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.1 Museu. Arqueologico!
j ". Catarinense I
i Graças á extrema gentileza do sr. Carlos Berenhau- i

"

A: sen; tive a oportunídade de admirar o museu de .arqueo- e '� .

I logia que possue' em seu palacete, á rua Bocaiuva nesta :
.. Ô,!i"e1:0r-Pro�fietari.O .JAIRO CALLA.DO

I capital, be.m como o seu laboratorio, onde pacient�mente I .

. C>. .. - •• - ...-.-•.

--, •__

fJ e com muito amor leva a reconstituir peças de ceramica

I ANO V I f��r{a����.j.. OUs� Sexta�feira, 14 de 'J:'evereiro d.e 19398 de eras que se perdem nas dobras de passado longinquo. . r 'f)

8 Tive �gora o ensejo de visitar em sua pitoresca e -----�.-:-.:--.-�
..--_--.

--.-'-

S! agradavel vivenda de 'Campo, situada no Morro das Pe- .. O
. r-

.. A '
.

; dras, junto. a admiravel praia do Campeche, o. comple- 9»'
. autor d�.�fR.\,e.•.•,t.�nlurado mais � DISCURSO DO DR.: mento de seu precioso museu. fi'&'

I .

Nela bestãlot grupadas as peças, de maior - vulto, de "Jard; n;e�; ".�!:'.;� ? '.' . '.
JI� r,..".'.

- .fug·..·�t.I·VO . de
_, =

·I,.oufto::t.n. . .tI1f·u"e. I:��i"-�-: :--eJu-.fi! granito e asa o, em íórma de pilões, de massadeiras, iii! iii li� � Ir '<t.'"
,

!LI .. lB I ta S no.. .. .... '10 .. Uoo 11." . Oilel�eelfllO

.; etc., etc., de que se utilisavam os primitívos aborigenes- h"'SN .

J'
,

,

TnU.earão
• \ 'fis mansos e. industriosos carijós.. O? s�us "aucestraís. . POR1'O AlEG�E, 17·---

i aO ase «Meus nobres amigos.
e Conseguidas com extrema pacrencia e não pequena .. i O tenente muslco d:n E.. Para vos agradecer em tom menos usual essas hornena-
: despesa, tudo no empenho, não só jíe gôzo-proprto.vomo ";xército Paulino rébrtins Pelo dr. Ivens 'de Araujo,lgen� � que Edgard Pedre!ra � Reu.ato Barbosa,,� d�.a,s veras �:. contribuição de solução dos problemas que estão a desa- ! í '.' ;,.. • ilustre' Secretário da, Se uran a autênticas

�
expressões da ínteligencía e 5u!tura cdallllen�es, de-

I fiar solução. ii I Alves declarou aos JornaiS p ",1,.1' f 'b'd / � ç I ram o relevo de palavras altas e magnanunas, concedei-me que
:I Adepto da t 'a d H b' , .

t 1 e d &1· ft ii. � LlL' Ira, OI rece I o uma co- .'. d diza c •� .

eon e o mger, sacio es e; que pe as 81 eSL� cap '(�II ' que.., o au- mnnicação do Chefe de Policia vos fale �e coisas da voss!l terra e ao seu gran e �ovo iga co

� razões expostas expende que uma outra lua, não a atual, 10 II toro aa. m.lasa.cat..da .m55"c·ha. ',ti.. o Est-act.o·. do Paraná, in.f.o.r.,.nan- �o s_e vai havendo o governo no lhe

en.
carar ,e satisfazer as as-

= almida pelo nosso planeta desgastou o anel de gelo que "J' _

� ardlnei!!"a", ,acroscef.--;'" oo ter Sido preso 'em Curitiba o piraçoes.
., .,

� a circundava; provocando o grande diluvio; acabando por 81 tàndo ue . a escrevcss j :.(f.�vjcJuo ALilio Fernandes; um . ", D_estarte respondel�a� melhor ,o ,a�radecl�1ent? •

as vo�s�s
� esmagar-se contra a terra afundando a Atlantida e' com I ..11 q. '.

.' .1< ': .tt!Prt'vos da Cadeia Públí- slgniíicações de apreço e ii:::' generosas intenções dêste convrvio

� ela o grande continente da Godowana que se extendia até : quanee se eneentrava tlifil i uV�é\ . �:;l • i ,,;
., I amigo e feliz..

� a costa oriental da América. .: J�invUe�. em 192J9 s�rvi.I!'.�'" j
Cí1E':eit�� a�;i�, o terceiro de- 9�e. so.ara afin,al_ a ho!a . ?O"SUl, disse-vos eu nos albô-

I Procura assim o sr. Berenhausen, estudando, com- � do no l.:p,Batalhao (ieCa�itt'-!1dO,reca-pturado dos sete que
res da v�tO:l� ln:urreclOual li: trint.....;, . a"ii< parando e deduzindo pejos destroços e despojos do que se

.1 çadores, tendo ii mesma 1 fu;:!aram daquefa cadeia. ,Erels entao zona ond .. os cu. dados gover�àm,-ntals so de
.

= encol1.tr,,: .nos casqueiros e caieiras,as relações que tiveram .d i ... t"..'· I--.:�-: ��__ "�_"""����""�""'.d�a*�M'" quando em quando chegavam' Despertavam-nas tirante exce9ões
! os primitivos povos com os que habitaram a terra catan-: " S! O mpr�3$a na '. �pf.bg�a'" I Á'

-

.
�.

�
, �. �

. raríssimas, tão SÓtnente objetivos ekitorais· e partidá'rios.·
'

ii nense.
. . .... I h� da Vmva

.. !36taiun 8. U�iS A)(UfrenCias no I Mal se atentava na pote�c!a!idade .econômica da região.
! .

A maneira de fazer· desse mentono. catannenser' (O ela., daquela cna-de.
. I I Retardava-se, sob pretextos de fac\l desfawuento, a solução de

I mUlto. tem servido para il1�eressar a .gente inculta daque- I N.". Na verdade.; assim.• I Rio Claro, ., problemas que, intere.ssan�o direta�ente a esta parte do Est�jQ,
•

les alf�dores n� �onservaçao dos. ?bje�os encontrados nos' ® foi. A primeira ten'a d" I
'.

grandemeote
. .lh� tocavam a eco.nOfl1I<l: '.. ,

: casque_Iro� e ca�elras, pe!� valer ll1stcnco que represen- : I ti 0. .'.
.

" ';?l" I
,I' .'. � •.

A ,vltóna de outubro fOI por ISSO para, o sul do ,E:,(l io
: tam. Ja nao mais o apeltúam de -«maluco do Morro d<rs. rasl e"! q�e se CarHI.:1"" I i';W, 17 +::e2:l'es.sou a NI- a ressurreição e o salvamento. D,:sJocado o eixo da admm";:�ra·

I: Pedra�,.. São eles' os primeiros, logo que ali vai, 'certos : I a "�ardlnelra" Jo� 'm�1! terú(o Êir. Renato Pacheco, 3.° ção pública das preocupàções meramente partícularistas e r..:,;io·

:
de uma recompensa, a- oferecer·lhe os objetos por eles en-

.

:. Joln\llle, no ano de j.S22., Delegado .A.uxiljar do Estado do I nais para os problemas de' on.lelTI g�ral, começou de logo o �ul
e

contrados.
. "...' .: PO��itlU§ .MQSM3 �crez- : Ri.o,· .q?C ,ha'�ia id'o a }�io Claro a s-er �ontemplado com melh?rame.nto5 e

. b;n�efícios
.

de valIa,
3 M;rece, P?IS, o noss? presÍlmoso conterraneo,' pelo $ cantar que a primitiva �0'" afIm, .a:: sindicai as ultimas OCSl;- ga!;anlzadores ,de suas .ene-rgl�s latentes. Dai e.sse sudo

Aq�e lhe

I�.
que esta a praticar, os l11�lOreS enc�mios e agradecimentos ! t . d UJ d" ." "h'" � n:nc!�: na .qual l?�rdeu -a vl�a esta a olhos ylstos ass1l1alanao esta fase da,vlda economlc,a.
daqueles que sabem avahar o seu lllteresse pela c1'encia e �a a ar I�e�ra 9 �."": () ofiCIaI· da ,Prel;�ltl1ra Abrao De mim vos posso em verdade deClarar que, fugmdo
arqueologica, sabido que ela projeta o desconhecidQ a- ,;: O tenente Pauhno Martins. Felix, ficando ferido na m�sma por princípio ás soluções 'isoladas e unilaterais, procurei, tanto
lém da historia:'-

I ! JUve�musicou, foi do gran:,.:. ocasiào_o ex,,:p"ref.eitO .

Valdemar que me veiu' á.S- mãos � govêrno e pt�S ordem nas finanças,
.HeD�"ique Bolteux : de J�ril1anãta e pueta, j;;( Magalhaes, ..

-

.. olha: em plano de conjunto as n�cessldades do Estado, para
. almarante· reformad iI'/1 falecido conhecido por! ,Pelo:. que 'flcou,apurado o con- movlmenta-I�. como mp todn.

.
., .

. O! j
"V Ih Bt" .. i fllto tO.l. pro-lfocaoo por Nelson Enraizou-se nesse pensamento o plano f<>dovlano. do

�IfIQ.aG�"�@@&ie.0i$I1-�tif>.'t;,���"�". .. ,':!;. e o �s os •

. ,Por�t�gal, inil?igo do. ex-prefeito, Estado, corporificado .na lei nO: 128; de 10 de noyembro de 1936,

�����iI:fí.�i:=�. .<

• i auxdwdo p.ar/um primo de nO-I e no qual o .sul-catar.mense fo
..

1 devHlamenfe <:0i1s1derado .

.A

I f I
I'

I
@ : me; Ermedilio Perejra, tendo es- Em cónsequêl1cia e por fÔi"'�a dêsse plane, 11Jtimadas as

SO U S· ......:fi ·t1 ....�.. rr' 10 t� fugido,
.

A
' 'estradas da Palhoça a Vila 'Nova e de Teresópolis .

a Tubarão,
.

...

.� iA l'\& �
,

l'

I. ? _ex-prefeí.�Ó Valde!nar ,.·.lv�a-I' iniciadas em a�.mitl. is!r.a.sõ,éS. ar.,te.r·.ior��; recofi�truida�··.e melho-

@I'
.

! gahaai �\;)l NeIson Porlugal, a- fadas as rOdOYlaS eXISn�riJ�'$, puseram-se por obra aquI 110 sul

I·
l-

a" f" C· nC�".·I�.. i ch2.m-s'� í}I�)s. �m Niter6i,

on-I
as que !Ulliore:f'vantágens econômicas as·seguravam. ,

....
.

.: .

.. .� 'de, GPfo1HJHt-a_rá ô .iI1qJ\:erito a'. res-, .'
Foi ãs�im que se garan\iu a �.a51!i a l�'gação f01U, São

� '. -.
'. I";� �".

; pelto_�. . _�' .�-:��:-.� :- .t.- �-�
. 1.�tartlI:;h9, na estrada que desta c1dade vai a Capital. ASSIm fOI.que

·e· Ir g" . a5J ·s··u· rda··.. ! �:-�t�� -��"�·-�-���---:-Iter���:���� io;O��:r:lg'J:������'�:o»q:epo�eSOb��le����aILlt�
.

.

.

'. .

'

..

'.,
__

.
.

.

.

li LmU�tC(Jl1- . b car� I zia, em Nova Veneza, a

q.I.IJ� consagra.o nom,e, ,d.O engellt'heiro.
.

. ., 'José Gomes pe Oliv.eira. Dentro no mesmo cntenQ
.

se en regou
\. '\.. _ , . . ,

.

, :Ie� & lv-m f) '11�Oje ,a? trâ?si,to t:_úbl_fc.o a gr�nde ponte de c0.n�r�to-armado queEn} 1'a�ão das dlIjg��cias que M.iguel de tal, desculpa esta,. J O c<fplta0 L""ra Ribas, que' j !j'j aJ v 1:. pOSSibilItara hgaçao ul1nteruptJ com os mumclplOs de maIOr

N�m reahzando "o capI�ao Anto- entretanto, inadmissivel, uma :r havia s'')lic:i'tado a captura de RIO, 17 - 11;. bordo do «Ne-I produção do sul-catarinense, .

imo de Lara Rloa�,. �t!VO Dele- vez que as cartas violadas fo- 'I' de 'Mario Calió, com 0- ·intuito ptílnia> e:'-nbarc�ll o· Cardeal.
'.

Não ficará, porém, aí a obra da administração no que
:g�do da Ord�:m Pohüca e So- ram encontradas na malêta de. de apurar a responsabilidade Dom S-;;oastião Leme, que vai a i toca ás realizações rodoviárías neste trecho da gleba cataFÍnense.
,elal, no senndo de apurar a'l uso particular do detido. '1 da

-

autoria dos manifestos sub-! Roma participar do conclave I Prosseguirá a estrada de. Ararangná a Praia Grande,
quem cabem .as respon.:;ab!lida- Mario Calió, 'que ôntem che- i Yers�.,ivos '-.;u� foram distribui-:' para. � ekiçã? d? . �O�? Sumo i cuja influência na economia de riquissima região ,não Ilrecisa
des .�a flutona e

. circoulaçao
de ! gou a esta capital, foi recolhido ,'los, e-mpenhà::':�� presentemente,' FonhtíC'C: da 19rep_ "'-'<l,ollça.·

I'
ressaltada, A ligação direta de Tubarão C0111 Crescluma; a e�

man�testos de propaganda sub-I incomunicavel ao xadrês da t'ambem na conê'luSão dos mo- t Ás 16,30 11oras, a estação do trada da Urubici' á linha ferrea em Orleans ou onde as condt
verslva, tell� a mesma aut�rida-'I Policia Central, achando-se'o ti;vos q�e levari�� () aludidc Tour�ng Ciube .i2gorgitava.de e- I çôes técnicas o determinarem; o prolongamento da de Imarui a

. �e ordenad� a compa�encla na material apreendido na Qeleg.a- e �tafêta a violar a c,-"(t�spon-I �G:1:e.nto.s do. c1�:'?, associações I Mirim e da de Vila Nova a Laguna e a conclusão da �e G�-
sua DelegaCia,

de..
vanas pes- cia da Ordem Politica e Social. d 'encia. � I r�hgtosas e laill11:as que

aguar-I
ropaba a Paulo Lopes completarão o plano, tal como fOI cuI·

sôa�, .na maioria resi�entes � ..�m_ ...... '!l���� ,_' '""_�' lÕllva.11I a- c,hegada de. Sua Emi- dadosamenl'e estudado pela Diretoria de Estradas de Rodagem.
nO.lI1tenor do Estado, const!- O d H I P

.

fjenC1íl. Via;n, s � alI o revlTIo. . Feliz seria o governo si lhe pudesse apressar a execu-

;gUI-i1do de tal mo�o ir compilan· r . um. r o . elimll!" '{�n\Õio ApGstolico, lvlinistro Gus-I ção integral. Diante, porém, dos minguados recursos orçamentá-
os necessanos elementos, •. I: ',,\. Capa.nerna, acompanhado.; rios, o seu dever p�imor.9iaI. é resistir ás exigencias puraf!lente

ra chegar, como se espera, a
'

•
-

� e _ I ;:v� ", auxiliar de gabinete, dr,; regionais para, de preferencia, considerar as que mais direta e
um resultado sati�fatorio. :

eroelras VISita :I ; L�arCo ',ta; -os bisp�s O: José 'II pre�ipuamei1te r.espeitem ás necessidades da .circulaçâo de rique-
�m consequencla das decla- 'II! Pereira A.'\v,es, de 'Ntíeról; @ -p. -zas que se estejam p�r?endo ou não se estejam desenvolvendo

raçoes prestadas por uma des-

I Ben"âito A l>,�s, de Souza,' na medida da prodiltlVldade das terras.
_ ,

sas ��ssõas, solicu·ou o capitão

b
· ·

f d
n� ('abast:;'í J.À:::le chegou a- Sobram-me idade e experiencia para me não enqu adrar

Lar��ib�s do Delegado i-<�giOl�al i ela car onl e�'ra ! Co�i)�;hadOh�o �i.'; 1'v�li_st�O In- �l1tre os pla�tadores de couve, de q,ue falava o grande Rui.
,{te JOlfivlle, dr. Lu,clO Correia, I terino das Rela õe '\! ,_ ExterI9r�s. Prefiro a sombra d,o car�alno... ., .·a 5aptura ,do e�t,afeta dos ��r- I dr. Ciro de Freftas V:à.}"�1 repr�_' Possivel que tal onenfaçao admlm��raÍlva encontre re·

.relQs Mano Caho,. que vl�na sul do Estado i senÉa.ntes das mais a�� .a\1to.�I-1 sistencia51... E', contudo, a que. consulta os Interesses. d.a cole-

�exe�cen�? suas fun�ões n� fer- I Jades. sendo rodeado :�em que. tLvidade barriga-verde e se afelço.� �os p��tu�ad(')s ?a�lcos do

!fOV,I� Sao FranCISco - Porto
r lo aguardavam a todos < 't�ll1�en-1 Estado Novo, que ,salvou o B1"3, ; oas aglLa,!oes esterels da po-

Unlao�
_

.

,

. I do, tendo chegado com �1íf�J�j- ,lítica e. d?s extremls,?os e des;'l ;�l.deu as maos dos gov�rnan-
se;o�o eS,sa_captura t��la de O i1ustrt' engenheiro pat�icio I me :d.as obras da - ponte !{Íe La- dade á porta da supida p:a'f;�

I ies .

de l�Ju.nções nem s��p�: _.;,:.l�;:;��tes com os verdadeiros e

nas ef,etuada por ocaslao �a �r.. dr. Humberto Pede!nelraS, 1 ranJelras e das Dócas dt\ Imbi- bordo.
..' � :r�aJS obJehv�s da admlms!I,a:<�pl�::<;:�ca.. '

"

.

. sage� <iO tr�m _pela estaçao I alto funcioQario do serviço fe. ! tuba. Regressou s. excia_ visi-I Ao entrar 110 naviO, fOI Cill Por ISSO mes:n0 .Vl\ � :-,.,:L-" ,>,at�lll1a horas de Intenso

��rr�v lUn� _

de JOlllVII�, entendeu- : dera!' de fiscalização de estradas! velmente impressionado' com o I Cardeaf. Leme abraçado pelo' ',tlf.aba'\�6. ,Com a conc�encla ca�:.:1 '/..:z mais genetrada do seu de-

U' capHao Lara Ribas com a d" ferro e que 'á disposição I surto de progre'sso que se sente I Cardeal Capelo da Ar9'entina ,''{�r p,.ara f0.m o BraSIl. .'.

Iretort� I:<egional dos Correios, ! d� govê�no cat�rinense, supe. em fada a promissora região! que tainbem seg�iu para'" Roma
.

\. DentrQ �o seu pequeno te�ritór!o, armam-s-e problemas
.. �,o S��Í1do o� fornecer um fun-I' rintende, com notavel prof.iciêU-1 meridional do Estado;

..

1
j
com ideetico fim.

'

.

funL·tr.me-nta-is. )para � futuro da naewnalIdad�. , .

,d�onano que SUbstituisse._o alu· cia, a Estrada de Ferro Santa ,
H � _.�..Me��&€i:!.M.Sf ,

. .Ag.1Ji �O s\1,1 e�deij�a. �. profund� ?�Cla car�oll1fera. AlI

�s
do e�t�teta,,, J?or .ocaslao da Catarina, aproveitando sua es· Auxillanido Ifb� trl.,Ci;.�e'--OS 1

ao nor te �s Ja .<ile.çJ;;tra.. çi�s
..
l�fadas de mlneno de f�r. o. . .

:.a
ua pnsao, atlln de acompanhar taâia em Tubarão, como meln- '. _

.

��. . ��l!l.�a , t
. 'CiÍ;ftWnsl?-:llCias e caus.Çls que o novo regime diluIU �e-

S malas líté .ao se� .des!ino. bro da . comiHva do sr. Inter- d
.

'J
. " 1

tardaram
'. d� :R�ulto � solu�ão dêss.es �r-9blema�. Cheg?u, entre-

ta�t�nde?dO a, soltcltaçae do véntor Nerêu Ramos, acedeu ao f� a�agua, I tanto ó m, 'lm��jg �w 9\1� .�e !;!1� ,1n;IpOe �omo' un�erahvo de se-

. ti
Pltao Lar'a RI�as, 'proc�deu.o gentil convite da direção da Es.., ". ..! Imra�ca nacl�<mª�.... . _..r. Lucio' Correia, a dehgenc_la" trada de Ferro D. Tereza Cris�.· . _. '. ..

.

. 1\. D
•

Confie:\1J�S, por IS15(:), �JOs dIas que hao d� vir para a

Mendo Mario C�lió e. remo-I tina, I?ara visitar, não só suas O operoso prefeito de p��!�do ser prc.rregado a
nossa terra.' ",

.

.'
•\ii,lido-o para a

... D�legacla Re·· rêdes
.

ferroviárias, sinão ,tam-: I Jaraguá sr. tenente ."-eo- c-rn:erlo. do pli"!!felto, e cor-I\
.

ConfiemoS no h_?mem .

que a ,Prov!dencl� colo�ou á y�n_
gl�llal daquela., clda<iet b:m a importante bacia ca.rbo-I nidas Herbester, assfnou rerá PShl verba "Aml?ill·O te dos desti�os ,da' Naâao. � 1����1���ci:lgg�I��I�a d�ã:eugi:-a�Wa '

efet
o fesmo .•�empo. que era mfera do sul. Em. comPa.�hlade decreto

.

cencede�do I.
a ã ·Infancia

e. 1\1atenuda-.ltismo
e o zelo.ln;tp:'1F a

sua.1f .e· co.
m elo

fUlgUra.
ndo na suaua!.. � a �Isao, , fOI. tambem seu filho, academlco EmIllO Pe- _ _

_ � n '.
.

de que o' Br�sll Ira _r,ara o a � . 1.
� "'.,. .

�preendi,('�a .

�ma pequena .malêta derneiras, e' dr. Renato Barbo- q,!antia de 2�$OOO �n, � =-_._._. .

__ __. banáeira inVIcta, a terra �e An1ta,_2����H�"""e uso pâ.rhculardo "deÍl�O, nal sa e Miguel de Souza Reis, ,:,i- S8IS, a titulo, d� af.!�lIlio,. . '. ' ,�I!laCi:��"�-Regr�ssq de eDllbai-
�U�I, sendl.'l aberta, fOI p�la, -au-I sitou demoradamen�e s. _excla.! par� sua-- SubslstenCl8. a

ReAde·.. V·I!:lI'(J-O Pa'ta I Prl.')fe'lItura . de I dttae José BOBifaeio,ndade Cl.,�statada . eXistIrem as importantes'mmeraçoes de! cada um dos trigemlios ... -

u�.
- , "", I.

'. i
xm

,

�i1à mais de !i0 .cartas, pa�a'Rio Deserto e
..�·i? .America, nol_uno, M.ario e Fratnciscoel �. 'S'. C.· C �t·lh�1 .N�pol:s, 17 - O si'.!oaá Bo·

�s destin<'\!al'�os. � desh- próspero mumclplo de tJrussa�- respectiva. progenitora, d.1 na'!"'" ta. alariDa '. ... uru AlU I mfaclO de A,ndrade e �llva, que
11:0$, todas cnmlllosamente ga exploradas pelo grup� Rl�

H di' L. V
•ctt CUR'LTlBA 17 -Aasumiu a aCAba de deIXaI' a chefm da reu·

Vloladàs. belro'junqueita, as jazidas car- e w g. Ilnzmeyer O'e.' '.

. f 'tu''''a de�ta capital o sr. \ nião dip!omatica junt� a Santa
I�t�rrogado 'pelO' dr. Luc!o boniferas de Cresciuma,. de pro- num �otaf de com mil CU�ITIBA, 17-Cheg� a ��� 1 f[�s�ili� Araujo, nomeado p�ra \ Sé, .por ha-ver atíngido o limito

tO�rela, '0 estafeta Mario Cahó priedade das Empresas Lage, réis. tea calPltalt. o sr. ceI.. Ibu�
a I substituir' o prefeito Moreira I de Idade, €(DbarCDU pt;lo«Oees-

flbuiu a b'l:d d d' d ainda: todo o tre ava can I, que vem assumIr ! A d \. d d r 't'
. .responsa I I a e . a percorren .0,., ,- Este auxilio foi concedi- d- ç-.. da Rêde Viação Paraná- 'I Garcez. q�ue entrou' em goso- e ma:>,

..

,

e rf'gresso e 101 IVO ao
sselra Violação ,a um seu I cho ferrovlano até Ararangua e

.

ue ao
'.

\.

r
' Bra�lll.

lê�il, que qe.clarou chamat�$e .se detendo enr c id�doSQ �.a- '�� pelo Pl'��, de �m ;ano, S�nta Catanna. lcença. .
'.

ET

NEREU, RAMOS
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PA�A INSTALAÇOES 'DI;; LUZ, F�RÇ,J·, E .AN-
TC;NA'S DE mADIO .... r·r01\'f·"·�TO·S E I U�,"';·"'·II....L -, .. 1'1.,' , . L'\){)'i0 :.J\ \, A lVlt:.I''1"

TOS PROCUHEI\1
A � 1. E'. -'"6- �7h 1 r'» f..\Ij�, _. i::":' t__

.,

! ).."-': � \�." .'�
.

TEM SEMPHE E\!i· STÓGt{ ri À' VENDÁ, PO�
. PREÇOS SEM COMPllTTDQRES t';A PRA§A.
MATERIAIS ELETRICOS. '. LU"TRES E ABAT-:.

-

JOURS ELEGANTES' E' MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM 4. �Ie't''''"I-ca1· Rua Joi. Pinto n, 14, ,�� & '@pt

isii' iiiii'�iiiiiiiiiii�illliiiilia"·· ACABA DE RECI:.BEl't UM FINlSSIMO SORTI-
, ",(�

.

MENTO DE 'CHUVEjR()S
.

ELE'TfUCUS, NOVI:

--'-I' DADE NO RAMO-ld� {;IGO GARANTUJO
·Dr. P�dl!"o dO' Mcura FerrQ Venda e instalação de c�ntador de luz e força. por

J preços medlces só na C!lSa A ELE'TRICA

Advogadc

Hu& 'Trajano,�· I sobraão I

I T�lePhone�54S 'I

Consultoria e resiáéncia-Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consu/tas:-Das 8 às 11 e das� t 4 às 16 horas

ii
--- -

"---'-�-iiiiãi,;;-;'--' __
�__n_

. _.

�
_C-R._PINttQ:
...b ,_ *liH!.

'M L·D.• V U OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PART8S
CONSULTORIO-RUA TRAJAN6 17 sea.

. IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

BESIDENCIA A RUA José Veiga 186
•

�I�"

FONE 1199

Atende chamados a qualquer hora dia e' noite

'. I'

·Dr. Joaquim Madeira· Neves
J"-I.!-'''''->:;,;.,,,V.
�\\:O:.{g .... ,

"r�:�

MEDICO--OCULISTA
FC)rma�o pela Faculdade de Medicina da Univer,

.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento'clinico e cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

i. C. IJ!�C::. de apt;l'!-�içoam�ntiJ .�a ,15speór:'idade, com o dr. p�u
j l(;of' 11M, no .)erVlço do 1· rol. David Sanson, no Hoepital
j . da Fundação Galhée-Guinte do Rio de Janeiro

CmpBeta apareEhaegcm para 21 sua esp�cialidade
Eletnltidade Médfc:a, CUnica Geral .

'1 Consultas oia-iamente das 15 ás '18
I CONE.ULTORln· Ruo J.:.:ão. P'l;tl.to 7 sebo Jd�fone 1456

'J:",��-::�,�:T.le: 1�2:'"
.

. Parteira e Enfer.meira

D. flora· Muller
Rua Tiradentes, 44

Foue 1181
MEDICO

, DOENÇAS DE SENtiO,
RAS-PARTOS
Operações

C{'msu1t�rio:' R�a ,Vitor
. Meireles 26

/J.'s 10,30 e das 2 as 4 h�.

Resldencía: RIJa Vis"onde
de Ouro Preto, 42-

Pene: Consultorio. 1405
�."e: Rc::sidencia. 1'155

,......
_'_'__ .. .

Aorianopplis-1938 ==
�----�----------------�----------�-------------------�---------------------

Ptanta.execução, fis
ca I ização ed i reção
de ob.as
Aparalharnento com

,phJto par'a ccnstru ..

ções de pontes a01

concr-eto armado

Carneiro'Omar ibeiro
Engenheír·o .Civil

.. =:'
.....�J', ... _

Palaclo d. 'Caixa
-, .�. ·�·"'·'!{.\1'h'I'!"f..� •.')�., •.���_ça;��

Ecenamlca
'

1� Andar • Apartamento
:: .�

. .

184'Caixa, Postal, •

P��,-.�ó��. OI"'IGI

.

� •.'''S::'' !�

.and,slias de 'Tira
e calçados de tO(\�S as qualidades
TAMANOOS 'mexicanos para

'Praia d� Banha
CINTOS.

-

PULSOS. OLEADOS. COR9jES.
BONETS. LUVAS, etc.

Artigos, para seleires e sapatelres
Fabrica de Calçad.s .... BAAR'EI ROS
D�POSITO. RU.l\ CON�E:LI-IEIl'tQ �V\F��•••

A� LHfLU�E.UX·'

I c'r. . �ioared.:
(3ottsrnsnPl.
Ex·dlef. lia elinia d. H.'pi I .

tal eI. Nn�nberl, (l\,,(...�
.

tsn ...�L•.•.,__+__=__.Q]_IIIII!�. In�6rl Burkhllrdt e Pr.E_ser.
..

Erwia Kreut.i) .

; I' ..

CLlNICA , CiERAL
Vi.� OriDulas

1rtltQmentll moderno das:
mf11eSfifls .. Pu/mio

'.'Consult.-R. joiO Pinto; '13
'Ó . ,1 elefone.i'l 5,95
XR•. HotelGloria-Fone, 1333

___________--.-----....
1
;..'';'':C_ons_ul:_fa_�'_da_s-l_3.!_'.'-s�'16�hr_s·_., ... If,_.iiíi-'iiiiiiiiiIi''iiiiiii1iii''ijjjjbiiiiiir-iiíbiíi'Í1iiiiii'iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiil"'iiiiWiíiiii'....'iiii'iiiii1Iiii'iiii'.'t,.iiíiiiiiJiiiiii �_�'.��_��=�..=��MjPM�-������-�.

;.
. ,
"

,Banco do'Brasil
100.000:000$001
'269.748:100$01'

lapltal
'u"lIo II. relarva
,

iXECUTA TODAS AS' OPERÀÇÕES BAr:iCARIAS'
A6ENCIAS E CORRESPONDENTES EM 'TODO. PAIZ
AaBNCIA

.

LOCAL' RUA TRAJANQ. N. 13

Allona. em' conta corrente. os s8lúint.s juros:
. :' . '''' .com Jur<)s (C01VlE'RCIAL SEM LIMITE),' '. .. 2.% ala

, '.aj. límHádos (límtte de' 50:000$) �� ala
\ �'hp'-'populam (idem de, JO:OOO$) . "% aJa

,� .,.� ie' aviso' prlvío' (de.quaisqu.cr �uantias, com retiradas tam-
iié

, • c
.

1 - bem: cle•..quaisquu �portancias). '. � !
,;CCNIl a.yiso prévio' de 30 dias 3,5� ala .:;'

, Iem 4c 60, dias ."10 ala ,
,

t4cia 'ele '0 dias' , .,5% ala ,I
.

��

.DISITO! . APRAZO-FlXO: 0'-
t

,

po , mbes 4� aI�'
por 12 mbes 5% � .�;
&m ralCla. m�nsa1 4,5% aI&\{

. Lln1\As A PREMIeS
4%
,t ;

,.r 6 mêses
'5°'-

a.

a'r' ';.,er 12 mêses .'"
PJ c .

Sujeito ao sêlo proporcional. ' .

,
'

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ,� 15 hor�s'
,·"Aos sabados: das 10 á�.À!!�'O" \..I1<?ras ... ,_"""""'--=�
...

e-ridêreçõ- Y te1êiràfic�;; . S.ATELLITE .

�,It;�
TELEFONE' ," lU,

(I( Ad0rbal . R.
aa SilvaI
i\dvegallo

1". 1) de Nevembre. 3 ,eb.
feDO! 16.5 I e U9i

Esp.81aUIII Im Ilrur,'1
, .

f alta cirursia;:'::"I.ai�, (.... '

.: ,IA.,'8,·rd:;'� Iaj .6,8.•AA&..I e

...

I' e.II.�ç... às se�h.ra.) .• put••, •• ,I ,r:,�, IIIIJI. II P-
I Clrurlla do IIltema -er_y.'. ft '_ -rl.ÍII.!Ii.!!F _O_IR" ·

�1iaÇ:��__ -_·_. ....__.,- .
.

I .peraq'" ii. pJ.aneA
.

i'
,

I
'., .-.' , DLÕo rIo rn ia

"
CONSULTOftl"-ftua Tia..

'

"-

T L.. i" h dano N. II .tas IQ Ú 12-. e . 'e!) nos· .ralS8
. os o

" ,eI.. 1.5-' ·á. 1',112, horaa .

CGns.u,l,tQrio Técnicoríe( TEU'. 1.21U ,

� • ���.f."),.t}!;�� _�:.:.<t.I'''''!
! RESIDENCIA- Rua Iste-

I ··i;t�i�1-
.

IVO A. CAUBURO' PICCOll
,

.'

Enge.,helro Civil'�
.

- .........__.-.......,·IJ �r.fissie:u.,Ha'hB habHitaato� para to d o

ID..-:. Mlauel . 1 '. e. rSt"100S de engenhari·a
Boà ... id ,I(\dministração. censtruçãe e. reforma

..

de

pagamentos em prestaçoes
'\'

.

Pr,Q)jéto9 'em geral

Escritario central: ·Rua 7 de Setetrlbro, j 47'

.Po'rto Uni lo

'='!"*•••
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iledn�ão e OfieinoQ
R. Conselheiro Mafra, 51
FlorianGPoiãs -5. Catarina

I

Sensacim1al ,entrevista
com o "Califa"!

,.

Z�''!Ir' .-.
1

�C' "I' C -l �::i;:��,sem um pouco siqU�rr"" '0- S""a'" ,��7�1""d,-a"

�",.�.JlA I rarnav�. ar-
I rr,o���imE::�m()ro:it:d: :!í:b��:�l� .

.. . .�.. -. .

I n�varr I"
P

.

d' t Ftrzcm anos 'bQje: ApohnarlO. Dorla e a senhorinh
DiI�(Iltor III, Proprietario' dA'IR '!) �ALLt\,DO

.

u. com quem-quer que seJa ran e I
'

Edite Silva ás 1161I2 horas, na
, . de um peQue,n� auxilie m?fal e., a -exma..sra. d. Arabela C u�. sala 'das" audW,êricras do Juizo de•

FlorianopoUs, 18 de F.ever!iro de' �93)
-----

I ln'smo mat_ual das autoridades. tinho da Sil va, esposa do sr. AI· casamentos.

IN.O rehusdo da Folia' do comercio e do povo em geral!: fredo: Juveüal dá, Co.sta;,. ,.

_

.

São �estemunha�, .Q� noivo, o

D d .

.

ão reerzuer no I a exma. sra. vva. Maria D ..LI sr, Lepoldo e -d, VlrgIQ,la 13�z�na
i reten o pOIS n, e, • •

d M d' A' .

tid M: I' , d .! Gomes, proprietarta a ar��,.e a nqrva o IIr. _I:r� I. es ',a-
mats a lo grno e sua p�Jança i ria Gomes; " riano da Silva e d. Almermda da
� Carnaval de 1940. Sera. para I

a
.

exma, sra, d. Honorina Li"

I su va.isso abr.I!0 um bem organisado vraraento; .

_

Afinal, ' concurso. com diversos premies a exma.. sra. d. Julia A��li!ll VIAJANTESontem, conseguimos en-

trev.star o O()·,50 Prl'!lClpe da- r O 'valor de 5:000$0001 da Costa;
.' ", d -é.

,.

A
• a", •

E '
• I O sr. Moacir G,alotLI, piloto a �,a!lsageIrQs que Ij(!gulrtlm . ou-

Ar�L'ias, O Por.tentado de 'tão. ntão tHem0S: a. COOpei?çaa nossa marinha mercante; tem "ela �ropr�za Auto ViaçãG
graade prcj�çtto 0') mu.ido CM' de diversas [ccnlidades do mte-

a senhorinha Zilrna Lemos do Catarinense:
.. , , '

1 C 1'( ('
'

,- em rror, corao Blumenau, haja!, Brus· Prado,
' 'a�e Blume'oau: Dilva Santos,

..., _..

-

,,.,""- na'l8 e�co. o ,,!oi! en� ,
. co A}' d N-- _. --

---I
'J J que, Laguna, Tubarão, Tijucas, Maria . .,�ntoi, r in v �ve8,Agentcs-corrcepondcntes em to- sua enorme tenda anr.ac a e-

p C ES .Marinc :F�n'eira,_Antonio Fariaa,das, os localidades do Estado, Pará a ',Mul'her ' fronte a P��tojio. da Folia - A Palhoça, Biguassú o.Santo \llIa" PELOS LUn'
LiHa Duarte, Henrique KleFii,

11 .

r
". I CfI',a das l/k:ad

, /

rQ, além de diversos «blo�os» Hecebemos atenciosos convites, Nabuco Pradi, Curt W8lff, João

C I b
AI

- A' entrava da rica e suntuosa aqui organisado5 e por organ.sar. dirigidos pelos Clubes eIS de Piscopo. . ,,O a o ir' � 5' � o (Ar" It _.. � ,. .

T d bl de N b "p J' , C tari F" .." � U
.

.....OUSO! Ol.r.iq� � .. 'O , tenda, t'!l',ftn,s -apetes de Da- o os estes ocos, cor OeS, Outubro», «5 de ovem ro> e ara aragua: atanna ,ir�

---.:...-··----·--------11 .l'fIUe•.Z) ...J.:I, ma;.c..!,1,�e, este iH.iiwl pelo chãc! lanchas virio erp 1940 ,disF-'utar <Limoense>, para assistirmos os nandes, Adalberto, Sabino e fa.
O conceito expresso em artigo

; d
.

,

a' ins- folguedos camavalescos. milia, Nassin Chesle, lafl'luel.1 I'
-- l' ',. d ,__

. ___. ,I ti ."._' _'ca 0:'1,',"1"0' da uma zuarda um (ljra� e premio qu'� ,S,ef •

.

I
'

P�e co a !)ora(�ao, mesmD 80 lCILa . a, .
. - l , � • ., � �

t) !li

d l\ T
' � A Gazeta:o, sellsibilizada,agra. Vugenan,n e Idefonso aulM\'

não implica' 'em responsabilidade
�- --,

ncbre prestou ás' honrAS de e�' tituido pela t;Casa as yv'.e as»,
decE'. Para �a.!lpar: Lauro Fontes.

ou emlôsso por parle -

ua Reda·
Receita pai-a a tez tilo, ICil'!O L· rd Eduardo'"apre- a Casa do Califa».

_.__ ,Para Itajaí: José íDilv.a, Aíber.
ção. .�ansada i( nt�d() as' bôns vindas em nu- Foi o que nOS "('iíse. wa AI- ENLACES to Catu.iZo, Padre Vaueh, Osval-

As§huduras R I do WeirtzeI, Jer,e Kethock e
Ano 50$000 me: d,) C,r,.fa! ttza . ea.

Casam-se hoie, ás 10112 horas, João .lOia Cabral. e familia.1'(11)') se uma m3çã gran � y:; n'
-

'

,\f;n"\ a' pre�en"a do Despedimo-nos. 'd '..J .•

d
.

PT' A" co�ee-y.'.·"os;a."e 30$,0-00 ; ()I U,C> •. , ... ". � ,', • d d ..
na resl encla 1I0S' paiS . a nOiva, ara iJullas: velIno .antis<::) oe -v Ii.. de, C(ir t:: se em peuaçns.e 'l P t t d I- salda Lord E uar o r c:: , J

'

C Ib 11 o e José Mlill'ta-o.
'

maraVil!ló,O 0:1 ,:n a o, 'a rua eronUllO oe o ,

L'! \;e S�? C 1m leite. A n 8J<i recepção foi �ólene ,-omendou·nos ·dizermosaos le,lore:" nosso estimado conterraneo sr, Para tlabeçl}das: Alvaro da

eá.
faz-se uma pap:'! com

e Clb"decfll a faias as regras dp; de «A Gazeta» que o Côrnava! Julio Campos Gonçalves, repre iilvaira.
<:!v riara (J càpUJJe: tudo is:o, e quando e�t:ver, de 19_40. vae $.er alucinante! �enta[),te ?omercial, e.a· senbori, Para Laguna: João F. Lima,

,f/lês �'$�jOO estende-se 5Lhre o prõog'l
a:

Câ'd . 1· E�tá finda a nossa mis'ã" oha Soralvo Jorge. fIlha do sr. Maria Santos, Padr'a Cesar 1:\08'
A correspOlldência, Li'm ('('mo

m,.lm1, ep');s os {u:nprlinentos ce "v..
João Nicólau Jórge, comerci',fnte si, João ftzevQdo, Padrà Bernar'

os valores reb t i vos aos a�IÚf!0;(JS �C�;to,· ,! c t 'c, ! ua Alteza falou, àand'J nesta praça. do BJaing, Padro Gaicca, P.íldre
e assinatur.as c)('vem ser enviados

. I?dxa-�e S('car, t�lllando O
cS :U35 palavras toda a ..grdça � x X x x x x x X }: �ão testemunhas, na civil, do Antonie, .Mari� H. il�ara, Padre

ao, Gerente FL ",VIO FFHR A lU !l'aior cUldadiJ pO�SIvel pa r�i raJencia precisas: noivo, o general Acastro Jorge Pedro UIvich.. ,

---------

"--'''1 as' .... r' I'ao se des· D M
'

d Moreoh.laa da Mo.. de Campos, repr:esentada pelo sr. Fara Laguoa: Luiza Mutos,

II I I �lue a{{m, L"" ;(. «esde coço Cio ailO
.

e

-d d ! Antonio Cardúso'RibeirC3, esta. Juventino "Bened�Lle, AntoniCl

'G A';Z 1=
• .,.,.

� l �,,� � (' I' I?Ç�· 1 etlr� se. ,com ,;�gua 1938, que VNibo comba!e�do «31 a 8 Mercedes Campus, dr. Luiz Horn M,edeirl!l!!,' Doratiee Sabino, Ata�

I
J L I �. �. f.� � I

,no. na. f<esultaa) mara • .lho proposl!alme'nte os preparativos de Campos e sta. Violeta Bayer; liba Brasil, Diebychdo, Mariana
", sol para a folia 2e�lt! ano, motivado

•

Recebemos ontem um comu da noiva, o sr. João Gonçalves e M. de Oliveira, Siberllto Cario-
E � 111�Ç;; qLlc nu"s feZ I 1 h" d 't d Club� R·· sua e,xma. esposa d. Tubita Cam, ne po.lre Ja"ob L N"'bele La._'----- --'-- �.' <.1', -

pe o pcu:o ':llSC. tias compsn las OIca o por escn o o .... t ,,,,o '" ." ,
,

d �ral"'o II c (("11 h 'C I pos Gonçalves, o sr.. Euripeues ttislau Mara dr Glaribalte Gal
' Ui, � '. A ,,� .. �

lJer er () P:"
'

", ,)".
_"

"
-

prodlltcfllX qu<� nen um int.:(es,t: creatlvo trnava -;ICO
de Mele 5liraiva e sua exma.

' , •

�emi.msCenlP.i�,) - '1ensarà, ajudando nossa be-I, tdn d('mDmtra�o por esta' <Jean-
vão e Elias Maciel.

No CUrsIVO reS!:lL:r, mas Js. esmae· ; . , .,...
U l'> esposa d. Auta Gonçalves Sarai·

cid), j) mlil:ncl'li1, assIm le- ,eza. iiosa !eHa genU:Lamente 'bra'i· J

va. São padrinhos no religioso,
mo" o -"I'"�:-i!.l} '1' -i� CÓdifj'i) ele. -------

I' 1 h' do noivo, o sr. Joãú Nicolau Jor...postu;·a's....d�<:D;st,;,�'!'C. aprovado! C li__:, �.JJ'T,A"ZJ:C!,
eira, q!J�n(Jo a5 .:c:npan1 1llS P!O'

em 183l: ' 1""'1a:'w. U1. _� dutCfi::S tem o rn;xnoo. tucro em ge e'd. Diba Jorge e da noiva,
"Nenhum Facultativo, Botic_ario, d ' .1 C ' ". II N . o sr. Felipe Jorge e sua exma.

Parteira, ou SaI.grador, podera cu· ft.. IA
�sen\'(),V(f o a.n"V(:

.

atu
esposa d. Inaura Capela Jorge.

.

De Curitiba, onde, no Gioási
rar e eX('l'cel' sua Arte dentro do U ralmenle das .achaffi que o Car.;.'

, -Casam-se hoje, o sr. Luiz Pal'anaense, se submeteu ti eXil-
Municipio, sem ter apresentado, no. �I ,d 'T f,'t t .. i

.

mes, regressou o jovem J. Zenon
prazo de tres merell aepois ,da pu- na;Cl pt. e se. ,elo sem con.

_

I'i]licaçio desta Postu�a, s_uas cartas !IlInO"'�A!'I,�A.S' DE HO'iIJE: bUlções, sem êUJ..d'l'S, .

pa,ra que se "F!ôr da M ....4Ilidade" f
'

I'
"

de Ferreira -

Bandeica,. filho d
na Camara, onde fIcamo regista- f-n 'IôIlifií. Ilfl V

f' I ';. "

. "v antaslas melas, 0t.mamelit.e tn sr. Custodio de .Ferreira Bandeira,
(ias. O controventor será multado ,

. ·i possa, azet a ,guma , Ç,O\'7�' qu�" saiados, prq,ridem fazer bamlho -Para o norte d", Estadp 6e
em 6$000_ reis. Qs E�trangei.ros, po:

I Odec" u
.. lide.. dos 1 c.orrnponda ':I eXjJetat.va �p:1pÍJlar. :'

Nua} Lord Reimo: So:res lias 'an'ploB sa!ões do simpati. �uiu, á dias, o Celso Rita, ius-rém, serao obriflad\os, alem de apre-
'

.t;
ii ,

_

.

r:'.,. t "h
'

, d> Ili d
o q

. .

t Isentarem, os seul!' diplonta�, a jusU;' .

: CID6DIBS c..n,re,a 10 Jfl iH')é\ eu' "J" .}a"o Aranha nos dá conta de SI;W:' co Clube 15. Sua� rr,usicas, pe or esco ar.

flcarem_ a identidade de pessoa. Is,
I
'. a.o� If>p)�sf:'ntantes das COl).lpoll'hI4s all'vidade:; como' Presíderlte do:. � "nimacã,o reinant,! rieSàt bloco.' dto se nao entende com aquelleá,que, [') 'd I ' dO: : ,

.'. & !'I'" '" :s
,

. , Acompauha a de seu filho A-
já t�m cumprido com esta -olJrilila Odcon, aS 5, 7 c '8,30 horas: I r,o U.Of05 .l _'J m;cas

. ra.l novel assocÍação carn�valescal farâ'j enlr�r' õá folía, os' mús derson, academico 'dá Direit'o dá
ção, e tem nos seus<diplolttas a no,

'

. l�iras de·' «Lança' Perfume», O lindo «bloco» '�,)ntrarjos d politica de Hei Mo� Universidade do Rí@, chegou' 00'ta do,ReSistro." Força do coração bem como as de cDnfetis e serrl tem, a exwa. sra. d. Axiris Horn I

pent;nas, que não tecíam03 ,Car- Moreninha da '�Io- mÓ'«B:;;mbas da Lua», soh a
Ferro, viuva do saudoso patri."

Costume primitivo Rex, 3.5 7,30. h',ras:
� navál este ano· em Sanla Catari- cld'ad- do

cio dr: Euripedes Gonçalves fer-

EM
múitas trib.s pilmitivall.quan· �

., Jl'�e!ltação da gClüil rainha roodo uin homem ê 8ssj!ss,inado, Fügitiv3"a bordo pP. TuJo isb foi cdlculado, den· Cl b 15 S. M. '\scetldina,oferece-se ã :ma viuva a 'oport,u· 'd
.

'd ue,
nldade de casar-se com o assassino. tio . e c-ertas razões, não sen o

depois de ter �nsaiado/vivamente p l' o cri e t !! ajudar a folia TTE. EDUARDO DE OLl-
Este costume existe em. algumas Il1iP.erial, às 7.3 O ho' as: sórntnte por caprichos pOFulares, oestes ultimes dias /sairá á rua, caindo, na "animarão que lhe é VEIRA

tribuli' LIa Americ8 ds Sul. Se um b f I d '�

filhó é assassinado, a mãe pôde re· (MS tarn em ,por a ta e socerro amanhã a noite-'é' te!,ça,féira Gor- pe(;\�liar.mediar a perda.economica adotand!) i ' A1,egres boemios finar cial das ,-utoridades, locaisl da'! ,/ R d
'

como filhe 8 matador. .
. .', « ema' ores» I mais um novo

O dito eostume constitue um Todo mundo �abe, qu:e, é} fel>ta Q!.Ie/�enha o .Moreninha» . bloco, daquda s'impatica socicda-
meio de impedir que a viuva ou a "A Ga'"cta" carn.avalesca depende de cert�s

por.qü� de louras oxigenadas, ma· de, dirígido pelo5 Lords Pedromãe morra de fome e, por sua vez, M� 'I deleiJra m�ito o assassino o ser.lb� quantias vu tUCtas para se .po er Jli�das e pintadas j� andamos e NicollU, querem fazer surpre.oferecida tal oportunidade de salvar «A Gazeta» encontra-se· ;,brilhantar esta fe�ta brasilclra� francamente saturade si zas, desà::atar, cair no fandango,a vida.
-

á venda', no
. «Salão pro..

" N�m o ploprio comer�i� loc?ál, A nessa «hlOadway» receberá Veremóa hoje, sem duvida,
Carroças e

,
balaios gr�SSO».,

'

qU!� presta. o seu llUXII.'�" por de braços abertos a «turma»' de Lord Emídio «sózinho l1um COI-

Dum artigo com ,o titnlo acima, Sêde�omigos de vossa!.' roupas, I mUito ,pequ,eQl\s as qua'!Jras. que Lord Reimor.' dão; e Lord Chirighilli, fazendo
em que 9 sr. inteneotor Aglm.enon dando preferência á fossem. E o povo/ catannenst' Gratos pela comuniaação e 05 seus magistrais discursos deMagalhães explic� a organ�ação da diante da sc. historia carnava- d ICooper�tiva dos Agricultores extrai- . - - aqui as or ens improvisos dj:!corado e n1\o ouvido '

'

mos ó seguiqte trecho: T
·

§.
- •

S I't le�ca Jli!lctá nA,9 "ássistiu 1,lm ano
I

. Enoentra se nei!ta cida.d� ,

(};
"O balaeiro era a figura matinal ·1 n lU r ii r I a e e a f

.'

'd
.

.

pe a . aS3lstentia.
DOSSO distint8 CEl.-O't��rin�ó· 's.r.• P,r.da cidade. Disputava com o homem Jã? rio c.om�/ éstf", sem VI �,sem' x x. x x x x x Vai ser uma coisa louca! _ �.

do leite e o do pão a hora em que de JOÃO JOSE' CQSTA. ,
f

x
/

X

A' t f 1'-' m OSlYln d�c:>sJt.a" provec_to ,aqvogaú,!l'
o sol nascia. ·Diante dêle todas as

I'
pos os o lOes, vamqs sa '

em n· ala.

portlls !le abriam.
.

' ....

-Rua Tirádente, 7-T�lefone Borórós bar, festejamos condignamente o /

O balaeiro conduzia, nas -,,00t1\8 1.213. .

d Ccmpl&ta hoje o· seu s'egun�(�.do Dau, vérgando no hombre, dois A c:Tinturaria Seléta» não é • período, tão curto, de' rema o
anivenario o menino Lourival.cestos, com vinte mil réis de verdu- mal')'r" mas I··nd'l·s'cu.ll·V'elm'enle :.. a 1-\ma,nhã a noite a cidade.�e- do Reit Momo. f'Jb"'h 'd' 'F

.,.:, 1+ u&ras, no max1mQ. Verduras sem elas' '"

I d' 'I h Cd' d I
1 lD· i) o sr, canclsco OI

slfica�ão, nem quaJttids�e certas. O melhor. Para isso, tem . operários
.

rá as�a ta, a .pe a « ugr& &». e , Animem-se' fo Iões, sigam' 0
• .Burla, �'de süa exma. esposa "'_

Go"en�o, qu�ndo organiZOU, a €0· Gompetent(Os e á altura de s.ua I ", GC'rihho ..Poslal.: ConcEição. 'f,.' folfão n' I, Lord Eduardo, e 'Elsa Lehmk:u.llt EU,rTa.
'

operativa, fOI �ara· desenvoü'er a fama. - Atende com a malOr'l/ 5010'0:':)
, .

enlo"'mos hi'n"s de glória á S.proEluçãe não so em qualidade, . co" .

d' '1' .' _ v

mo em v�riedades, ,por.maneira a rapldez.-Entrega a omlCl 10. - / " Vae 'ser uma, �oisa loucal M: Rei Moíno�aumentar o conSUlllO das hortaU- N. 29
. :r·l .

Est'á dieoan
.. do., ,a. h:.)ra!.

.

ças. O balido não daria mais par& ,./ I)

a dill�ribuição. Era necessarto'subS" Falta um d�a apenas! Quem No, ii de Novembrotitui-lo. o sistema de entrepostos,

L
II "

S h
�

dt 'n"o qUI'zer brl'ncar este' ano,nos mercados e ruas 4a cidade, não IV '8 "'1a 'C' U li a

asseguraria a dlstribulção( e ter.a l0 ". iJ �m/ . �: .

espere para 1940, que õ Califa Ap�rece,r�o hoje, DO, simpa,;,inconveniente de deixar os 1018'm I . " I " ">', b I CI b 5 d ... , . 'L dbalaellos sem profissão� Le�brei, .

fi vae «arrom ar» tico u e e l'lovemoro.:. e
então que fossem substiiuidos os / O iKei?l '

Joã(! Pessôa, o b�m' �t��n1zadobalaios por carrodnhas higienlcas e d' H "O L IGOC K'I O d'B' b ,modernas, dando-se prefel'encia na
. 'e �"

• _ .
00 ''yê/ oy. b.loco «As Tirol�zas})', qUé,Aol'.

condução delas aos antigos balaei- I '. "

_.
mado por gentis sehhorinnas' ;da'ros. Esses estão adet'lndo, em mas-

Ll'Vrart'a-, Papela'fl'a,' 'r;J··p··ografi.íl, Encadernaçãr) e Fà- O· '-'Iub- 'IR adita S" I r d' t
'

b d
.

sa, ás cadoç�s, desprezando os ba'. - � _ u •.
- 1C> que e, IS rito, Q e ece a 'onepta-

laios que lh.es cançavam os homo
. "bHc'l de ) carf'fl!>cs 'de. borracha .

çãó ;;áas 'foliãs [ran'i e D�nü.bro.s e lhes davam _lucro red.uzi�o. ,
!'" {-'

! Lord Emídio, acha-se preocu-'
"

,
'

Interrompeu-se, destárte, a tra' Artig98 ,para escritóriJ .....,Livr0s em braneos-Arti-
diçãú do balaio, melhorando as', - ,

B
.

d ." padissimo cein.i os prepárlltivos ,Lord Tubarãocondições do comercio de verduras 60S 'e'scoJar�s-Artigos para presentes - rmque' 0S
do clube 15 &.. Ou· tubro, p"ra ae aa vida d'Js balaeiros." '" ..

Aceitàm-se encomen,das de «clichés», chancelas, recepção de S. M ..Rei· Momo,
,sin.etes 'e carimbos 'de data.r, de metal, para inu' hoje ii hoitf",

>

.

tilizar estampIlhas ',O� blocos que d�véfão re':'
.

. H�a Felipe Sch'm idt, 27· c.epcionar S:' .Magestade, acham

IFIOJia.ribIPolis:�::· --,. Sta Catarina_-' se ensaiadissÍmos. .'
,

«0& Amelicanoll», 50b a :5a-
, , P. bia orientaçãG do Lord Edui

.' &rdoo està fralÍca!n�n�e .for,wi��vel" '

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

li!XP ediel1.te
â'iENfi7" --:_....�
FL�\7-10 FERRARI

Está nesta capital o nosso
lrezado conterraneo sr. Alcides
l{ebelª, do cljmel'ciú UIll Ligo:!.

Seguiu, hoje, via
-

aérea, parll
o Rio, orul.p. vai, senir, o teuea·
te Eduardo l\hrtiUii d. Oliveira.
que &ervia na Base da A via�ii,
Naval de FI.riaI!lGpolis.
Ao seu embarque comparece"

ram, além do comandante· Ep-�
paminondas Santos e oficiais, ti>

dos os 'alunos do, Aéro ,CluDS
Catarinense.

DR.OSLYN COSTA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Gaz�ta
""'"

nauguraçao
Ra

nte
A.

er,eu
" /

o pOVO de Tubarão, emr.:>olgado e jú ..

biloso, prestou entusiasticas e expr'6ssivas
�orY'enagens ao sr. Interventor Nerêu Ramos.

Afim de inaugurar a nova ponte sabre o rio

Tubnrãolnesta rica regiãe, assinalará, para todo o sempre, a ação

eropre-rarlira.. terça-feir.a última, desta cap.ital, o sr ",lnterventor Nerêu eudedora do catarinense llustr.e qU,e. à frente do governo, vem

cimos -e exma. espôsa, sra. d. BeatriZ Pedemeiras Ramos. acom- resolvende, com raro descortino e regura compreensão, os altos Em nome do povo falou eloquentemente o integro Juiz de

pa'nhados de brilhante co-nitiva composta dos srs, comandante preblemas da administraçae públic;'.
'

"Direito sr, dr. Edgard Ped{eira, que pronunciou notavel discurso.
Luis Carneiro da Rocha Soares Dias, Capitãe-des-Pertos e exmas. A construção desta [J .1 :nd ponte, foi . contratada; pelo .

•

,cnhElra e cunhada; capitão-de corveta Epaminondas Santos, Co- preçe de Rs. 685:300$000, cem a Cie , enal ç,e Obras e! Prefeit9s do snl
If andaate da Base de Aviação Naval; Capitão-de-ccrveta Carlos I Ccnstruções S. A. «Geobra», com séde no H o d(� J�néiro, que I Afim de assi-tir a insuguração da ponte «Nel&u',Ramos»,
Henrique Alberto Junior. Comandante da Escola de Aprendizes na concurrencia admiuistrstiva aberta pcl:! t epcr iÇ.ão qUe dirijo, >eocontravam-sp. em Tubarão os srs. Giocondo Tosso, Bernardo
MariJlhe!rrJs; drs, Ivo d'Aquino e Altamiro Gumuães, Secret��io8, apresentou a proposta que melhor convinha aos intercs-es do Es-l Schmidt, Pedro Bitencourt, José Antunes Matos} Zeferino Burigo
respetivamente. do Interior e Justiça e da Fazenda e Agricultura, tado.

,

!
e Elia.,; Angeloni, respectivamente, prefeitos municipais de Laguna,

com suas exmas. espêsas; dr. Manoel f:&edro Silveira, Procurador I A natureza do sub-solo do Li,.) da rio iro?:), a esco'ha. pa a Jaguatuna, Imaruí, Orleans, Uruseanga e Cresciuma e o sr. Ar
Geral do Estad. e exms. espôsa; Mauro Ramos,. Prefeito da

J
o projeto da perde, de Um .'5 e aa estz t ca uente determinado e, naldo Napoli. secretario da Prefeitura, representando o sr. preleito

,Capital; dr
..
Humberto P.e�e.rQeiras, Diretor da E'itraqa de Ferro I êsse motivo, foi adotado, .como ma.s �c<.'mdhavel, afit� de evitar II de Ararangué.

Santa Catarina; dr. Cernélio Fagundes, Inspetor da Alfandega; I eeusequenciae desagredaveis, a Vi�1P. d.le! ber».
tenente-co.onel Cantido Rtegis, Com.iD1ante da Força Pública; Os calculas' estaticos eh J :::.:m, rig.)<[ s",mfilt('. à temia I Desfile escolar, eSSDortivo e. operarit)

j
dr. Haroldo Pederoeiras, Diretor d� I:!.studas de Rodagem; dr. da elasticid..de, tende sido previsu.s a carga móvel de t 6 temE"'; Dirigiu..se o sr. lnterve..tcr para a Pref�itura MutiJ ... ,;:->al.
Amilcar Barca Pdon, Superíntente do Departamento de Saúd1!; ladas para o cempressor e a cllqr� ui�Jom�em"n�e distribuida de 450' seguido de grande massa popular assistindo de uma das sacadas
Evaldo Schaeler, diretor interino do Departamemo das Müoicipa-' kg., por metro quadrado, cargas estas pr scritas pela Dire.loria de' o {;í,; odioso e imponente desfile de escolares, operarios e despor-
lidades; drs. Edelvito Campelo e Rubens de Arruda Ramos, res= Estradas de Rodagem. ! tistas, que conduziam seus estendartes.

petivamente, diretor e sub-direto! da Psnitenciaria da Pedra Gran- A ponte foi toda construid» em concreto armado, ten.lo a! Agra.1ecendo as hf..imer!agel'ls que vinham sendo prestadas
de; Jãu Guedes, Secretário da Ínterventoria; capitão Astereide Aran- sua estrutura. no sentido longituchal,.8 fórms da parábola, for- � ao sr, interventor Ner&u Ra:na" e em seu nome, o jornalista Jáu
�es, Ajudante-de-ordens da lnterventona: Mario Couto, President"! mando, por iS:5G, duas rampas [aterais de acesso, lliur:des, secretário da Intcrventoria, pronunciou vibrante e bélo
da Federação de Pesca; Mario Lacombe, Delegado do Inslitutt, A ettrutura total da ponte t,m, o comprimento de 140 me-' impc0viso, arrabatandõ a multidão CQlU a sua palana fluente e

Nacional de Previdencia; dr. Jorgp., de Barros; Chefe do Serviço tros divididos em cinco 'Jãos c�ntri1i:i de 22 melros, doís 'vãos' empnlgaDtc. Seu primoroso di,�urso .foi farIa e entusia$ticamente
de Prvtilaxía da Malaria; a:.:ademico Nerêu Ramos Filho, jorria- laterais de 13 e II metros, wpetivamn,k, e dois vãos' xtre- r aplaudido.
Jistasja,iro Cflllado. diretor Qa liA Gazda", e Valmor·Wendhau-lmos, em balanço, de 3 metro,.

' I
fen, representante da Ass0ciaçã. Catarioe!1se de Imprensa; Emi�io I: A ponte tem a hrgura t�,t"l, d" 6 me�ros. c()mp�st" de :,lma ; B�Dqlle� 1119 edifici� D.• J08qui�
Meyer. Almnxanfe Geral do Estado; Fiodoaldo Nobrega. Oflclal! faixa central de 5 metros, dest\l1tlda cO trAtógi) de '9(>lculos. duas A nOite, as vmte bOlas, no EJâlCIO D. Joaquim. reali-
de Gabinete do Sec:retálio da Fa7.endã e Agricultura, Nehon bordas de proteção de O,!Tl40, de c�da !adl). e de' balóm',adas f ZOU'5e um grande banquete de' 150 talheres. se[vidu, por gentis
Nunes e Orlando Medtilo>" funcivn�ries do 1 esou�o d0 Es\aclo. latc>rais de 0,00 1 O. ,.,' ]sEnhoritas da alta sociedade !(lCld, (rn que tomurí'>m parte os ele-

A' (ntre.da da ponte, que rôra aít;5ticbment� ornamentada, A balaustrada ficou const.uida por! ubo� de feno ga!vao,isa-; me ,tos (pais rep.t'senlativos de Tub&liio.·
e feericalllente iluminada, vendo-"e ao alto o retrato. do sr. dr. do, apoiados em pilares de concreto armado. i', O salão. estav'" lindamC!;ü� ornamentado com bandeirinhas,
Nerêu Ramos. iadeado peíos uS dos srs. dr. AltaJliro Guim8rãe�, A pavimentação do estrado foi f(>ita- com uma cãma�a de

I
nacionais e flqr(�s nahuais, tendo údo l.'ervido o s{'guint� cardápio:

ilustre secrdário da Fazendd e Prefeito Marcolino C�bral, aguar- concreto de O,m05 de espes,õ!Jra
.

fflédia.
. .

1 sopa de ervilha. creme de Cf!lTHlião; lombo de p:liCO com pirão
davam a COffiltíVIt as altas autoridades do,município e da comar· 05 pilares ;;ão CODS!Ílu:dC5 dft""t�:lllas, cJllnas de cO!H:rdo ar- �de batata;; ,perú á brasikirn. Sobremesa: ,pudinJ._ Fruhs: uvas de
ca, prefeitos .dos muni�ipios vizinhos e grande ma�S1l popular. mado, ligarias, entre si, por par'é'ôes de segurança,' pata" protegC'"

I
Urussêngii, rnàç.ãs é ·peHls. Bfbid;,,�: vinho d� UíUssan�a, r,erveJI\�

Pfeclsamente as 17 horas, chegavam. o sr. Interventor lo� contra a pre�são das, correntt'Las. i Agua Imperatriz e champanha nacIOnal. .

Federal e sua comitiva) bnlbantemente saudados por uma salva Para a perfeita apresentação e acr,bam' nto da obra foram l A' champanha, o H. dr. Re�ato Baibo�a, em - natavel
de pàlmas., tocando, a bat,da da Força Pública, o Hino da In- revestidos os pilares e todas as bces d'l 5Up 're:'lrutur21 com uma

J

mação, ofereceu o banquete ao sr. Interventor Nerêu RamDs e á

depeodencia. chapa de argama&sa de cimento' e areia. . _' . i Hla 'cou.itiva. ..

Os trabalhos de construção foram luiciodos em 25 de ja-; A oração pronuncIada pelo ílu,lre causídico será publicada
neito do ano p. passado e conciuído'i em 28 de janeiro do cot-: oportunamente. ,

(ente ano e executados sob a bscaliz?-çã(; co compektlte elige-: Agradecendo a homlOnagi-ID que lhe estava sendo

'Àp6s o benzimento da ponte' pelo revmo. padre José nheiro Anes Gualberto, Inspetor '''ela' Residenc;a da Du:elorLil de', p,eslada pela população tubalOk1CDSe, representada por tg"'das. as

PQggeJ, o sr. dr. Haroldo P�rdeneirlls. ilustre e operoso diretor da. Estradas de Rodagem, com sede o�sta cidadc'. : classes, o sr. dr. N�rêu f�amo�. pronunciou importante discurso
Diretoria de Estradas de Rodagem. prununciou belissima ojação, O governo teve, ainda, que c:ispender. CLm a constíução,

i
qu". pela bele�a' de sua' forma e précisão dos conceitos emitido&,

que publicamos a seguil:
....

na margem esquerda do rio, da ,avenida de acesso a ponte. �a impressiúliloU vivamente ia todos. Essa fElrmosa e inspirada peça
extensão de 1.850 metros, a importancia de r'". 20:000$ 100. loralóriu vái po� I;ló{ publicada I:'m outro local.

,

cExmo. sr. Interventor, A descrição m:.lUciosa que acabo de fazer nestas linhas, I Serene dos 06 aplausos que coroararrl as últimas palavras do
Ilustres autondades, desta obra de arte, dand) a conhecer as sua, carat';ristica� técni- : dr. Nerêu Ril�CS. o dr. hio d'Aquin.J. em làpido impr�viso.propas

. Meus senhores. cas e o seu custe, bastam para se ter uma idéil1 p,erfeita cio vul- um hrinde de honra a6 €miijent,� Ode Jfl Naçào, o que foi feito
A majestt\s8 obra de arte que se ergue sobre., rio Tu- lo e do valor desta imoortante construçã'o, qUI� enflltec'e uma ad : debmxo de cálofosa salva de, palmas. Uma orquestra de alpadores'

bario, para atestar à PGsteridade a operosidade de uma adminis- mirjistração.,
-

.' 1 aorilhuntou o ato, �l1cenand� o progrurn8 de execuções com o Hino

l�ação honesta e. fecunda. p�ge ser
. classific�da, pelas suas belas As homenagens Je carinho e gratidão que, h�je, lhe �fibu- I

Nacional.
Imhas arquetetomca. e p:::la ImponSncla e solidez da sua constru' ta a população dêst� belo recanto dl terra catann::-ose, sao as;
ção, entre &$ de maior destaque do Estado. demonstrações mais eloquentes ,d,� profnndo réconhecimente a esta' Baile no Clube 29 de dDOho

. A eX6(:ução desta magnifica obra que. neste momento ad-Illotável obra que v. t:xcia. prometeu e executou. como o melhor I A's 23 'horas, nos salões d;� (,:Iub� 29 de Junho,teve lugar
miramos pela sobriedad� dos se_us traçot. e pela rigidez da sua estímulo ao desenvolvimento desfê muniC"pio e, portanto, ao pro-I um grande bài!c; complfecendo (! �'c, o elemento de escól da socie

estrutura, deve a laboriesa população dIJ municipio d1' Tubllrãe gre�so do Estado.
,

dade tubàronense, o que emprestou à f€sta um cunho de extraordi
à capacidade realizadora do atulIl governante que, sem outrás Em �eguida, sob a�lamações popúlare•• o sr. dr. Ner,�u' Ra- nàr:o brílhan�i5mo, tendo as d''11Sa, 5r,' prolongado até altas horas

'preocupllções, a não ser a de bem servir à sua terra, não te. mos cortou ii fita verde amarela que impedia o acessl) á ,g,onte. da madrugada. ao som do afin:dl) i L':! � ,band da Fôrça Pública.
medido esfor!tos no sentido de atender aos ans.io� dos seul c�m
tenâneos, incentivando-es ao trd.balho, para' que Santa Catanaa

possa, pelo seu progreSSQ, ocupar o lugar que merece entre os

demais Estados da Federação.
. Não vacilell1 o Governo em enfrentar, resolutamente, os

\. trabalhos dêsta construção, imprescindivel ao desenvolvimentct deste

fut�r0So �unicipio, atendendo. assiJD, à antiga e ju�ta &spi�ação da
sua oldeira populàção e dispensando a essa notável r�ahzaçlo o

cuidado cóm. que resolve todas 8i! questões que: se relacloaa:m com

o progresso do Estado.
.

A conclu:ião' desta ponte representa mais uma realização
a ju.'lar-se ás illumeras o�n.s com que o Governo vem comple

. lítando • o programa das construções rodovillrias, com a acertada

pteocupa'çâo de mel�,orar, por todos os meios, o desenvolvimento
do $iste�� de transporte& 'lO Estado.

A '.�poJlente PQnte, apesar de ser. erigida dentro de) peA

llmetro urbanlT .cid cidade, faz parte, cómo obra complementar, do

sistema rádovia.�io organiz�do pela Diretoria de Estradas de Ro

eiagem, porque a' sua construção, além de assegurar a
.

passagem

sobre o rio Tuba'JãO, racditará, doravante, o percurso �ela eittrada

principal que traçada na direção desta pr6spera regiãQ, deooanda
a fronteira f'leridiona-I do Estado.

A poonte que;'· déÍ1tro 'em e,0uco" 'fi. excia.
. e�treg,rá ao

. tràfeio público, pe'a sua jmportancia sera o marco IDdelével qeu.

Discurso de sanda�ão

Inau.oraeão da ponte

(:olterto' de fl��res
Áo' atravessar a ponte e sr. Interventor Ne�êu Ramos foi co·

berto de petatas de fBer" por gentis senhorinhas e escelares.

Missa tielene'
Pela manhã de quarta�feira foi resada mis3a �olene na

Igreja Matriz, a�si.tida .por, tõda a comitiva, achando-se o templo
rr!pleto de fieis.

.. .,\

Saudado pelo povo
Ao ch€gar ao .uuo lado da ponte o ôr. dr. N"r8u Rútnosl (;burl"ase�ula DO t::ampe de áviaeão

foi vivamente aclamado pelo povo, 4ue se comprimia uaquele lo.. ' ApÓ3 " Vi)h� de O�leans, onde foi in�ugUfado o Hospital'
cal, sendo erguidos entu&ia5tÍcos vivas a s� excia.

,
Santa Qúli'� e clé qUe, damos rlOti::ia' em outro lo(.al. realizou_-se'

A cidade apresentava um aspeto festÍvo, e�tando toda en- !:lma éh'urrasca�a no' câmpo de avi;:lção, o.ferecida pela Prefeitura,
galanada com festões, bandeiras e dlsticos de saudações. tomando pafte ce�te�as, de pesllôas.

.

, '

�

SClldaodo os dr8. Nerêu Ramos e Alta- Visito ao e�tadio dr. AdubaI Costa
miro · ...ul!nárães I E� seguida

�
() sr, :b�çrvellior v:sitou as obras de con:!trução

Liam-se nos disticos que atravessavam as ruas os seguintes do rr.>e.gndiéo '"Estàdio '-dr. L\dubal, Co�tau. mandado construir pelo
dizere6: ..Ao dr. Nerêu Ramos o Hercilio Luz F. C. presta valoroso Clube Herci'l,o" �l,uz, em" cujas ob�as jà foi d!sp�'1dida a

uma homenagem., «Homenllgem d.> povo ao dr. Nerêu �amos'" imporlaocia de 60:000$OQO"
.

«O Hercilio Luz F. C. presta homenagem no sr. Inkrvelltor F ederal e . Em seguida, o 'sr.' JrlfervetitQr Nerêu 'Raqws e sua comitiva

sua comitiva", «Homenagem do Sindi<:ô:J(' dos Ferrovía.rios ao dr. Ne· regressáram .�. p.�la· cà�ilal.
rêu Ramos», <JTubarão saúda o dr. Altámiro Guimatãe�», «Grati
dão do povo ao prefeito Marcelino M. Cabral».

No outro lado da p.mte. encimandQ o artistico arco, via-se es·

plendido retrado a crayon. do dr. Nerêu - Ramos, magníficc. tra

bailio do sr. Moacir Puerla, funciQQ!uio federal •

.. ,Evolueões d�' aviões da Base
Deve-se registtai o'· a�r�jo e' a Intrepidez dos bravos teneu

tes da Ma�i:lha srs. Eduardo Oiivej�a e Henrique Pena.
t

que reali-
zaram aniscadas ac(obacias,

' -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,..--

lAI GAZETA

C·ES ,ORTI,VA

Tesauro do Estado x ii SorteadasBa�cáriDS
Realizar-se-á, hoje, à, 16 hs., contrários, não só pelo seu esPlên-! _ba I isas padrano campo da F.C.D.,umllgrsnden dido, j�go co�o tambem pelo seu 'I regata ematch entre ('S hmcionérios do avantajado fiSl'�o.

Baaco Ndc;onJ do e"mércio e
_ Pore?"" como Nc?mé ., �ão é! �,':!t rnan'hêdo Tesour o Estadual. dos rr.alS altos, pula, depois d � I -t:;;.r

O resultado F.ílflnc,;·ir:l �er:i em um.treino puxado, 2m. d,� .Jtura.!
beneficio das ví,ima; da catástrofe I Diz-se, até, que a gm'�1 a vilhaB ; Na séde da Liga Náutica de juizes para aquelas provas:
do Chile. pula em todos cs lugar,,::. que : Santa Catarina realizou se, ante-

,
I

passa, quer cm arvores, portas e' ôntem, �; Ig,30 I1s" uma reunias' Saida
llIomeuagem tM\'eS.

,

,

I dos duerorcs daquela entidade,' , .

S
.

te !' • .1' u : Asuardemos a exibição deste I sendo tratados diversos assuntos Eduardo Cabral, AClOh Vas-
e- a cs e gran ,JOS'_' Jl1go, em " .. .,.

I Alb M'
il

.
_ " k' fenômeno. ! atinentes às próximas eliminatorias conce os e erto ontz.

que l>e ex! »rao crsc s CI.! ver., i
'-

,

dadeiro q\;llaten, ' em homcneg-m O restante da defesa é �om- pa'a. a escolha da representação
ao dr. A'ramiro Guimarães. secre- I posto d� g�nte robusta e com Jogo

! �ar�lga-verde no campeonato bra-
tário da F azenda, e \Valter Lau- I

n.uito tF.C�ICO, t
sileiro de remo. Gelulio 8raglia, Emidi:> C�(·

ge, presid-ste do Avai. J �'r('c�rlio e Calico, os dois I Entre outras providências, pro- doso e J081uim Sactos.-
I meras, Irão. talvez, abarrotar as! cedeu-se ao sorteio das balisas

� rêd-s adversarias, dado serem os
I
para as provas dos dias 19 21 e

J ,

'

i
II ats f,:;!t(S,

, "

'.

23, com o seguinte resultado;'
0, l. utros 3 cracks, Ja são

"
Walter Laoge, João 'Sousa t;

I b;l�tiil)tt' nconheciJo!,n. Fazem"ma-,Eliminatorios d@ out- Liborio Soncini.
Car: alho I raviih,a5n da bolinha... de vidro" riggers

,

a 4
relemaco Boià�) I 'T

-

A
I

C' ' r-e Ina 0_ v B i I la. prova -balisa n. 1. Aldo
O�lando ..JIIV,·Hil. B 'en:;. l':t i . Luz; 2, Martineli e 3 Ria-
BorJa,Romulo.ivL:çal, Cevalazi e A di t

'

d Aval" chuelo
c, 'h

ICe ena ° avisa aos ç.
0,:1 o. .

d 'éseus Joga ores, por 0'>850 interm 2a. prova - balisa I, Marti-
Orh:,·;dn (: S.lveir?. �ois.;au ên- dio, qu-, amanhá, às 9 hs. no neli: 2. Ríachuero e 3, Aldo

ti�os C�q\!<:iros, irão, CO!,: o seuicamp� ,dt! Liga, haveià um [orte Luz.
VI�t050 Jogo de ""cc:rial ms cane- e deCISIVO tremo, que serà para
la�n dar Irabalho. jogar, no outro domingo, c60ntra o 3a. pova "-,as Gle�maS da 2a:

RÔlYmlo, o j()gadl'! !lfar-westR, Cip.
irá aplicar seu belo jogo de •• ,

Os players convocados são:

rasteira. Vilaln, Arnaldo, DiamantinQ,
O restante é do abafa. Borba, Procópio, Bmeta,Galego,

Sapo, l"\ildtÍ, ForneroUi, Saúl,
Pacheco, Damiani, Joel,Cedência,
I.elis, Rorge�, Virgi!io, OIin p' o,
Mandiro, Silvio, Paulo e todos os

demais jogadcres insnitos.

NeORJésio
CélIO Adair

Tooi Rubens Limonge
Evaldo,Procópio,ProençarCali,co e

I PRODIGIO, si�nifiea MILAGRE
EdIson.! MILAGRE significa

(;DAR�t\UTB O out-rigger a 2, com patrão,
Neomésio, a lI'maravilha bancá, do Riachuelo, !=uxará com os

.i411, o homem dOi ,.ltos fflinos- usando o creme
�k ffs, correndo, em todas as pro-

será uma Ibarreira" aos avantel CDARI.AUTD vai, na balisa n 3.

r�.---=:= � I dirá logo sorrindo: que produto Pelo sr. presidente ,da L.N.S.

R t'
-'

, maravilhoso'
' C. fOr8:11 desir;!l\ados 00; seguintes

epar lçoes '�,-.------------
I Públicas I �' ,�.

1:0 I

ii I
:-*"�-� .

Gabinete da Inter� I
veRteria ,.

Benfib Sociedade Limitllda
Indeferido.

Bancários

Redator: Hélio Carlos Regis

as
a
·Orça'rnentos

municipais
SomQS gratos aos cperosss 14:750$000.

prefeitos José Ferreira da Silva
e Allredo Silva de Blumenau 'e

Biguassú, pelos folhetos d.s or

çamentos daqueles municipiea,
que tiveram a gentileza de enviar.
BlumenHU: a receita er

çada em 1 :426:200$00U está,
assim, descriminads:

. Impostos: de licenças •

250:000$000; P(�djal Urbano
145:000$000; Territerisl Ul- Domínio da
bano 50:000$000; Sobre Di
versões Publicas' 13:000$000; Servi�o reJioIJal e..
Sobre produção AgricQla e Pas-

'. Santa Catarina
toril l25:UOO$000; De Capi-
tação 20:000$000j Sobre ln- São convidadas a c imperecer
dustrias e Profissões' (inclusive ao' Domínio da União, na De

pateste de bebidas e fumo) legacia Fiscal afim de

440:000$000; Sobre " gado de seu interesse, as

abatido 20:000$000; Tuas de pessoas:

t:::roDolDetristall serviços municipais 25:000$000; Axires Hor.n, Ferro, �ntonio
Emolumentos 3:000$000; Ren- Duarte, Anasticio Katclpls, Ale-

ryt�noel Frederico, da 5ilva, Idas Indust,riais .2,:400$,000; Ren· xandre Vcrg�h Lo�es, i�gncola
ElpldlO Sousa e Walmor Wen- das Patrimoniais 9:000$OOO;,José Leopoldo, Alfredo Francu
dhausen.

"

Divida Ativa 128:500$000; 1 co Lobo, Amalra Marganda
I Multas e Rendas Eventuais I COl.tes l�eal, Alice Ferceita, Ca�

Dorario ! 9:300$000; Recf'ita Espf'cial semiro Varela de Aguir, Can-

,., , 1186:000$000. dido Manoe! de Lemos� Daril5
As ehmlOatonas começarão �s I Na despesa constam os se- Agostmho <!ouvêa. Oeolmdo I.

7 �orasl fazendo a cancha, pn-! guintes títl!los: da Costa, Empreza Auto-Vlaçã
Eliminaterias de metro! os concurrentes ao pareo I Administração e Fiscalização Florianopolis, Emidio Antomol'r

likiffs de sktffs_ 1153:040$000; Expediente e Cardoso, Francisca St:bastlana

A L i9 ma I Despezu diver&élS 28:500$000; da �osa. Francisco M�x�miaQ�
..

,

! Viação e Obras Publicas. •
Perelffi. GLOcomo Camanet!, Ge�

Infa lOii 11230:962$500; Obras Novas" e neroso Eleuteno d� Silva, f.Lol••

I des8�ropriações "

17 5:000$0�O� na de Call,p�s Melo, babe

E él L
.

a í Sí::rvlços de UtilIdade Puhhca Candlda da :Silva, Juneu Mou·

, :r, nov ,Iga, que 5e

,lmPd
s

! 86:800$000, FomentQ Agric�la gu:lhoa, Jorge Vieira, João Fráil
a a

md, IraFçãlo" e ,ao,. conc,eltdo, °le PalStoril li:400$,OOO' Educa- CISCO Ranlmo, JOãO Luiz �
povo e oflanopa IS, esta la 8 I " . . .

'
,

.;;:. I B
'

I
-

'

1
'

D
d. h' d

'

b Ih I çio, Cultura e, PublIcidade '� .
oJi va "-n�o, oao .�� ai tms utra,

Ia, se empen an o num tra a o

j.1 19:840$000; Higiene e As- João Firmo Vieira, José Mar-
proficuo, são e renovador. ,:,', S '�i 44'400$000' tios Januario da Costa Orliga

J d'f '" I' h d' 8,.tenclil oela . "
,

n I erente ao torve IR o e
C 'b' - A 'I" José LiclOIO Lopes Juv [I LUIZ

,

. b f d. ontn U1çoes e UXI lOS • .,. . , e CIO

paixões e�, que estão �ra uu a
90:,152$500: DiVIda Passiva da Costa, Lidla Castro Leoca-

dos �s diligentes esportivos dos
185:t)95$OOO; Despezas Poli- dia dI;) Oliveira, Maria Antonie-

nossos clubes.e1a trabalha com um ,.

J d
.,

13 500$OU'O ta Perel'a Mil "rl'a da Penba
d'

, ), d' Clau e U ICI8r1aa: ;
,

,

., lli

UlamIsmo mgno os malares erl-
O p"

. Guimarães G{iJ'ó e ou ros Ma-
"

' espezas atuffiolllalS. - l,
comlOS.

. 35:360$000,' De&pezas IBrlus- noel Vaques da Silva, Manoel
Todos os seus mentores, nesta

triais 1 :800$000; De:;pezas EVên- �. Nazino Véras, M. Vicente
época em que alguns esporti3tas

tuais 8:000$000' Verba de Pamplo!la, Maria Candlda da
não (rêm em seus destinos, que a '

S'1 M d D F'
I I AplicaçãO Variavel;54:550$000,' I va, aria as ores umll

I

combatem, estão crentes evâ- a 1\ d 01 P J

Aplicação da Receita Especial e lveira, ampbilio Vieira c,&.

destinos. maids gloriüsosde fecundos.
186:000$000. SijVA, PQnciano Leandro Cara,)

que sala estarte, o marasmo '" R b I I' dOI",

á I' d Btgu&ssu: A receita or- �o, o erto ZO IDO e Iveu
em que est mergu lia o o nosso R 'M 'Ih G-' ã

.

'

çada em 95:000$000; está des- ,osemua ongul ott UJmar c �

esporte. 'd
'

{,. � h j- t D TeoJ
Salve Liga Infantil!'

,

cnta
.

a segumte arma: Impostos

I d
ympitj)nto �cmSol I�f' �

Trabalhando, como estàs, pela d� hcençai: 15:000$06)0; pre� 1,0io LrnestoGad' lhva, Vranqul,J
d

·1

d f b I
.

f 'I dlal urbano-5:000$000' tem', lUa opes o 10 o, ergl U'

gran eza o ute o 10 anti. tra- ,

'

M 1 d S V R' oi

b Ih 'b ,"'''' d tenal urbano-5:000$OOO' $0- i' anoe e ouza, Itor Ice,
a as,tam em, pea',gran eza e

. , . 'I'd B" h W I G ("De, 1.15 in 17.3' ltorasf I' 'd d .1 �d FI
. , bre diversões pubhcas-. . o usc, 'euces au erva I

"
e ICI a e 00 esporte e onano-

$ b
•

"d C '- A
"

d A'
A's 12,10 - HORA BOLAeS :Programa rlf. def 'l" 100 000; 60 re pu,duçlGl acu- a oncelçao, ntamo e

,

hum.r, a earllo d - SUV1no RI'•• sua

I
pe IS.

" cola e A8steril-20:Q08$OOO. !aujo Figueiredo, Antonia jO;4,troupI. O V
'

I:'"
• ' C d I D' co 1 D'aseQ d a MPbre lDdusttl8 e profIssões-.. 1 ra, oml,lgos ,'1 ameno,'

,

j IJ

Programa noturno Gam e 35:000$000; liobre gad& abatidé Veiga Formiga, FCilucíco 'JOié
De 17.39 ii 23.00 horas � ,

'

100$000; taxas dt: !!erviçes pú- da 1{'lsa, JO'lllor, Fernand'J l\k

Habor Dias
' : ofereceu a Brandão, logo ap6s blicos-2:800$000; emolumen- fia da ROSli Neto, Hj,�'.b Su;

Orlani:)o 5ilva I terminado o último jogo cariocas x t05-1 :000$000; divida ativa car, ldalmo Ant�aíQ de t'tellM •

���fl:��7g�s 1 paulistas, 10:000$000. Diz-se I O:OO�$OO�; multas e rendas JOão Jl)aqul� da Costa, Jo�;
Hena Ro.leOIil i que Brandãct assinarà conttàto eventuals-I.OOO$OOO." Amora da �!I�a. joio Rob!f,
8011 Lazy II com o rico clube da cruz de .

A despeza está IIllstnbulda da Sanford. Joao Zachartas da "dalEloOlr Porto <,
•

Ad J é O J é C di o

Orliluntra IE .Gma.. t malta. seguiilte maneIra: ministraçle va, os aux, QS aO

R•••m�5 f! a ",11 St.rs I Jurandit tambem recebeu uma e Fiscalização 21 :920$000; Ex- do Silva, jtj)s� ::)jrico Souza C�r
Reglflnal de CantE 5anloro

proposta,
•

do mes�o cl'lbe, de pedi�nte e Dds)Jezas Diversas ta� !oa<:juIID Leopoldíao X�le{;
40:000$000. 5:500;$000; Viação e Obras James Autran, Nt..moel Francsc,

f)lIIert���e���te:�!!�:ô1�?VAS. I!Iemente5 O arqueiro bandeirante não se Publicas 15:752$50�; Obras Ance1mo: Manoel
. GODY��:�

conformou e exigiu mais 10:000$. novas e da'lapr�prla!io�s .,

Mano Candldo, da SIlva, Vw4:000$OQO; Senlç.s dIZ uttltda- Brunu da Stlvem\, Pedro �r
de pública 10:300$000; Edu- n�r, Ptaxedea Caadida MartIDS,

cação, Cultura e Publicidade Francisco Pedro Cid�de, CfJ�'
9:420$000; Higiene e Assis. panhla Fumo Santa Cruz, ftlluY
teocia Social 4:300$000; Con- lv1ay, Raquel Silva, Pedro fr,tl'

uibllições e auxilios • •
CillCO Cardo,fo, f.lanoel Te8dDr�

10: 177$500; Dlvida Passiva de Souto, Manoel José V�flt'Jl
3: 1 00$000;

,

Deepezas PolIciais Manoel Apohnano ferreira,
e Judiciarias 3:500$000; De�- Uns Scheermanu e Luiz,. Gop1.'t

pe?as PatrimQ)niais I :28Ú$000; ga Valente.

Despezas Eventuais I :OOO$OOO� Flonanopolis, 15 de fav.� I

VerlDa de aplica�à0 variavel de 1939.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua .Trajano 1. (sob.)

Percurso

Mi'nisterio
da Fazenda

Chegada

Ia. prova-balisa �1, Marti-
neli e 2, Aldo Luz.

'

'.' "

2a. prova-· 2, �v1artincli e 1,
Aldo Luz,

'

3a. prova - as mesmas balisás
d'\ p�imeira"

Fazenda e Agricul
tura

LaborfÃtórios Raul Leite SIA
-I�deferiào. ".

JUientino Machado -Não hà
o que deferir.

Saúde Púhli.�a

Domingo$ Evangelista -Coo
ceda-se o habite-se.

Joãt} Romário Moreira-Cer·, J

tifi'lue-fe o que constar.

Oscar Sohn-' Conceda-se. o
habite·se.
Joaquim Martins Bat:da - I

Conceda-se o habite-se.
Bento A. Vieira - CODce·

da-�f' o habite-se.
João Batista Berrets - Con

e ,da·se o habite-se.
M.::'llel Brando -Conceda-se

o habi�é.se_ i

CÓI3 Batalha Ja Silveira -

Certifique-se o que comtar.

Jaime Lobato - Designa os

farmaceutícos sr. Artur da Gama
Lobo d'Eça e

'

Luís Osvaldo
d'Acampara para, sob a minha
pJesidencia, I examinarem o ,re

querente.

"

PRE·,8

,.J

A's horas rertas. 'ornais faloOas c:.m nm·
_--- _

tidas em primeIra mão, fornEdOall (
pela A HOITE, sob o patroc:lnlo:
õa CPl5R f{ lCHACARA

-

A's 22,30 - CASINO NO AR - meta hora � y'ENDE-se uma, dispondo de
Oe graça e muslcalidaOe a c:argo Oe: I ampla e confortavel residência,
Celso 6uimarães, \]ioleta, E'e:rraz,1 otima praia de 'banhos grandesmanoel ['era, Henrlqueh:l Brleba" I

. '.
E'ernanOes 'Junior, Hena RobleOo, � terre�os panos, alardmados e

ElacHr ['orto. ['atrorinío 00 COmpa- ,arborizados, etc. Para melhores
nhia Hanseatlca. <! informações tratar com aproprie-

ltario,
á rua Rui Barbosa, n. 49

Speakers Oe stuOlo: OêuuCllôa Caz,Zi e
-T�lefone n. 1.035_ \,

Celso 6uimariies. "

N. 42 12-10.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"
•

+9 .' �,me 7'

.Florianop,oUs�1939
_.

� ::z::::' -

i /

Clube .5 de No.- Notas
': ! vembro Vende-se: �;:n��a íahda�,

_

I ,

" da Estação Agronomica, com

! O simpatico clube de João Pego otima, conlcrtavel e arande casa

SÚ3, levará a efeito nos seus sa. de residencia, belo pomar, jar
. Iões, no dia 19 e 21 dois anima. dins e inúmeras benfeitorias. Ois'
idos bailes carnavalesco, Os seus põe de grande extensão d� terras
• salões foram ornamentados a ca-

para fins agricolas ou divisão emI pricho, reinando entre os nume

: rasos fans do 5, uma animação
lotes.

A II Combinação Feliz" nas
I desusada, Tratar na

'perfUlparias é arte que .não ] A diretori� pro�.?verâum c,:n· RUA TRAJANO N' 15
'encontrará simiJe. As Iortnu- curso da [�alS , orIgl�al .

fantasia, . (N' . 50
'

P,)
,

I d T n
. com -prermos as pnmeirs e se-

�S os. res E��.me!'t?s gunda colocadas.
ptrrnordiais da 3dcz;J. .sao :'N. 66 3 V - 3

; frutos da "Adoraeão" ,-----,
-_._

------.,-.-. I
II �ATiS !111i Moveis Paulista

.

iI', Vc,:de·se na Ponta do
IQu�r receber bôa Hr-I� l

1 cal ,(i3angalow Alfred:J) I
presa que lhe fará Ediz e 'i um quarto d : r asal com Esteve DR Policia Central a

lhe será de grande utilide- !: 'ove peças de madeira íin� mulher Maria Barbosa, residente

I
de escreva a S•. �Jlé.rcOs, I.: e m ils LHr. píchiche, um ua Ponta do Llial, queixando-se
C

.

P' 1 1476 I' d Ih contra seu marido João Barbosa,
�Ixa ost�., - !'f,uar' a casaco com €spe io.

pOI' haver este. em completo ee.
RJO.de(l?Ineuo. I,um guarda vestidos, unia' .1·d brí

I I I ta iJO e em riaguês, entrado em

II
. Sêlo para resposta 11'/ CJma p'ílra s?lteiro e, mais

I'
C811a, dirigindo-se para uma pra-

I a suns objetos miúdos. teleira e quebrands, como se f�·
���iiiiiiiii__�__� .

I ra um ma.cac!;>, toda a 10u(:'1 na
í N' 26 15V.1 J' 1\f, 65 15 v.5

.

iii �B. P�D R oll'��U��at�ar�in�e�nS�e�d�e�M�ad�U�re�l��11;':�:!�:1 �O

i c A T A L AO I I\/IA·TRICUL.!� I fl I d dReassumiu a' SU<1 clínica .. i aos mage a os o
Europa medico cirurgica das moles- I A\ há-se aberta a rnatrk ufa cio curso de ma- Ch;letias da Cabeç� e Pefcoço du« ZU, que funciona á rua [oão Pinto, n. 32, das I

Especialista ��';:i' 19 ás 21 horas. I:lIO, l7-Conforme noticiamos
O�I·OS Nar,'z'G'a'r·I"'.... zarpou ôntem com destine a.n, , "'.1- Cs interessados serão atendidos na séde di)

t O'd
' Santos de onde rumará para o

a e UVI os li referido Curso, diariamente, das 15 ás 21 horas, R' G a d d -s I t

Cons���iRI��lN�Eo 18 !I;;i��.��_�-�,�.'.�-=-,=.... ri =- -«� �!!��(:,:3fe ��:e�a�'�:�;e ��::�ol
das t O ás 12 e' das t 6 á:l

'
.'

N. 5!. I S V - 6 fim de conduzir os auxilios do

: 18 horas
. T..!'·�':'ao<-''''''_ ? =____

.

"_-_, II povo e governo brasileiros para
1 I as .populações atingidas pelo re-

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34. - Florianopolis
I J

33 "-p ! Sa n � tO r'l o "S!'3 n t a (a ta r -. na" . cente terremoto no Chile,
...

r ,IN. "'I �' , - I U 511 li ' U "

.

U
. Em Santos deverão ser em-

,.'IS,?..!. . "!X'�]f't!'!'P f# lIIIiI'iI'iBUllilWIiI!il!iI!I'.Mffi'H&Jdl!W"'M M*§A" .... r I .----- ---.------ baroados Iü mil sacos de arrcz
----�,----._- -=-.--:-:..:::-_.

_.

--��-----. ----=7f'.z;.. f' -

_ além de café e outros donativos

Companhia acionai de Navega,,:' I 'Dr. Aodré �jraly:,,�gy 'I pa�[i�����s�io'«Prudente de Mo-

I '

raes � seguem os representantes
� !! 01810'1'0" PROPRIIOTABIO da Comissão Brasileira de io-

ç a_, � �� ,')liO !l, t61 ra' .! Es&a�a-o

JiJI .11... 11)1

corroa, uma delegação de trê's
U V .... � .. y PERDIZFS - Vila.Vitoria _ Estado membros da' Cruz Vermelha Bra

d � te' t
. sileua e cinco 10rnalistas designa-

,Movimento Maritimo ..Porto FlorianDpolis' e an a a arma
dos pelo ministrtil da E�ucação-

Serviço$ de' . �a'ssageiros e (-::Ia Cargas

ol'ágio "Coração de
-

Jesus"
EABERTUR�. DE AUf:-AS: ". . .

Curso Preliminar e Jardim da Inlâocia _' 16 de fevereiro
Curso Normel, Sup. Vccacional e de Admissão-l' de março

.

CU1'50 Ginasial - t 6 de março

XAMES DE l\DMISSÃO -2-l d�=;�
XAMES DE z; E'P(!CA:

Escola Normal-24 de fevereiro
Ginásio -10 de março

l(�:rRICULA-na quinzena precedente à abertura dos respecti
vos cursos das 9 à� 12, e rlll� 1 5 às J 8 horas.

J.'

Bomnegucia

" BRASIL
URUGUAI

,

ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
PERU'

policiais

P.·êso o larapio

Modernissimos
aviões JU S2
ligam com a

x maxírnu segu
." rança e I,.ontua
"� lidade:

Pelo comissario Juvenal de
Faria, numa feliz diligencia, foi
prêso o autor do furto na resi
dencia do sr. Eduardo Moellmann.
Trata-se de Joaquim Soares.

o qual, após haver praticado o

crime, se recolheu em casa de
seu pai, onde a policia o foi eu

centrar.
Em poder do mesmo foi apreen

dido o rologio de ouro e a pul-
•

seíra do mesmo metal, que pelo
infiel empregado tinham sido fur
tados,

"

Para o SUr

Queltr@u li lou�a CO

IDO o
.

DI3C8C8

2 dies

r O rJilelhor estabelecimento. perfeitamente aparelhado eh D ·1para o t.J.latamento conservativo e cirurgico de doenças pul- egou ao ur.aSI·
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotom'ia). 'Este Sana- '

,,'
torio encon'tra'Re localidado na Estação Perdizes - Vila Vi· O avião Séefalke"toria., na Estrada' de Ferro S. Paulo - Rio Grande. 800

rpetros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaaada e
A firma Garlos Hoepcko i. 'A .•

estradas de antomoveJ. com clima lIaluberrimo. agentes nesta capital da 5ilidi-.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- cato, Condor. rec.eberam QQ IUo

demos de naio X Heliodor,Ondas . Curtas e Lahoratorie de 'Janeiro o' seguiDte tele,rama:
para exames de escarro, '8'�zaJ \nli�Ul!lietc. I --c Acaba chegar ao .rasi.·

S_eção separada para convale�celltes de doenças graves. hidw-aviã0 Lufthanss'nome eSee.
@ P�quete ITABERA' sairá a 18 do O Paquete ITAGIBA sairà a 24 do' estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota- falke» vindo 4iretaRlente da Afé.·

t t" mento, etc. m�nha trazendo 500 . quilos' irie:
,corren e para: corren e para: .

'I dicamentos, doado8 Ministeri.
Paranagllà, Antonina, . .ixt.erior e r,Çruz VermelhlÍ aIé;
Santos, Rio de Ja !leiro, Imbituba

. : .
.
..

'

mais ás vitimas terremoto Chile.
Vitória, Baía, !Vlaceió. Rio Grande

,

;Curso Anton.iet,a de Barros Mat�rial seguirá diretamente cbi.'
Recife e CibeJelo Pelotas e le por aviões Lufthansa. Avião

P t AI' DX TO FU-.TDADO IIl'M 10'22 cSeefa'lke>, novo tipo transoc,a-
t.árgas e p:1s:-:ageiros IJara �s demais �or- or o e_gre n TERNti n ..�

.

i7 nico Dernier D O 26, tem mC)to
tos sujeitos a ,baldeação no RlO de JaneIro. .' "9 oreo crú, I ara longas d-istan

_.
ALFABETIZA e prep!lra para os exames de admissão aos' \j�s•. tendo provad0 qualidade

A• Recebe�&C' cargas e encomend�s até a �espera das saídas do� paquet.es I
cursos secundários. ' ali rniraveis nessa excelente per

VISO e emite-se passagens, nos dIas das. saldas dos mesm6S, á vIsta do a·: Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARftoS formance.

testado de vacina. selado com Rs. I $200 Fed�als. A bagage!D de porão deverá ser I .. ,

ent fl .', Á r. 7.ens da Companhia, na v.espera das saldas ate as. 16 horas, ' MATHICULA: Aberta, todos os dIas uteIs, das 8 as 10
r�gtt�, nos rma.. ,

,
. "

. horas. •

para ser conduzida, gratuItamente para bordo em embarcações espeCIaIS. I' .

ESCRITDRIO-PRJ\ÇA 1:J DE NOVEMBRO, 22 seB. (FONE 1250) REABERTURA �AS AULAS: 16 de fevermro, ás 8 horas.

IRMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE·1666)..-END. TEL.EO. COSTEIRA I
.

" Para mais, informações com o, Agente ,.

Fernando Machado. 32 � Fone 1516

. B . -SANTOS CARDOSO . N.45

�......&..�-;; i _II . , ,
1

de
Para o Norte

15v6

VENDE-- Se:
uma casa no Largo J 3 do! Maio
D, 9 perto da Avenida Hercllio
LIJZ 'para h'atar' nl mesma .

IN 47
.

5 Y5
j PN1.i1imii!&tilW!;'i/líilll�7!r I "f'T!t.SIm. =

a A· OAPI',
g.rltDs

AL.
,\I I ··E···· M"·'·I �' .

•

o ,malar stack de rou'p-s p,ara menlna,s e

Rua Conselheiro Mafra

Pi
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,
.

502
503
30.
514
51.6
521
525

VIA{ÃO

. .

.",
,

:' "" .. ""�
Em prédio proprlo, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe : de boas'..:'.
acomodações para os srs viajantes e exmas, famílias, com luz agua corrente � ,

eni tedos os quartos. ' ,
,"

'. Ta·atameDto , ';,de
.

,

primeira� ord�lID, '.
" ,;'

Diarlas:. IO'OOO'-12$@OO-14'OOO e' 16$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEiO- E

o

Laguna Santa Catarina
,

Muitos o.utros premias menores 'Tudo po:r$OOO II
---

C:lub,�".de "Sõrtei�·s-··etn----�"·�e'rca'4oria.
. -

-

.' .

.. , I •

'1à de 'Fev�e;eif"o

Banhos quentes e frios a qualquer hora 6:600$00,0
RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios 'e
. Telegrafes

----�..,..---.---�.,.---�... ,

�- KIll.a;; ., .A�
. �

•

ptEPRESEN"1r�ANTES E ·DEPOSITARIOS EM STA.

CA: L S MOE CK
FLO IANOPOllS

OAT;'�RINA

:
,� 8 atrizU'

BO

• "'.ma Mundial J

.........1. l12irQ'tIJli, ".H••
,

.

III .elh... IIc; MUlada Filiais em:
.......... - � •• atir_ .....resa ••88 •••'1.".
....i 8lI1IIl. 18•• 1IiI<�':'if6DIiIIII. !b:l\ll'tci..,. (.I�a, _.11.)

'.O'lIlIaws. du .. IoI••'.....
a

WOIIISlhll em tod__ .....
IIli11tUUJ aSlII .....

Blumen�·u, Cruzeiro da Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São

Francisca da, Sul

,MOSTRUARIO EM:
.' Tubarão

, ; •• �l_
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o surto econôm.ico
...

Cresciul1la l'e6:I��:::}a o eSQ I
tabelecirnento 'jhi�lediatolI
esn sua iédé de usna co-i

letoria federai

I4'LORIANOPOLIS,Sexta-FeiI"8

de .

CLUBE. 15 Dt ).�i�>m!E���®l2ffl'E�

OUTUBRO I .

I CAMPINAS, 17-0 juiz de
; Direito desta comarca condenou
!I a seis mêses de prisão celular
e a multa de dez contos de réis

1 o individuo José Bueno, cam,

i bista do charn11.do «jogo do bí
! cho- e em' cujo poder, ao ser
i �rêso,' � pOli,ci,a e�controu varias
i listas do aludido J<?�O.
i ---. _

-�-------

! [xph)raçao. das
.

.

I ,.

I nossas nque�as :"'

I
I WASHINGTON, 17-Inforll1ll_
i ções colhidas pela Agencia 1%,.
i vas, em circules autorizados,
I asseguram que o sr. Osvaldo
! Aranha, apresentou um projeto
I para formação de uma compa-
I nhia brasileira-amerlcana para

I
exploração .dos

.

recursos natu
tais do Brasil, que não ofereçam
concorrencia aos Estados Uni
dos, como manganez, aço espe-
cial, borracha, quina e. varios
outros. Essa companhia seria

I finanCi�da por capitães particu
lares norte-americanos.
._

-

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

I
-

10 fechamento dos
! Bdncos durante

Carnaval

De ha muit� nos vimos baten- :,nl; valor de 165 contos; '800 me
do pela necessidade urgente de! tros cubicos de madeira, no valor
ser estabelecida em / Cresciuma 'rle 830 contos. ".

uma coletoria federal, que .atenda I A r�n:hí na Cole�o!ia ,Estadual C>lii:"i,uavaB de 1939 ;

ás ex:ig�nt!as im�?8tas "
pelo. C.C-jl\}i de. 3�3 c0nt(j�; 1\ da eatação I i', :� Dir'.'t�L'i� fa�� ciente aos 8l'3.!

8e[J�l)lvlln"nt�, �omer.CIal do fio- i ierroviana aproximadamente 650 I
,·,(lI;,OS, o B,�gulO.t�: ,

r

rescente ULlIHClpW S:ljWO, 1 contos e a da-PI'nfeit.IHil Muníci-] lo.-Seran, rcanz dos 4 -bailes:
03 d!l': .. s que seguem, dçm .ns-] nal 201. contos" d-e réis I nas noites de sábado, segunda e i

tram a rezão dcss« nossa bampJ"! �,�w..<;w;.-,;;;:.;.;iti;;.;.,.;_,;�.t ----, terçafeira e um baile iníantil na i
aha, que outra coi�a não visa I S;O RD�t."O' 1J.,o�", '! f.arde. de domingo, com inicio ás:
JillaIS do que patr.cinar uma da·j' � U u""h �.'..... l a 17 horas; L
grandes aspirações d:�quele po v o,I, .fi: �@.... 20.�C()nf(�l':l)? ci?nsta (!O'3 CO�'1
que é um é�cmp:o -Ie truh lIho I novo pre;eit J

.

vítes dlstf'Jbiild�-g,. e terml-!
feaundo f' dinamico, . . unntemcnte proibido a en-IAssim é, pois, o balanço es- i "it<ilfi'F'lIiflRIIJR' ..,.,.,.

trarln di; crianças nos bailes
i

tatístico dos produtos CXi)lH·tado3! ";- ,
noturnos; DO cumprlment-il

pelo muuiclpio de Cresciuma n) 1.11 O sr. Interventor Fedel'�tl, I;' desta determinação, a m- ',if' I
I
'd 'N ' R .,'

. �. 'I '

Iano JilC o: ! 'j ar, 1 erêu amos, assinou a.
I retona sera 1fI110XIVe;

.

.

63 mil toneladas de C81'viÁO cl',! �.: to exonerandn o eapitão Ee- � f ;{o. --O ingresso aos socios será i'
pedra no valor de 2,800 cont ,<' �!1 r!f'.-,i.o Nune., brioso cfleia I 't; fO rnccid o pele Diretoria.me-]
6S0 mil quilos de banha, no v a ! �j r;!! Furça Pública, do cargo ii t diante pagamento to talão I '-lor de 2.(,10 contos; 17,800 saeo'i�j de I'fP[";(o municipal de S, !� da mensaiidade de janeiro, -

de arroz, no valor de 701 " -,;,); .. 1 ;::: Bento, mde Ia houve CGm i�: qneeerá feita até a tàrde ]
40 mil t;,!(,'� ':c farinha de ;;:_ll-

'Ir;
Uu\t: e!Jrri<�ãt) e aonesrída II'i do dia I0; li;dioca, no v ah r \�f SOO \,,;:108; " de djguas :.4eMpreço e admi I! 40.-A Di.ctcriu não atenderá I

.

20 mil qui] 'o, dto l'l::�'; f'I': corda, raçi,o. tendo €lotad() aquele !� I 'l

..
ualquer peJ�Jo de ingresso ,.no valer de 100 C(,:·!,,,,; ] !!) mil rnuniclpio .te graadio305; cm- Is I durante os bailes: • "

quilos de CI:II';';, '�e porco '�l�._�(!�l. . píe<:nJirocnls,. , ,_ .!�
50,--Os co�vites especiais i

M""K�S5e,"".,Q)S«H��I§�'. �'.),''-" I f.I.H sua substituição L1 .

i para pessoas' de passagem I

I . .; �� nomeado ct acatado cspita- i" por esta Cspítál, serão for-I
U1ce�as Yal'l� "8IS - F:-r�d;,� � II li�tfl e Ilbact..dtl comenc;;JfÍ' ! � necides pela SecretarÍa, me-I.atoBlcas - ,1< i,' ill;-; �flldil;a', � I le SI'. Wellzel Kalhofcl', lfe !� diante solicitação do� IlS9()-

! -Inf1amaç0,�tl ,.�·011 f_'."l:'. ;�f� : II' quem ha a e.pel"ill' um gr)'/er. I � ciad(olS .e nas condh,;õeg es-,'. ESTE me�ino bonito ':em uma euUs tão.avellu·

I �enhGras, e,Lt.:, ,_,'/,0._ ('l��,:�':':" � � no fecundo e himrado.' I'! tcbelectdas DOS e3tatutos;
dada e tao ros'1.ca, que dá ,'oúIade de morder.. ,

I
com a INFRAL_.N 1�.) \_- ; I

.

_. __ ,._j_� 60.-As mesas podem ser re-I M;as não é privilegio delJe, t�CEl s<?gredo de

PI.A. (,Raios Ui:t,:':) Vi"td 'I. • I<!:-"'" rIDES ..�,...s:,>'''="':,..''"�'''_.! ;;p.rvudas diui'lGrnente, na Qe' I" nmgueJ]J: todas as mÜ<2.:;;ÍJilws cHid/;,c!osas podem
f '1

1St - � obter este res:l�ía.do, j)Givi:huado o corpinho do

8_. rIOS, .(l,� :.:i":(l�, u tn-:--cu:!.", e
L 1_ I!lfh I 1') L' • _

I de, com o SI'. Zeladnr, me-I seu bebê com TAi:..COFORM,
e par" Uí,l, ..':;t;':lO loc,,';). ,

: eOufill lI!.lJ'e. aI",I�0Jl t I. diante módir3 contribuiçf:o f TALCOFORM coubate as assaduras e todas e

I• Pf(:(;l!fem o CuHW:tu: i',; d', 2: Fone 1.180 c s!'�ão feitas exc1usivamen- qu�esqu(;r erupções das cpii:ermes delic,adas.
.

! 18 ---A
""..,'

"'-f
-"' ·m

,.,. te p:'los ínterr.ssad�s; AlIJa ,as vantagEns de l:m t�Jco finissimo .ás
; di•• \:mr{lJ�i'Ül fl��!)toDD � proprIedades antisellticas do LYSOFORM .

., i,OS O �cr:us I 70.-.A. Díret�ria �eser�a-se o

: Rua Felipe Scl.Jmidt, 18. : dIreito de lDlpedu (:)

Illgres-,. llülfi�:r®ia:!r�<DS lLy$�fGirmm S. A. li'
: ." .

so de pessoas eXtranhlH não .- Rua fmquarv, l�O - Sliio Paulo �41�14�GaCl_ee.Hti.t')QlS,e��e@e\)(ll .Pela resolução n' 5269, d�tada . aut�rizadas,. embora esteiam

\ I
de 17 do corrente, foi nomeado aeompbnhadds de socios ou I' . �. .

Seguindo a praxe ado�d"il nos to

�,�&,__� ,Sf'.�'
- João Bütta para exetear 0 C<ll'g\>

.

farlliliuií que frequentem o.' n05 anferiorell, depoh tii) ClXp"
A.�U·"�� ",�ilI'I de Escrivão de f!az do distritq

. Clube;' cliente Goroull ue hoje (á.; J 1.30�
I _

� "', ','
I Ponte Sorrs;;!a, no· municipio? 80.-IncnHC'r5.· nas penalidadl�sj, o� Bancos desta IH·tlÇ�" !olÓ i"ei1b:'�'

I tOJlICaS I
; comaI'ca de Cl'llzt'iro. ., p;'eviflt3� D()fl estatut,oB o I'

;'ão na quartf.ddl'B dtJ ('!inz:t�, di,
.

-- Pal)1 r��otllçãn o' 5270, da, 80ClO que dei.r�sP{'i�cH· as 22, no· segundo (!Xp�!lient.e, â\
____ taàa de .17 de t:",l'r�üte, foi lH- present.es determu.aç);}·'. 14,O() horas.

meadó Eurico Hostertlo p!H'a 0- FlorÍ<"mopo!i9, 14-02"';'939 No expc':;;lootQ iüten10 5l0ID<':ij;,

A's.7 horas, no altar "rl1ór da xp.rcer o cargo de ajudante dG" '
té funcim:)ará. para o ."abHeo !l

Catedral Provisória, mis3a pelas Tebdion,llo dfl Not<lS do

S{'f{llll.,
nabuiri» D� SU"{,'3 Ui v®llda nla� farmfr;ia� � �itsas. d!J ramo) Carteira do C1brMlç:l P:lt"� ,r.,?;e-

almas, encomendada pela Seção do ofício, Oiicid' Privativo de � Sect'l!lário :bimentQ dos titulas exigivoid ·fica·

de SufIágios da Congregação da Pre.t:htélll e do Regi�tl'o Gersi ��""'''1iF:�'7-:;'���_p!jMI5__ RI ses �ias"
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Ritmos no Hospi[alli!��:���:�:���:�::::�����;��:t(�::��:--::
_Ienes exéqui�8 por Sua .Santida-!il xeqll�as SORenes por .--

de o Papa Pio XI, falecIdo a IO,� I Santa Otiíia'
.

Dra. - JOSEPHINA SCliWEUJSON
do corrente. �ara e3te ato deli Sua' Santidade o Pan'8. 1
homenagem posturoa ao grande:" lU

. 1 lEspeei�U.:Sl[a em doeD�as de S$.ahorafi
Pontífice são cqnvidadas as Dig-; pmO XI J Com a presença do dr, Nerêu e erea.n�as)
nÍ3sima.l Autoridades civis e mi

'1'
II II ! Itamo�, ilustre Interventor Fede-

!itares, os fieis e admiradores ! ral ne3te E!tado, realizou'se quar- CO.NSUL'I'ORIO
do' ilustre e benemérito Papa: H()j�, 18 do corrente, ás 9 horas, na
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Igreia de �âo ! ta-feira última em Orleans a n�� Felipe .Selunidt, ait
Hoie, ás 19 horas,
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de Nossa Senhora das DôrM e.' 'r' n" XI
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m�:�Bhã, duran'te 8 Missa das 1

10 do I:egr���, ��� constará de solene Missa de Pontifical IIIN·nearuê;UurR�dagomUlo9sa, In·eat�s�atloaB�d�ne:h�Oen�rra� li I· ·-�it4.--j--o--aN�:-d--,;.-'-A-�:�:j. ;_��_NO;h..@..§, G-�.:��n��;�-- "':"�:DE !lEQUIEM, será oficiado p�r S. Excia, Revma" com o . "UI V t: H UU },.1-'- . ,p
�

7 horas, Comunhão Geral dali

I comp3recimento das altas autoridades. civís e militares do'" i daquela cusa de saúde, falando .ml lZ, ln"i!!l�ulta '.I
C�n�regadas da Imaculada Cou-' Esta'io, ficando convidados'para o mesmo todas as associa� I nessa ocasião o 81'. dr. AntonÍo �I' .' 1:;
celçao,' ç1Se� cal.ólic:ls e fiéiil em geral. . I Di Mussi, acatado médicD. ai Especialista do Centro de Saude �- Afls�stente do prof. S(lt\!lQn '�
Amanhã, após a Missa das 10 .
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FLORIANO'POLIS, 17 de fevereiro de 1939. Em bélo discurso agradeceu 'a �I Consultas çJiarias das 4 á'! 61(2-R.Vítor fvIeireles,24-Tel. 14't7 :�,;
horas, será el:posto o SS. Sacra·' I h d I!J "
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�fé��t�tlUaes fl�a��r�s�doração dos Clu9ia ltletropelitlula 11e��:Y,i��in�e��� ��·D��:Cr�a�����. m-��e---c'J��;--"---' reg"� r&�d�x'�,' �J'1�=
m�!�r��i: :r�in����:Çã3om3i�:os� �!�_��"-"'�-�-�=§'_��.�����e�"""'""'��""'�'�����§...�_�-�-�--�_ . [de Saude do Estado,
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Segunda e terça feira de Car- São N iCO Ia li
�av�ls��erá tambem Exposição '.AD. A D �tf �.. E-
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o . acramento; a ador!1ção
'

r���!& ..��. n A A":'lBo.l.l.tt.'11II"T1&,TII4J"1/t4D411. .obedecer& ao seguinte hou'trio: ás
"III;;J'QJ1.(.T. 1fI...l'II a �1..h"'A 'li'

19 horas, Solene Exposição das "O"Sfe'lIÃaaT AL'E'R" Lev9 ao conhecimento de todos 09 Católicos Ortodoxas em

19 ás 20 hs., adoração das

ASSO-,
ir�U &�� geral, que a J?ASCOA do corrente ano, conforme. os canOfle-> dà

daçõell Femininas das 20 ás 2i Santa Madre Igreja, será celebrada' no· dia 9 de Abdl.

na .• todas as Assúciaçõ':õI Mas' ,
. LOT'E'S �Ii:'i.' LIM".R'O ' ,Port?nto, b próximo d·ia 20 de Feveiro, segunda-feita. 'será

culinas ás 21 horas, S0leneEncer' - � U'JC4 � o prImeIrO dIa da QUARESMA.
ramento e Benoão,
A Adoração tem por íim de- FL01UANO'POLIS, 15 de F�'vereiro de 1939.

sagravar o Sa'grudo Cor!lção pelos IR.el"eL.ou '!,�.,.r.,:.�.',·,�.·�.·.. :.,.-.,-·... I .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


