

: jil.
�
dlpl&matltil acreditado. luntq

gü da I!&nhora Lili Fal"sco, llC- encerrar fl enf@rirH'I pelo e!lpaç� CRIANÇAS tom de m?nol.�I;J.,. :
Pela reS�lU�tt(j R 65,. f.I ,eu-I' Santa S6. 1\ellebeu. os d:�lo;�'w ..

n!wrinha Diva Aquino e sre. Her- de seis ��rall numa IIslufa eletri- _.�n!_!)_.����AIZO 1 O cii1�elao velU ::t3pOlS e � ira. 'R\'r:d;�, ó! ye�ldQ, S:':1.rUfH� E!�!��., tas E'� separado,
. e� audWll.,naiJ,cHiQ ÂIlHUÜ(!, lnaoi@ Br��dl e, ÜIil, sob a tt:ll3flonltlll'a_ de 41

• •
Halm rezou co.. ele a Oraca.� ao Bn;.,a�o, \l,o c�rgQ �e (,li�nhell'�-I por .!fiell1 de IHltIguldado, COB!l'l.

A;lê Fliraoo, tendo � ufenao �ra- graus. Um dcs pacientes, ({te re· Os prox'mos ferl::l" Bnhor. I [l�petQr, Ga B· Retlde�,ml lia Dl' i 9ar pelo decan(ij dQ COI'f>O tlipin.
büilO meHlcido os malt'H'i\s �l�gt(}g. B()I\'erll expelilll!€l;·,t.l!lr é$�e de!ica- U UI I Ernli&1unt� rellavu, () CHl'ase.ll'ct'lfi8. de Estradai de RGà!lgiw, I alatictI, a <8mbaixadm' al@mlo .l3er-
I�(l tal f6rma C�lrnm a H('t.I"l.a da €lu prN:GS'S6l de ema, peH' causas d b

· lligeu ti .eorrenle eI4tri�",. O feve 1
iülU Iiltt1e e!ll La�as.

.

: ilHa.
. • ,IÍi!a obra de 8rte que ai2m da 1.linôa não <leviJam.eat� apuradas, OS anca rios I fülJdo aInda securava a wão da I���"��í!XIH��<{i.!

pt6Pll18Câe lt'111:i·1_ r"iPZr-88i' d", !'lN; ID01Ti";U aro pleno (l0nilultori@,t�;n' I con,denad�, e ,eh�, �r:se!lti!ldo Q! SR� NEli VARELAai;>as de üutWII U'i!Jflicipi'JS .tê�J! I de sido (l cr.daYer retirado do Seguinde a praxe adGlada Jilosl
perIgo, .d18�0 lue, b31xlOho:

... . __

.,.._. .-.- .. -----.-- �. _. . ._. ._____

.

vindo visitar e verifi,jar o lmdo i aplm.llh.o �8quftle medico para o anos anteriores, II! ainda de aeÔr- --CtIldada, reverendlil, pôdeWQlr-I""'=-�_'�_�iii�trabalho.
. I lHIcrot.erio d5 pelil:ia. Chama-se o do eom a lista de ff!riados orga-! reI' tambem. • . 0lI .PO prefeite> EliAs Amgelont 000-

i morto Antoniu de Oliveira CiIilS- Ni.zada pela ASlioeiaçio Bancaria, I Alguns mlD1.1�!I� dE'?OlS-e�am deixara ft "D1Dam'; ft mi�
tribwie com SOO$OOO para C(:)lll- ta. Prof!ri.,tmÍo �ht fazenda Ra· os Bancas desta pmça nill terão %l hOlas-o meülCO (h pfl�ãQ V li.1!. AV U{fij,
l'ra de praseGtes ás 0riançae pc- creio, a!l! IUjcp:era, município de expediente externo no sabado atestava li morte da Ínfelia se· � d 9' �'.bres. Itauna, riE"ra ii BQlo Horiz4nte dia 31, e fllliunda·feira, dia 2 d� nhera, e GOro o ato, p�la fll'irneira Aar e ,que ..era nova
A arV9re de Natal e I'l l'r�.e- espeGi..lrn61<1te para !l6 subml:ter janeiro. v�z, no EstadQ de OhI9, uma mu-

4>

pio ficarão expostos até ê dia 6
a ess(,. e;pecig de tratamento.] Nefilses dias s6 stl.verâ ex.pedi.

i lher era. eletr�(mtado. ,1 orlenta�ãode iaDeire. Verificaria g obit0, o dr. SilviIl10 ente interna, para c(I)utagem de Os enmes da sra. Halm, de

I
!S'

• �_ ... .. ., ........ __ .... ..,_ .... � __ w ..

,Pacheco r@quisiteu a presença dai jurur> e eallerrameoto de balanços, t�inta � dois anos tIe id�de, all-

O a.UDI41allWO �--Ie ! pfliililÍa, qlHil eompare@eupr"lnta- I Dã� sendo átendidol! t)1! clientes. �lga. pr�ICgSOra, fora�. I!lWIt6S. A Estamo3 2el�lrll[neQte inf(�rm'ldQI da que G> j.)rDa! � DiariGA't.,�
.

U Il'nente:!tal consultoria, representa· 'I Al!sim. depoii do expediente Jl!sbça acuio� a �ubllCHlUellte de I da Ta;de», dQ propriedade. do �r. dr. Ad.lfo Koader vai p3\lSar l=l!Jf
11 �OdD.

Il11a pele del�gQ;io Valdemar Pe- normal d� sextl!l:feira. dia 30, QI fJua�ro assa�smatQII, e ultImo dos I r�di�QIS traQsf�rmaqõeB, deIXantiQ a. gel'el'ltÍa d\ilquQlc 9rgão o nc.)��oaI.u.. i§II Que.o. l\il!tllad0 de aparelho Q I Bancoi! ao reabr.r8.G, para Q p�l" 'lUa.l!-Q ellveneBllIme�to de um l cllstmto conttlf?nelil sr. JO!l@ M ..delfos, que ha tr�� aaos vêm r.uu ..

G!'Idaver f6li conduzid., pG�t@rior· 1 bHc@, na terç',-feira, día a de ia- unclfl.G-lhe custeu a. VIÚa. I pl'lodQ cem dedl�fjção, zêio e 4IIíIiUiBtsncia (I referido cargí.�.
SebastUiío mente, para a Faeuhlade de Me- aeiw. -A sra, Halm, dHlS�f'lm "s �e-I Na remuão haviàa na re�i�ii)ueia dei sr. lIlajor Acaoio M.),O professor .ticias., alltepshc.lo e d'�poi, em-

.�.,-,.-- .. -- ------------- ritos, ministrou v,"neno á sua vÍ-! peira, na tartle de Ilnt,,-Ômtem. e ,ara • qual f€li c\)nvidado..., nEl�:nRocha, luperlntende!líJte halsbmado e rEmovido para a PER.FYMARIAS NACIONAIS:a; tima em. quantidade q1le darilllGolQ�a Nunes Varela, liGaram ass:ntaào� os novos rlimG� �"e L;,-
Gp,raD de Ensine no ida .. $�la terra DataL O resultude d.a I E�TRANJEIRAS para liquidar uma dllzia de

hO·l Btará
a aluáida folha.

- .

�,�, pede, por nosso bdf,!r.. j necr.,Ii� fHlrmUl€Ge em ligilo. A I __ 1110
_ ....�_.�.ARAIZO_ I

rn�Hl' for��3., ,'. ..

. l' �iI sra. Buld� Viana e ACi1ci., U:orair� ?o!ieilfJram ao jc,r.
Midio O con1parechn®n-: �.lel'aeI8 de Segurança Peul)�l ! A Cd_ cuu�.tan<..la da (lnml�')8(l !

l!iUlilta N ilIltS VilIn�la .ll.e PWrtlla.G>;'., ;.: A6 � Dumo da Tarda., que
'} 'I ti.t. t d id _I IDlt�Ul'BSI o ce.mpet8D�e lnquer.i' Exonerado {ler um filho de doze 8nQS �ft lda- i t<lrá IlBililXl lHll}' nova. GrIentl�le, G(1tU 8 qu.al � l'elerid& i�nHllhtato _no ns. Ii.U o e U

to, 18. tondG slIie OUVida GentlElo
. I d�, Oscar, (jle�(neu .putumlar· Illh �onc�rdara em VIrtude de nã«.' pü!'tei'lael' á €Ofl'�ut\1 doO! i'l!lieri.

��sçao, ás 16 horas da hç- Oliveira Costa, irmlo �e morto. FOI e:xutlcrado, a pedido, AI I mente a epimão púbhca. HOllve' dOI! jlO!ítl@QS.
je, dos &�unos �íiiS ISti'&2iS H010 dliverá depor o dr. SilvinQ bv�rltoAbe)1 Tdefebvre (Irmão Tomfu! UEnlt �eeurAB� (illa�'f1

o hil>�erJlad6r Q� Podew0i IIId�ai;ltar l:lQS n�ssos ltlitore!! cem ab�Qluta segu�M�ormals prlm�rlas, slcun- Paehee�, qme contratou pa�a seu I800va os sargos de pro eS-1 s aoe. ? tlma Ola, o,govel- rallça ,ser o ilr'N major Pedro Cunha, e UOVí:) clii'et�r que a�u
€hlrias e vocacional, da- �dY��ado, o I� •. Pedro AleIXO. A lor d� Gru�o, Escolar «Profe!sar

\.
nador, depoIs de �er exawlOado Q. mulara as fULl�oelJ de gerente.

j I '"
famlha da vltu�a declara que Paulo S�hIeful�» e da E�cola I pr()ces:(i), declareu.

" . 1 Para a redação entrarão 03 :-rs, Gercino Silv'l e Edmm!o(�uêl� �esmo "!_tituto e exigirá vultosa lI�deDi:u.çãG) pel,u Nor�al Si:1.lndari� da Instituto 1 -N�0 eneoatro como JUStlflCarl' 1.uz. .�o Col.glo Coraçao de Je- morte 40 fazegdelre. O dr. SIlVI- de ,Edüeaçao da cllldade de Qa-1Ci) peIda0!
. . ,

De L de Janelfo em diante, portanto, o <tDiario da Tardll»
USa no Pacheco, per 86U torno, intt- çaU01', .

E a sra. lIalOl, ameia no Vi- I tomara tlOVOIi rumOi.

8�O P,",U��, �&, - Nos Ler' i fi ;�é'b
mos do art. 17 í, [.;1 tJpo3'�ntadQ.,; t""Q �.:'"��
pOí' t'I.�c:reto de 0nt;;tID, o engenhei-
ro civil O�c:õr Ml1ch�do de Al-
moida, diret.ol' de Obw! Publicas
da Sécretaria da Viaqão.

§E'� ,.
�;- ..o Nrlhd

bres eúll

1 ••.•

b
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-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T
nome do povo e do govêrno cujos sentimentos traduze. embéia
imperfeitamente, a segurança de que cOlmiilo lMw·mo::.. de Pí�'stguit
a nossa jornada, ao lado do eminente sr. Presideute da Rerubli
ca, por todos 05 caminhos que nos queiram conduzir, pois êl-s

jamais d -xarã<j de ser bons e consultar es vitais interesses do Bill
sil que se ergue, "ltaneiro, para conquista de suas radiosas espe

ranças.

A v z L A D o Com o Brasil fOI te e unico marcharemos e quem não qui-
zer caminha com o Brasil. que fique caído exanime e sem fé,
nos sombrios atalhos do impatnotismo e da falsa brasihdade.

Senhores! Coroemos esta H,lenid"tde i naugurando esta [JÍ;;.
ca que a est s via Pllblica. na porta -je nossa ::duJt'� inscreve u il

, ,>- 'í:'PC'U R �'flO- '"nome armzo que nos é muito gr;,ln: :\>,',",1.:, /-l"'" :�,

""E����neR���,!!-·�_�,-"'::__�·�-�������"".'�''''"!",'-

I
Sanaturio "Santa Catarina"
------------�------------------

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

.
,

Ra9er io ! companhei�os cujas vidas já foram ceifadas pela morte. Nos, en

'retan'o, Viveremos por eles porque eles aqui estarão por entre os

n03SÚS afétos; viveremos, por José Alves de Carvalho, por Cid
Vieira, por Jalne de Carvalho e alguns outros mais que, nesta

hora de contemplativa lembrança vivem dentro de nós, cerno que
dando maio!' realce a esta expentanea e expressiva maniíestaçãs
de apreço ao hornem qu � eles tanto reverenciavam pelo invejavel
acervo de suas virtudes civicas e morais, a quem, nós que os 50

brevivernos, ternos a suprema ventura de inscrever o seu impolúto
Este ,)ia, sr. Tntp: vent r, <'I) o considero um dos mais norns em uma das vias publicas desta cidade. I

í-lizes de t .., la 3. ,pin!:" ln: n�(h terrena vivida até então. Sr. Nerêu Ramos. Ao iniciar fi minha oração fiz questão i

E' qu�;, arribu f[\;; a .aim, us bons amgos deste amado de Irizar ser êsle um dos dias mais felizes de minha vida; e êle,
i

torrão catarincnsc, a desvanecedora incumbencis de saudar, em efetivamente. o é.
nome desta terra que é bem minh" pelo nascimento. ao mais in- Ha momentos V. Exia. inaugurou, dande ao trânsito públi
signe dos c-tM;ncns�s que, mercê de Deus, além de tudo, é o ce, uma excelente rodcvia que é mais um marco da eficiente obra
mais querido dG" homens publicos qne a nessa terra jamais cor,- administrativa do sábio e honesto governo de V. Exía.
sagrou como tal. Ela. por caminhos mais curtos, vem de aproximar, mais es-

Creia-me v, excia., que bem de perto conhece o meu treitamente, treis Iuturosos Municipies dos quais, inegavelmente, I) de
feitio ti:orai, que não. sou, dada a expansões insinceras; tenho sern- I Joinvile é o vanguardeiro pela punjança de se� prr�gresso. ,

pre procurado traduzir, f,el e honestamente, o que penso are,,, DM detalhes desta obra que bem evidencia a capacidade
peito de. meu semelhante, mormente, ao assumir, em momentos técnica do esforçado Engenheiro Sr. Felix Schmigelow, já o disse
como êste , a atitude de quem precisa falar de coração atevantan- o meu querido amigo De. Cel�o Fausto de Souza, digno auxiliar de
,lo, em nome d;\ verdade e da justiça, sem os deslizes que

PDS-I
V. !.3xia. á frente dos. destinos da Secretaria de Viação e Obras

sam gerar a mais léve suspeita de que se queira enaltecer a um Públicas que, em bôa hora lhe foi confiada por V.Exia.
homem, tão somente que exerce ou pelo poderio da autoridade O Prefeito Carvalho Filho, dedicado e honrado governador
que corporifica. ! deste Municipio. bem mterpretando o sentir unânime do povo fran-

Não, sr. Interventor, nó, não queremos. excepcionalmente, cisquense, houve por bem resolver denerninar esta artéria n,-\VENI
homenagear o homem ftublico que governa o nosso Estado; não DA DOUTOR NEREU RAtvlCY)'.
queremo, nós prestar-lhe a mais sadia das nossas homenagens me- Por ela é que hão de entrar muitas das nossas esperanças
reciclas, tão somente pelo fato, que, aliás. muito n08 agrada, de de progresso. . , C

• 'Ir. MI S�ser v. excia, o mais alto magistrado r:le Estudo. Ao coração da cidade cujo perímetro urbano aqui começa, I rlSJl1a na agre,a ue dO
Antes de mais nada, acima de tudo, a minha e a nossa hão de ser conduzidas as riquezas que surgirão do carinhoso araa- 'I!:'i��1'J'láf'!!l�ft",.Oterra, o Iranscisquense pavo, vem pagar uma divida de gratidão, nho das terras. 11: .. ga �&il.�'I.Lo

neste apropriado instante de stj; vida, SQl seu grande amigo de E' á entrada da cidaJe, que e�ta rodovia inaugurada pene-
sempre, a Nerêu Ram�B que, mui!� antes de ser elevado ao alto ha, que �e dá o nome de V. Exia. Por detern-:'I1(',::;d de �. Excia. Revma. e benevolên·,
pJ�to que dignificado ler.a. já havia se identificadlJ, bem d@ perto, Poderá parecer que o fato destoe de tantos outros idênti- cia do R, !...)rdeii1 l"r-. 'cí�('a"a será ministrado a l' de ja-
com os vitais itlteresses deste a'-nada recanto plantado á beira- CDS. neiro pró;.(,::n, ;<t..:1.1S 16 h)r:l,) �lJ ';rrejadeSão Fran':is.
mar da Babitonga gentil. O mesmo poder que escolheu este local para batizõr com CO. J sJnío S'.U:H]1( fiii) d 1 ; 1 isnió,

"

Sr. ��eIêu Ramos! Ag destacar-me, neste momento. de o nome de V. Exia., teria sido Q mesmo poder cap€1Z de dá-lo a Os b;ihdcs : o.' 'f9C se'- p"')Cur::d;)s, desde iá, no

vossa ilustre cf>mitiva, para ser, tão somente, o francisqué:nse grato uma RUél central de nossa cidade. Consis I ;_)ciu d 1 L�rej.i d ' ;-\" 'd r; ) L'dral provisória, ou

que bem quer traduzir todo o sentimento de llm povo CjiJ� lhe \1as, miJíto a prop0sit.lj), o Prefeito Carvalho Filho preferiu na Residé c ,; iJar�qui;a!.
qua bem. desejo trazer aos labias, nasti.Ias no. coração, ; ,llavras este local. E' aqui o portal da cidade, se assim se pôde dizer. e o As pessõas maiores '.le 8 :l.W):), como se sabe, de-
rlledita(las, frazes que se nlh� têm o brilho de expressões buriladas, D9me de V. Exia. aqui gravad9, ter�. a nlôr de duas 8xpressões: verão confessar ..se previamente.
f'agam, entrelanto e pelo menos, o cunho da sinceridade; caIDcei- -a primeira-a de qu� V. Exia. vigilante pelo misso progre�so, Pede-se e espera-s€ o maior silêncio e respeito.
tos 'lue sem levarem a vaidade de ser 1.)5 mais reais, �ilam. lO- como, tambem, o é de todos as rincões da gleba catarinense, VAi Florianópolis, 24 de d..::zembro de 1938.
davia. ainch que í"; ;i:narn�:1te, o que pensaro0s a respeito de sua carno que. cetn o seu nome esculpide á plHta principal desta cd, C�mêgo Harry BaLler

personalidf!d", mmrc;mte. fie. ser o seu guardião intemerate, o que muito bem os francisqu Cura da Catedíal.
Ha; para nó'. nesla flori! alegre, duas penonalidades e'll sNesOSpoSdAerãCo IDtrAadDuzE��, DasUsimR':MNArvEIRoEsU TRR4Af\�QOUSILGOU!�DAS' ...,\ ,I �.

. MQi

g;kM!!!§t'�<!J�L..dQJ!.�':''''1:t�,,,.,w:;.stS\i�'1sua pessoa quo dese\{) desbc,.r: fI do amigo na boa ou má for. l-o J L. -

tuna e a do Intcivel}tcl d;na·!):(;..) e probo a quem prestames a NHEMOS O NOSSO PROGRESSO. N ...� ta I e �no'nossa iHe�trita sülidaridade. A segunda-a de que, o viage1rD que par esta �9fta eu·

i"
d·. . !

Primeiro que tudo eu n.C: .J;;;jCl a Ncrêu Ramos. velho e trar, ha-de sentir-se bem em tral)sper uma cidad� habitada por I .

BO r�dedicado amigo da minha terra. O Interventor catarÍnense ficarà uro povo que sabe �er grato ao seu grande bemfeitor.: .. I

p:ua depois; de!e ha muito que se dize" sem se poder dizer tudo Sr. Nerêu Ramos. E' esta a homenaitem singela que lhe J
etn uma solenidade como esta. quer prestar a nossa terra ngradecida, p�is a rotlevill que acaba 1 O proprietari� do conceituado e preferido f'

O que faltarl entretanto; o que do Interventor se nilo dis· dê ser fe�tÍvamente inaugurada, ha de ser propulsora de seu

eso,
estcbelecimento «Restaurante Estrêla» avisa que

Sr:T, dií·(:j-emo� nestas palavras. pedindo II Cristo para parodiar a perado engrandecimento. nas vespcras e dias de Natal e Ano Btarn terà a
sua consagrada fraze: «se os homens Ge c",larem, ",s pedras clama-I

Nós nos c01lgratulalT os com o pOl'O dos v;sinhos Munici-I venda esplendidos perús, galjnhas, leitões, frangos,
rão». pios de Parati e Joinvile que terão igual parcela ele prQgreu& e perúas. além de outros SabJfOSOS pratos extraor-

Dirijo-me, assim, antes d@maisnada,aNerêuRamm,ut;lidade. II dinaríos, dispondo ainda de variado e magnifico
para relembrar as suas primeiras pregações civicas nestas paragem. Mas porqu� fui eu dittinguido para dizer a pala vra 0fi- ment1.
no ano de 1930, DHHCO inicial da crescente amizade de que boje cisl desta solenidade ? Não h.lveria, entre 05 concidadãos qUi" I O maior e melhor stock de bebidas nacio-
tanto nos orgulhamos. habitam esta cidade, quem, com mais autoridade, vié�se desobri-, nais e estranjeiras.

Confesso, meus senhores que, nem eu. [iem tantos quantes gar·se da missão? Ha�os. sobejamente, mas o meu qu�r;do amigo Aceitam-se encom,-:ndBs com antec':ndencia.
o ouviram nm�a memoravel tarde daquele ano. puderam esconder Prefeito Carvalho Filho, qu�ria que fosse eu o interpr"te d'i!sse� I
uma sati�façã() i�cnsa, sem embargo das convicções partidarias n<il�ilitant.es sentilllen�o� de gratid�o do;: um povo 6 ,seu govêr�"), p�r '�;

I .Restaurante Estr61a

que, então, mantlOhamos. dOiS motivos que eXigIU os decltnass l, o que farei, num mlxto d::- FONE 1.420 L1
!'J:-m s. excia., �stou cer,to, ,ficou fi quem dessa sati5faç�0 �atisfação e constrangi��n:o: o prir�eíro-porsue f�i eu ,o �odestü iiliiE2iãllD;íHtWU_iiií--iãjI;;�_��mH_�iãj�-..tl!7"�7R7?�l

t.ão braSileira que, o memento hlstoflcO a que me quero refem, repres'!ntante, do MUilIClplO, na extlntJ Asgemb!éla L,=g�s!attva do
teve o condEio de imortalizilr a noss<I educação politica e a virtu- Estado. o -�eg!jndo-perdo;.;m ·me s'\ir da modestia a que fui força- I

I'�-
15'

d"! de marcar o inicio de urr.a inquebrantavel e reciproca estima I do quebrar-porque� quando Préftito daste Municipio, imcu.:nbiclo
..
! I=MPRI=ZAentre a nOflW t�rra e o !.:omem publIco que hoje nos governa. pelél Interventoria Ari6tiliauo Ramos. dei inicio a esta obra gUé', .f L l

O que tem &ido o desdobrar dessa especial amizade ql!e de futuro, nos ligaria a Joinvile e Purati, aqui fixand<9, em soleni·

�'\I. excía., sr. Nerêu Ramos, tem devotad0 ao meu céspede natal, dade que presidí a ". de Outubro de 1934. o marco inicial da �, c;ARGAS E PASSAG�IR9S
jà o, têm dito, expreBsiv.3 e exponta,n,famente, todas as decisí.v8S construção cujo ,término hoje festejrHll�S, graças ao gov,êrno �mp re- I,
;�ianIfe�taçõe� de wmas )Qrnadas P0lttICi\S,' quer consagrando, VI�O- e�dt�or do ,e��nente Intenentor Nereu RatDQS em cUJos prImeIros -Jnosamente, o seu nome, quando v. excla. dn,putava uma cadeua dias tiveram InICIO os trabalhos de construçio do nOVQ trech,) com

de deputado li Camara Federal, pela minoria catarinense, quer, prcendido enire Parati e Joinvile e o melhor aparelham;nh dóstes

f'eiteradament",. por 0utras e varias cJemonstraçõo!s de apf."ço e 22 quilometros 'lU'! nos levam ao Parati.

confiança, repetidas. vitoriosamente. quando v. exci.. comandava Saiba v. excia, sr. Interventor, que esta era uma velha e

o extinto Partido Liberal Catarinense de que f"mos soldados sem justa aspiração d0 no!so po' Q, pela qual tante se billteram, llirn

valia. bem, o atual Prefeito Carvalho Filho, entb Presidente do CQllse·

Hoje, quebradas que foram as e�freital e intranSpOOlVe!S lho Consultivo do Município e (ii eX ,Prefeito c1f! Parati, sr. Joa-
b;meiras de arraigado éio politico.partidario, pois dentrJ do E�ta' qutm dt' Sales. '; @ , .

.;
do Novo, os homens de fé e boa bontade se irmanam e amam, Está, assim, justificada a homenagem,

I
t'

melhor, o Brasi!, poderá. v. excia., nesta hora feliz, contemplar terventorANserne"oussRasamuoltsim.as palavras, agora, á personalidade do In- Se· r.:·r�rl·� 'Sa-o. JO�'a' �
aqui e em todos os rincões do querdo Estado. um só coração. g a �

uma só alma. um só anseio, um mesme lif.ntimel.lto indivisivel e Excia.-Dirijo-me. agora, ao homem de govêrno, nãe �
forte: viver a hora historiei! da Patria. fraternalmente o Brasil novo pllla discorrer sobre a grandiosa e fecunda obra con�trl!tivP1 dI.!

-_ . , • �f�)O eiatríto do Estreito �

ressurgir em cada sentimento r('novado. sua incansavel administração, p0is de tod()� os ri�cantos da.; terra :
Eis, porque, ,sr. Nerêu Ramos. 05 francisquemes todos, a- barriga-verde despontam 8S marcos grandiosos e d'�císiv(,ls da ope- Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em :.

qui se reunem felizes para pre�tar·lhe a merecida homenagem de fQsidade de seu g9vêrn�, o mais empreendedor e dinarnico qlJe metros. Bem sêca e de otima qualídade. �
�lJa indefetivel estima, com o áto que, dentro em pouco, assistio S. Catarina já· teve. =
remos. Eles falam. bem alto. por si sós: "são as pedras que ela- DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO:

Ha, contudo lamen�aveis e impreenchiveis lacunas; esta hora mam" muito mais do que qualquer palavra humana. :
teria sido mais feliz do que glandernente o é. se aqui estivessem Dirijo-me a v. ex-:ia. tão sÓllIente para hipotecar-lhe, em ., iI �

d1i .,ru

Vieir4h.l

Dr. André Kiraiyllegy

'\

,

\ ,

nlRETOR pnOPRI�TARIO

Estação] PERDIZFS ,- VUa Vitoria ,_ Estado
de bania Catarina

o melhor estabelecimente, perfeitamente aparelhado
para o vratamento couservativo e cirúrgico de doenças pul
monares (pneuruotorax, frenicetemia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-fie localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paule - RiQ .rande, SelO
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de autemovel, com clima saluberrimc.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratório
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescente.. de doenças graves.
estadc postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota
mento, etc.

VIACÃO ATHERINO

·e Ms ie"MI$ , ti« m-�·

DorarioSil de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLUMIl-

iNAlJ A'� 7 HORAS DA MANIlA. MAIS INFORMA- I'

ÇÕE!S NO ESURITQRIO DA EMPREZA, A' RUA <i:ON- :;
SELHElftO MAFRA, 29. i

/.
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pleto �a, r�n: censtr-a
Ç�J{3S (lia lfi)t)nt{�s am

cone rete armado

Especialista em motestios de creanças, nervos
impaludismo c n.olestia» da pele

Tratamento do empaludisrno '.: das mol-sti xs da
le e nervosas pela .Iii' 'ohemolheraoia"

. Consultoria e residencia -

Telefone, j ,584
Con,wltas:--Das 8 às !!
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CONfEiTARIA BHASll
A Gazeta,
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140. TALHAO

CAÇADORES
Edital de concorrencla.

T Grupo 1--- Artigos de expedient-e, material de ensino pa- PADARIADE I
ta H_Escola Regimental, material de desenho e livros para escri

turação,
I Grupo 2----Arligos para limpeza e conservação do arma-

I mento.
I Grupo 3- Artigos para limpeza, asseio, higiene e de-
í s.nleção.

D0 ci dem eh SerJ'Gr Tenente Coronel Presidtnte do Cou- Grupo 4 - Couros, material e íerrirnentes para oficina

selho A dónin:strativo, d",sta U l�d:H��. ,-1., acôrdo com as diretivas de carrieiro e sapateiro.
10 Exm» Sr, Mini!)!,;) da Guerra, l'ilhlicadas no Dif.ll'io Oficial Grupo 5 -- Combustiveis e lubrificantes para viaturas

,je J J (L: Novembro do corrente ao, e artigos e normas estabe-'I' Grupo 6 - Ferragens e materiais para construção dos
, -, n G C (' f t i: , ."

iecrdas n 1 rv, . ,J" U�'�O )_)ÜUi!(:(), ,"na conhecimento dos mte- 1'T10VelS. Acertam-se encomendas de Doces, Pasteis Empadas e Bolos artísticos PU:'l
ressados, que se a{'h� ab-rta a ccucoi ncie administrati va, para I Grupo 7 .- Forragens. qualquer fim. h!do 2. P;:�ÇóS mcdícos.
f

'

d t' " b
" I C 8 L t

.

I d R h C' hromecrmenro e ar 19O5 Cf,f? ,id'r: f'''-, (1-5 gmp')s a 'ElIXO, durante o i ,mpo
- ouças, ma ena e anc I) e osm a.

ano de 1939. i Grupn 9 - M terial de eletricidade.
1--,0 interessar!o :1,,\,.,,/ 'p �f -ntar o requerimento da ins-! Grupo 10 Material de transporte [sobresalentes para RUA BOCPJU'VA n, 15

J�riçãr até as 10 (dez) ho: " .. �}; ('ililta) do corrente mês, ! pa automoveis].
em envelope lacr;vlo, b'::f! cl ' , , .Jeclerando disclÍ'llinadamenle,! Grupo 11 Madeiras.

. �:5��&���������,;".:'::;::';';í!i;á't��t,,,�������<:g�\T'i:;
f'J,sd

documentos de .ide nc: ',',C'c' 'jue apresenta. Os documentos exi -

:

f Gdrupo � 2, Material, ferramentas e aCe'l50nOS para �� V. Exeia. 1DI1.eeiso" do uma limousine? �,.,i�",;,(SI os são 0$ ccgumtes: erragern os ammars. �1 r
,

g)-�,'gistiO do contrato social ou da firma individual no Grupo 13 -- Material de esportes. ", �;

Departamden": N.:cijonal de lniusu ia e Comercio, com declaração. ",

Grupo 14f
- !\,le Iicernentos, drogas, material de remo I�:,� terá ���)q�â (pja�� !eu�!;;?;2" C��1;��n;����)!p1t�r: n

expressa o cap.tal. e vasrlhamc para arrnacia, ;-
t, - H

b)-Est;�tutos em original ou Oíario Oficial em que se Grupo 15 -- Peças e sobresalentns para automóveis e � viagens, �:j

acham publicadas com "provação e registro quando ferem sacie - caminhões Ford e Chevrolet. fi SãO n
dades anonimas legalmente constituidas de acôrdo com o decreh: Grupo 16 - Camas, roupas de cama e roupa de dor- m todos carros moderno. e conlorteveis dirigidos por ;' '1

numero 434. de 4 de julho de 1890; rmr, colchões e travesseiros. � habeis volantes. ��
c)-Diario Oficial com a publicação do decreto autoriza- Grufo 17 Carne verd�. J ii �j

do a funcionar na Repoblica, quando se tratar de firma eslran- Grupo 18 - Pão. � � EfOndino Cardoso 502 t' J

jeira: Grupo 19 - Sobremesa e leite. � Otavio Cardoso :;03 � ';

d)-quitação dos impostos sôbre a renda, municipais e Ie- Grnpo 20 - Generos, aves e ovos' � BerolUdino dos Passos 505: j

derais, s:)��Ce�;id��ndo:; que trata o § 1. do art. 33. do regu- superior ��;-;��:�ud: ::�;I: r.::'.'n'e dos grupo. scima, eeve.er I,' �I��:mfr� CV���;� ::: �l
�3m.ento anexo ao decreto n. 21291, de 12 de agosto de ]931 V-O íor.iecedor que s-.n motivo justificado, devidamente I'

Patrocínio Vieira 521 ;:;
\d1JIS terços); comprovado, deixar de entregar Y1 ríGZG f:xado 00 pedido, os ar- I!!,

Rubens 525 n
0- Declaração escrita do negociante indicando o ramo tig:>s nele incluidos, pagiuá uma multa progressiva, calculada da se- I;, ; .

:., sua indústria ou do seu comercio, ",fim de �er inscrito paraI guinte forma, sobre a imoortancia total dos artigos não entreg,ues: ��� -,J;���XT�:��������1k, i

concorrer nos grupos ou artigos que são de sua especialidade, in- a) 0,3'1. por dia que exceder dEI prazo até 15 dia� de!;�
.,.���'-i' ,,-�,�!J.,,:�.:

,'�j5trial cu comercial. Esta declaração deverá ser provada com I atrazo:
,

I i\\�
F=

\íí1 lú::�

r:h�umen;üs pr�pio� além de licenf'a da Pr�fe�turi\ de negociante ,b) O:S·!. por dia que exceder do prazo procedenti3, até i,,!
'

"', D
o � I L�'J

f; granae escal,L Cabe a esta u'llade o d!rel�O de verificar in-' 30 (llas Oe atrazo; i,,',

'

yt� I I. ,2<

heo. e em 4ua1yuer t(::!l:pü, si o negociante poswe em seu arma- c) findo o prazlJ de 30 dias de atrazo, será o artigo adqu;- i �
. ii i,':" �' � - '�i,�":

l..::m r.u deposito e na proporção di\s responsabílidadêi) que a�su� rido de quem possa etltreg4-lo na meilmo �raz(» correndo a difereu' i � - -----------.._,-------- '!��l'-.-;"
,'!irá SI tirar alg:,llf) fornecimento, artigo do }�enero que consta da ça de preço, por conta do adjl:ldícatari6 falteso. I

'

;; la r.leclarl.lção.
'

V!-Ati CO"ltas decorrentes dos pedidos feitos, devem ser i �� ��j
.. �) -- Os documento5 relativos �o, Impostos fdcmi&,� apresc:nta3ü, a este Batalhão, para ser observado o art. 258, letras! � E ,: :0 '; e �' tJ.,

,

Lf i�?" 'favo r i ta �X'
(, umClpalS, prevalece'cão até um ulês depois da data legal pl\ra a a e b do RG.C.P. ! I

;,ua renovação e o inscrito que ,não apres,=nhr, dentro desse ;V'&ZO, _ .

Víl-Esta U!lidad,:, bem r:omQ o Govêrno, não se respon-I
c., novos doeUtlH;,-,tos, será exclutdo e não poderá sem que ;,3 le- sablhzam por pedidos '/crbal3, tdefonicos ou mC!lsmo escrito,que não!

f; 1i3e tomar pr!", nas concurrencias. se revistam de todas as formalídaebs legais (empanha, visto e auto' !
H - Depois de julgamen�') da ídoneídade de cada con" rização). !

-' re,nte, deverão os ttles!1'luS chI' entr"d::.s das propostas até ás VilI-Tedos O� artigos a serem fornttcidos devem ser de! I
10 (dez) horas do J;" 5 (ciueo) de Janeiro de 1939 (mil no. primeHa qualidade. i;�
(�cel!tos e hÍflli.l e �c:e), tamb "m em envelop� lacrado, dirigido IX-Quaisquer (I111ws ese!àreciment0s serão dados n05 díúC '�
<) sr. prcsidcnt,o, ,.1: ':U)Ü ré5uL,-.do setá enviada uma copIa ao uleis pelo capitão secretário, devendo os interassad0s inteirar�se cc:: .(,�
'xmo. sr. �c:nr.r,di1nie, Ja 5;:, R:?ii'io Mílitar, que aprovará ou (\ me�mo d�5 formalidades exigidas pelos regulamentos militares 01 t�
nulará parc,a� ' .• 'LI I,)f"Jlm .•:h. em VIgor.

_ �
III --- Os RJj ..\c�L1rios ::'�SS3S c-:m:urrenr.ias, c>1uc!onatão Quartel do 14' Batalhão de Caçad0res em Estreito (5 ',tj

ul1ro do prazo de cinco d;as, cocLd:, ;J�s da data em tlue ti- José), 23 de dezembro de 1938.'
.

: �
('rem sido notificados para isto, a importancia de 50Ô$OOO, : �fi
( lc:odo ser em ct'ução da Caixa EcoDqmica, em apolice da di- Silvio Pinto da Luz !?�ida publica ou em m0eda corrente, enhegucs á le50unHia do 14 Cap. Secretário dE) C.A. ! ;:;� NOS CL<\SSiCOS ENVEL)h=S FEC! fADUS
, C., recebendo desta competente recibo.

Os grupos são os seguinte�:

Pata as Iestas de Natal, Ano Bom e Reis procure a

Padaria e (:on.feitaria Brasil,
de Aparicio Varela da SUva

que tem o mais variado sortimento de tortas. bolos, doces finos e espc
dais PANNETTONE. paS,BS. figos e caixas de bombons.

Pães e Bíscoutos de todas as cualídades,
Queijos. Mantd,(!,l e Conservas,

Balas, Bombons. Chocolates e Doces ftnss de todas as qualidades.

FONE-l.574

a
H

Matriz *

"-"��-'"

••• " � te"",i� iíI!il!l"(,�i::..�� (lJ1III"6:11!l •
� >íóólI#.��." .+1$ ffllUllllfl• Filiais em:

.... hl"t. ,�., lIIe 111M BID;ro � WlIlIrI';I\)!II filO...... l1li1......
I!JII§I»- I!!;!�I!> �!tli", �l'lu';!u;m(!:: ��t.ll"jl\lll (l:�1 ••".)

il'ililEliUnt311 char.a.nil."
•

Rlumenau, Cruzeiro do Sul,

Jaln_ile, Lage., Laguna, SA'iD
Francisca da Sul

l1��!:,hi'J Õ1!!il1'i' IttJId_ ........
��!;iT.1lIf!J �l1j rallll..

l!!\ meti>

MOSTAUARIO EM:

Tubarão
,
,

" �. :_

De Fama Mu"�r.1 r

i
! r ,

!

"', .

,

i I
1
�.� <
..... 1

.....' .

,.." i

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.

..

•
I

�A GA Flori.n(31)oils
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I
R

de
---...

ver�

Barbara

J{:l !\lac Crea
f!m

). 7 c 8,30 hCj;, :

RiO, 28 -Em meados de

jad�B do csrrente I1f.O, n num-te

de moradores dlil Edificio Pau-
America, localizado na esplana
ll13 do CusteIo, foi aumentado
de mais duas pessêas. ErZlI1i es

tas o mecânico Modesto Viana
Goma I e sua esposa, Amparo
Cantapiedre Viana GOl'.)ez, êle
de naC:;G:1?lírl.ad<? ê,r�er,!in3 c ela

1 CP;'!VEL DUVID/\ c ru

Pr' Ç0:---- 1·�500.
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PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGR.E signifiea
C::BARLAlfTII

usando o creme

�DAI1LAVTII

PROFESSORES

mi
---------------------1

'Comp8nhi�J r�acional de Navega .. 1
'"",

t
fi IÇ�$u os eira

Os professores Ary Mafra e Roberto Ferreira, '11abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi-
,,

násio em uma das salas da Escola do Comercio I

{antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona-
I I ão das 8 às 11 da manhã.

• dirá logo sorrindo: que produto
maravilhosa' '&& ,I. E

Movirr�ento �\/iarit�nl0 ..Porto Flar'manap@lis
Ser'\/iços de f'�a9sagei,..os e� e:ie C;ar"g;as I

Fretes de
�

cargueiro:
'-2L

L=;:�e: �;�
-

SL�� �
-

,.

�
..

;aq�et: ":T':P��� sairá�31 dO��aque: I;::;-=':: II!corrente para corrente para:
- i!'

Paranaguà, Antonina,
Santos, Ri. de Janeiro,
Vitéría, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas c passageiros para os demais por- .

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Telefone
684

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas c I.;.;;Q..
Porto Alegre li

r�
Preferido das Exmas, Famitlas e Snrs, ViajantesAVI•SO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera dassaídas dos paquetes

K e emite-se passagens, nos dias das saídas dos meS'TIOS, á vista fig 8-
testado de vacina. Selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem ele porão deverá ser

entregue, WDS Armazéns da Companhia, na vespera das saídas ate ás I § horas, G
oara ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. �0:SCRIT()RiO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMSRO, 22 S0B. (FONE 1250) �A�MAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTE�RA ;��

Para mais informações com o Agente
_J. SAi'JTOS (�A�DOSO

t-�ug+&EW' ,mM W.'!lllFW_' ?ZII!:a. 1mt.�.

[j ·0 -8- �<p 1
r�,jt�
.�

CIo
t.' .

��--�--I
f:r���t��

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarmaceutico
e dentário no

ESrADO DE
ST/\. CATARIf'�.-\

o mai.r stack de roupas para meninas fi �ar6tDs

OINVaL..

APRESENT"A..
Aperte 11m �otã� --Ie ouça sssa estação
.�._- --- -

. - -_----

'L�-=�À nOV8 linha de r.dioa
"1!!!!!����.���:!r��i\�... ...,mm• ,�---�--�- �"-I

Sin�onisaçã0 Elé;rica, em qua- i Io

dos 05 modelos 1939!!! me: J".,lh;)
sa concepçãe eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre-

,

ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RCA IrTO�
1939 ,

ValVU!;tIB

Dl5tribuidof" Exclusivo :�::.�rafo§j
Casa P I E P E R ,:Aiullaas

�U� 15 de Novembro, 3fS(5 JOINVILE

Admitem-se ainda algunslagentes nd�Jnterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO I!STAOO - VIDROS DE TODA EStiECIE -- MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD0S1f. BISEA14TE' �OB MEDIDA

p E Rs EIc A pA
J'OINVILE

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoei+-Carnisas - Gravatas, etc.--Artigos para
Barbearias-Para Invernc=Banho-r-Spert-e-Viagern c Carnaval

P Bit P
-�.oL.--------------

N V I L E

_._

c
o I

VISITEM
AO

� e:=.:fi.��""""""�.':,";��""'�-�

�'r '�;;á�=c�D'�'
-

-�-,� t���-�-��
r j'

��� -_�.!! A� t�
� t • �itELDe� Dl\. PBl\Ç.... t�
,J � ACOMODAÇ'f':S COi\IF�)RT/-\ VEIS p,c,RA VíA- ��
,

: § ]AhlTES E EXiVIA$. FAMIUAS tJ
� II) '·RATf.\Mí\!:N-fO DI.: ���MEIRA ORDEM --CO .. �
[lç � Zh�HA SRASn",E�!}1A E �TJU.JANA r�
�

a�'
A�'€'!xo: Armezern de secos e r�� (� .'y,o ! S"" ",.d o� ,

1p:-, �i, hlf'.$ \J "

I lIerval Santa C3taria� íi
.�:JSiiii��l{:.� ..�..&i:..��-:;.,iI����.�f�mv:-�

"�:'����������",.@-�
-_-- -_-

'�

li!�1 ��
."�
ilJ

r�
III�

Rua do �ríncipe, 353 I�
ii.JO�NViLE ,-'

f
&iii,Eil1lii'�'fB_jJjililiiili'iliiãiiiiaiãiE�"""iiiiDlc-<Hi'-.." ..�:lfIidí"<��"t:a;tm;::;?ca;�>"l;;ltii\"llf1j:&l··'�F;�ut1iGmü;;a�=tl�'iíili'- =-�iiiiíiihiiiiiii-niiiij'1!iij'@ttiiiSniiiiê;iiiiiiiíiiíiii,;i!\!��

Propr.: FRiTZ sopp

.
!

o ponto mais central para hospedar-se em

:. [oinvile, com con fo rto, ótimo passadio e prontidã
.

i
, só no

Hotel AvenidaII

IT

afra esquin'a da Trajano
A CA IT

Rua COllselheiro

,

('Q'
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GAZETA, 29,..,12,,....938
----------------

EITO
•

A reeleição do esforçado desportista e bravo militar capêtão-
tenente Franklin Rocha para presidente do valoroso Figueirense f.C., repre
senta um preito de justiça e gratidão para quem tem prestado lnestlmavels

�(jerviços ao esporte catarlnenee, estimulando dedicada e abnegamente â
altura fisica da mocidade da nossa terra.

Direção de Hélio Carlos Hegls

Liga At.lética Catarinense,
'jr.'realizando, sábado, a grand{:� e já clássica ('::orrida de São Silvestre,
u rr: brilhante �t.e�tado d� Sl..nS\ f_'Jujança!
§p• rI C IIIbe FBori� fiÓ liG 11� 1--r_ cw :�.::iIi.:---.wiíiiBiíiãiiii--lliilãi--õiiiMilffãriOiL�::::",-

I Resulta(�o tio conCUi'llSO
Recebr::mos o seguinte: I Cigarros "S·�bratl·"«FLORIANO'POUS, 28-12-1938. limo. sr. Reds.toi

I

'

;! f �

E'portivo de A GAZI�T,j,.. li liDE LtJXO"
" Saudações.

E' obsequio publicar o seguinte artigo sobre (I S.C.f. ! SAVOIA - EVA , __ o MAe.EDONIA
O S.c.P. é assim como a escola, onde S� prepara o ho ! "Fll'l ()S"

roem PU'I) emanhã. ;

Em Hill séde nãQ é ulsií.ado s:J:g,:,nte f xe.cicios fi-ices, lá:AGVIA-t;ORSARIO-·ATLA.NTI�O-&;IPRVS Tr�s
ensina-se li ser óbedtente, ser sincero e rcu.rss cultas cousas.

: UVI � AIJGUIiTA - MONOPOLIO - L�DA
!�élS cemperições esportivas o S.C.F. tem sabido elevar seu

r.ome entre concurrert-s de mp,i, r classe.
Por exemplo tem-se o (�llimo carr.peonato da cidade, onde

apresentando-se com atletas todos jovens censeguiu bôa celocaçâe,
eníre atletas renomados.

TUtj� porque?
Porqu6 no S.C.F. toJos procuram fazer mais da que pe

dem para ele ver Sf'U norne.

Paulo Scneidem'ln:cl, I) mais p�rkii0 atléta ela cidade.chele
, do S.c.F. Java o exemplo � seu- co;}:�n{L;d,B conquistaado três

primeiros lugares,
Entre outros se destacaram os s'·gUi'it,,>:
Solou Mazlltl'kis, v�ncc,dor (,0 f-\ndnlcn.

JéàO Are�(; Junim, der' i,; dE' cr t r er 800 mts., conseguiu e

2' lugar nos 3.000 rots.

To,,,, \Ndcl juoicr, ve:)(�,;d;): d.i ,'mi-hi'w!, conseguiu o .5'

"DIVERSO�S"
tiABR 'TI SOO - P8�.IPE" ,,-- VERA OYPAES

IIIRA.IL - UIE.lLIOS - CITANA

Quem acertasse o n=rne da c r rteira dI'! cigarros que cen
.

tinha as caixas expostas íll'l vitrine da «Clmfei!atia Chiquinho:!>,
gaul,aria U'1\,1l carteira do i'!1e�me tipo.

Quem acElttlH� e nerne dn� treis certeiras ganbp.ria além
d45 certeir as de cigal rO' correspc ndentes, I>1M litlt; ck �Ve-rffiouth
Cambtltota» .

·'''4.

".t-&
,,-

A it;
�

VI orlosa

lu ",p c., ,dgar ,,,,, 'LJ .,.

itarnar C,)()ceiçâo, e�tc Ir,pi""'C� d';g;;.s. fJ)is somente na hora
n Hn é que 501lb:,:, que tornaria F,�t..l H.f ,;idto d>:! vara,6 sem treine

alsum puíGU 2,55 sendo clags;'(;a\�,; <.:11 3' tUgl<f.
.

Agora parll a COHida d@ S. Sdve�tr@ o S.c.P. reselvêu
iaacrever qualre cel1CUrf,;ntcs que �ão:

J oilo }\[(ãe JuniE)�, do qual S€U3 cêl�gas de c1ubtl esperam

ótima c�10c8çã8. '

.

Toro Wild Junior, tambem é um c6ircclor que ri1U1to prometa,
Itamar Conce,ição e Clemanci Machado.
Tadas estãe jl)reparando -se C0M afinco para que mí\is uma

vez vejam bem eievado o nome do clube que defendem.

QUERER E' PODER.

N· ti. -i.IAo

1�68

8623

Profelas Antonieta e Leonor de Barros

Rua Fernando Machado, 30
WC Fo�.e .1.51�

- .

'\- ;
., .

.t '.
� '.

Florian,opolis
.__._ �,.__ �M_........ �-�.-,. -� ,-.

JUSTaOE

--���._---�- -�--

pernambuca!r�os
semi�"fltin�al

Condições

Os cariocas estrearão no campeonato bmsileilO enlrenta-.
do a representação de Minas, a I O de janeiro. Contra o ve:,c'

dor desse match jogará Pernambuco, a 1-3 de jenqiro, nesta cri;.·

tal, já em disputa da semi -Iinal.

. �

Jogos ne pr!UX��n'J
dORlinga

ConteClde das caixas

. ." I O i'_iz da 4a. Vara Civil, 6;.DOlfllllaO p:OXtrI'H', jOiar1.), a·l· t:l'l '11,4 •

T
. .

IR: . 01 V.�1!i !vuutl!U erxerra, JU gou a
•

.lBotaroero x t1âf.adure(ra ! liçA. movida p;lo Vasco com."

s. c�isiovi1o x 1jonsuctJSfJ Ia F.BJ.... d�nçj. ganho de !:é\U l

1-1' à it Vasco diA. 1'I0dfflll31l1 club� da valGH''''.'\
_JI, Pi,,) e, e. L

C d M Ir 'á ..I ruz.. l\ til.
l.1ama J8iar c••• qua.-re re-

O" M'
,

d S Cristovão JUIZ srtms, depeis de exe-
serva s. �. "

I
'

Amanhã, j.,ot&. Fluminense I
LnlDar meticu osameete a SI;.U�Çf\o

América de Jaú .€sda e fim do csntrato
x.

I da Coríntians, d8 S. Paulo, iuj.
....ri.. II&U p��ctldente a ação d,') Vas-

center-half 6Ie Bangu', refoumou tO, para qU€ i�dl1a Q cOllhecíd,)
o s�u contrate Cem este dube pot e faoo&so back "colorer:lR em SfU

20 cent.s. quad c',

lI.f. Esl 'eCUr3(i1, que é interp8�to;{v1acedoni,
d· .J d. I"MSC",' alio tlm. '4fei,,, s'l�pf.mivQ !

AI.;g.lla ex-mé I@ esqUlN'IJ!<f v' v

Brasil as�in.u tutratú C911íl o Cor/n·· ••-F i�.I3i.t. (;arioca
Cambare!a tians, de 5. P'aui.. A cellltage,) per pontels pe,tt,·
Macedonia Ta... tlGlS é a s�gt.lj;_' :

Aug·u·ta 1') Fluminen'ie,

o Uarqueiro maravilha", de Ame-
Brasil 2') Flamengo 9 1-' p.rica, teve n sua tr.aicr atudçãeCambarotn

dUlante � aIo ceRlra t) j'!,lomen. 3'} Bo/afogo e Vasco II p·r·
de;, Au�usta 4') América 13 p.'.

Macêdonia 19o. 5') S. Cris/ovJfl 10 p.;.
Bras�1 O Flumi.ea.8 P. (;. 6') :Bangu' 18 p ii.

:\1ac. doni;j irá fX/UíSlonar 1\ S. P"u!o. lug', 7') Bonsucesso 19 p (J.
« apó:; ler minado o campeO!)"lo do 8') Madureira 20 f.J. '.

BraSilrRiO. , .. -. Artilheiros
'" d«' 6sntalllaria I') Leonidas- flamengo _.- � )

1'i18cr ._oma f 2·) O . �,' d .: 1 .)

B 'II
rc ormou () seu contrato com o zeas - lY.ia� ureU(.i - . .\ ,.J

raSl I �I
' .

d
.

3} C L
.

B t .f '

<I I t' llmtne",se por .mals OiS anos.
.

. elte-. O aJ 0150 ,-- I 1

,- ---,,...,

l'v1acedonilll 97G8 I'f,d($ G.mes ['ido « « l\ugu").
Brasil I 8960 Emanuel Lemos «« Maced,,(:·;).
« I' 8829 Alfredo S lva «« «

«R856 Alberto Entres <,« «

« I 9726 Abelardo Gare'" « « Au�u'r,�
iVlacedonia 11420 João Pereira «« Brasil

BrasilJ 9955 Amilcar Pitiglioni « « Mace&:n:a
Mactdcnh I 8630 Pedlo Ah,es' Neves «« 81133;

« 9940 Adalgisa Ltlz «« B'-2 1
« 8i63 l"an Parellte Natividade« « AU�U:H
Brasil 9915 L8cí Mor&s «(" 8nls.1

Maced.nia 8'58 Heit.r Klüser «« «

Augusta 7767 Br;z Limtn�; «« Mélcedor'a
Mac<l.l••i. 6698 Marie SCbUl I «({ Bra0il

Brasil 9791 Nestor .Andr"d.· «« ({

Maeed.oia
AUlulta

8rae;il

........

Caixa N' 1 - �MACEDONIAT.
Caixa N' 2 - «AUGUSTA»
Caixa N' 3 -- «BRASIL»

Premiados

N....

Dante Natividade Carteira de
«

« «

Antoni,,)
Vermtluth
Cart&ira deAlves

« 5 p.p.
« «

Vermtlulh
Carteira'Luiz Silveira

�oIon Vi<:ira
Antonio Silva
Ad Gil
Miltcn Alves
A�mando Comi ....holi
Venerando Machado
J(lão Gentil
João Cardoso
Alto Melo
F,'rnando Cados
Pedre Soares d� Oliveil'�
Saul Bernardts
Paulo Frederico Fweird
Jr.ão Silveira
Jc ão Ferreira

«

CI

«

«

« «

«

«

«

« «

«

« ({

« «

« «

« «

Wilson Leal Mura
Osmar Scarf's de ("liveira «

Umberto Silva

«

«

te «

Paul. Cesta te

Ruí Cardoso «

Osvaldo Scusa «

Ad Pereira te

Clemente Ipaminonda& «

Herculano Frl!itas "

.t.\ltamiro da Luz Andrade «

Edú Cabral «

Um Anonimo c

Alfredo Sterndt «

Beb@ «

Ri-;!lrdCl Fe�raJi «

c

«

«

«

05 PREMIOS,ACHAM ,�E A EXPOSIÇAO DOS
iNTEREgSADOS NO "SALÃO PROGJlESSO"

«

« « A apurAI!. do pretellte Concul'fo f�i feita pe19s seguil1�
tes senh.lis:

Cela. Capuc]i de nA NOTICIA", Japy Fermmdes cip
,

nA GAZETA e Romano Mattioli. agente gf.ral dus cigarres
.
"SABRATI' para os Estados de Pa,(aná t: Santa Catarina.

te <I

«

« «

te «

.; .'

') .

, .
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modernos exclusivose na

barato vendeA IIII!I ecasa
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ELUSA COSTA

Transcorre hoje o aniversari€l
da exma. sra, d, Iracema Sobn
dos Santos, esposa do ISr. sub
tenente João Perminío dos Santos.

Faz anos hoje o nosso estima
do conterraneo SI', Jaio Silveira,
hábil harbeiro servindo no «Salão
Minerva».

Fazem anos boje:
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ENLACES ULTIMOS P.U'RUES DE �A
SEMIRAS E LINHO� NA
Alfaiataria ABRAHAN
Rua Censelheiro Mafra n. 9

.-pau Wllm =

Realiza-se, ilQje, ás 10 àoras,
na cidade de Mafra o enlace ma

trimonial da gentil ílenhlllrinba
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Joinvillede WETZEL & MARCA REGISTII.�DA

roupa . fina como. pararecemenda-se tanto para roupa comum.
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àonia

o deCf'eto regulan
do a cobrança da

divida ativa

RIO, 28 - Informa um

veapert.ino que o juia Ribas
Carneiru se dirigiu ao mi
nistro ela Justiça, solicitando
fique sobrestaaa a exeeucão
do novo decreto-lei relativo
á cobrança da divida ativa
da Fazenda Pâblíea, de me
«o a serem apresentadas

I sugestões équel� decreto-lei,
que se resente de defeitos

II prejudiciais aos proprios in
teresses da Fazenda.
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'OS MAI� LINDO� PARDÕE:j
EM LINHO

A!faiataria ABRÀ�iAN
Ryo ttonselheiro Mafra u' 9

VENDE-SEP�[, preço de ocasião, w�

.pr&18 Ponta do Leal, umL�

casa com terreno ccmpletemer .o
cercado, terreno de marinha leg:'.
lisado e comprado, sito no fim
da rua Nestor.

Tratar com Trasilho Filgut;
ras, DO fim da rua Nestor •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




