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Ilmportante reunião convo
cada pelo dr. Ivens de

AraujoA voz DO POVO

-Arí Ramos de Castro e Ani
sio de Souza, de datilógrafo e

,

:� ... t_aquígrafo da Secretaría da As-
�embléia Legislativa.

II
I

REMOVENDO:

-João Rafael Faraco, para o

cargo de contínuo da Contadoria
do Estado.

f�roprietal"io e Diretor Re5iJit�if'�savel "I A I R O C A L L ..L\. D O
----,-- -------.-.-. --- ---,-,.,---------

'-·-------�a�,;;; No gabinete do sr. dr. lvens'!pelo <Dia e Noite-: dr, Oton d'
FlorianopoHs, Quinta-feira, 6 de Janeiro de 1938 I NUMERO ILU'�U de Araujo, ilustre Secretario da Eça, pela <Flama Verdi", e Jai-

Segurança Publica, teve Iugar'lro Calado, pela= A Gazeta> .

ôntem, ás 16 horas, uma reunião Numa exposição clara e sim-

A- U l TIM A CARTA I No p·ltal de Nome�do esoi para a qual sua excia. convidou I pies, manifestou o sr. dr. 1>:0 de�
, S . ,Aí ,-,'" além dos membros que constituem

I
Araujo a necessidade imperiosa, a

-��:.................""'................. �'l'C1>:'.;!l'••"U':'''''''_''''''''''''''''''''''''''''' I

I.
co

turari
a diretoria da Caixa de Esmolas, bem da nossa cultura, de ence-""------.--..

• II C .nlcas urano como (JS diretores de todos os tar uma repressão eficaz á men-
",.Jft Marllla Antonieta jornais desta capital. dicancia , que está tomando umU�

'. , I

ii I _

Pela resolução n , 394, de 5 do
RIO, 5 -. O Presídente da Repu- I

corrente foi nomeado Hiperides Compareceram os srs. Eduardo aspécto desolador.
-----. - -

I blíca aurortzcu a execução das ne-
d S' F' "

_
Horn, Oscar Cardoso, Manuel Para tanto torna-se indispensa-

I
cessãrías providências p ara o íní- e a erreua. para.exercer o car

Culdino Vieira, Antonio do Ama-I vel que sejam aumentados os reP.\RIS 5 - O "Paris Soir» in- [pouco antes de ser executada, ci!> imediat_o �a construção do Hos- go de 40. es�nturano do Tesouro
ral, José Augusto de Farias, dr. cursos de que a Caixa de Esmo-,

,. . I - ,pItal de Clínícas da Faculdade de do Estado, ficando exonerado do

I
i, 'I uiou 011e a última carta escrita que nao receava a morte, e que I Medicina de Porto Alenre da mes d d d t'

� Heitor Blurn, e os jornalistas Ias presentemente dispõe.',\. .

d ico xl ' dei - - fi. '
•

e guar a a mesma repar içao '\1
.

h Cpé'!' Me 11'.1 I ntometa e termina a o seu unico esgosto era eixar ma forma que ja foi fCIto com a ' 1 artín o ;alado, representando Vinha, pois, pedir a colabora-
up>.nas ,', :IS 'JU três horas antes os filhos. Fa.culdade de Medicina da Baia,

A C-H-E-CADA a Associação Catarinense de Im-I ção filantropica de todos no indi-
úquela, 'ma subir ao patibulo, afl.m de que do Centro a51 �ul do

prensa; Tito de Carvalho, pelo I cado sentido, certo de que a al-ilh t' d b d pais se eleve a cultura mêdíca,
Dpura ser cun o ma a, aca a e « iario da Tarde»; Altino Flores, ma catarinense não deixaria de

SiT desc. : -r+a na biblioteca do

fncomenda pelo «Estado>; Menezes Filho, amparar para obra tão cheia de pie-conde 1.< I ly Apponyi, em sua Os salvados L li CAPITAL GAU'- dade e de misericordia.
rr srdencia de Aponce, imediações :eHA DO CHEFE DA PARA NOVO EUI- Expôs ainda o dr, Secretário
de Praga. do "Agd'abi" humana dn Segurança Pública aos presen-Á. referida carta foi endereça- § NAÇAO FiCtO, tes, a situacão em que se encon-r'a a madame Elisabeth, irmã de

,

Ao que somos in�ormados co- I

tra o Albel�o'ue Noturno o qualRIO,5 -- Informam de Londres RIO 5 O presidente Getulio IMa"se da transrercncía da Secreta. b. �',Luiz XVI e cunhada de Mana Afim de montarem guarda aos que, na impossibilidade de ir a II· ,'- .' ria da Segurança Publica para um ?chando-se concluído nuo pode ser
Antonieta, mas chegou as mãos I d I \LDA13I h' ford acompanhando sua filhinha Vargas, esperado, em Po: LO Alegre, prédio maís adetruado e amplo. ! inaugurado por falta de recursossa va os c o vapor f, ,a·· 1- h d

.

l' ' 'Idas autoridades, di f d h d � d Patricia, de dez anos de edade, afim arnan la, ospe ar-se-a no pa acre
. Fl!la:se que no atua� edíücío para o seu Iuncionain-nto.

quando Luiz XVIII subiu ao
las nau raga o nos ro,: e os

A

o
de deixa-la em casa de uma tia, o cio zoverao gaúcho. Aquela capital, Iícarâ I�s�alada a Delegacfa de Or� Ouvida com todo o acatamento

trono, entregaram-lhe uma carta
farol Santa Marta, se§lllram, on- sr, s, O. Cran�,� t!xibid<_Jr. de se�os: (hcg"ol1 hoje o avião ELETRA, que dem Polítíca e socíaí. . �

d b S
.

tem, para Laguna, tres praças da em uma exposiçao, decidiu enVIar'.. _ d d
'

L I
a exposiçao o no re ecretarío ,

que então se supunha ser a últí- F P blí a menina pelo correio o que fez 1,,00 o coman o O major oyoia,

U lT Itt ,� todos os presentes prometeram
ma escrita por Maria Antonieta, orça u Ica.

I pagando em"selos uma' importanci� conduzirá s. excía., e membros de
.

&=.i\:.:) coadjuvar sua excia. com o me-
mas dentro de pouco provou-se CENSURA A' equivalente. a 25$000. !> enc?menqa 1 soa comiva, a yrugu;liana e S}o .. lho!' da sua dedicação.
que o documento era falso. IMPRENSA I ��;n��a ;�a��ir:�t��e�a������:r��, Boria. D,o 11�t�r!Or ao Est�do tem

e mais multas ° sr. Mauro Ramos, operosoA despeito das tentadoras ofer- anos. chegado a capital gaúcha lll�ílneras

I
I prefeito municipal, que tambem

lar' feitas pelos colecionadores, o
.. ----.----

pessoas para r�c�ber o Presidente, !_lIO, 5 (Argus) -- ° inspetor! esteve presente á reunião, cienti-conde Apponyi, tambem um apai- Por haver a censura á imprensa Vai repousar a quem sera feita ema irn- regional do Trabalho, em Porto ficou que a Prefeitura aumentariaxonado colecionador, recusou-se passado a ser exercida pela Dele-
ponente ?l.aníftstação.

E' provável

'I' A.legre, multo� muitas f!rmas por' a sua contribuição de 120$000
a vender o que até agora, sem o gacia de Ordem Politica e Social,

q'.1e o 1l,1tel'v:ntor n� Es!ado, ge- VIOlarem as leIS trabalhIstas, i para 200$000 mensais, sendo qued foi por ato, de ôntem, do sr. In- RIO 5 P
. � '" .

1 D 1 FI d dsaLer, foi conserva o entre seus ,
-- 01." pCl'ml�SaO ...0 1111- nera aliO 1 go, eVl o a sua en- - .----

'todos os nobres membros da di-
livros. tervento� Federa.l �ispensfa.d? des- nistro da Guerra, vai passar as suas fermidade, não aC0mpâLhe o che I SERV IçO retória da Caixa dec' 1 'aram quesas funçoes o chStllltO o lC131 da fé!ias reS'.lü:mental'es, em Campo d N

- ,

t'"
'

d E t � . . _A missiva revela que Maria An- 'do Jordãu, Estado de S. Paulo, o a aça,o �o m �r1Or o s �"o. , duplIcafIam a que e- f tO presen-tonieta se conservou calma até nossa, Fôrça .públic::l, sr. major'
tenente-cor nel Juarez do Nasci- I O Smdlcato dos Operafl'ls em DE TELEFONES temente ofertando.Antomo Martms dos Santos, qüe mento TarJora. Tramways e Classes Anexas, ,de AUTOMATICOS A iniciativa do dr. Ivens deno exercicio da espinhosa missão .------------

p j � 1-----

or;o A egre, ao qu_: se anu�ç1a, RIO, 5-Inaugurou-se ôntem, Araujo, que reflete bem a nobreza

Secreta rl�a
se h�llv� com muito criterio,acêr- Aposentado L:ra um� mandestaçao ao pre,�lderc com algumas sClleniclanes, o servi- do, seu espirito, merece os maisto e jllst.ça.

.

1 _ '

�
te Getuho V.::rps, por o,caslao de

ço de telefones automaticos, na vivos aplausos, pela impressãof

I
· Pe,a les()luçao n. 392, de 5 do sua chegada aquela caplbJ. Um

I 't 1 d C ' maguante que oferece aos visi-d I t
· O d Po ·lll{'!:l e" t dA, I ' t" d 100 ! o f'

�

R'· capl a o ,eara.
, . . .O n erlor r em .. U.I I

(orren e, e e. a�o�( o �com o ar
.. i ('�ro e i pess()�s. � � r eao, 10- ----------------�, tantes o e�petaculo tnstlSS1tllO .da177 da COm.tIllllÇdO Federal, fOI,

I glf'nden.se, c2.nlara J }Imo Nactonal
,O .'ep "'esentante I mendicancIR em nossas alt!lr138

Soe·lal no inter�sse do �erviço o sr. ,João, >::á:),mO;O<.1Y!3 Q,.a,�iã"Ô, , 'i
'

! de maior movimento, qu� sãoCerrPil de \!Tlonm. utJü:;�:iltadd �o I í I sempre as preferidas mais peloscargo de lo, escnturano do 1 e-i da A B I I falsos pobres do que pelos verda-
O sr. Inter\'Cn!or f'ederal aSSl- Do t dr A' souro do Estado, percebendo os • •• i dei-os

'

nosso con erraneo . l'1..Cl. l"! JfiW R�O 5 A A
. �

B .1'
1.

nou os seguintes atos: P
. __, 01·' b I YenClmentos que as eIS -ngentes

NAO IRA'
,J ,- SSOClaçao 1'aSI eI- ---erelra ue lvelfa rece emos a

Ilh 'h' I·,' dI' t d i

Pt:1 . -

d t
.

J
' e atnUlrem,: ra e mprensa sera represen a a

A O N T Egen I CO!lJllillCaçao e' er Si! I)

'I na viagem do Presidente da Re-! .

,.nomeado Delegado de Ordem Po-
�GORA'

. .!
l't' S' I I I

�

N
--------

A' , publIca, pelo 81'S. dr. Behsano1 Ica e OCla, pe a reso uçao .

I ,. "

d S . ( .

. 'I--Agenor lV!anuel Neve; para o I 3, datada de 3 do corrente, do sr_ PI.OI1"ilOV�lf'aOS e ;ousa que eDvl��a,. p�I. lD�er- ilüeroo go de contmuo do Gabmet e do I J 't t' F d I I U lU med.lo da A.B.L, ClODlcas Impl es-•.ar, lJ erven ,OI e era. I . .
,

d
. .

dInterventor '

G t I nt'lez3· Pela resolução n 3Q3 de 5 do I RIO 5 - O ministro da Agri- SlOIIlstas para to 08 os JornaIS o1,
__

�ra os_ somos pe a ge 1
__ �__..

I
corrente, foram �ro��vidos, no i cu1tur;, sr. Fernando Co,:,ta, não país. O dr. Belizario de Sousa

-OsnÍ de Medeiros Regis, fis-! ALA.RGA�.iENTO DA quadro de escrituranos do Tesou-\ ira' na com o chefe da nação ao Rio viaj�rá hoje pa.f: o Rio Grande
("aI do Teatro A. de Carvalho; i RUA CONSELHEIRO 1'0 do Estado, a lo., por mereci Gi';..nde do Sul. tendo deixado êl. sua do ulll, por aVIa0 ultra,·veloz.

\ j}f.l.FR ...'\ mento, o 20. sr. Alfre?o Schroe- I ;-úgem pora fins ,de ,feYer�!1'�, Vai assumir o-José Ramos da Sil'o, para o der a 20., por merecunento, 08! epo:a ,m que se reallzua a vmd,·
r'srgo de servente do Gabinete do

° Qr.
30. 8fS,. Vidai Pereira .AlyeS e�a� I �H. O sr. Fel'�0-ndü Co.sta, de�e- comando

Interventor; " Mauro Ramos, operoso los Stemer; a 30s., por antIgul- Ia conhecer a regllG colonial ttalla- RIO, 5--Segue no proximo sa-
prefeito da capital, determinou d d· 4 J' A t 'B I d t d 'h

.

't J bado p_8I a Recife, pelo « Itanagé»,a e, o 'o. sr. ose n orno as- na, pro !1 or2, e VIU 0, VISI an..lO os
que as obras de alargamento e

tos, e, por merecimento, o

40'j principais
centros produtores do Es- acompanhado do seu ajudante de

remodelação das fachadas da rlla
sr. João Marçal, percebendo os tado. ordens o general Cristovam Bar-

Conselheiro Mafra, sejam inicia- vencimentos Il1arcfidos em lei. celos, recentemente nomeado co-
das, hoje, ás primeiras horas da ------ mandante da 7a. Região Militar,

-Cecilia �ordeiro Dutra: pa�a �nhã. _ Montepio dos funcionarios com séde naqucla capital.
,

o cargo de ajudante da escnvama

A t
-

- �. O ddo Juizo de Menores; I cons ruçao C
· d--

--

, 'd-·-- d· t I �greJa rto oxa
.

2· I t I na o o cargo e Ire or
I Hoje, a Igreja Grega Ortodo--:S?lustIano. Costa, sup en e

I DO TRAPICOE DA
xa, festeja uma das suas grande; _do JUIZ &ubstItuto da comarca PRAIA DE FO'RA . . , d E'f

.

d S hde Porto União. Com os conslderandos -que seguem, fOI assmado pelo Inter- I .atas, a
�

PI ama o. en or �o N a-Oventor Fedend, o seguinte decreto: I
fiO Jordao, �e�do o dia de hOje

° prefeito sr. Mauro Ramos, Considerando que as funções de Diretor Presidente, Diretor de completo jejum.
continuando a sua obra magnifica Secretario Tesoureiro Fiel do Tesoureiro e encarregado do Expe-, I VIRÃO A AME'RICA DO

-Luís Carvalho, do cargo de de realizações positivas, fechou. di�nte, no' Montepio dos Funcionurioi:l Públicos do Estado, são exer-IN. SUL
fiscal do Teatro A. de Carvalho; ôntem, o contrato com a firma cidos, respectivamentc, pelo Diretor do Tesouro, �rocur�dor Fiscal, OVOS navIos paraconstrutora Irmãos Corsini, pare Tesoureir.) e Fiei do Tesouro do Estado e um eSCrIturarIO desta re- .

BERLIM, 5 __ O govêrno do Reich
a construção do trapiche em cio partição; . O lloyd resolveu que os dirigivcis não mais
mento armado na praça LauH Considerando que, embora não seja o Montepio servÍço pú- farão viagem á América do Sul,
1\·1 I I

.

I d .

d A d visto OS Estado:; Unidos, fornecedor1Y ue er, pe a ImportancIa tot.a ( blico do Estado_ é extensiva aos instituLos e caIxas e posenta 0- Segundo noticias procedentes do !Jaz helium ex<gh que os t.dirifji-56:400$000. rias e Pensões, � proibição do art. 159 da Constituição da Repu- do Rio, embarcon naquela cidade, veis toq'ue em cidades daquele pais.-----.-------,

i)lica, conforme o estatuido no art. 10. do decret(dei federal nO. 21, com destino á Europa, a bordoPÓ de arroz e rOllge 1 d I,le 29 de novembro de 1937, disp08íção esta compreenci a pe O art, do «Siqueira Campos», o sr. Sil- ,-

combinação feliz
10. do decreto-lei estadual nO. 1, de 21 de dezembro do mesmo ano; vino Mota, chefe de gabinete doAdorat:ão Considerando a necessidade do provimento de cargo para o vice-almirante Graça Aranha, quea venda em todo o Brasil direção dos serviços daquela Instituição, que está sob a tutela do ali vai afim de adquirir mais 12notadamentp. na Capital da Estado; novos navios, destinados â frotaRepublica. DECRETA: do Lloyd Brasileiro.Esta a maior prova de sua alta Art. 10.-E' criado o cargo de Diretor do Montepio dos I .-- ---------

qualidade. Funcionarios PúblIcos do E",tado, subordinado ao Secretario da Fpaa� Assoc"laCa""'o Comer-
NOMI=ADO

zenda e Agricllltura, com os vencimentos anuais de 12:000$000, �
L gos pelos cofres daquela instituição. •

I' d f'l
·

Art. 20.-Enquanto não fôr baixado decreto-lei determi- ela e ona-
De- d escr·lt:'l nando ar, atribl:lições do Diretor, terá este as que competia:á Dire- ,aUXiliar e U toria do Montepio, que 6 cleclaraàa extinta, nopolis',·.�,':,.�,�: �. �_.__Pela resolução B. 390, de 5 do Paragrafo único·-DGs átos du Diretor, dentro em 5 dias I Reprn. + •

US
.

d"" dA' Da Aspociação Comercial de """Sêjhat-a O ru..

corrente, foi nomeado o nosso es- da publicação, cabf� recurso p8.i'a o ecretano a l'azen a e gn- .�

cultura. F·lorI·anopoll·s recebemos gentI'1 �.fUü.Jitimado conterraneo sr. José Cos- -=

ta Vaz para exercer o cargo de au- Art. 30.-Fu'ncionará (J Montepio no TefQuro do Estado, cartão de boas festas e de votos
xiIiar de escrita da Contadoria ao qual pagará, a titulo de locação, a importancia de 200$000 pGr um feliz Ano Novo.
Geral do Estado, percebendo os mensais. Gratos somos pela nimia genti-
vencimentos marcados em lei. Art. 4' Revogam-se as diSposições em contrário. leza da nobre Associação.

A.�O IVI
.... _ .._�---------_._� •.._._--- ----------- _--------

ATOS ASSINADOS

NOMEANDO:

-Licinio de S. Medeiros, para
comissario de vigilancia do Juizo
de Menores;

RIO, 5 -- Fjlram dadas á publi.
cidade os detalhefl da grande pont�
in ternacional que ligará o Brasil e
a Argenti.na, em Urnguaiamt. ii
ponte, que será toda de cimento ar
mado e consiruida de materiais
dos dois países, terá 1.3liO metro:>
de comprimento e custará C111CCl
milhões de pesos, cêrca de �5 mil
contos de réis, sendo as despesas
atendida em partes iguaIs pelos
dois paises. Chegou ontem á capi
tal argentina, o coronel Volmer Au
Busto da Silveira, do exercito bra
sileiro, que vAi dirigir a ultimação
dos monolitos monumentais que
serão inaugurados pelos dois pre
sidentes, em comemoração do ini
cio das obras.

EXONERANDO:

•

mais

CONSIDERANDO:

-Agenor Manuel Neves, do
cargo de servente do Gabinete do
Jnterventor;

Chegada do (;hefe da
Naeão a Porto

Alegre

,
\

-·Sem efeito a Resolução 1701
de 2C de agosto de 1936, na par'
te qU.3 nomeou Felicio Domite,
no cal $0 de Juiz Substituto da
'Comal,'a de P. União, por não
ter prestado o compromisso nem

assumido o exercicio no prazo le

gal.

PORTO ALEGRE, 5 -- O Chefe
da Na' ão será saudado ao desem
barcar nesta capital pelO dr. Lou
reiro da Silva, prefeito da capital,
"Urigi.ndo-se a seguir para o Palácio
do Govêrno onde em nome do po
vo falará o dr. José Luiz Martins
da Costa.

SANTOS, 5 -- Passou por esta ci.
dade o 81. Juan Ribas, que vai re·
presentar o 8ovêruo uruguaio junto
do general FrancQ. "

• ,I
I' ,.

{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis, 6-' 1 " J 938
(

OEfSPORTIVA
REDA"fOR: Paulo B� Barbosa

ri

de
Tr-icolores e alvi celest�s, ern

proporções, dOrnin(�O no
. da F. C. D.
O PLL\NO ADMINIS-

'----------------,---------------------

TRATiVO

um embate
gramado

Avai x r
Domii1�o unIa sen-

partida

tlctlco I to catarinense.
o embelezarnentõ da séde do

mlJnl[:lpiO tar b("1n merecerá ela
sua parte a melhor atenç-o, de IX c·

do a que possa acompanhar o

progresso dia a dia registrado,
não descurando, por sua velo

de atender ás necessidades dos
distritos, dentro das possibilida
des de erario.
Tambe a saude publica en-

contrará o melhor amparo da
sua parte, 110 .setindo de prote-

Conforme noticiamos

�om,')uiat;ngiSSem
a '/ultma soma de ...

"jque
a instrução seja ministrada ger a população nesse particular.

ante-ontem posse, na Secretaria 229 conto� de r�i:. dentro de um ambito mais

am-I
Eis; em linhas gerais. o plano

jo Ínterior e JU;flça. do cargo Mostra Isto o zelo, a honra- �Io e de harmonia com as ?eces' administrativa do operoso preíei
de preleito municipal de Hamo- radez e a competencia do admi- sidades resultantes dJ crescimen- to de H'lmonia, sem duvida
":a, o distinto contabilista sr. nistrador, não se poupando 3. es- to dI' população. uma das expressões mais atila
R )dolfo Koffh. que vinha exer- torços pata criar novas fontes Sobre ao que se refere ao das e competentes da obra gran
cendo com extracrdinàrio acêrto de renda, a bem dos interêsses e problema rodoviario, declarou- diosa que o Estado Novo se

e incomparavel capacidade, as do progresso da sua comuna. nos o sr. Rodolfo Koffke, ser propõe iniciar em posso EstadCJ
funçôe5 de contador daquela mu- Imprimindo ás suas palavra, pensamento, seu iniciar quanto sobre a orientação suprema do
nicipalidade. ,um cunho de segurança e d .

I
antes

,

a reconstr�ção da estrada emineate interventor Nerêu Ra·
Porque a sua atuação fOI das certeza, que bem mostram da sua que liga Harnoma a Nova Brt's- mos, que se está rodeando de

mais proveitosas e brilha .. tes, pro- capacidade administrativa, ad-an- lau, localidade esta cujo surto auxiliares honestos e capazes, de
curou A G/\ZETA ouv-lo, so- t-u, ainda, o sr. Rodolfo Kof- progressista vem tornando de ha que o sr. Rodolfo Koffke, r,
bre a orientação q�le irá impri- fke, que pretende p3gaí no pre- tempos a esta parte Ióros de; i icontestaveirnente, um doa ex'

.rnir au� novos destinos daquela sente exercicio a divida consoli- verdadeiro milagre, sendo que, I poentes,
fi irescen,e comuna, que muito Jà dada ao municipio d::: Blumenau l concluida esta reconstrução. to· I _

deve ao seu dinamisno fecundo no valor de 79 contes e 800 mara' a iniciativa de rnacad uni- ii Livraria Moderna
e produtivo. mil réis, zar a freiZu::lil de �Lva de Pedro Xavier Cia.

luicialmente, declarou-nos o Nãú obstante a liquidação d�s- D eslau, cujo [uturo se entreabre PRECISA DE D'A M O ç A
sr. Rodolfo Koffh·, haver já ad- Si! vultuoso compromisso, não risonho em m-io de manancial, COM BOA LETRA E QUE TE·

mini-tr a-lo o rnunicipio de Ha- dc!s�urara' em aten�er a um d�s ubemno daquele dadivoso recan-I ��tF�f�TICA DE DATILO

moma, durante () período de pro�lemas qu.e considera �e capt- �•••_••••••_.:G
ano e meio, tendo conseguido tal importancia, qual seja o �a . -

.

I�>1'

nesse espaço de tempo, que as criaçã:> de nClvas f'5colas, afim àe :,
•

.'

,

".d.. o'ç,d.. 'm 150 conlo,

Ecos de uma A m O r t I I a ç ã o I'A P o -5 S â -rampa[�I�� de Dezembro de 1937 I'Iif
A campanha anti-semita na

I' I
h· No sorteio de amortização reali7.&do na séde d1l Com-Alemn a atingIU um ponto quI" I Ise confunde com o fanatismo. panhia, com li assistenciél do Fiscal da Inspetoria de

Ainda agara, segundo noticia Sr'gures da 5.a �Cilcunscljção, São Paulo, e na pre�ença I.
d

.

f' d d dos ses. portado:es de titulos e do publico em geral,os jornais, o,I .

ecreta o o

eX'·I.'.:!Ii'-. f b II purgo da musica de Mt ndell-" oram sorteada3 as seguintes com inaçõ-!s:
s(J�n do SONHO DE UMA I
NOITE DE VERÃO, de Sha· .

f!;lí
kespeare. pelo sílOples faro de o, •
grande comp' sitor ser

dccenden-I·'. ri
te de judeu.. tI.i,:Tivesse es a ou aquela ascen- ;I

P'lI!idêncill. o fato é que as conlposi.
.

. I!
çõcs de MendellsoG são verdadei· Z iI:�
os plir;;ores que se lião pvden �I -I-uHtar a imposi�ões abfUlda� �
c' m:, a que se ven,ficClU, li 1"1'E tão absurda e ela que R;- �

:�ard S!rallss convidil(lo a, com', II ·0
)�r a �U8lca em :UL_tltwção"

1.- �
p ... rtltura do rrago de a CRU

1._
t'Z!

rA DO FINGi\L recusou-Sf', . 11
alegando nã:> poder s��lantar ?U

II'�
..

me:;mo igualar o que )a conqUl�- ,. ___
t�ea o� maiores triunfos pelo seu . B
wmprclvado valor artistlco. '

IAceit,)u essa inclImbência o

alemão Theo Knobel, que ja'

VíUil I·o seu trabalho estreíadv e elogia- II Infor�ações e Prospectos
do pela crítica de sua terra, que I. ..afirmou ser de mais facil inter- Machado & eia. III

��:�;:it07·�u:�o�:�:,u�: ";i: I Rua João Piuto D. :;_. F�iaDO;';� INão temos o ilitO.to de menos

1-
rí�

prezar.o trabalho de Knobel, tan: III
to mais que não o conhecemos, Imov.!-nos o propósito de :nostrar

I
-

um dos muitQs disparates de uma

ooJitica rClcista. I E4•

Entretanto, fóra da Alema·"·
�____ -t.

nhl. SONHO DE UMA NOI- •
TE DE VERÃO tera' s mpre I Cia. Nacional Para Favorecer a Economia, SIA (I
os nomes gloriol'os de Shakespe- � Capital realizado rs. 2.250:000$000 iii
are e Mendellsohn a valorizar- iii· &I

��;e. como ve,dad,it. �,. de

I Sã...... Pau lo I
WALMOR WENDHAUSENI•••_"I__ .

Os tricolores estão aptos a baterem no dia 9 a possante
esquadra do glorioso aivi celeste, oois após grandes preparos, e I
ótimos matchs inter-municipais, apresentam um team de grandes re

cursos téc icos e individuais.
o Ávai também está de posse de um «devem» de gran

d ,::', possibilidades
Assim o match de dowirgo está fadado a agradar aos

a'eiçcados do nosso futebol.
No Atletico militam plaiers de real valor, assim como no

do operoso

contabilista

prefeito de

Rodolfo

Hamunia

Beija Flôr o arqueiro das cai das sensacronara,

Tuureiro. uma ótima dupla.
Cato- Borba- Julio, e u.ca linha média de

Matos e

Kaffke
r.
\

Avai.

grandes re-

cursos.

Belelê, Borb:nha, Fomeróli, Piriquittl e Nanado tormam

e grandi()�a linha de ataque.
No Avai temos Vadico o arqueiro mais calmo que pos-

suunos.

Aquino e Zé a grande zaga,
Lourival. Procopi .. e Berreta é o melhor trio da capital.
CaJego-Sapo--Valdemar-Pacheco e Silvio é a linha

d· rapidez incrível.
Assim o match de dcminc» levará ao estadio da F.C.D.

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

.I (
\ I

r

Uma assistencia assaz numerosa,

Um gran de gesto

LAGES, 5-Teve lugar, an
tem, ás 1 () hOI as, a cerimunia
de posse do prefeito dr. lndalecio

Diplomado pela Fàcul- Arruda.
dade de Medicina da

Baía O áto foi assistido por nume-

Ex-interno e assistente do ro, as familias e crescido número

Serviço do prof. MOIaes de pessoas, seguindo·se um allilo-

Ex-interno do Dispensario ço de 150 talhares em sinal de

Silva Lima rego�ijo pd0 acontecimento e de
Ex -adjunto do Hospital homenagem ao novo prefeito e

CraHée Guiule e Sanatorio ao sr. Celso Ramo'.
Manoel Vitorino Fizeram uso da palavra os

Clínica médica círurgica das snrs. dr. Lacerda. advogado ata-
molestias da cílio Costa e tenente Melo.

,�,�.::;�::..$>J�����:;����� CABEÇA E PESCOÇO Agradecendo a homeo,gem� "Qual o melhor playd'? � EspecialIsta em
que lhes era prestada discursaram

[i4�' � NARIZ, GARGANTA E
brilhantemente os srs. Indalecio•

N 1 �� OUVIDOS
IHI orne do p ayer: • � Anuda e Celso Ramos, que ar-�

��
CONSDLTORIO

�; ,'o 118-
Rua Trajano -18 rebataram a assislencia.

��1 � RESIDENCIA O brinde de honra Ái) sr. In-

� Nome do votante: • • . • �
II

Hotel Gloria terven�or Nerêu Ramos foi feito
� � Diariamente das 16 ás 18 hs. II pelo coronel Caetano C0sta, em

�
- � entusiastico improviso._.���r*,������� �-�..........�......�__�""",�-.:!!."'����

D .mingo o Avai promoverá I uma partida, preliminar co.n o

i in jrgo a;Dist?'O tem beneficio I C.o�bioado I.F.A.

(',) amildor Dlamantmo, half do r XTERNATO, o quadro,
'"rsmo, yue no terceiro jogo de II que foi no. I da capital, voltará
. ,lIelhor de (rê�,» contra o Fi· Ilovarr'ente este ano a disputar o

'leir,�isf haturou um!\. costel.-!, 'lcaropeo'1ato da L.F.F.
ét hanrlo-se ainda em tratamento Assim tambem os novos espor

cllidadoso, e ceceado tiê todo o (i�tas, que ora se formam, estão

(ünforto (-"Jr pRrte do seu Ctub. aprendendo o grande dever que
PC( ser U'l,a f- artida entre é a camaradagún e socorro ao

,lois quadros de g (01 l�e conjunto propri� inimigo de canch�. ,

r ótimo lreinament > a todos por Assim o gesto do Aval, htle-
( ItO agradará. tico, Externato e Coa,b. Ifll só

, �5<a .,nic�aljva que partiu não

I
é merecedor de grandes aplausos

ri} do j\VI1',1Il3S que- taUJbe�"
.' Clu!:. ,.�t1étlCO tem park sah-j Concurso

:"�;,
e

d: g;,": ,'"I::,.:':';'-! Simpatia":
1'< s là" ("s 1 iS1,,' 'lu,· �Ui C r-I

H"
,

7 h d
",, "

.

d F· o� I oJe as oras a

nOI-1,,, lerão 0" quadro> e o[Jsç�a te será feita a uitíma
., \V,lter L'lnw', demcnslran;]o -

d
'

,
- b d I apuraçao o nosso con-·

, "cn ('.U'> rl30 �a en, !,or e lil- I' "n , <
-, '-',' curso.

,.;" l�' (-'i.jrç d,.' c':' bêu JOg? 1:', Assim os votos poderão i
i ('lO f7:�nltHli} ); .... 1 que nu'na in·

,
.

J dai', ser entregues em nossa i
.' IiZ leg?; a �aia "tender �cu

redação até ás 6 horas da Il; ;;�dro.
.

(ortarde"Esta bem merecedora 1'.çao de
A t d t" t.

- -, van e espor IS a.

;��):I��p,l:i,)r�� ���[tl:ta A�k�ic�)�'
t-
A taçate a medalha es- D'� -��r��-D--A--L-EllCI--O----A-��R'-UOD'At '

'I cXTER ao espos as em nossa re- .\. 1.� [l

mas tambem tt:r 1 p.; o c::.. •

d
-

N ATO, «o gUildro da juventude �a�ç�a�o�.����������
estudantil. a fahwge da mocidade,
qce fará para maior brilhantismo

do novo pre .. ,

feito de
Lages

Dr.Pedro Catalão

, :?�' "
"

.

::f, •

;'
i

" ';
.' .. , ......
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I o t o r l n c

E
A.presentado pelo prefeito rnunicipal

S9gundo Dalla Costa, referente ao

d ,;e I 9 3 6.

L.

Estado Econorntco Financeiro

RECEITA ORÇAl\1ENTARIA: r

De acordo com o Decreto nr. 2 df! 31 de Dezembro de 1935, a Receita do Municipio
(oi orçada em 242:655$OJO, a Receita arrecadada elevou-se a 279:039$700, na importancia da

arrecadação acha-se incluida a soma de 1 :074$600, proveniente de receita não orçada, como segue:

J
\

I

Aluguéis de próprios mumcipars
Juros de depositos

R

Rcfe indo-se a primeira á cobran ,a de
llluguél do automove] d� propri .dade ('e ta Pr "

feitura, transportando enfermos para o hospital
lo. al e cuja importancia acha-se incluida com re

Ierencia a despesa constante em Obras Publi
ca" letra C, (Veicules, animais e fprramentas).

DESPESA ORÇt-\MEi\ITARLL\: Con
fL,rffie () Decrdo acima citado a Despesa do

Municirio, foi fixada em 242:655$000, mas a

,.!,�spesa If alrnente feita elevou-se a 250:546$000,
devido ter-se pago to.ias as contas do ex rcicio
c orrente e anteriore- para entr ar no nevo exer

c icio sem divida pa.siva Huruante alguma,Como
V. S. poderá verificar pelo dernonstrativo anexo

da de-SPf za, esta (�;r r f'ça ppra mais do ClÇ':H10
ioi empregada em Cb, as P,-!blicas, Policia" en
I", Publicação de .\l 5 Ofieial� e DêSPf:SliS
El'entuai8. Desta ultima foi di-pendido a iruror
I «ncia de 7 :508$800. para repressão aos p'

l;;LJilÇOS agi upados em l-\rirc<iJi-w. r.o Distrito de
J.j i, cuja relação descrinuuativa dessas despesas
;.- (ha-se em pod-r dessa magna Camara na H.

l<lção das despesas i feluadas nos Distritos.
Entretanto o exercicio foi encenado com

saldo em Caixa e quant.a depositada em Banco,
ronforme se evidenciará pelos Balancetes que

�eguirão este.

F!ESUL'l'ADO DO EXERCICIO:Corn-

.Superante Orçamentario

905$600;
169$000.

1 :074$600.

ssr.

exercício

Dernonstratrvo da despeza autorisada e paga referente
ao exer-cício de 1936

VERBAS AUTORISADAS

ENCARGOS DA ADMINISTRAÇAO

Carnara Municipal.+«

Despesas com os Vereadores
Para compra de material expediente

800$000
200$000

Adrninistraçãor-e-
I
.

Subsidio do Prefeito
Representação ao mesmo

Venc, do Secretario Tesoureiro
Quebras na tesouraria
Venc, do Contador
Idem do Arnanuense
Idfm ao Porteiro-Continuo

9:600$000
2:400$000
4:800$00ll
240$000

4:BOO$000
3:000$000
1 :800$000

Fiscalisação:-
'" ....

Venc. do Fí�cal Geral

lidem ac Intendente do 2' D.ist.
I !c'm 80 Intendente do 3' Disr.
Idem ao Intendente do 4' Dist.

4:200$000
3:600$000
3:600$OOl)
3:600$000

DESPEZAS ORD1NARIAS

PAGAS TOTAIS

400$000
5$000

9:600$000
2:400$000
4:800$000
240$000

4:800$000
3:000$000
1 :800$000

4:200$000
3:454$000
3:600$000
3:600$000 41 :899$000

Compra de material de expediente
Publicação de leis e atos ohc.

i Aluguel da casa da Prefeitura
Idem das casas onde funcionam as

intendencias de Bda Vista e Itâ

Limpeza no edificio da Prefeitura

3:000$000 2:535$000
1 :000$000 J: 106$800
1:800$000

720$000 570$000
240$000 240$000 4:451$800

EDUCAÇÃO POPULAR

33: 120$000
3:600$000
8:400$000

600$000

HIGIENE E ASSISTENCIA

2:426$500
500$000

6:300$000

1 :000$000

parando-se a Receita arrecadada com a Despe-
sa paga, chega-se ao seguinte ,resultado: _

Receita Arrecadada 279:039$700 CEL SEGU N DO DALLkJ CDS- Vencirn. de professores a 1:440
Despesa Paga 250:546$000. • l

• S -h .

- 6 I
.

I
-----TA' operoso prefeito rnunic.pat lj" ve�çao a esc_o as particulares

28:493$700} d Concordte I'
Creação e subvenção novas escolas

e oncor I a Aluguel de casa da escola estadual
da Vila

LIQUIDAÇÃO DO EXERCICIO: Representando a liquidação do exercicio IIS mutações
constatadas nos valores ativos e passivos, dentro deste, verificou-se no decorrer do mesmo, um saldo I

liquido de 62: 168$900, importancia com que foi acrescido o patrimonio municipal.

OBRAS PUBLICAS: Do exercicio corrente passaram para o de 1937, as seguintes obras Au�ilio � mater?id��e e iufancia

não concluídas e iniciadas por conta do excesso verificado na Receita, a saber: Assistencia a?s indigentes
.

J • )-Con&trução da estrada ligando Engenho Velho á há. por 'conta de cuja construção foi paga a Sene��nento' (las zonas rur�ls
quantia de 3:000$000; 2')--Construção da ponte sobre o Lageado Queimados, na Rua Concordia, Auxilios �ara construção ao Leprosa-
desta Vila, tendo tambem sido pago a importancia de 3:000$000, ficaodo os pagamentos restantes de I

no do Estado

ambas as obras para serem efetuados no decorrer do exercicio de 1937 de acordo com o contrato

lavrado. POLICIAIS E JUDICIARIAS
Com referencia as despesas restantes deste titulo. poderá V. S. de acordo com os demons-

trativos extraídos mensalmente, e finalmente no fim do exercício pelo demonstrativo global das despesas
realizadas durante o exercicio, verificar o quanto esta Administração iem procurado solucionar as dríi
culdades que comumente se apresentam em questões de estiadas, .Lixando até intatas outras verbas

que embora votadas por serem necesearias, não foram empregadas ahn de melhor demover os impeci
lios que este magno problema é merecedor em nosso Município.

Venc. do Carcereiro
Idem de um guarda municipal
Manutenção de um destacamento
Auxilio ao Oficial de Justiça
Aluguel da casa da cadeia

1:200$000
1 :800$000
1:000$000
720$000
600$000

Das relações remetidas a essa Camara com reterencia as despesas realizadas nos Distritos,
tenho a acrescentar á que se refere ao Distrito de Itá a importancia de J :610$000, pago á João
Nardi pela reconstrução da estrada que liga Nova Milano a Anita Garibaldi,

RESPONSAVEiS: E,te título apresenta UIII saldo de 7 :664$400, di vida esta co ,tI '1; 1a

pelo Tesouro do Estado, proveniente de adiantamentos feitos por esta Prefeitura durante os ex rc..; o,

(Jc 1935 e 1936, afim de serem concluídos os trabalhos na construção da Ponte sobre o Rio R.ancho
'- Jande, cuja conta será apresentada oportunamente ao Governo cio Estado para a devida ccbrança,

OBRAS PUBLICAS

Limpeza das ruas, praças e outros logradou
ros da Vila

Conservação e construção das luas da
séde do municipio

300$00
o <l1,o"dit'i,fJili.ll� I ""� �):I!� �lTrfM

5:000$000

.,,'
, t;'�·, ,�

"",(

32:688$000
2:166$700
7:-193$000

380$000 42:727$700

385$100
5:838$200

1:000$000 7:223$300

1:200$000
1 :800$000
J:335$800
704$000
300$000 5:339$800

447$700

6:758$400
Continua na 6a. página
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Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação,"do País OUI do Ex-

�
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

�m .'1 SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICaS

�l"������-_o,---�� l� illl���������-��--;;.�;;-�zw�-

I
I

.,'.'
.'

I No�Estreito Ponta do Leal

I
�
�
��
�
�

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARIOCA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. Seita baixo ($500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CINl AS LARG.<\S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motoctclistas.Avl.idor �h:iUffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A.. LHEUREUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

I
I '

I

I quinta-feira
6 de Janeiro

..

mAIS UMA üRAI�DE UiCTOHIA DA
ZUNDA P

"4 GAZETA

\)t.:,I.J Endereço Tclegr_: DOLI\R Caixa Postal, 32
:li S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

�,� � AGENCIA DE VAPORES

[\\%1 Em; t
·

f
" · [� Companhia Salinas Perynas=-Rio

;L�1
10 ena a sua aventa � Prirg Torres & Cia. Limitada -Rio

�J
ih.1

Navegação Brasileira Limitada-r-Rio;
fiJ Navegação Cabofriense Uda.--Cabo Frío
l� Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e HIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

I s

i�iAr;.�;;.�ii"�;;��"�������������;;,�ii-",,,_5_�_�_�_�_�_�_.�'=-�=��-;--;_--:;._--;..=============--.:��._� �� ••D�.e.O.
ur G

I Credíto Mutuo Predial i•
•

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wmredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
lia motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

fdotocucletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas
Motor "ARDIE" de I cylindro, com 3,5 HP,
a velocidades, luz e ignizão pOI" bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso -

Casa Savas
de· Est.efar"to Savas
RUA CONSt:LHEIRO MAFRA N. 38

ELIXIR DE N06UEIRA
Empre(l'ndo com successo em tod..

IIS molestias provenientes da SJPIúUI
• impurezas do sangue:

J

E' INCONTESTAVELM�NTE UM DOS MAIORES CLUBES D2 SOR
TEIOS DO BRASIL, 50 EM PRE'\I1IOS FORA�A DESTRIBU1DOS A' MAISDE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HuJEMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETÂ PARAPODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELl!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

r-remia maior 5:175$000,
premias

I
•

.; I

e IInalment. em �
ai aftecçOe. cuja .....

Irem leIa a

e multas
menores

IlarCII reglstrad.

··AVARIAI.
_. Milhares de curados _'2-
ERA�I}E DEPURATIVO DOSANa.

EM JARAGUA;

E E

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN.CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU5 PREMIOS.

.r
\

/
J

r

Federal e Santa Catarína

NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Atestados médicos
- -Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á »Apyretina», sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr . Fausto Srasil

Diretor do Hospital fraL:�nhilfe, Hansa Humbcidte+
Consultorio em ]araglJá.

-Posso certificar que empreguei com optimos resulta
dos, o renomado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca,

Ass. l Jr, Alfredo Ciniello
Medico estagiaria voluntario do lJepartamento de

Prophylaxia da L�pra em Sã:> Paulo. �
-/\ «Apyretina», pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mendes

Major Dr. Victor Mendes-e-Üírector do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina
F(oriallopolis.

t I -Os analgesicos componentes de« Apyretiaa» estão
II
I dosados optímamente, de maneira que a energia especifica-
dos orgãos não é atigida por efeitos secundários, mesmo

quando dois cacliets sejam ingeridos simultaneamente, Em
outras palavras, fl.i.O deprime o coração, não diminue o pe·
r) staltismo gastro-iatestinal, nem hyperacidifica o €stomago.

Ass. Dr. Osvaldo Espindola
ó�Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa
Catarina.

- - Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
beí Migraene. (Kopfschmerzem).

Dr. George Richter

IMedico chefe do Hospital São José-]araguá-Sta.
Catarina.

__

- A fórmula dos cachets de <Apyretina« é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Blumenau+-Ste.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptimcs, os ca

chets de «Apyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-BIumenau-Sta.
Catarina.

-A fórmula de <Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e €ficaz em todos os casos em que
é indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clínica, lI3

cachets de <Aoyretina». com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha FraRCO

Director do Hospital de Timbé- Sta. Catarina.

I-Atesto
que prescrevo em todos os casós indicados,

o produto «Apyretina- do fermaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

,

Dr. Piragibe ee Araujo
1 R'Ja 15 de Novembro na. 82 -- Blumenau-Santa

i,Catarina.
... �·" .• ",.',· .....Ito ...... _

I
«APYRETINA» é O melhor remédio contra

d dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.
Preço de dois cachets:$600, em todas as Far

macias.

1
!

-. -I·

\
i

"

_,
I

Hopede-se no Hotel Cen
trai:

•
CREDITO 'ViUTUO PRE � Proximo a estação-am-

•
" D IA L,I" :; pios e arejados quartos pa-

• ra casais e solteiros.
• Rua Visconde de Ouro preto N' 13 ": Confôrta, Higiene e

proo-I• fi
tidao

• -Ii Proprietarío FRANZ
•••••0------0& ----L...

•••••••• HESSEMANN.
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Immenaa durabilidade
SIII,

A Jaln"ile, Lages, Laguna, Sãovenda em toda. a.. b08a

caiO__ do ramo

Francisca �G Sul• noe

MOSTRUARIO EM:

Tubarãu

•

r- -II Dr. Ricardo
Gottsmann.

D('. Miguel
Boabaid

Ex -chele da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P;.üressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallsla em cirurgia

geral

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

\. )

yr
, 7ratamento moderno das

mo/estias do Pulmão
Consult.-R. joãO Pinto, 13

1 elelone, 1595
Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe
le e nervosas pela .Autohemotherapia

Consuttorio e residencia+Piec« 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

'

Consultas+De» 8 às 11 e das 14 às 16 horas
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
citurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

------

.��������������§i!����O
� �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �
ta estrutura em con- cauzação e direção II CONSULTORIO---Rua Tra-

� ereto armado de ob, as ii ano N. 18 das 10 ás 12 e

.

� e ferro Aparelhamento com � das 15 ás 16 112 horas.

� pleto para constru- �
TELEF. 1.28S

� ções de pontes em � RESIDENCIA- Rua Este-

� concreto armado � II
ves Junior N. 26

� a - TELEF. 1.131

i� Omar Carneiro Ribeiro 110;· Armi��vares
I

[�. � MEDICO-ESPECIALISTA

ll� ENGENHEIRO CIVIL � Ouvido _ Nariz - Gar-

i'
�
�J ganta - Pescoço

.

Rua 15 de Novem br 416 SALAS 12 'e 13 � Consultas das 10 ás 12-

�
0, RI t- ANDAR � das 16 áS 18

� Tel. 1503 Curitiba. Paraná � �fn���lto;iú��etJof�56
� �

l
Res. Rua Bocayuva, 114

�
� Te!. 1317

, ••••••• (�
Dr. Artur Pereira

� e Oliveira.
.

� Clínica médica dI erlan-

"�I���'->.
Obras contratadas no Ia semestre

l�·f,J.�
ças e adultos

3
l� LABO�1ATORIO DE

de 19 7 ANALISES CLINICAS

j � donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) � Consultas diariamente das

lg � Ponte, de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-loinvile) �� 4 ás 6 horas

f �

:'ti'
�refeltura e Forum de Mafra � Consultorio: Rua João" �4. J. l I Escolar de Mafra N

�!.' Grupo Escolar de Rio Negro �
...

Pinto n: 13

� . Grupo Escolar de lrati �.j. FONE-1595
, atemidade de Rio Negro �' ..

� � Residência: Rua Visconde
stação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto! (Paraná) "de Ouro Preto n' 57

� Diversas construções de residencias ��
.�'�7h�7j\,VA.V.Â�����A�����V��O FONE-_15_2_4__

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde=- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade�
Medico do Hospnal

I Dr Aderbal
da Silva
Advogado

�ua Cons, Mafra, 10 (sob.
FODes 163 I e 1 290

R.

OI

re I ra tem seu escrip-

1 Dr. "edro de Moura Ferro I

tÓJ io de advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70: - Phon-- 1277. -

I Caix1 Postal, 110. �I

Advogado

I r�UJ Trajano, rr 1 sobra.ío

I Telephone rr 1458 I

VENDE-SEuma excelente area de terras,
no lugar Bamúros, com es

plendido pasto, duas casas de ma

deiras. muitas roças de milho e

mandioca, além de grande número
de arvores frutíferas. Agua mag
nifica. Tratar com Alcebiades
Souza, nos Barreiros.

Vende-se
por preço ide ocasião, 21ca
sas] em. B perfeito estado,
sendo uma a rua Major
Costa n. J] 7 e outra a rua
Frei Caneca sjn, com 4 ano
de I.1S0; uma de madeira e
outro de tiiolos e cal.
Para tratar com João Se

vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e1;no interior �este e do Estado de San- IIta Catarma.

Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, 131

Isobrado sala n' 1
PARANA' - SANTA CATAHINA

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo sacio da S. T. P. R.� V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio'
com direito a todo e qualquer concerto rnudan
ea de valvulas. etc., pela modica cl)ntrib�ição men
sal de 4'000.

Representante BENI ro ARAUJO

ii'!""'
'

"

f

I

.'_
-�..

",'
.. ;.

..
.. ..: "::

;(},r'��
-------------------------------------------------��-----------------'"
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==A GAZETA Florianopolts, 6-)--1938
----------_.

INDUSTRiAL

PrefeituraMLlflicipal deCOllcordia .
__ REN�)A

_ Aferição de pesos e

5:000$000 5:595$100 tGado abatido
4-00G$00G 32.6$000
5:000$000
1 :580$000

2:434$000
1: 188$500

medidas 2: 100$000
700$000

-----

242:655$000

3:622$500

279:039$700
\1ei,:ul,j!;, a nimais e lerramentas
Cür,d,ul,iiu de meio) fim r.a Vrla
Linha teligi afira Concordia-" 'ruzciro
c .

O
.

,)egtll"()!; dI" pera! io

c-'omu1;açfio das estradas gelai� e vi
cinais do Municipio

Venc, de 3 ajudantes dos Intendentes
Gratificação a um engenheiro quando

a serviço da Prefeitura

-�---------

534$200
Contadoria da Picft;;lill ii t\\uilicipal de Concordia, em 31 de Janeiro de 1937.

95:953$200
4:215$000

81:200$000
5:400$000

1 :flOO$OOO

Confere julio Moritz
Contador

Segundo Dalta Costa
Prefeito Municipal.

348$000 114:177$600

Para (Jagamento desta divida

DIVIDA ATIVA: Para fins do lançamento de encerramento do exercício, foi tomado
o valor presumível de 2"5:000$000 a importancia a ser arrecadada pl"lú município e referente aos

exercicios anteriores, pois de acôrdo COlU as declarações feitas pelos Intendentes Distritais, quando
solicitados para apresentarem a relação dos devedores pelas repectivas Intendencias, declararam qlj�22:765$400
a maioria acha-se lançada indevi iarnente, pois são pessôas que" fixaram residencia em outros Muni>
cipios depois terem vendido as sua" propriedades, sem darem ciência a repartição competente,
achando-se as mesmas propriedades lançad 1S em nomes diversos. Entretanto no decorrer do atual

11.96 $400
exercicio (1937) procurarei meios de solucionar esta questft? de modos que no fim ?� .

mesmo,
11 :961 $4_0_0 .

__

1
__ 1 possamos

ter o lcvantamen,t,o exato df�
_

quanto _:.e eleva ,o� .Impostos e� ,atrazo. do. Mumcl?lo.
242:655$000 250:546$000 DIVIDA PAS,;IVA FLU ru t\N 1 E,: No I[\ICIO do exercício este titulo apresentevs
��������������,���-�o�-� um saldo de 11 :961 $400. Para o respectivo pagamento foi estipulada no orçamento urna vf'ibà

Municipal ,k CúncoTeffa: em-3 i de janeiro de I :J37 de igual valar, tendo sido paga a referida importancia até 15 de j'lnho, integralmente, ficando as-

sim ° Municipio sem divida llutuante alguma.
INSTRUÇAO Pl'BLlCA: No inicio do exercicio existiam neste Municipio 28 Es

colas Municipais, sendo 4 subvencionadas. No decorrer do exercício foram creadas mais cinco
Escolas, de acôrdo com a verba orçada. A despeza realizada com esta verba montou em ...

referente ao 42:72'7$700. Nesta importancia inclui-se 380$000 dispendidos com aluguéis da Casa onde fun-
ciona a Es�ola Estadoal desta Vila e I :O'B$OOO com a quisição de moveis para a mesma.

FUNCIONALI3MO: \. 2 de Março por acha-se vago o cargo de porteiro contínuo,
completei o quadro dos funcionar ios desta Repartição nomeando o sr. Salatiél Salazar para exercer

o referido cargo que assumiu na mesma data. A 20 de Dezembro tendo falecido o Fiscal Ge
ral do Município. senhor Atilio Pensin, ficou este cargo vago até 28 do mesmo mês, deta em que
nomeei o sr. Argante Ta�liari qu- o assumiu na mesma data. Tendu solicitado demissão írrevo

gavel o sr. Francisco Batista, do cargo de Intendente do distrito de Bela Vista, concedi o pedi
do, ficando em substituição uté 14 de Janeiro o AUXiliar de Intendente do mesmo distrito, sr ,

Felipe Bittencourt. Nesta data nomeei para o referido cargo o sr. Fioravante -BC' rtolon, que as

sumiu na mesma data.
Finalizo esta minha curta exposição, na qual é dado conta detalhada dos atos adrninis-

254:947$600 trativos deste Munil:ipio. aque tenho a honra de dirigir esmo delegado de coníiançe do povo df'<;ti:1
Comuna.

{�a espcctati va de ter correspondido com o que': determinam as leis em vigor, aproveito
a oportunidade p,ua reiterar a V, S. e aos demais membros componentes dessa digna Camara os

meus protestos de estima e consideração. ", .

DESPEZAS EVENTUAIS

P<lía despezas [tão previstas em outros

titulos porém indispensaveis 11 :627$1 00

DIVIDA FLUTUANTE

Contadoria da Prefeitura

Confére JULIO MORITL
Contador

SECUNDO DALLA COSTA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da receita orçada e arrecadada
exercício de 1936

RECEITA

Gabinete do Prefeito Municipal de Coacordi«. em 4 de Março de 1937.

RENDA ORDINARIA
Imposto de:
Lr:lustria e Profissão
Fumo e bebidas
Territorial Urbano
Preàiul
CeduJar siRenda lmoveis
Licenças Divers s
.

� 'a X a de EJxpcdiente
'filX;l escolar

Orçada
35:000$000
6:000$000
5:500$000
3:000$000

130:000$000
15:000$000
2:JOO$000

31:095$000

Arrecadada
39:138$200
10:655$700
5:883$9JO
3:601$000

139:389$700
17:782$500
3:765$400

34:731$200

TOTAL

Rur.

RENDA PATRIMON I.é\L

de Passos 4:260$OOQ
1 :000$000
7:000$000

4: 160$000
3:260$400
I] :974$600
905$600
169$000 'Segundo Dalla t::osta

PREFEITO MUNICIPAL

Arrendamentos
J.,:;ult:1s Diversas
I )ivida Ativa
i\ lu\) ueis de proprios
.1.'1105 de Deposit,)s

I
20:469$600 I

.....\��,.,'���.""!'.",!"!*'!!':_�wu�����_�����'!"'m������'�_"",,_�������������M�_�.��!*i'�_;-�����Mii�"��-_�-���__�<��������������������

1'0
MUllicip.

E MAXIMO
, ELEGÂNCIA M.ASCULINA .. O
GULt-IO DA INDUSTRIA NACIO"\

,."

L-O CHAFE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL.

fi

EXPOEN

I
l

o I

Chapeo
Dos
Quarentn
Illilhões: {

,

Depositaria: AOI e x a nd r e 5 a lu m
RUA CONSELHEIFlO MAFRA N. 12 FLORIA NOPOLIS

"
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\ Se V.não comer,

lIão vae ao cinema!

Quantas vezes n&o ouve,

uma c::z"J.nça, esta ameaça

"te rz ivel"! Entretanto, se

alI.:. não quer comer é por-

que lhe falta o appetíte; e,

se lhe falta o appetita, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

'EB' Tenha a sua famili,� sob <1' visita, do seu

eA�çR médico; assbJz s2rá facil ao clj."nico curar uma-
11 domça logo que dia se manifeste.

Florianopolis, 6-]-1938

ir����:�:�:��l��IAbUSOS a'ba. Audiencias
p'� e

' 'li COI, Ir O H. dr. juiz de Direito da

C Felicidade Maciel �� I a. Vara, desta capital, estabe-
�� participam aos seus paren- � Ü I r

.
leceu que as audiencias daquele

� tes e pessôas de suas' re- � espetacu o que cuanamen- juizo, realizem-se todas as quar-

I r�� lações o contrato de casa- � te oferecem os vendedores am-] tas-feiras, na sala respectiva no

iM mento de sua filha CAR- �� bulantes, de bala ios �s costas, Palacio da lu tiça.
� MOSINA com o sr. OR- � Irc.f"p,ando pelos passeios, deve

.

-----

II � LANDO LEHMKUHL. ,ij merecer a atenção dos respecti-
� � vos agentes Iiscelizaclores das ASSU 1AM\l1'"ramI�?I (Estreito) J, Pessôa, 1'-1-38 � .. • ••
'llI r.;o;. r._�r_�......�......,. � posturas municipais.
� T-"' .-."""'""""""·"...� I!!J

� � Carmosina � � Outro abuso que se torna ne- as car9 (OS um pregador de ouro antigo, em

���� e ����� c-ssario coibir, por vir em de- fórma de medalhão, com um re-

� Orlando � sabono da nossa cultura, é o Os drs, Helio Albuquerque trato.
Ii!� 'llI t> 1 r

r�
>$f! transporte por t:ss.es mesmo ven l Leal e Manoel Lúbão Queiroz. ,_orno trata-se de uma joia de

!M apresentam � d d dI" ,

d .1
II . li! e ores, e ga macecs presos resr ectivamente, orcmotores pú- esnrnaçâo pe: é-se encarecidamen-
� -se nOiYOS � I d

r r

!!! � pe as pernas. e cabeças para blicos dê Tijucas e Urussanga. te a pessêa que o encontrou err-
������� b

.

it d I C Ih Maixo, mui as vezes arrastan o
. tregé- o á rua onse eiro a-

��"iC������r�� pelo chão. fra nO. 110.
i ii _,,'A.. -----.------,

� Americo de Campos � Inspetoria \ '\J.�W:- Pensão
� Souto e esposa 'ii1 d tA.t

I
umaqd{f' I

ij participam aos seus parentes i e rans. o II �"- 'pt'..P/'eiIá
ti

A ugam-se coniortaveis quar-

i e pessqas de suas relações �w
\_ ja� tos, com janelas, luz. mobiliario

i o nascimento de sua filha J Somos informados de Que vai "'� �'" í#Jrl
e pensão, á pessôas decentes.

�� VERA �i di I f'
r, � Casalou solteiro. Ütima chacara

� Fpolis., 20-12-1937. � passar p�r uma, ra Ica. reorma '� "� f,'h'fL.., no centro da cidade. Ver f' tra-
li � 1

a atuoai IDsp,eton.a .de vel.cu!oS, . n,o '-'\ '\: /
�� .� d d f I tar á rua Estev�s Junior 94.

�����OO��L=11
senti o e irnpnrmr maior e ICI- \

����OO��OO���)�1
encia aos' serviços que lhe estão GINA'SIO CAT#\RINENSE

� , • � aleto-, a qual passará a denomi-

� Andre Kowalskl
ii nar"se Inspetoria de Transito. �or ord m do Revmo. P. D'fetor ao G.in��io Catailnellse

b participa aos parentes e
W Sabemos que para superinten- e de acordo com o Decreto 2 I 24 � de 1 !H2 publico as datas dos

� pessôas de suas relações que �J d F i\1! 19' '8� sua filha V{ANDA contra- � der a êsses serviços será nernea-
exames e everer. o e lnarço J.

� tou casamento com o sr. � I do o s,r. Raimundo Vieira, que
I I) Exame de MADUkEZA da 3a.-5a. seri-: 7-12 de

�,J ANTONIO
NUNES PI- � passara a exercer o cargo de F I� RES I!!o evereiro. nscrição. 17-30 de J1'io. Documentos exi-

IP�
. Iij lnspetor do Transito.I'I�. gidos: para a 33. série: certi-ião de idade, atestado de

� Fpolis. 31-12-1937 � R 18
• - vacina. pequeno retrato, para as del'Jlais series: celtifi·

It �' e Ig Iao cado da série ant�rior.

� r��oo�, � "
- 2) Exame de ADMISSf-\O:2j·26 de Fev. I,lScricão: 1-15

� 1ij Antonio � � I Congregação do de Fevereiro.
-

� �� e �� h I 8 C I h
Docurnento� exigidos: Ce,tidão de idade, atestado de

:'=..!���JH Jt�t�� orn onse O
,

i Wanda 'ii' vacina e recibo das taxas pagas.
�� �� da 3) Exame da 2.1, EPOCA da I a.-5a. s�rie: 3-5 de Março.� DoiYos � Amanhã haverà reunião
�,J' � Inscrição; I 5-28 de Fevereiro. Documento exigido: re-
I!' llJ Congreg'l.ção dos Operarios do b d�����roa:J 8 C

ci o as taxas pagas.
om onsêlho, no Ginásio Ca- A secretaria dá ulteriores informações nas ho�:J.s do expe·tarinense. às 19,30 horas, No diente, nos dias uteis, das 1 () ás 11 horas.

proximo domingo os congregados
farão sua cOlllunhão mensê\l, na

missa da 6 horas.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5,7 e 8,30
horas - ?;raidores, com Willy
Birgf'1 e Lida Baarova.
CINE ROYAL, ás 7,30 horas

-Ana Karenirza, com Greta
Garbo e Frederic March,

P&rden-se

rl'elhores hoteís de
'Curití-ba

----------------------------

Companhia Nacional de Navega
çã-.l Costeira

Mc�vimento Maritimo ..Porto-· FlorianGpã-lis�

•

P. Jorge Steiger
Secretário

Os

Para o Sul

(30 apaítamentos com banhejr�s particulares)
Salões proprios !Jara festas, banqueles e peque

nas reumões

Para o Norte
JOHNSCHEfi IIGRANDE HOTEL MODERNO

11
Barão do Rio Branco. em frente ao

Palacio do Governo
Rua Auto-Onibos na Estação

Rua 15 de Novembr(l
ITAGIBA sairà a lOdo

Situado no centro em art=ria mais co:nercial, cru-
zada por linha de bondes e onibus para todo:í

os pontos da cidade.

60 QUARTOS TODOS COM. AGUA COR
RENTE QU� NTE t:: FRIA. TELEFONE

COM L1GAÇAO A' REDE

Maximo conforto e luxo
Com diaria a partir de 15$000

A• Recebe-se cargas e encomenda,.; até a vespera das saídas dos paqUl'tes I
60 quartos modernamente n)f)bilia�os

VISO e elTlite-sc passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-
TODOS com agu'i corrent� e luz directa

testado de vacina, A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armaze[:s dá ,lO a�artament03 C,:ffi ,banheiro!; particulares
Companhia, né\ vespera das saidas aré á�, 16 horas, para ser conduzida, gratuita- OtlRlas lostalações san:tanllS com aLlJnd,wtes ser-

mente para corda em e:nbarcações e5peciais. viços de agua quente
Amplos confortaveí; salões de Rt.cepção, Res-

taun.nte, Fumoír, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de! pro·
fissiona;s, Üandes FrigGrificos. -Lavanderia pro
pria a vapor. toda roupa e louça t!steriiizada.
Jar(frn. --Salas para mostnlarios para os ses. re

pr!"ent"nlt:s c:)mr'rci�is. -DINER-CONCERTO

ESCRITORIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22, SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CA!S BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

8 do cor-/ Paquete
corrente para:

Paquete ITABERA' sdirá a

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

4 Vitória. Paía, Maceió,
f> Recife e CabeJeio
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

Alegre

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia propria It vapor-Frogorificos-DJ.
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU-\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Oiaria a partir de 20$000 -FIliai 16$000
Sob d;rtção imediata do seu proprietario e

pessôas da familia
FRANCISCO L JOHNSCHER..J. SANTOS CARDOSO

I·

"'
,�'
,_

I
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CHEGAM UNS
Está nesta cidade o

Maisonete, provecto
em Lages.

dr. Jorge
advogado

A

'I'írando-se a prova dos nove,
ccnstata-se que DOZE dá NOVES
:FC'RA tres: a conta que Deus rez.

J!�. é nesta crença, em obedíen
cía a P.ílOVA que, matematica
mente, a F·.i<�STA DO PALHAÇO
vai ser daquele Scitn.

A turma do barulha já garantiu
t ':lo e afiança que, mesmo os

r.eurastentcos terão naquelas horas
_

o mais perfeito calmante para as
i, ,Jae irritações.

R' (l que dizem os FILHOS
DA CAI\!DINHA, scsul1do infQrma�
Çel!"S segurissimas que nos prestou
o Candol1ga.

Os cuidados e as garantias eSpeCIaIS que o Estado No
VI) tributará á influencia e ú juventude visam dotar as, I�e
rações de amanhã para garantir a continuidade da Pat�I�.
O ensino dirigido com unidade de vistas afastará dos espin-
los em formação nos bancos escolares os influxos dissolventes FURTt),4lPREDNDIDO!Relll.g·.a-Ohabilmente disseminados sob a proteção e a tolerancia .do � n

regímen liberal. A todo o momento nos era dado presenCIar Ia subtileza com que os propagandistas de idêas nocivas s.e II Em feliz diligencia levada a Continuam muito animadas ás ANIVERSARIOS lia Pereira, Anisio Dutra e seÍll':lll;uvnm 110 espírito dos jovens. Nos proprios livros di-
I efeito, ôntem, pelos esforçados C(')- novenas que se estão realizando, Deflue hoje a data natalicia nhora, João Madeira, Mignel

I
daucos encontravamos fermentos anti-patrioticos engenhosa- rnissaríos de policia Haroldo lleis na Igreja de N. S. do Parto,acor- da exma. sra. d. Iracema Schie- Daux, Maria Vieira, Ciro Ramasm-ute dissimulados. À anarquia de opiniões e principi�s e Fulvio Silva, conseguiram êles rendo grande número de fiéis. fie r, dignissima esposa de nosso e Mama G. D'Avila.favorecida pelo liberalismo não comportavam certas restn- apreender parte do furto levado No próximo domingo haverá conterraneo sr. Otavio Schiefler,

I
ções tnoralizadnras. Os adeptos de tais idêas se escudavam I a efeito na residencia de Matilde Comunhão Geral, para os irmãos operoso representante comercial. Para o sul do Estado, seguiu,sempre em sofismas maneirosos, apelando para os rótulos de

I
Peixoto, sita á Avenida Hercilio da irmandade e membros do Apos- Aniversaria-se na data de hoje, ôntem, em objéto de serviço pú-I novas correntes pedagogicas. N'um regimen de contempla .l Luz n. 133. tolado da Oração. a exma, sra. (L Coralía Luz, viu- blico, o ilustre sanitarista dr.ções em que não estávamos habituados a distinguir as COI- OS objétos recolhidos foram: va do nO';30 saudoso conterra- Amilcar Barca Pelon, Superinten ..sas pelos verdadeiros nomes, era sempre facil encobrir propo- uma medalha de ouro, uma outra A Congregação dos Operarios neo, dr. Hercilio Luz. dente do Departamento de Saúdesitos condenaveis na roupagem das palavras. I do mesmo metal CGm o Sagrado do Bom Conselho, fará uma reu- A efernÉ'ri:lc de hoje regista a

Pública.
O Estado Novo, voltando-se com especial carinho para Coração de Maria, uma pulseira nião dos seus associados na pró- passagem do natalício do nossoas gerações que se formam, preserva-as das infiltrações sub- de ouro, um broche de ouro com xima sexta-feira, ás 19,30 horas, conterraneo dr. Edgar Pedreira,terraneas de fermentos derrotistas e perniciosos. Traçando

I[
um rubi e uma "chatelaine" de fazendo, no domingo a sua Co- integro juiz de Direito da comar-as diretrizes a que deve obedecer a educação da juventude, prata, além de outros de menor munhão Geral. ca de Tubarão.o Govêrno tornará impossível qualquer influência contrária importancia. . _

aos supremos interesses da Nação Brasileira. (Comissão de O furto foi praticado por dois Não foi sancionado o O dia de hoje assinala a pas- P d d BlII P d ) II decreto reformando
I sagem do aniversario nal.alicio do rice ente e umenau 'c�e-

. .............,_I_Do.ll_trina
e

Dh_TU!ilaCãO--Departamento
de

ropa_gan'iiiiiiiiiiia.·iiíiiiiíiiii_iiíiiiiíiiiIiJ
menores

gou
r esta capital 1 t

� • .

• nosso conterraneo, sr. Luiz Melo, ,a I, comp e ame,�-
O durl h bil I I' te restabelecida da enfermidadea 1 guarda- ivros e funcionario

.

público aposentado. que a reteve naquela Cidade ,aRIO, 5 Um vespertino publí- "
exma. sra. d. Catarina BonaSli:t:

ca hoje uma nota informando que . A. pren��da s�nhoflnha Alrlllr.a
I
Silva, esposa do sr. David Silva,já está a.ssinado. desde onte!fl, pe M�rltz, d�leta fI!ha do sr., capi- diligente representante comercial.lo presidente da Repubhaa, o talista Joao Moritz, ver-se-a cer-

'

decreto-lei que. dispõe so�re a I cada de suas inumeras amigui- NOIVADOSreforma do TrIbunal do JUrI. nh hoi di d . I'
.

Conseguimos apurar,

entretall-I
as, . je, la o seu nata ICIO.

C . .

I d·d d t·- F' h' '. orn a gentil senhorinha Car-to, que o a U I o ecre o ja es- esteja oje o seu arnversarro .

fílh d E '1'tá .em mãos _do chefe da Naçã�, o sr. Teodoro Brue emann c _ �osma,. 1 a o sr
.. �.r�ll 10 Ma-

mais ainda nao obteve a sançao it d t t
gg ,on ciel, residente no distrito <Joãoreside 10aI CeI ua o cons ru or. I P A

E .p",l.n�._�";r""",,,r._,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,, ...._....... essoa», streito, contratou ea-':�-� "",...""I...��...",,*...�,,,..�..�."'_S��, Tr��scorre hoje 0 aniversario I sarnento o SI'. Orlando Lehmkuhl,�� Viuva Thusuelda ij I natah�1O do n�sso cant�rr�neo s�'1 funcionario da importante firrn a,_IL Hyamp Gomes "

I
FranCISCO Pereira e Oliveira, di- Carlos Hoepcke S. A.!? � Iligente fiscal do consumo emj roi Blumenau. Com a gentil senhorinha Thu-!!. participa aos parentes e pes- �'I T Id Gi - A d I

- 'if I
ranscorreu ôntern O aniversa- sue a ornes, filha da exma.

.� tsoats de suas re atçoesdo con-

l�'I!'io natalicio do menino Reinal- viuva d. Thusuelda Hyamp Go-� ra o e casamen o e sua
I!J d L b f'll dO';� filha THUSUELDA com o I�

o o. o, 1 lO o ,sr. t.avlO mes c?ntratou casamento o no�-

� sr. Jo"SE' CORREA. � Lobo, Inspetor de veICulos. 80 e:_tlmado conterraneo sr. José
.1t tt �'AZEM ANOS HOJE: Correa.

Ex-assistente do serviço de Gin cologia dos Hopitais: ijI Fpolis, 5-12-�8 � o sr. Léo da Luz Montenegro; -,
_

.

r d G f' G I � F
.

dA· � ,"�':-���1�1l1 � O sr. Francisco Pedro dos Reis·, Em Bom Rell.ro, contratou ca-la Gambôa, !�cn aLão a rré- uin e e..::l. "18r,C1SCO e SSBS.

I""
� II"J . t Ed J L

T

g , =� Thusue1da �� r.' o sr. Luiz Silveira da Veiga; samen o, o sr.. l1ar' o UZ, 1'e-Ex-intel na do sarviço dê Pediatria da Policlinica � ,!t � � a galanto> menina Celia filhi-I presentant.e
da firma Kraemer, CQi!lde Bülafogo

, � � e � � nha do sr. Lucio d� Souz'a fun- senhorinha Iracema, filha do sr.

DOi:.NÇAS DE SENH\)fÚ\S E CRIANÇAS �x��� José �5���icion[1rio da Imprensa Oficial do I Henriqlle Fauzel.
,Consultorio: Rua Trajano D" 12-Sob. � � I Estado;

.

C J
•

h .

5 h �,� a graciosa senhorinha Léa, fi· I
om a. SeUl?nn a Man� deConsultas: Das 10 ás 12 e das 2 dras

I �
noivos � lha <lo SI. capitão Olimpio Mou- �our�es SIlv�, ftlha do sr. TIbllr-FLORIANOPOLIS SANTA CATARIN i\ I

r.::iÇJ:#.:[��cZ:J�J� rão, servilldo atualmente na Ca-' CIO SIlva.'. alUstou nupcias o sro

pital Federal; Paulo VIeIra.
a senh"rinha Maria do Car- FALECIMENTOS

; mo, oferecerá uma festinha ás
: suas amiguinhas, hoje, pelo trans
curso do seu aniversario na1:ali

i cio;
a senhorinha Maria Dorotéa

da Silva.

A
-----_ .._--------------------

N o S SA VIDA

'�CLUBE
OZE"

Ao Comercio
Declaramos ao comercio em reraI que, nesta data, .de comum

acordo, tízêmos, na Junta Comercial no Estado, o distrato social da fir
ma Ternes Irmão, que girava nesta praça, assumindo o ex-socío sr, José
Laus Ternes o ativo e passivo da mesma, e tendo sido todos os credites
da extinta firma entregues, para efeito de liquidação, ao Dr. Renato
Barbosa, com escritório á rua Felipe Schmidt, 38, em Florianopolis, com
quem os interessados deverão se entender.

Tijucas, 30-12-1937.

(ass.) HENRIQUE JOSE' TERNES.
JOSE' LAUS TERNES.

Dra. Josefí'1a Flaks SchWeidson
MEDICA

f'�otas
policiais

EsteVe na Policia C�ntral,
" sr. i'J1.anoel CUinicholi. ca

�ado. com 46 anos de ida
(i \ queixando-se de haver
!" ,do ameaÇ3dC:Ade mor�e pe-,.Rad iosln cabo da Força Publica
du Estado de nome Francis"
C') Conceição I

I ;

Quem encontrou I Acompanhado de sua exma.

C I A -I '

,sra. viajou para ltajaí, onde vai
•

PAN .., fixar residência, o sr. Anisio Du-
--------- lO. tra, funcionario da Delegacia do

----------------

Trabalho, naquela localidade.Pede-se a quem encontrou um

I/ pequeno cão de raça FOTER- Viajou, ôntem, para o norte do PELOS CLUBES
RIER, pêlo preto, branco e mar- Estado, o nosso estimado con-Iron e que atende pelo nome de terraneo sr. Colombo Sabin,], CLUBE 6 DE JANEIRO
«PAN », o favor de entrega-lo na ativo representante Comercial.
casa do seu dono, ao Largo Ben- Passa hcje o 6' aniversario da
jamim Constant, no. 4. Em companhia da gentil se- fundação do distinto Clube 6 de

Previsões para o período das ASSUNTOS: HORARIOS: A pessoa que devolver o cão, nhorinha Herondina Nair Porto, Janeiro, sediado no vizinho dis-
18 horas de onLem ás 18 horas será gratificada. 'segwiram, ôntem, para Lages as

trito do Estreito. A's 22 horas.
dp. hoje' Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16 I meninas Heli Porto e Glaucia ter? lugar. a fPoRse da nova dire-,

'B . .

r' L·.mous·.ne I
Porto Lucena. tona, a cUJa rente se encontra aTempo- om sUjeIto a Igelra �récnicos, Industriais e

figura do esforçado e incansavelinstabilidade. -

d 15' 16 A b L1 outras seeçoes as as
..

Lista dos passageiros que se- tte. I ano ucio, um dos flln-Temperatura-Entrará em e e-
I d d 13

.

Com a Gerencia das 15 ,ás 11 Pe o �o ICO pre�o e co�. guiram para o norte do Estado dadores daquela elegante agremia-vação.

I
tos de reis vende-se a Iu.xuosa 1I-

pela Empreza Viação Cruzeiro ção.
'Ventos:-De suéste a nordeste, mousine CHEVROLET, tIpO 1936

L d OI M' k' J B S'b d d' 8 'frescos. I Todos os assuntos que não estejam Hgadcs diretamente de nO. 227. t a; ga Iros

IF, oana ra- a a bO, la , tera lugar um
A 's temperaturas extremas de aos interesses industriais e comercíais da firma. pedimos, encare-

I
A tratarO_com 0N chIaOuffDeluArS pro- zinha, Sra. José rancisco Ja· grande aile que será abrilhanta-

I
" prietario J AO I AC . cinto, Fernando Pinheiro, Afonso do por um magnifico "J·azz".ontem, foram: maxima 25.8 e mi- cidamente. sómente seja n apresentados por escrlto.

d
. , l Gruka e senhora, Paulo Dutra, G.ratos pelo ,co_nvite. que. no:s

�.
nima 17.7 registra as, respectl-

T I f 1222 h A\'amel'lte a'3 14.15 e 5.40 horas' 1--'-------------=---------�!ii!ii!!_��i!Ii!!ii!ii!iii!ii!� e e one O·. Ineline Santos e sen ora, me- envIOU, a sua digna diretorIa. "

!!II! �_"nr= r_
5

=P 'r'&i *."_7"*j '6

"fl1
1Íi�'i:lW'b&Mi""Iii""" ---

r.
� f':j

�,��.� �
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ri. ��6ÃO ylRCtJ4-
.
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(MARCA

pRaEGr'aISTRrAoDuA/pa[S�-EcClo�m'!�DmE, U- m�dtanto para rbupa fina corno I
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Paaa B1umenau, partiu ôntem,
o nosso conterraneo Paulo Du
tra, reprellentante da Cia. Jensen.

Vitima de complicações sobre
vindas em resultado de um par
to, faleceu em Hansa Humboldt
a sra. d. Helena Pfuetenreuter
Zalewski, esposa do sr. Nicolau
Zalewski e filha d.) industrial sr o

Alvino Pfuetenreuter.
A' familia enlutada apresen

tamos sentidas �Qndolencias.

" CROSLEY
MELHOR

"

o entre os BONS
T"mbei11 esk ve na Poli-

( ia Central o sJrgento do
14 Batalhãe de Caçadores.
�,!. \VéJldemiro Melo, mora-jdor á lua Fr.1ncisco Tolen-I
t no \1'. 5, qUéixando-se de I
qu��seu filho Walter Melol
lk lf) allOS de idade, havia
sido esbofeteado por �olen
tino Rodrigues.

1·. NO CONCEITO MUNDIAL
OUTROS PARTEM
Para o norte do Estado se

guiu ôntem, o sr. dr. Cesar Seá

I ra, nosso apreciado colaborador.

A serviço de sua profissão via
iou, ôntem, com destino ao n0r

te, o provecto advogado dr.
Rupp Junior.

No Estreito, faleceu, ante-ôn
tem, a sra. d. Libania Cruz.

O seu enterramento foi nes
ta cidade, no cemiterio de Ita
corobí

Faleceu ante·Ontem. á rua Sou.
sa Cruz, a sra. Maria - dos Pta- \

'f

AGENCIA EXCLUSIVA

na A MOOEL..AR
zeres.

o en terro do seu
tuou-se ante-ôntem
das Trêis Pontes.

cadaver efe
no cemiterioH. FETT &

��epa.E:ta)neDto de Aé·
.·onautica Civil

30!etãm diário da Esta
ção Aéro-elimatológica

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

"Virgem Especiê.lidade"
de Weizel & Cla••• Jaínville

o sabão.

E·a ,err•

recon,menda-se
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