
PORTO ALEGRE, 14- O dr.
Oscar Carneiro da Fontoura, se

cretario da Fazenda, que ante

Ilntf)m se submeteu a uma opera
�ão cirurgica, continúa recolhido
ao Hospital São Francisco. O es

tado de s. ex. é otimo, tendo a

üoeracão transcorrido normalmen
t�. Dl ntro de uma semana, o dr.
Oscar Carneiro da Fontoura de
verá dLxar aquele hospital.

o sr. Interventor Fedp,ral, em

rewlução datada de ontem, exo
nerou os srs. Primo Giocomeli e
José Barteti dos cargos de primei
ro e segundo suplentes do sub
delegado de policia de Caxambú,
no municipio de Chapecó, no

meando em substituição os Rrs. Vendeu por intermedio
João Furnaleto e Primo José do seu vendedor sr. Henrique Ma
Giocomeli. daloni, o bilhete 2942 premiado com

Tambem em resolução da mes-
100:000$000 da 40'. estração da Lo-
teria do Estado de Santa Catarina

ma data, o sr. Interventor Fede- "A Rainha das Loterias", bem co�
ral, exonerou, a pedido, o sr. Ro- mo as suas aproximacões. Vender
meu Coelho de sub-delegado de bilhetes

_

todos vendem, mas sorte

,.. d X' A grande 80 o "MUNDO LOT:ERICO"po ICla e anxere.
, 't Praça 15 de Novembro n·. 24. João Barbosa
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A ellegad�t do pi"esi-
dente ao Rio

RIO. 14 -- E�lã() sendo pre
paradas grandes f'estej is ')'lra a

chegada a esta capital do Pi'B
sidente Getulio \ argas.
A Praia do Russel será visto

semente engalanado, sendo qU:3
a passagem do chefe da l\;açL.o.
um orfeon constit uido pelas e,�

colas do Distrito Federal canta
rá o hino nacional, superiormen
te dirigido pelo maestro Vila
Lobos. A Avenida Hio Branco
tambem será embandeirada.

Prcprleterte e Diretor Responsável

RIO, 14- Está concluído o an-
===_=��AIiiiiiil-��:;..�Iifi.��"iiíiI'iWiiE-�..��.:...--",;;;õj--��__·-""......�.._...........L;-"fflj"�.,...����_______________________ te-projêto que regula a entrada

p O V O de estranjeiros e imigrantes no
,

'
---------- ,--------,---- território nacional. o qual será

apresentado ao Chefe da Nação
tão Jogo Sua Excia. regresse da

1058 sua viagem ao Rio Grande do
Sul.

DOv
�ALLADO

I NUMERO
J A I R O

IVI Florianopolis, S�bado, 15 de Janeiro de 1938
----------------------

de nacionalização Viajará
terventor

hoje o In_lOS
Federal

t��"NATICOS
BEATO JOSE�
LOURENÇO

DO
Não irá a Sâ@ PauN@

Teleg � a ao Pr I RIO, 14 - O Ministro da A-
rum e- gricultura, ao contrario do que

·d T
foi noticiado, não irá a S_ Pau-

SI ente erra �_assistir á �est�_ da _:,'-a_:_ _

J

J

� ,�o foi sem fortes razões que o ilustre Interventor Federal S. SALVADOR, l4-Está sen-

�s;;inoll, <' u í.em, um �e�reto-Lei proíb�ndo s.eja:n conferi?�; nom�s Para o norte do Estado deverá do feita uma grande concentração
ne persou.crens e�LranJelros ou expressoes ahemgenas. a seues ou ��- seguir. hoje, c sr. dr. Nerêu Ha- de forças nus limites dos Estados Condenados ü.1ii nJiíIamDU ..
(,�c',� de p_opulaçoes; �ll� se }�rearem ou que se or�a�Iz�rem por IDl-

I mos, ilustre Interventor Federal, de Pernambuco e Baía, afim de SAO BORJA, 14-0 Presiden- eados de 1���5
cuuiva privada ou publica. I'rata se de urna providência que se fa- Iqne se fará acompanhar de dis- dar combate ao bando de desor- t� Getulio V�rgas dirigiu ao pre- RIO, 14 - O [Supremo Tri-
zia reclamada, desde há muito e que coube ao sr. dr. Nerêu Ha- I

tinta comitiva. deiros do beato José Lourenço. sidente Gabriel Terra um expres- bunal Federal condenou a maio-
mos pôr em prática, muito oportunamente, dentro da nova orienta- Sua Excia visitará Blumenau Esse bando de fanaticos Tá Iu- sivo tele.grama de agradecimen.t�, I ria dos implicados no movimen-
�'uo q ue se .traçou ao Pai�, na Carta de �O de N�vembro. onde assistirâ á

s

inauguração da� I
zilou

..

oito pessôas na zona do I P?r motivo �,? que este Ih� dIfl-: to de 1935, cujas sentenças Io-
, EYl?entemente I1ao. se e�pr.estara ao eminente Intervento:, fabricas de laticinios da Campa._I

Carriri. 1 giu por ocasiao da colocaçao da ram reformadas.
�l11 I.ace da l�portante medida elumnador? d� revelh� abuso, outro nhia Jense, seguindo depois para pedra fundamental da ponte in- ----- ------ .

intuito que .nao _o .de resgua;dar,. em ternto;lO. catannense, nesta Joinvile afim de presidir ás ce-I
ternacional ligando o Brasil á O Chefe da ...�a�ão

hora. de sadia atlvldad� nacionalizadora, o direito �ue te�os de ser rimonias das inaugurações da pon- Argentina.
_

em São Surja
(_�o,nd�gname�te respeitados por aq.ueles ,que, vmdos. ue outras te sobre (I rio Itapocusinho, na I N- tâ f I SAO BORJA. 11- O pres.-1 át.rias, aqu: se estabeleçam pa.ra ::_Iver .a .sombra protetora da divisa do distrito de Bananal e I

ao es a en ermo -
- .-----

1
dente Getulio Vargas deli hoje

nossa
. banc�eJ.ra e das nossas leiS: Nao vai DISSO nenhum exc,e�so do Grupo Escolar do distrito da i um largo passeio a pf pelos su-

de
.

jacobinismo, de resto inconsentaneo ao franco espirrto Pedreira O Interventor ligando o Br::!sl·l' burbios desta. ci�ade, acomp�-de boa hospitalidade que constitue um dos mais belos traços da O sr Interventor Federal ViSi-1 I li nhado de seu irrnao sr. Protasio
nossa _civiliza�ão. O i?terventor �er�u Ramos,. aliás, cuja cUI-ltará ta'mbem a antiga povoação Agamenon "Boll.v;� I Vargas. A' tarde visitou o quar-tm a nao permite se duvide da supenorI.dade-cle.-;lst?S com. que ncara- de Retorcida, afim de assistar á I a nA i tel, onde foi recebido com as
o complexc� problema a que nos refenm�s, jamais tena pensado

I mudança do nome da estação fer- ..

I honras de estilo.
em dar forma lega! a qualquer desaire a quant�s, c�laborando rroviaria, que passará a denomi-

.

RIO, U,-? chefe da casa .mI- . I Amanhã terá lugar uma gran-
conosco no desenvolvimento de nossa terra, outra COIsa nao preteri- nar-se <Nerêu Ramos» numa litar do presidente da Republica, LA �AZ, 14-0 presldent: �a I

de churrascada Pnl sita honri1,dam sinão servir o País que tão bem os acolheu e t.ão dignamente os jllsta homenagem de graLidão aos general Francisco J(lsé Pinto, re· Repllbhca nomeou uma com Issao realizando-se a noiíp um ani
trata., _. ,. . . ! relevantes servicos por SlIa Ex- I cebl'� um telegrama do .coro�IeI afim de proceder a estudos,subre: mado baile ;10 Clllb" lüc81, F,)

Mas l�a abusos que nao sena hcIto peflm�Ir, an�es flue nos
I cia. pre"taclos não só á estrada H. Campelo .._coma.n.dante mtenno a projetada constr?ção de um.a: qual assistirá aCOI, ,'lhaJo de

tornassemos nos, por uma sorte de estranha condescendenClft para com I de ferro Pnrantí-Santa Catanna da 7a. Regwo MIlüar, com séde e,yada de .ferro hgando a Boh- sua esposa e fjlho�.
os q!le nos detr'atam, as vlt�mas dos agravos gratuitos e das atitu-

como ás p'uvoações servidas po;· em Recife, inform!ndo que o sr. V18 ao BraSIl. ° Chefe da '\!uç:1o Je,'!,l'essaódes Irreverentes de nossos hospedes. aquela importaute rêde. Agamenon Magalhaes est.a de per- a Porto Alegre [lO proxlrlio d".
Enquadram-se nessa condição as escolas estranjeiras que, feitu saúde, estando todo o Esta- . midgo, pois neSSf; dw paraninfEI-ainda há mêses, foram fechadas pelo mesmo Govêrno o sr. dr. N e- I dr, o!tn. cblma. Desmente assim, os I rá ali a turma da L"Ct"� �1Ulw'lêu Ramos. Eram \'erc1adeir�s núcleos de propa?anda desn.acionaJi-1 h.oa�os que circulanim em contra-I A.. malllior � rior do Comercio.

'za??ra, uma vez q,ue.' emA ta.is esc@l�s, nem a .lmgua nacI�na� se, Renulleial�á (» gabi- nu. \ I Ua-
ntlhzava. Abertas a frequencla de cnanças naSCIdas no BraSIl, esses

...

A "j Acrescenta o telegrama que o

t
/I> ,--,-_, _

estabelecimentos constituíam, no seio das populações, instrumento nele frances..
sr. Agamenon Magalhães compa- ta I Ia aerea p. de \�iuie.�

de catequização e'3tranjeira, com desrespeito ás nossas leis, com receu ao desembarque do general reclsa ...se dos'es â�afronta á nossa PáhA, com indisfarçável acinte ás nossas autori- PARIS, 14 O "E 'co de Paris" Cristovão Barcelos, novo coman-

dades. prediz que o ministro da Fazenda, dante da 7a. Região que alí che- TOKIO. 14 - Registrou-se. hoje. jornais nesta reda!;�io.
sr. George Bonnet, anunciará a sua H kNão é possivel fecharm os osolhos a tanto desaprêço com que intenção de resignar hoje, por oca·· gOl) ôntem, pelo ITANAGE'. entre on .ong e Cantão a maior

I
Coletoria de IUo li

nos vexam certos elementos estranjeiros, porventura empenhados sião da reunião do gabInete, deven- batalha 3erea de qu-:: ha memor.a.
T

ii!)

i'm converter a terra hospitaleira em um prolongamento colonial, do seguir-se renuncia coletiva de to-
---, ' No grande combate empenharam- esto

onde, não sómente os cost.umes da Ptítria distante, mas os seus
dos ·os ministros, apõs a referida se nada menos de 266 aviões ja- ireunião. i Por ter sIdo nomeado eSCtlvaovultos, as suas organizações. a sua língua se sobrelevam ás nossas O sr. Albert Sarraut atual mi I t d f

poneses. I da coletoria estadual de Rio doleis, ás nosssas instituições, á nossa história. Municipios, locaiidades, nistro de Estado, deverá formar o nspe ores a a.. I Testo, foi exonerado do cargo dr.!
grêmios,-tuào, pela denominação, relembra homens e coisas, cida- novo Sovêrno da Frente Púpular. auxiliar de escrita do r,�,,;)uro do)
des e tradiçGes alienígenas. Em meio de tanta sugestão estrangeira zenda e Coletores ,Estado. o sr. Jca�uim <]:) .'imaraJ.

pmece-nos pisar sólo que não o nosso, e temos quasi receio de falar J

N f
III I

e Silva
,,_, _

a língua nacional, que não será entendida ... Há núcle�s, cujos no- au raglo I
Recusou o e�u.g@mes não sabemos pronunciar com precisão. E' ridículo, mas real! A LEPRA .EM POR- O sr. Interventor Federal. na

Pois bem. O sr. Interventor Federal defrontou a anomalia e cor- TO ALEGRE pasta da Fazenda. decret'lu �m da- em Jacutinga
.

iR .Não te�do o sr. Carlos E. Sch�rigiu-a. D'ora avante, os poderes públicos, amparados na lei, não ta de ontem. não poderem os Inspe- nelder aceito a sua nomeação pata
permitirão continue a incursão desnacionalizadora, que tanto vinha PORTO ALECRE,· 14 Até esta I tores de Fazentia e os Escriturar/os o cargo de escrivão da Coletoria
chocando o nosso patriotismo,-incursão tanto menos escusável data já foram cadastrados, só nesta do Tesouro do Estado nas funcõe.s PORTO ALEGRE. 14 - Em Ja- I

de .Rio do Test�, foi tornacIa sem

([uanto se valia do nosso imenso liberalismo para com os que VI- capital, 56 lepr.oso.s, calculando-se de Coletor. pernanecer por mais' de clitínlSa do Rio do Pejxe virou uma i
efeIto a res�Illçao 380, de 31 de de-

em 2.000 os atmSIdos pelo mal de '. I
"

d i zembro ultImo,que o havia nomca-nham tentar, ao nosso lado, vida nova em País pródigo como o Hausen em todo o Estado do Rio dOfs anos consecuÍlvos na mesma cano;) resu tan· (, terem perecIdo do para as aluclidas fun�ões
nosso; Grande'do Sul. circunscrição fiscal. afogados os q'latro tripulantes que I - '--�

-- I neh vi.ajavam. I Arreeada�ão do im""

(�egou do Rio O Revalidação do Registo PRODIGIO, significa MILAGRE pos'ode eousuulO

----
'

MAIS AViÕES PARA
MILAGRE significa

general Cristovão PORTUGAL C�!!���!�
Barcelos para o Comércio ��_�!_m_a_s

RIO, 14 A arrecadação do iro
�osto de consumo da União, !lO anO
fmdo, tanto nesta cDpital, corno,
nos Estados, elevou-se a mais de
665 mil contos, superando em cêrca
de 50.089 contos a arrecadação do
ano anterior.

CHARLAUTR

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

LISBOA, ]4-Dando cumpri
mento ao recente plano de me

lhorar a eficiencia das [orças ar

madas, o govêrno português aca

ba de encomendar a uma {abri
ca britanica, mais 15 aviões de

Pele sr. Interventor Federal foi i bombardeio.
assinado, ôntem, um decreto-lei, l:mmr: MM*&9& H� 1_
fixando o mes para a revalidação I -

\
----

elo registo para o comércio� de I �AO SABE SE SEIIA�
a_rmas, lll:unições, polvora, explo-

-

INTERVEN1''"'RSlVOS e mstrumentos de carater 'UI'

agressivo. _

Por êsse decreto-lei, a referida I SAO BORJA, 14-Seguiu para

re;-alidação d�verá ser feita no II Alegrete o dr. João Vieira de
mes de fevererro de cada ano, l\Iacedo, exdeputado federal, que
seja qual fôr. a época do registo I yeiu d.o Rio no mesmo avião que
do ano antenor. o preSIdente tendo acompanhado
As firmas que o não fizerem, s, excia. em sua excursão pelo

naquele mês, terão, automatica- Rio Grande, até « Santos Reis »,

mente, os registos cassados e fi- onde antes de embarcar teve de
carão sujeitos a apreensão de to- morada"conferencia com o sr.

da a mercadoria que se relacione Getúlio� Vargas.
com aquele comercio.

-

As firmas que não pretenderem O nome do sr. lVlacf'do C'OflS-
continuar na exploração desse I tou como sendo um dcs ;,c'ica
ramo de negocio, terão que, du- dos para suceder o general DaJ
rante todo o mês�� de fevereim, I

tro Filho na interventcria do Rio
fazer a ;rec�ssaria ,comunicação á

I
Grande,�mas s. s. declarou igno

SecretarIa da Segurança Púhlica. rar a origem de tal informação.

e Munições
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!
RECIFE, 14 - Chegou ontem Ia esta capital o general Cristo

'vão Barcelos, recentemente no

meado para o comando da 7a.

Higião Militar. O general Cristo
vão Barcelos que viajou no ,'Ita
nagé », foi recebido pelas altas
autoridades cÍvis e militares.

Martinho De
Haro

Melhorou o sr. Os
car Fontoura

Autoridades
policiais JOÃO PESSOA. - 14 - O In

terventor Federal nomeou. hoje, pre
Hto desta capltnI o dr. Fernando
Nobrega. A escolh.l foi recebida
com grand.: rego:,ijo pela pH!)ulação.

Novo prefei-,
to da capital I Cogita<se de prestar orna ho<

menagem ao gemaI plll Lar catari-

para-.bana nense Martinho ,De lIam, figura
que se projetou no cenario a�[.i,,
tico brasileiro de matleira invulgar
e incélnfundivel.
Não lhe foi facil transpôl' o

ca�ill?o cheio de Ilf'Z"S, de que
es.ta E;IV.aJo,.o das aI'Le<l, em Clljdleito a ll1ve]a, o despeito, a illél[.
dade plantaram tudo que é dêl-

"Mundo Loter;co" ninho.
i IVIartinho de HafO, \ enceu a

etapa com grande brilho, afastan�
do o.s tropeços que lhes opuzeram,
servmdo'se apenas, do guante do
seu talento. Justa é pois a nome
nage.m a que. nus referimos, pru"
mOVIda por flgclras de re]t;vo nas
letras e nas artes t'a tarinenses.

'"'i"'I ..�,.,.,
.. � ..
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FlorianopoIis, 15-1·---1938

Mr�is um gene- Departamental
ral n�u�a�c:re de �dminist_c_a- c;

ção Municipal

M T ,
lIlII

HORA'RIO--Das 14 ás 18 horas
Rua Ti radentes, 8 (sob.)

"

A imprensa bra i!eira. toda explorou, nas suas colunas de

onten� e anlt�-o.n!en:, fi noticia da morre do bandoleiro Vírgohno
Fel�r�Hal celebriz ado sob Íl alcunha de Lampeão. Essa primeira
nl)tl�la vem ?a capital da Baia, e ainda não foi o que parece,

Pelt. sr, Interventor Federal, parecer sobre cedidos de ernpres-

�onfllmilda. Ella traz uns visas de verdade, pelos detalhes que a
foi assinado o decreto-lei, criando timos das Prefeitural! ao eovêrno I Por detraz da tenue cor-. Aquele faustoso !1lU rdan»

ilustram, f. t unbem, pelo fdto muito caracte-istico de que, sendo o Departamento de Administra- do EstaJo, para serviço d: agua, II tin�
da .vida, suspensa nas que cnt e <j ouro v.veu e,

um general do cangaço, Larnpeão morreu na cama, como muitos ção Municipal. esgotos e cutr�s, e fiscalizar a :sslmettlcas colu:las ?? aca- morrendo, nele se afogou,
dos generaiS de verdade, no famoso anexim... Se o bandoleiro Au covo orgão compete: execução de tais contratos; ela- so, um vulto cxq uísito e deixou por sobre o gavetão

ç�egou a simbolizar o que de mais representativo Se! conhece na
Estudar os problemas admi- borar e aprovar projetos de obras macabro nos espreita ". E' e.n qu:: repousa um arnon-

historia do cangaço, o ceu fim, como as noticias da sua morte o
nistrativos, sociais e e tonemicos municipais; promover estudos so-

a M?rt� medonha, terrível, toado de marmorcs que sã»

descrevem, nada teve da apoteose-de um grande batdhaJor. Acos- de cada mumcipro, e sugerir bre serviços de agua e esgotos, cruel, :nexoravel! Esse ter- os ridículos 111211s01éus, sai

sado pela tuberculose, I:uma ?emoptise romantice, como um mofino
I
aos poderes comp�tentes medidas elaborar projétos r,ara esse fim, I ror do norncm, O eterno co- picando as necropoles e

l-loeta dos tempos de Caserniro de Abreu, numa fazenda do inte- adequadas a soluciona] as; aten- fiscalizar a sua execução ou exe- varde, O acocorado perpe- perpetuando o taus:o !

[;or,_ ond� s,� recolhera. enfermo, é assim que morre Lampeão, na de� os prefeitos e (lrient�.105 por cut-' -los; representar ao govêrno I tuo. .

Este jamais será csque ci

versao veiculada pela Imprensa da Baia, e espalhada aos quatro m�lo de parecerf;s verbais ou es- sobre irregularidades que tie veri-] Mork! Essa pala�vra tão do, jamais será igualado. Lã

ventos, no pais e no exterior. No exterior. sim. porque a celebridade entes, em qualquer assúnto de fiquem contra a probidade ad_lcurta,
encerra para de uma está (J Tfl<1rCO que grita para

de Lampeão se estendera internacionalmente, como a de um gran- cará��r administr.ativo �u ju.idico: mmlstrativa,. ou sobre a obser- ime��idão de .h.orrores. Pro- o mundo, anunciando a exis

de homem... examinar o regime tnbutario em vancta das leis orçamentarias; ela- n�1I1ctando-a, tirita como se tencia de alguma fortuna que

. A. morta do bandoleiro não corresponde á legenda da sua vigor nos municipios, para o fim oorar Códigos de Posturas muni- fora um canlçl) entregue ao r.ão deixou de viver ...

<,,_:,xlstencla, nem ao menos se liga ao motivo que lhe deu o nome. dedraciobnaliza-Ios, melhorando a cipais: examinar a escrita das incert forte do vendava: das Ali bem p -rto, envolvi-

bse motivo
�

é bem conhecido. Dizia-se que o seu rifle, que nem
a istri uição, classificação e ar- Prefeituras quando achar conve-

Incer ez,;". do no mesmo manto dos

um lampeao ficava flamejando durante relreg as inteiras... r:catla';ão das tributações, padre- niente: organizar serviço de inlor- Morte! Final da come- dos anos, alguém. que ria

E agora que este general do cangaço fornece ao articulista o
mzar �s o.rçamen!os municipais e

I mações �ob�e tudo que' diga.. r es- dia sem enredo que nos é vida não sorveu as bafora

motiv.o _�o rescaldo do incendio de danação, que foi a sua atribula- aprova los, examinar e dar pare- peito ii vida dos mumcipios;
dado levar, no palco do das embriagadoras da RiqUt�

da atividade nU!f�a boa parte do territorri-. brasileiro por onde o
cer sobre os balancé!es trimestrais

I
e��r�er, no qu:- c?rcerne aos �u-

mundo, 0l111e .dansamn-;; t:ma za, dorme, tarnbern guarda

c'lV�lgada do cnm.e espalhou.o luto e a dôr, não é demais que os
e contas dos prefeitos; d'u pa- rncipros, as atribuições conferidas dansa desconjuntada ao sorn do. mas sem enfeites e sem

poa�res responsaveis pelo ,areJamento da vida nacional, pela for- recer sobre ae assuntos d'�ren- pelas lp.is vigentes á Secretaria do estridente do linguajar hu- monurentos. Ninguém o vê

maçao .do nosso povo, refutam um pouco sobre as causas que de- dent·!s da aprovação do Inter - Intt:Cior e Justiça. man Q.

I
sen:'1o os seus.

rdm ongem a este fenomeno da criminalidade qu� foi Lampeãa. ventar, na forma do decréto-Jei O de:�U�o O empresario dcs- Onde o nivelamento? On-

Porque tal fenameno não obstante a morte de Vergolino Ferreira
N·. 9. de 24 de dezembro de A

....
te vOlantlm em qu� damos de? . .. Se o homem faz

(3er� q?e morreu mesmo?), repoTJta na fil'nbri& das caatingas, 1937, referentes a: concessão ma IS va· e.spetaculus, br�scamente re- i questão de perpetuar o ouro!

multtph�ado no numero de asse�las que cercavam o. rei do cangaço d? .privilég;.os,fa�ores, re�issão d<:! liasa prenda
tIra os seus rantoches, pa- Nivclado;-a! ... Iguali-

e que fora desse bando pretendla'l1 correr parelhas com a triste fa- dIVidas e Isençao de Impostos; I ra colocar novos, que f'll" taria ! ... Tudn mentira!

ma do b3.ndoleiro. Permanece�à o problema, enquanto permanecerem
doaçõ_;s; agl!isição de imóveis a I (O .

tão melhor provoquem as Morte! E ela não passa

asc�usas.de qu� s�rdeovi[}gador, oarase sot,repôr ásescaipelantes titulo oneroso e desapropriação que nos ensina B suas gargalhadas. do final de umâ comedia

cootlgenclas do meIO, ptocurando �,ubordinar os acontecimentos com
por nececidade, ou utilidade pu- h�giene) Ei-Ia, ela nos cspr�'iÍa) selll en:edo, que reprcse:l-

a audacia corajosa do iadividua!:s�oj atuando a Se\l talante pela Llica; alienação e permut I de
A'

covardemente através daque- íamos neste circo barato -

bôca mortífera dos rifles. bens patrimoniais imóveis do mu- pergunta,-qual a mais le cortina( O onde nada mais o Mundo!

E que o prllblema permanecerá nãJ resta dlJvida. V�J-se-á em nicipio e gíav�ção deles pc.r hí-
valiosa prenda com que a. llatu-I é q�le ,uma' sombra negt?

breve, nas colunas dos jornais, subIr a cotação de um emulo do pateca; emprestimos e operações
reza nos pode dotar?-mngue,o' e tnste na renda r'onitl que

�ene.(él, agora. abatido pe!a peste branca. Um outro Lamptão virá de crédito de qualquer natureza deixará de responder: é a sau'llJor,jamos com arabesêos

IlumInar a nOIte sertaneja dos norde,tes da falta de assistencla 80-
e emi�são de titulos de- dividas; d�. Não obstante, pouca �ente coloridos da nossa Ingenui

cial, da falta de i.ustiça, da falta de respeito humano, onde os po-
abertura de créditos, salvo extra- CUIda de estudu a ciencia de I dad':�, d:i nossa ;;ra":de von

tent.ad�s pel�s�m .unda ser seahores de baraço e cutelo, armados ordinarios, em caso de calamida- c0n3erva·la, isto é. a hgiene, I tad� de (I mor a vida, em

da Justiça dlvma, que distribuem ao arbitrio de sua limitada men-
de publicl1; celebração de con- sen.do. de lamentar que na grande bora (j.t não nos m:-;reça

lalid"de e de sua ilimitada prt�poténcia.. tratos, para cuja execuçãp não malOna. das .escolas. n.�o exista I um ·\to:n) de amor ...

Os lampeões do cangaço talvez por muito tempo ainda puma-
existir verba na lei olçame�taria' um ensmo SlStemalico OdS regIas MorL ! E O ho,Tle:lJ tn

neçam. El�s são o !Jw�uto do me:o ambiente. des�a noite negra
aposentadoria de funcionarios mu� mais elementares de higiene refc:- carandu·a deixa de sec fl)(

em que vivem os embriões vingativos da cdmada humana oprimida nicipais; acord� � convenções' re.ntes ,ao_cor�o. 4 hab�tação. á' t�, cambaleia, trem", ane- Nelson Maia Machado

e abandonada, Enluanto ai luzes civililadoras de u ra pclitica gene- C?� �utros mumcipI.os; atos mu- ahmen.�ça(), � preservaçao
. con-' pIa se e c�ora! �Clcg�t\ Por

rosa não se acend: em nas caatingas, êlas continuarão a ser ilu- mClpalS que pela b n·. 55, de tra as t,n�ecçoes ou profilaXia,

I
que tudo Isto ? ;')t: ja ,e ex-

minadas pelos ger:� '; selvagem, que s� erigem em arbitlOs da situa-130 �e Dezembro de 1935, de-l A higiene ensma não só a gotada a nossa hera n0 ta-
."'<),

-

Çã�, �ara �o�demlt", no fogCl fatuo das cotCeria� d,smandadas, I) pendiam de}prova.ção. da extio-I defes:
contra a� doelJl;as, �omo b.lad� e

nov.us
bO'lecos pre- i t", H ,AR L AU TH

odlO IrrepnmldJ c:;ntra as il1jtJstiças e os de;amparos qoe os fizeram ta Assembleia. Leglslattva. ta�b.�m as me�ld�s para manter Clsa"l de lo&ar ! . . . I '

nasca. Compete, amda, ao novo De- o hSlco e o pSlchlco em perfeita M()Ite! E aigllern, num' I
.

f N.
., .

e o cre,l'C que IeVll uClOnou o

O homem brasilc:iro é profundamente b partamentc.
arma. 1 os tem;1os que con�m reql11nte de Irom { e sarcas- mu�d H ' l'

. .. om.
Propôr ao Interventor a anu- ha, por exemplo, muitas pessoas mo, chétmou-a _ a nivela-I A'

U? Vê

110'S��'lora
revo UClOna a

E I P t· I "D F
mellca ao � .

sco a a r 'cu a r r. e r- lação dos alas dos preleitos que nervos�s apenas porque não sa- dorêt - querendo com isso

re I" ra L"I rrla contra�iem a Constituição e leis bem alImentar-se �"nv(:;nient�m�n-' nos afirmar que ela. igual:t I
federllls ou estaduais, sejam I,fen- te. e outras d�sarllroadas. unta- os homens, c:onduzll1do-os I

siVO$ ao direitos dos outros mu-I veiS, neu�a.st�OJcas, só porque pão ao ::lesmo gavetão onde eles

nicipioll ou ao interesse coletivo; s�bem dlV1dH metodlcarr ente o fdntoches animados. hão de

informar os recurs�s interpostos I dia. .

mofar sobre o manto mile- lhe ex1ingu!rà as sardas, panos.

de atos do prefeito paTa o .P�ra combater o �esammo, .

nar dos anos. cravos e espinhas, eem '.l minima

Interventor Fedeml; unifom Izar
a IrrItação, a neurastema, n'ida Não, a Mort� n2m sobre irritação, deixando-lhe a cutis

a -:ontabilidade dos municipios; mais �acil: ali�entar-se bem, re todos passa o seu oi vel. j limpa, maçia e fresca.

expedir ao'l Prefeitos instruções gulanzar a V!d:" deltiH-s':! nas

tpn.:)entes e facilitar a wnsecução
horas convementes e u5�r o es- Senhora au Senhorita

dos fim des' e Dt partamento' es- plendldo Tonofosfan da Casa

ta b e I e c e r cu r sos' de Bayer, obedecendo ás demaiB re- Desej· a u rn bom cabe lerei ro ?
Contabilidade adequados às exi- gras p.statuidas pela higiene.
gencias dos serviçosmunicip:lis;plei- N�me'osas pessoas. que usa-

tear junto ao govêrno estadual,in- ram o Tonofoshn ficaram ad

teresses dos municipios; pronUll-
mtradas do bem -estar que sen

ciar-se sobre a conveniencia e le- tiram apt:!nas com as duas pri
galidade de contratos a serem

meiras injeções dê3te precioso

I cele�rados pelas Prafeituras, in- medíca:nento-ab_solutame:,te in- H I �-�''-.\ -I i to G
"

c1uslve sobre. concorrencia publica dolor e dt: gra�de pro.velto PII_'
- E a t... re

I e suas condições; estudar e dar ra os enfl aquecld<.l" sejam creao-

I I ças, adultos ou velhos. I Praça 15 de Noven1bro, 10 Florianopolis
lU * IM'" s- #'.J;U --�

de
meu

/'

�al

Meu pai! Sobre a tua se

pultura simples llão existe
um mausClléu enfi2itado, mas
lá se ergue coberbd e eter
na, a EIFFEL das saudê
des dos teus filhos, qm�
marca tambem os anos, dias
e horas que eles não te veem.

CHARLAUTH

R. TRA.JANO N. a

não é um creme comum

CHARL,AUTH
Reabertura das aulas a 17 de janeiro.
Programa dos grupos escolares.

Procura-e á Praç I 15 de Novembro, n' 10, ao lado da

Chapelaria Chie, qll(� será atendida com prontidãD e es

mero pelo competente prolüsjonal em Tmtllra,:;, Péntea·
dos e Ondulações Pernknentes.

A Casa Miscelanea

não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

, .

�

,.,r
_ _ - __ ,

-

,
-, .. _

•
...." '", -.1'.

- • .

.

Conselheiro Mafra esquina da Trajano

VISTA BEM SEUS

na
graciosas confecções para meninas e gaf�ôtos só

ACAPIT L.
----------------------__:__

Lindas e

a '_"i

�\"--- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I tancia
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j C'
I

" 'rc, .,1](" a vaue (.I) piOgresso o mUl1IClp'O ue ampos ]
J \ vos e rio 'lêl" (' pmficieecia com que honradernnnte vem diri- D 1'-6'700$00··' d J .nad 'I.. .' d

.. I f"
os .' . v () orçamento. desuna o::; a nstrução

�!!··"o no; W'ÇI< CIOS a mimstrativos o seu aluei ur e eito sr . (Jaspa- P 'bl' d � n "

f
'

. R ':16 700$100'

� "

. I'
.

U Ica o l'r'iUIllClplO, oram 12áSto,; somente s. J :
II ,,' LlJi ZI, lnstara "na Izar o que se lez n» ano transato de

1936.[
.

d I f lt d f
�

,

d' d d '.motiva <) pe o a a e pro esscres na maior parte o pello o (I

•

RI,'CEI TA RFALIZADA
-xercicio f' principalme ....te pm ser muito inbu�í�nle a subvenção

I de Rs. 50$000 mensars, nao se podendo eXlglt' muito dos sr".

I' J f id "f' d F) I' prof.essorf's subvencionados, além de urna frequencia determinada
A r, (.(':!3 readza a no re .�f1 o exerClclo OI e \5, • •• di'

:. ; 6:097$500, havendo a d.Ierença de 53:469$9:lO li menos

I
a ca a ;�co a.

h' .

.

d I'

.. ", > '" d d .. id �' . .,. idão ,J� o 1." l- 1, Divid A'
Lntretanto. ouve epc,C(:lS em que o numero e esco ai)

,n, r<..ceHa o.'vd â, eVl Co <A mexat •. , ",o u" 1,.3.�,!. .. • c.a ,.J Vl .a tIo b '. d J
. • I t: I .

o),... " d b
' .I d

su vencroua: as êxce 'HI ao nuruer o í.ie13S, IIXduQ' em orcaraenro
, V:1 orça' ,1, estan o tam em em parte ainaa a arreca ar e que' 65 I bvencionr d

"

,

D 'd
'

d 19�6 I em esco as su venciona as.
constitu J IV! a Ativa e ,J. E' di d

' I' SI'. 00-Igno i! notar o cannno com o que o exmo,

I vernador do Estado, dr. Nereu Kamos. vem encarando O· pi o

i blema educacional do Estado. fVlé!ntem neste Municipio quatro
, de �, R 290,502$700

•

d 1 grupos escolares e oito escolas estaduais isoladas, sendo dois
i \ espeza montou em s.. , não poden o '

d G d
'

P d' R'
I·

,

I 1 " d ' grupos Inaugura os no overno e sua excia. em er rzes e lO
�'r rea rz a da integra -nenre ue acor o com O orçamento, tendo B' b id id d I duai di

J aplicadas d' b f "I d d omto, em como tem SI o supn as e esco as esta uais 1-
si, o iversas ver as, con orme se ve pe os qua ros e- I lid dversas oca I a es.

Por motivo de falta de arrecadação de parte da receita Caixa 6:980$900 317:482�200
orçametaria, não ficou real.zada toda a despeza orçada para
IObras Públicas, senào nesta parte ebrangida quasi que exclusi-

I DV·
,

I 'f _ ,

I I - - d d d
e o registrar ii mlrlla satis açao por ver que o exmo dr

vamente pe as construçoes, reconstruçoes e reparos e estra as e
G d d r d d .'

h d "
.

I"

I d t d 1 d I S A I P
ovema or O [',sta O ca a vez esta malS empen il ü pe a rea 1-

ro ,agem, e� an o pro onga o o fama para eno zu e onle
- d "PI n d

,. --::: .

AlI d B F
'

H I d R' ,� .

I Alt p' zaçao o ano f' o OVlarlO do L stado», que, alem ri" e5lrada
a, ê: areri f11i- erva" um e 10 \..apmza - o 1-

d I H I C N l ' '

I d- I I' L f I' P d V·
esta ua erva -- ,ampos OV05- ,ages, nos ultimas !, mpos pel-

ca ao, ':TlargeanClo a lI1na elIt-é'., que Iga com o asso o « u-
f

'

d I d
'

J.I '1' ') R' Pld'
,

R' d d p' R'
t'ltamente conservn a e ze a a, lilC UJU no plano fIléJlS ,.s estradá:'

I gl
10 no lO e otas. o's ramais em 10 o o e,xe e 10 I I . E d d F E d d C I' ,�.

U 'I AI P' d- r d I J'd d
a para e a a ',strd � e erro e a ,tra a a o ema Amta I. ..a-

i rugtl8tl, Pjf'
o me8m� to

Rl�a Gao, dlgadn
°

Selssas doca
I

a'jes I
ribaldi a Rio Capin7al, cuja estrada pedi ao exmo. dr, Covern;.

\COmfSracasquevaoparao
10 rsne o 11,0 o qUlc-d b',' 'd h d " , ,

.

' () 'L' h r� I
'

I P d'll I-I I V Ih
.

I
or que su stl,Uls�e, construll'l o o trec o a COlomo Amia Gar '

melro I a li! ,a '_.ooma a I .1a e erva e ,O. o pro

onga-Ib Id' Abd, B
'

d ',' ,

,

!

t. d ,) d C l' I lJ d E t d I'
a 1- ,OiJ atlsta, estra a dia que Vira faCilitai () COlÍlercl l

; rnen o a e�triiaa e ampos! \ovPS- ilESOS o AQUar o, Igan- I
" " .'

I d, C I
'

A' G 'b li' 1 I t entre élS lOJaS co onlals reí'peetIVél.S, aSSim como a teta sede e a
o (um a o oOla nlta éHl a ': 1- "lges, e os pro 0ngamemos . 'd E, d 'd' '-) ,

',d t" "t·l. R' C A_. d ALd B t' 't
oullOS pontos c.onsuml ores. �tall o ."Im a em estud,) a dê I e.-Cll-

e res ramais cos eaTluo II ,< lO anoa" e ri on a l� a -

PdM b C' '6P d Ed d Ab,J B' L
..

d' d
zes. asso e arom as- untl anos.

I asw o uar o,
'

110n 'alIsta -- a: alllelf8, c.ostean o am a

! f) mesmo rio para ligar com a estrada de Curibanos, e final- HIGIENE E ASSlS r ENCIA SOCI �LI mente foi constCllida urna variante na estrada da Barra do Leão,
para desviar uwa st:bida forte do principio da serra. Por esta ve! ba foi Jispendida apenas a irr.porlancia de

Foram cerca de 118 quilométros de estradas reconstruídos, F. 4:171600, inciusivea quota de 3:695$000 parfl o Lepror;
t-stradas fs;,as ainda estreitas. porém destinadas a serem molhoré'� rio do Estado, mas lIào é neces;ario esclarecer ql:e saberiam, s

das .com os sf'iviç�s de reparos cu TeCOn;\tr�çõe5 n05 exerclc�os apiicar os I I :608$400 restantes dtssa velba, Ú não houvesse!,)
IsegulDtes. e constrUldas uma ?Onte �obrê, o RIO Seuo'.Azul, �sslm I faíhas na receita, pois. como é do conhecimento de \IV. 55., n;-o

, _II como reparadas d�as po�!es, d,o RIO L.mdenberg-�1� Capmzal: 1 só a assistenci,a, f,�cial. e higie,ne das .lonas (uróis, �omo a infqncié-,
'Doostrativos ,mexe)s, estando em caixa, na TesoUlaria e nos Dls

I
e Ponte Alta-RIO 80111to, alem de diversos ponl1lhoes recolls em nosso Mumclplo, alOJa eXIgem mUlto da AdmInistração.

I ritos. como se vê pelos me"mos quadros, a importancia de . . . truidos, estando o Municipio com 1.102 quilometras de estradas

26:979$500, des'tinadn a atender ainda diversos pagamentol. 'Olunicipú e 161 quilometros de estradas estaduais. AUXILIOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZÇÃO
Por esta verba foram atendidos todos os pagamentos

Administração e Fiscalização. sendo totalmente gasta, a saber:
�ubsidio do Prefeito e vencimé'nto� dos funcionarios da Prefeitu
ra--27:030$000. p(;rcentagens aos agentes fiscais- I 8:916$200,
material de expediente e outras despezas-7:553$800, total ••.

53:500$009. inclusive os vencimentos do amanuense- da Cama

ra, que não eram lixados em orçamentos, havendo, entretando,
margem para lantos, em vista de ter sido nomeado o contador
� ó de lo, de Julho em diante, peio que, na falta dêsse funcionario,
{ôra préviamente designado o sr. .secretario Municipal, José N,- A; inumeras industrias novas no nosso MunicípIO, bem

colau Lemos, pura abrir a escrita anttS de encerrado o período como a sua população cre�cente. em parte dependente de novos

do primeiro semestre desselexercício, habitantes vindos de outros municípios, c�e�tam a esplendida situa·

Devo notar ainda que esta Prefeitura, com o seu quadro I ção dêsle próspero e rico Municipio. patellteando dia a dia e ca·

de funcionario muiío maior do que os dos tempos anteriores em da vez mais, as 5uas possibilidades de realizações consideraveis,

que mantinha no serviço da Secretaría e Tesol:uaria em único fun- tudo dependendo da perfeita harmonia d� vista im::>erante entre o

(ionar;o, não tem funcionarios de mais, como parece, pois só ') Legislativo e o Executivo, bem como entre teclas os auxiliares da

lançamento do imposto cedular" p.elo menos que este �mposto sej,a I administração
de todo o Municipio" e finalmente do valioso �mparo

regularizado em todo o MUD1(:lplO, recla,md o serviço de maiS

I �ue o ,e�mo. sr:. dr. Governador 00 Estado lhe tem des,tm.ado e

wu funcionaria. Alem de quasi todos os Impostos que foram mo do aUXIlIo que la lhe presta. ésfendendo o plano rodovlanD do

dificados completamente, em sua forma de Jançdmento t' arreca-! Estado em toda a extenção, melhorando consideravelm�nte a im·

dação, ainda em acôrdo com a renda do Municipio, hoje muito I portante rodovia Herval-Campos Novos-:-L.ages e mantendo

maIOr, 'a Junta de Alistamento Militar que está aféta a esta Pre-'I grupos escolares e escolas estadua:s em qUlm todos os recantos

'feitura.
_
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(�Or)�,unica qtJE.'l, devido a constr'uç,ãG ,-j,�) nova fachadé� d':ende a sua di9tir')tí:� ff"(��
g'..J�.)zia pela r.:�í;trada do rr';3srnt.') pre;j'c") r,r� parte do Cl�ES LiBERDADEjur')t.o ���'o
1-, <:::d:el Gloria.
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DfSPEZA REAL IZADA

Gasparino Zorzi Pref. de Campos Novos

j

1

Florlanopolls, 15 - J -� I 93$
_..'.' K ....._� •• ----..--- • _

III

I e a
DIVID/\ PASSIV� RESSUMOi

Foi paga toda a divida in"i"iit::'! ,In rVluni,�;pio.
de Rs. 40:000$000.

na import- Re�!\umíndo o que fica exposro.vtemcs:

RENDA

iNSTRUÇÃO PU'SUCO r�eceita Ordimaia
Receita Patrimonial e Índust,
Rec(ita Eventual
Exercício de J 935

294:681 $800
18:370$700
3:045$000
I :284�7(,l)

Dcposito� e Restituições:

317:4,'\/;�2UO

DESPESA

Adminfstração e Fiecalizaçáo
O;vida Passiva
l�d'Ução Públicas
lJ<�spesas Polici<;;'l�
Dc:spesas Patrimooiais
Serviços Gf'rais
Despesas EventuaIs
Higiene e Assistencia Social
Obras Publicas

53:500$000
4U:000$000
36:700$1 UO

1 :200$000
3:711$000
10:812$500
6:811$000
4: 171$600

138:017$400

Entretanto, as escolas e os grupos escolares e escolas es- Na Agencia de H. Velho
taduais existentes no Municipio ainda são insuficientes para a po

I d d I
.. » » R. Ca·

pu ação em i a P. esco ar.

T d pinzal 1:843$400Existindo ain a quatro colegios particular c algmas escolas
)} »Uruguai 177$000

!
não subvencionadas. dando-nos o número de cerca de 4.01 I alu-:: » »Peixe 1 :883$800
nos matriculados nas escolas e estabelecimentos de ensino no MUA

» » » Pf rrlizes 9:260$700
I nicipio, sendo que este número póde ainda ser muito aumentado

» » R.13o ito 1:503$500
�e forem instaladas novas escolas em todos os pontos do interior.

»

OBRAS Pl'IBLICAS
» » >' Herval 696$600 15:577$300

221$700

da rOUTRAS VERBAS DA

AGRICULTURA E PECUARIA

A despesa desta verba não foi ainda realizada aliás
razões que abrangem outros motivos e tambem por ter' sido
ficicnte a importancia de Rs. 5:600$000, apenas, para d

sição de um instrumental e pa13 subvenciÜlll:lf o w::te5t1 (; de
i anda de mUSica.

DESPESA ORÇAMENTARIA
pelas
1llSli-

Pelos quadro!; demonstrativos pode>'se
ciar e concluir o seu gráu de lealiíla�ao, ao

administrativo do exercício de I 936.

bem melhor apre
terminar o periodo

i Dia

SITUAÇÃO FINANCEIRA Este Municipio ainda não tem pedido atender, como é
preciso" a agri.cultura •.qu: merece todo o nosso ampare, pois que
des�as Industnas e prmclpalmente da agricultura, depende toda a

vida do nesso Municipio. Entretanto, é por considerar o gC;\U d
ad�aF1tali1ento dos núcle,o,s coloniais que a ,administ!ilçãO mUniÓf-'L 1
�al .

prorogando os auxlhos que lhes tem Sido desllCJados, (TIdS que
mdIretamente lhes 6ão aplicados pelas CO!, struções. reconstruçõeS ;:

reparos de f!stradas de rodagens, etc.

E', entretanto, com sati�fação indi iÍvel que quero resfialtar
o reconheci�ento e gratidão dos habitantes do:ste Município ao ex,

mo. sr. dr. Nerêu Ramos, Govfrnador do Estaào, fazen 10 cor'i

que ,fosse �n.staJada em PerdiZeS, n,�,te Município, uma estação (1.;
FrutI--Vinicultura, e�tabelecimento federal que serve de n:aior in'
centivo agrícola em nosso Municlpio e (fiG ,m) em toC:o o oesl ',�

IA 'Ihr

'.�.' -,�. "

,.,.,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



���lVA������'4���.AVA.���a
� �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis-

I� estrutura em con- callzação e direção
� ereto an nado de ob, as '

� e ferro Aparelhamento com �
� Pleto.

para constru- � I� ções de pontes em �

� concreto armado �
� � Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reaçõe, de
�1 O C

·

R
II

b
·

� Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
� . mar a rne I ro I eIro "nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

l�� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

� � gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

r�' � quido rachidiano e qualquer pesquiza pua elucidação de
11,f, ENGENBIUBO CIVIL d�l iagnosticos,
�
....
;� � F"ernan:lo Machado, 6
r� SALAS 12Re 13 � TELEFONE 1.195

.� Rua 15 de Novembro, 416 • 1· ANDAR
� ��FiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiilAiiliiiiliãiiiiiNiiiiiõiiiiiiiii0_Piiiiíii.iiiiiii0iiiiliiiliiiiiiL_liiiiiiiiiiSiiiiiiiiiiiíõiiliiiiiiii

� �I-- -IA· M I"rl Tel. 1503 Curitiba • Paraná �
I Dr. Ricardol CCaCIQ O'"

Gottsrnann. reira tem seu escrip-
Ex-chefe da clínica do Hospi I li
tal de Nürnberg, (P.ocessor tÓJ ia de advogacla á rua Dr. f'edro!.. Moura Feri1\) rÍndôrg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter) Visconne de Ouro Preto I
Advogado I

Eapeclanala em c'rurgla 70 Ph 1277
I

geral
n. .

- 01'1P' .- Rua Trajano, n' 1 sobraâo li
I
Obras contradl-edla9S37na I- semestre alta cirurgia, ginaecologia, (do- ICaix 1 Posta!, 110. 11__ TelePhone n' 14_58 li� � enças das senhoras] e partos,.

� � cirurgia do sistema nervoso e
----

�:� donte em concreto armado sôbre@RioPassaTrês(Estr.Curitioa-S. Mateus) � operações de plástica Di:" Osvaldo Wanderl .

�li� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curlttba-c-loiuvtle) � R!��
z. ey u'a I

� Prefeitura e Forum de Mafra � CONSULTORIO---Rua Tra- Costa� rupEscolar de Mafra ano N. I e das 10 ás 12 e
.

t�".·Á Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas. Bacharel em Direíto I�
J'1 Grupo Escolar de lrati � TELEF. 1.285 Advoga na capital e�no interior deste e do Estado de San- J'H'� Maternidade de Rio Negro � ta Catarina. B
� O Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �

I
RESIDENCIA-l<ua Este- Escritoric: Rua MarechalFloriano Peixoto. 131

1,',·.;;1'� Diversas construções de residencias
.

� I
ves Junior N. 26

1
sobrado sala n' I

�. � PARANA' SANTA CATAHINA
.0..VA����'�VA�A�A���AVAV.a.

TELEF. 1.131
. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii�iiíiiiiiiiiiilí� iiiiIiIiiiiiiii__�

'

__íiííiiiiiiiiiií

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das rnolestias da pe·

le e nervosas pela j/ufohemotherapia

I Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13 I
I Telefone, 1.584 _jI Cons�l!tas:-Da��.��,_1 I e das 14 às 16 horas

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

rUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doença') do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados eléctricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SlSTEi\t\A

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorlos de Microscopia e Aná

lises Clinicas

MEDICO
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

11 N S T I T U T O DE D I A··
GNOSTICO CLI�4ICO

DO
Dr. Djalma MoellmannTratamento modemo das

molestias do Pulmão
Consult.-R. joãO Piflt�,. 13

1 elelone, 1595
Res. Hotel Gloria-FoDe 1333
Consultas das 13 ás J 6 hrs,
"

Com prática nos hosotta's europeus

CLlNICA MEDICA E v1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e da; 16 ás 18 horas.

!"- .�" ...
_... , .-.__ .. "'_'

1. '�.t;

./

/

i;
..... �.,. <r". � • :.

--

.... �' .. '�'. .'

", \
',' ..;

MEDICO-ES iJECl A LISTA

Ouvido -_ Nariz -- Gar
ganta - Pescoço

I
Consultes das 10 ás 12-

das 16 ás 18

1'1' Consultório: Rua João
Pinto, 7··_·· Tel. 1456

II Res. Rua Bocayuva, 11'4
I

__ .__

Tel. 13�� 1

0(. Carlos Corrêa

Partos -- Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
DIr'etor da Mater"idadB�
IVledlco do Hoapital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderbal
da Silva

:�- J\dvogado
Rua Coas. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 e 1290

�"il.tr.(·
.!,� "
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No:E;:::-streito Ponta do LeAl
I,H

}-

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

dôr, rccor ri á =Apyretina >l, sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Dildor do Hospital Fra\;�nhilfe, Hansa Humboldle
Consultcrio em Jatag1já.

---Po,;so certificar que empreguei com optimos re�ii'flta
dos, o rencruado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, Sem notar alteração da lur.ção cardíaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntario do Uepartamento de

PrGphylaxia da Lepra em São Paulo.
----------

-A «Ápyretina» , pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mcndt;s

Major Dr. Vidar Mendes-Diree-cr do Sffviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa Catarina
Florianopolis.
---------------------

-Os analgesir:cs componentes de« Apyretina» estão

dosados opt irnam nte, de maneira que a energia especihca
dQS orgãos não é aligida por eleitos secundarios, mesmo

quando dois cacheis St jam ingeridos simultaneamente, Em
outras palavras, não deprime o coração, nào diminue o pe
rystaltismo gustro-ir.teotinal, nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo Espiodola
:=:Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa
Catarina.

•

-t

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

Dr. George Richtel
Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

Catarina.
- A fórmula dos cachets de <Apyretina « é de molde

a corresponder perfeitamente aas casos indicados.
Dr. Alíredo Hoess

Director do Hospital Sta. Isabel- Blumt.nau-S�3.
Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, os ca

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

Diretor do Hospital Sta. Catarina--Blumenau-Sta.
Catarina.
-------------------

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

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

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

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, (J�

cachets de <Ápyretina». com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- S1a. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina- do [armnceutico Carlos Henri'.lue
Medeiros.

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

Catarina.

«APYRETINA» é O melhor remédio contra
a dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.

Preço de dois cachets:$-600, em todas as Far
ma.ias.

-

•. -o:r......I""".

l'IOs rY'slhores hoteis
Cu r i t í b a

I HOTEL JOHNSCHEf-I

Rua Barão do Rio Branco, em frente
Palacio do Governo

M8ximo conforto e luxo

I Com diaria a partir de 15$000

.19
60 quartos modernamente mobiliados

TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros particulares

I
Otimas instalações sanitarias com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos conlortaveís salões de Recepção, Res

taurante, Furno.r: Ha I e Bar

I Cozinha de la. ordem .scb a direção de pro
lissionais. ÜI andes FrigcilÍ!<u,. +Lavanderia pro
pria a vapor. toda roupa c louça esterilizada.r+
Jardim.·--Salas para rr.ostruarios para os srs. re

presentantes comerci"is.-DINER-CONCERl O

IIGRANDE HOTEL MODERNO
I I

no II
I

Autc-Onibos na Estação
Rua 15 de Novembro

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR
RENTE QU��NTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para festas, banquetes e peque

nas reuniões

GRANDE SALAo RESTAURANTE
AI\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia propria li vapor-Frogorificos-- Df
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 - Ftlial 16$000
Sob direção imediata do seu proprierario e

pessôas da família
FRANCISCO '-", jOHNSCHER

"

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTU DO R10 DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) t': SAN10S,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO) direta-

mente, sem transbordo,
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

toros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou du 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
SERViÇO GARANTIDO E-R.I\PIDO-PREÇOS MODICOS

.r
: - _._��. --

_ .. _....,;;;;.._:_.

= -Adolat· Schwarz

-

r"IO - JUIZ DE FóRA
420 Kms.

VENCEOOR: \Vi Ifr-edo Ciarla em

ZUNDAPP

RIO

Endereço Telegr.: DOLAI� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as ---Qio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada -Rio""
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo
Vandenbrandn & Cia.-Santos

Frío

--

�
'" P •• _ .. _

TAMANCOE) FANTA,·SIA
TYPO CARI()CA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. s: lto baixo t $500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl AS LARG,L\S de 2$00:) a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Avicdor Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

I
II

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minuto i 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 i. ara do mercado" e t, mbem
"a motocyclet a que mais provas tem ganho em :..;.37'�

motOCIcletas "AnUlE'

quinto-feira
UM NOVO MODELO

RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas
Motor uAROIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

Casa Sav(,�s.,.'X.• '.>l!í "'-

.,

,,-,

:
....... ' .. �....

�

,�j��"'
.

Situado no centro em arteria mais comercia], cru
zada pOI linha de bondes e onibus para lodos

os pontos da cidade.

PI�EDIO PROPRiO PARA HOTEL

, '? -

de Estefano Savas
RUA CONSt-:LHEIRO MAFRA N. 38

de ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

as molestias provenientes da syphilla• Itnpurezas do slIngue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElU!
DARTHROS
FLORES BRANCAS

.

RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
e filllllmente em todaa
lU aftecçOea cuja odo

lIMu ruglAtrldG (lam leIa a

III'AVARIA"
-- \·!ilhares de curados _2-
BRMWr UEPURATlVO DO SANGUE

EiVl JAR!�GUA'

Hopede-se no Holel Cen
tral:
Proximo a estação _

l»

pios e arejados quartos p_
ra casais e s'ílteiros. - IConfôrto, !--!Ig; ne li': Pron

1·1tidao e

II PloprictarioZ
HESSEMANN. FRAN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---�----------�_.�------ ____ . �:_Florianop(llis, 15- t· -193.�_�

MO!ltepi'"J
dos FUllcio-

Pensão

Dr.Pedro Cataláo -IES�Ola '�Fer.I�"""'�""_'."'�,:"",.',,�;;IComo foi morto o
_ ��n, de'�c�e ,

re.ra Llma"i� A ostolo Paschoal r,�1 , h I"
PI}! preço de O�a0JclO, 2 ca-

Diplomado pela Facul-
. �

p
e � 1 are eo oglsta sas em perfeito e:,taf�(),dada de Medicina da

.

I � -

_ ! • _ � sendo UlT1J 3 ; ua NlaJorBaía A escola «Ferrw3 Ll1lla».· � Anastaclti Spyr.des � St,arkDY' (' 'ost '.t ;) I '1 �i '" outr: '. rua, 'I"'� Pa"'cho"'I�· \... I, ".� ,,' , \ � .lu �,I

Fx-inkrno � assistente do =stabe e�lI11ent�) de e-nSIIlO mode· � '" U

de � Fre-i Caneca �;pI, CO'J1 4 anti
Serviço do prof. MOIaes I�r que durante 14 anos esteve Iun- � �:�t�fi��n��ons��T��to � JERUSALEM. 13 -Ja' se conhe- de nso; lima de madeira e
Ex-inlerr.o do Dispensario clOnand� com o programa das � Fpolis., 11-1-38. J� (fil) .th;uns detalhes sobre o assassí- outro de íiiolus r cal.Silva Lima escolas isoladas e um curso para �":�-:�""*""S",,,*,"S"��"S",,,,*;.. ,�J'� [110 do archeclogtsta inglês J. L. Star- Para tratar com JI)�!) Se.
EX-lldjunto do Hospital exame de admissão ao Ginásio, .:. -. "...""",, .."'�..", .. ".,....""'..,, ..."'''''

key, ontem á tarde. veru dos Santos. í ':.d··, Fre-,GraHée Cuinle e Senatorio e que ha dois anos, por motivo r.�::'���::�������2�:::'� Voltava o sab.o inglês das exca-
r.li � -

tavá J <.h."'C1cO h\)!(l.Manoel Vitorino justo. esteve fechada, reabrirá suas � Estefano N. Silvas � vaçoes a que es ava proceden o em
,, .

...__ . ._.

Clínica médica círurgtca das aulas no proximo dia 15. sob � � Tel-alDuwíer, 1lQ mesmo local da

Ad
-

molestías da �� i antiga Laschish, onde havia desce- Ora tr_"1lo�aoa profici cAte direção das di,lintas l� participa aos seus paren- �� berto importantes !)eca", archeologícas , ,Y.CABis��í2ts;:��oço prolessoras Eulina Cotia Rebei- k tesde pessôas de s�a ami- � Vinham com ele' no actomovel e a marra �ue ;{omma na atuãli-

NARIZ, GARGANTA E ro e E.:lite de Almeida 8emar- ij za e o contrato aeANcAasSa- � dois auxiliares arzbes ceando o' dade e d?illwara semr.ll'i:.Qualque-
OUVIDOS d I � mento de sua filha '- - � carro foi cercado por um -grupo que que sela � sua ne�essldade de

es.

d bali 1 � TACIA com o sr. TEO- � se achava. oculto nr-ma das mar- perfumarias, prefira sempre
CONSULTORIO Os nomes as a alisadas eou- '�DORO CONSTANTOPU- i geus da estrada Beersheba-Hebron. as da marc:

118-
Rua Trajano -18 cacionistas valem como penhor � LUS. ��J� OS tres passageiros foram intimados AdoraeaoRESIDENCIA d f Ih d r.,., '"

�

G
os rutos a co er por to os

I
,"'J

.

l..i..1I
a descer e seguirem a pé. Ubede- -- '---

Ii
Hotel lona

II'quantos
venham a frequentar o � Floplis., 9-1-38 � cendo á instrução, Starkey foi alve- VEN I:)E"SE

.

Diariamente das 19 ás 18 hs. conceituado estabelecimento de � � iado e morto pelas costas, sendo pcu- uma excelente area de terras,
�';; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii"';'

.

I I rw ::��::�� IW pados os seus dois auxiliares.
.

no lugJr Harrt'lros, com es·_ enSIDO, que tantos o tão re evan- \ 'i 'W � ��

... L.
•

M d
tes serviços tem prestado á ins � �I

Anastacia rJ � plenJidú past'J, duas casas de ma-
.... Ivrarla! O erna _. E ri!C��.!' e i,!��� ------ - ,. .

d 'Ih
d P d X •

C· truçao publica em n05:;0 s\ado. � Teodoro � ,
de < 8>. mUltas wças e mi o e

e e ro aVier Ia. �. �� ,

I miil1clioca,
além de gr:mde número

PRECISA DE U'A M O ç A � � 'ALUGA' Si=
Parle de uma -

.

COM BOA LETRA E QUE TE- Dr. Pedro de Moura Ferro K apresentam � I "" L casa com 5 com�
.

d,� arvores hutJfera,. .Agua mJg·
NHA PRATICA DE DATILO- Advogado r-" -se noivos � f pa':_timentos,'mfica. Tratar com Alcfbiade;

R T· �� Il!í I 'Preço 130$000 informaçoes nesta re- I S B'GRAFIA. ua ralano n. � -=') ...���� dação, I auza, nos arrellos.

D,') sr. f�ogerio Vieira, dire
tor do Montepio dos Fmlcio!1a
rios Publicos do E,tado, recebe
mos a gentil comunicação de hc
ver assumido "ti funçõE's do seu

cargo, para o qual ki nr.meado
por ;íto d� 6 do corrente, do
sr, Interventor Ferteral I

Gratos pe la gentileza do ofi-!cio recebido, desejamos ao sr.1
Hogerio Vieira ii maior soma de I
lelicrdades FIO desempenho do
cargo que vem de assumir.

�,-._�--_. ---�._..._--

Alugam-se confortaveis quar
to�. com jflnelas, luz, mobiliario
e pen,ão, á pessôas decente�,
Ca�al ou solteiro. Otima chacara
Ou centro da cidade. Ver etra

(,Ir á lua E�teves Junior 94.

o J

Chaoeo
0051
QUQrent
m'!!

-
, ..

i �D ...� i") ",

I i. \,•.1..... '_'
,

I

.

: ; .� .. .,. '.

.' ,. 1!'
.",.,
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Florianopolís, 15--1--1938

C;ARTAZES
DO DIA

CINES COROADOS

Delegacia
Fiscal

.A" d '�flCS1l8 policiais r ão realisadas constituirão
i\(·�iva do \1Uili,ipio l'ara 1937 (3.922$500).

Divida

5

cHlarincns('. Estão sendo ultimados di
versos pagamentos de pes

" ,
_ soaI e material, a pagar-sedNE REX, as:> e 8 h�r�s na Delegacia Fiscal do Te

-Os segredos. da policia souro Nacional. neste V:st<l-
541 goals já foram mar- r(ances� e a cf'ntllluação. de 11dO e relativos ao cxrl'l.:io fio.

d
f l�xa Sagrada (10' e 11' epr- nanceiro de 1937, a -ncer-

ca OS sedies]. I
rar-se, provavelmente, ama-

I nhã.
OS:11do desta verba, Rs. 1:248$000, será (-lago do mes- I'liginho igualou C;axambú-�I CINE ROYAL, ás 8 horas Além de outros processos,

m . modo que as despesas policiais. I�urneros que se perfilarn I-:-V�nus loura, com Marlenejde cujos credores, Já demos
I Dietrich, noticia, descei am á 1'CSOl'-

RIO, l4-A vitoria do Fia- 9' lugar: I raria, pront�s �. pagarn,t'�lto:
mengo consolidou o rubro-negro Bomsucesso 25 os das seguintes pessoas.
no segundo posto e outros nume- J O' IClgar: C D EO

Abraão Pacheco dos Sí:ll:-
ros se perfilaram no certam-n da Olaria

"

25 -, - N, O lidar dos tos, Jo:;é Rosa, OtorJ Torres,
Liga de Futebol, desta capital. l l logar: cinemas Valeriano Francisc-: da Co i-

Os quadros ge.rais 8_rrescntarn-1 Ballgú 28 ta, Ricardo �oepcke, �,1ar:�
se agora da seguinte forma: 12' logar: A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: das Dores Barbosa, Lloyd

Andarei 29 os 3' e 4' episodios do emocio- Brasileiro, Alfredo Alcides
nante filme seriado-Az Dru-s do Amaral, [os é Mendr s
mond, com John King, Jean Ro- Cordova, Estrada de Ferre
gers e Noah l3eery. São Paulo-Rio Crandr, .! .ão

Na corrida dos artilheiros Pereira Correia, R:ml P .. rei-
Niginho progrediu extraordinaria- ra Caldas, Jose de Oliveira

8 mente, vindo ameaçar Caxambú, O PL\LESfRA Erll C:arv�lho , Antonio ?lve�io
I
com quem divide as honras da

CURITIBA I'
Corrêa, Germano. JoaqL.:lIn10 leaderança. de Carvalho, Mana Corina

O quadro geral é elite:
S. PAULO 14--0 team dp Capela de Souza, Arnaldo

P I
.

I

C· 'b' . I Claro de Santiar», Meycr22 a estra seguiu para unti a.hoje , & C· C T I f
c_·

1 C ta
22 I h-" d d A Ia.,. e e oinca a w

pe a man a, viajan ° e auto. .

C I L d k
19 delegação j:i está organizada, seno �n;lnse'R �(_osl epryedn ec /�r,
I 9 d

.

h f
•

J - M' UH OS eimsc I, C ro IVO
o a segumte: c re e. oao mer-

G lb t ,-;' t R
161 vino.secretario.Eurico 'o,! Martino; b u�h e&f o'C-:-rnesSo \ 19cgen-
1 6 d' t ti L C ac Ia.,. I- . asa

5 Irel·or. esPdor IVO,] oudrenCço u-
Moell!11ann, Sales Oliveira

I pai o; Joga ores: uran Ir, arnera, C' L d I Of
J 4 8egliomini, Ruiz, GOIIO, Otavio, .13'·'d tEa ta'd' mPAre�lsJa d-:-
13 11.... "I' 1

.

B I" cla O s'a O e rI ar a,)
J 'v!atJas, � cmo, unquelra, aro di, d S'I1 2 [) d' Ad' M

. :l I va.
1:1 U, n o, aquma e () mas-

12 sagista Domingos.
1 1
11 MO'\CIR RECEBEU PASSE
10 LIVRE DO PALESTRA
10
10
10
10
9
9
8 O PESO !...EVE JOE ED�
8 \A.TARD VENCEU CASTILO
8 NA PELEJA DE ESTRE' A
8
8

DESPES/-\S POLICIAIS REDAtOR: Paulo B. Barbosa

SER v Iças GERAIS

DESPESAS PATRIMONI .is

desta co-stitue despesa orçamentaria nula.

OERAS MINERAIS

/��, 'Jbr a, Je mais urgente necessidade são presentemente a

cuação ,. 1>111 posto telelcnico ligando a sede do município a Fã
x.ual co C li:':de i' , São Carlos, Guatilmbú, Abelardo Luz e São
D. min\ o .

P. P.
OS llARTILHEIRosn

I' logar:
Fluminense
2' logar:

/\s industries desenvolvem-se de ano para ano, havendo Flamengo
p._"en!· it1Cnte urn engenho de serra, unja fabrica de cervejas e ga- 3' lagar:
Z lilS e varos engenhos de erva-mate, Vasco da Gama

O esco amento dos produtos é teito pelo Rio Uruguai, seno 4' logar:
dn quasi lndi\ a p odução, principalmente de banha e fumo des- S. Cristovão
li:1eda a Argent.na. 5' logar:

Na séde c'o distrito de Xaxin está sendo montada uma Pa'afogo
refinaria de banha. 6' logar:

E' mister acentuar que o muuicipio atingiu nestes ultimes A '"érica
anos um invejavel progresso, em virtude do dina nisrno honrado 7' logar:
,lo seu ótllal administrador que se não tem poupado a esforços e a Madur-ua
�i.l.::rificios para elevar á "Irma que lhe compete o nivel moral e �8' logar:
(conomico dos seus munícipes. rortuguê"a

INDUSTRIAS

1..J
Caxambú-S. Cristovão

J 6 i\'iginto-Vasco
Hercules--Fluminense

16 Placido-América
Jarbas--Flamengo

I 7 8aleiro -Madureira
C. Leite-Botafogo

24 Alfredo-Vasco
Feitiço-Vasco
Cosso -Flamengo
Hoberto-S. Cristovão
Waldemar-Flamengo

CO
�'II te II!. ra Galeg.o-Portuguêsa

. ti PeraclO-Botafogo
, Luna--Vasco

FI
-

I"
Lindo-Vasco

M(�vimento Maritimo ..Por'lo liIor,anopo aS,Leonidas'-Flamengó
CI

.

C I
Baía-Madure�ra

li �erv�9os....�e · a�sag�l(,os (.�" r!::ie ergas. laime-Portuguêsa

I' Baiano-OlariaPara o Sul Sá- Flé.meClgo
.

Sandro--Fluminense
______________________mm

do cor-/ o Paquete
corrente para:

/�Companhia Nacional de Navega
çã-.l Loteria u; () E:;·

I

S. PAULO. 14-0 Palestra
tado de �antE�

lta1ia acaba de declarar livre de Catarl na
compromIsso com o c1ub�, õ cen·

tro-avante Moacir. Resultadc.)
dos' p-=- ;,,-'-e;! 'Ç,_ I • .,U _��.

,."......aior�'·,.� d::::.:·• • I '\0--:..... '_"�" ;
'

...... -_'1

ex·tracã\:,) de
anteMônterr'l':

Para o Norte
- Pirica-- América

PascGol- Botafogo
Carreiro-S. Cristovão

E outros com menos.

ITAPURA sairà á 15 doo Paquete ITAGiDA s drá;j 20
rente para:
paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Hecife e Cabejelo

Cargas e pas5agriros para os demais por
tos sujeitos a ba'deílção no Rio de Janeiro.

2942
9888
11060
916t{
'0462
3481

100:000$000
8:000$0('1.)
4:000$OUl'
2:000$0( O
2:000$000
I :OOO$OO\i
1 :000$00(1
1 :000$000
1·0{)iJ$on'.· ..

J·• J \ ) .... :

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
-4

f
5247
7377
13409AV.ISO Recebe-se cargas e encome�da:.; até·a yesp�ra das saídas do� paquetes

e emite,se passagens, nos dias da:: 3aldas dos me"smos. á vista do a·

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armaier!s d l

Companhia, nél vespera das saidas até á�, 16 horas, para ser tanduzida, gratuita
mente para tordo em e.'nbarcações especiais.

ESCAlTOfUO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZ€i\lS-C.\!S BADARO N. 3-(FONE 1666)-END. TELl::G. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

.J, SAN"-OS CARD("_)50

Porluguêsa
Olaria
Bom'ucesso
AndaróÍ
Bangú

TOTAL

4e

��Ii
•

NOVAS ESPERANÇAS •••NOVO ANO., ••
hoje, a.manhã

"BU
Ontem,

foi, é e será

Corr!ja no (3"-' o nOV('''t, as dificie!,,_ci<:'-"'1s d� �!teu sí�,;tery"',a rotineiro, �dotar")do sister"""H:?JS
� "BURROl.JGHS" a�:-:: c(')t·.tabllldade; eles ser�o o estf.3io rnestre d"-, seu exit,-)

!V!a4uinas de somar. e subir2ir. calc.ular, registr.a�oras. de �s.crever. de, c?ntab.i!id�de; boh�nas ?e_ papel e fitas impressoras; ofidnas par� consertos. -- Pianos de cZníabili
dade para e�ié::.beleclfTjellt()ti BancarIos, Comerclal�,_ ln :ustnals e Repart!�oes fubllcas

..-:-DI�po�lç�es para aten�er cOi1�pletamente a escrituração re!é'it va aos I SI lTU- �
[OS DE PROVIDt�NCIA.-Contablll�açao tacII e de perfeito controle ,

Peçam dernonstrações sem cornpromisso

COMPANHIA BURROUGHS DO ElR.ASIL. INC.I ,

! CONS. MAFR,A. 31 Mostruario pernianentt� � ..Representante exclusivo no Estado
r:-ONE .56�

F·"'LORIANOPOLIS 1-1. V I L. A
Caixa t"Jostal, 140
TtLEG. A�JIL,:�
Santa (;atall-hua

l- .
-

.{
!'
r
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A GAZETA
Cardoso de Bem, \Tui [', J�L{son e

Nudson de Bein, Manoel da
Paixão Tourinho, Durval José da

TA • • Silva, João Alexandre de Souza, r
.

\ e, pa���r hOJe, o seu aDlversa�

I Vitoria.
Alexandre de Souza, Ro

no natali, 10 a exm.a. sra. d. Loli salina Machado de Souza, me'Colaço Barbosa, digna esp�s� do
nores iria, Nair, João e Adelino

sr. dr. Renato Bar�osa.' distinto Alexandre de Souza e Arturadvogado nos auditorios deste Silve.
O Estado. .

A GAZETA prazeirosamente PARA SANTOS: - Imaculada
felicita. Cassese e Pascalio Cassese.

A DO
�fíi-?--=::r_9!it_--e:'��'5Z'3�aw�iiO;Ii"í��íiIX�"'���_���5-=�'�'��������-_��t,,�������������������,_,�_�����"'iE"'�_�_�

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAL DVOZ

A's bezes•• Dr
Dizem que Lam.eã: I
não morreu ...

Todo o mundo já contente
Com tal noticia, pois não,
Pois se "apagou", de repente
O fogo do Lampeão ...

A Policia C0m carinho
Essa nota recebeu
Já dizendo: Coitadinho
Do Lampeão que morreu]. ..

En mesmo que tinha mêdo
Dêsse tal, desde menino,
Disse á marnãi, em segrêdo,
'Stou livre do Virgulino ...

Até o Feris, ferino,
Disse a mim: Bileza, intão,
Cabou-se já pobresino
Di bandido Larnpeão,
_.N _

Mas no fim tudo é balela
Lampeão, tú podes crê.
Inda pêga a ... parabela
Fazendo os outros morrê ...

Sarapião

"DE ARTE"

POVO

Requisições de NOSSAVIDA

Relação dos passageiros que
viajaram pela Viação Cruzeiro
Ltda: Maria José de Limas, tte.
Francisco Cognialli, Argen tina M.

A efeméride de hoje, regista o Santos, Elóe José Rosa, Benta
aniversario natalicio do nosso Firmo, José Freitas e Ricardo
distinto conterraneo sr. Benito Bonemassou.
de Araujo, esforçado e ativo re-

presentante comercial. ! VIAJANTES (VIA MARITIMOS)
Grandemente estimado na nos-Isa sociedade pela sua proverbial Com destino ao norte do país.

bandade e lhaneza de trato, pos-
I
tomaram passagem neste porto, Na cidade de Itajaí, onde re

suidor de um caráter sem jaça, I
no vapor COMANDANTE CA- sidia, faleceu a exma, sra, d.

muito acatado nos meios cemer-; PELA, saído ante-ôntem, as se- Ana Brueggemann Mafra, espociais, o aniversariante receberá' guintes pessôas: sa do sr. José Jeremias Mafra,muitas felicitações, ás quais «A PVRA PARANAGUA: - Ju- comerciante naquela cidade; e
Gazeta» se associa. dith Vila e Lourdes Vila, Val- sogra do nosso confrade Dago

ter Vanderlei e Alamiro de Mo - berto Nogueira, diretoa elo se-PE. LUIZ GONZAGA STEINER
. rais Lima. manario <Itajaí ».

A • I PA�A O RI.O DE JA�EIR.O: Senhora muito estimada nestaVe passar na data de hoje O· -AlaIde Pedreira Noceti Alice Capital, o seu falecimento cau-
t I·

. .

t I' I '

seu na a !CIO o nosso m e igente i Maria Pedreira e menor Maria sou funda consternução.
�on�erraneo Pe. Lni: Gonzaga! Aparecida, tte. Danilo Augusto A' família enlutada apresen-Steiner, que no mes passado ] Ferreira Montenegro, Iracema I tamos pezames,recebeu a ordem do presbiterato,
no Colegío Sagrado de Jesus.

O ilustre sacerdote que se acha
atualmente em ferias em Capi
varí, receberá por este auspi
cioso acontecimento fartas de
monstrações de apreço, sendo-lhe Ipreparada grandes homenagens.

L A

passagens

._------------------------------------------------�------

o TEMPO

Deflue hoje a data natalícia da
exma. sra, d. Maria Leopoldina
d'Avila, professora aposentada do
Instituto de Educação.
Dotada de excepcionais quali

dades de coração, a veneranda
senhora, será por este motivo,
muito Ielicitatada. �

Do Gabmete do sr. Secretária da Se
gurança Pública. recebemos a se

guinte nota!
«A Secretaria da Segurança Pú

blica só eoncede requisição de pas
sagens, em casos estritamente le
gais,
Assim. pois. não será objeto de

consideração qualquer pedido que
não tenha por fundamento os casos

especificados em lei».

Departalnento de Aé·
ronautica �ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

ANIVERSAIUOS

SRA. GENERAL VALG�S
NEVES

Brinde
Da acreditada Companhia Iu

ternacional de Seguros, de que
são representantes nesta capital
os S1'S. Livonius & Co., recebe
mos um formoso brinde-calenda
rio, para o ano corrente.
Gratos somos pela gentileza da

oferta.

Juri Noturno

BELO HORIZONTE, 14 Sabe
se que o Rotari Clube pleiteará
junto ao govêrno a realização do
juri noturno, para facilitar o tra
balho dos [nrados, quando se não
deixarem dormir.•.

Vê passar na data de hoje o

seu aniversario natalício a exma.

sra. d. Eugenia Martins Neves,
digna esposa do nosso distinto
conterraneo sr. genenral Valgas
Neves.

Previsões para ° período das
IR horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Instavel, com ohavas

e trovoadas.
Temperatura- Entrará em de

clinio.
Ventos-Rondarão para o sul,

com rajadas frescas
A's temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 29.1 e mi
nima 22.0 registradas; respecti
vamente ás 12.40 e 2.10 horas.

SRA. LEOPOLDINA AVILA

BENITO ARAUJO
Coletoria de

José
São

Pela resolução 404, datada de
ontem, foi nomeado Juvenal Do
mingues para, de acôrdo com a

lei 1050, de 1915, exercer o

cargo de escrivão da Coletoria
de São José, percebendo os ven

cimentos marcados em lei,

':0 sr. Osvaldo �Ramos;
o sr. Josino Amaro Romão.

João Barbosa

Telegrama da Laguna dizendo Itias homenagens prestadas a Ma-,
rio G. Cabral, publicado ôntem

1
110 brilhante <Diaric da Tarde ",
diz-nos que «O ilustre conterra
neo não só foi homenageado pela
sua formatura, como também pe
lo seu talento artistico, pois é
consideradc um dos maiores pia
nistas do radio do Brasil �.

Acrescenta ainda a correspon
dencia telegrafica que na « na Ar
gentina e demais países, Mario
Cabral, em companhia de nossos

maiores artistas de radio, soube
elevar bem alto o nome do Bra
sil, como representante de musi
ca nacional,'.
Importa dizer q II c o meu hu

milde protesto não foi. nem ex

temporaneo, nem injustificavel.
Receba pois, o povo da Laguna,
terra previlegiado de Santa Ca-
1 arina, o nosso aplauso pela justa
consagração e o magnifico pianis
ta coestaduano ° nosso abraço
muito afetuoso, com votos para
que alcance em qualquer ativida
de, ° mesmo sucesso que já al
cançou comoemerito musico que é.

Ordem dos
Advogados

H. FETT & C I A.I
Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-

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

c-

Compras e vendas das 1 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 17

Todos os assuntos que não estejam Iígadcs diretamente
aos Interesses industriais e comercíats da ftrma, pedimos, encare
cidamente, somente sejan apresentados por escrito.

ASSUNTOS: HORARIOS:

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
'a Gambôa, Fenda'tão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss,

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu'torie: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINAI
-----------------------------------

Radios "

Define na data de hoje o ani
versaria natalicio da exma. sra.

d. Clotilde S. Silveira, digna
consorte do nosso distinto con·

terraneo sr. Vitor Silveira, es-

1
criturario da Contadoria do Es-

_._____
, . tado, servindo na secção de con-�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii iiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� tabilidade da Penitenciaria.

.Aniversaria·se hoje a exma.

sra. d. Julieta Nicolích da Costa.

FAZEM ANOS HOJE:

CHEGAM UNS

CARLOS BALTAZAR SIL
VEIRA

A nossa capital hospeda alguns

Requereu inscrição na Ordem
dos Advogados, seção deste Es·
tado, o advogado sr. Mario
Mafra.

Honestidade mal
paga

RIO, 14 Uma humilde em'

pregado da limpeza publica achou
num recanto duma praia uma bol
sa de senhora, contendo a quantia
de vinte contos de réis. Procurando
saber quem era a dona da preciosa
bolsa, o pobre operario descobriu
que se tratava da uoiva de um �i.
Iíonarío. Foi entregar o objeto
achado e recebeu, em recompensa
pelo seu ato de honestidade, a gra
tificação de dez tostões.
t1fllkW!I."Qf�,"ftt"." iI'

-

dj.··i'

CROSLEY
MELHORo

NO

"

entre BONSos

CONCEITO MUNDIAL

SH4"-. l"OLI ('Ol.:"-f.'O
BARBOSA

AGENCIA EXCLUSIVA

na A MOOEL.AR

Em transito 14 passageiros.

O vapor ASPiRA.NTE NAS
CIMENTO, entrado ôntem do
porto do Rio de Janeiro e esca

las, trouxe 05 seguintes passa-
I dias o sr. Carlos Baltazar Sil
i veira, alto Iuncionario dos Cor

aeiros:reias e Telegrafos, na Capital �

Federal e sua dignissima consorte
e nossa conterranea sru, d, Alai
de Livramento Silveira.

O distinto casal está hospeda
do no Hotel Gloria, onde tem
recebido inúmeras visitas.

DO RIO DE J '\_NBIRO: -

Olinpio de Btj((. '\Jogl1eild, An
tonieta Delaiti de Lima, Jorce
Tolentino de Sou '8. e Maria
Tolentino de Souza.

DR. ALBRECHT ENGELS

Vitimado por um colapso car.,

cliaco faleceu, ôntem, 0 tenent(_)
da Fôrça Pública do Estado, sr.

Herciiio Reis, chefe das oficinas
da alfaiataria daquela milicia.
Dotado de raras qualidades de

carater e de coração o tenen..e
Hercilio Reis, era uma figura
grandemente estimada não só no
seio da corporação a que per
tencia, como tambem na socie
dade Ilorianopolitana.
A noticia de seu passamento

caUS0U, por isso, profunda cons

ternação em toclas as rodas sociais.
A GAZETA, sentindo com

grande magna o infausto aoon

tecimento, envia á Iamilia enlu
tada sentidas condolências.

FALECIMENTOS
Vindo de Joinvile, chegou ôn

tem a esta capital o sr. dr. AI
brecht Engels, ilustre diretor da
Empreza Sul Brasileira de E'e
tricidade (Empressul).

O ilustre hospede regressará
hoje áquele prospera cidade.

OUTROS PART.lM

1))<'011'1"1. B '

v onlCO' ayer e

igrl.ah:uente aconselha

vel aos avôs, como aos

netos; em todas as eta-

pas da vida o Tonico

Baye r tem p.ode rosa

acçao reconstituinte

sobre os musculos, o

sangue e os nervos.

EB
Lembre-58 que o médico sabe mais do orga·

/��;lisJrto. do seu cliente do que este Pj·F,.!J� :'i). (0.:1- {_\J[2"A'I��!.En-I r : r , c: �
stJ te o Se1t /JléalCO e o1u;a-the Oj' C{)}J.j�:'�_'_'j

o-:a�ã;_liIIiIIW
-IiilII----íDliI'-----:i:i:.lMiliil?ijjil.lil'"ii''*�Si:i...��m.__IIIIH IíIIIlII_A

�
� ��

"Virgem EspeciGlidade" .

_ i[l
Join.ille

.

.

t\Y>�YIIiQi',,!! IIde Wetzel & Cia. •• (MARCA REGISTRADA, in �?�
..

m��-?i. ,.r-�i, �.:::l!>'lis.x�l'.... jrecon1menda-se tanto para roupa fina como para roupa comnlum,
:...�••IIII__En3l·'Fiill!' =,&.'*_fE &_"i!_�i_,, =tw ... -...-- ti 1 fNZ'ã!.6aM�tWt·�����"*·;jwn
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