
,

os trabalhos de organização dos serviços,
Del)a,,�ttalnellHto de Pãdlrlinistraçãio Municipal, sob

de Oliveira0
'llle será póblica, terá a presença do sr�

e (!�Inai§ 2tutrDIridades, e se realizal�á ás 10 Iserás da
� tIO iA . � ti..., O' 'li' �

I
9 ..,.Iea en "lg;a �§selllDaela �egls, ativa, onf�Je

ti é d e@
._-.�._------_. --- .•.._ .....__ ._�
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ti! .

"

i

Ultilnados
aD13�nhã, sábado, o

Freção do oro C(flrlos
A

ft��·t)ll;�
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SOtJ.(�mr�\dade,
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Stopan i esté fer�dõ I ��"'<-"�;;��-:7�:-�!-����""7-=���!��·r�:":��-��'"��w�wws�-�--�����
__ �_�_-==__��_�_�.:::==��.�c��

, IA V ��, iJ,6 fI) P V ---
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RE.CmFEp 3-Acabade partir de r��ataE ann avHêío
'" . . .

----------

, ./ da Air frart1lce, ao local do desastre ijfllie so'�r�M @ 1 . __ o o !"·:��.:.������o__� __����!__Res��������_.:! A I R O C A L L A D O
. _

aviae €ie St�pimª9 aftm de vêr se eonsegue recGHl1m', ...I\NO I�"I fãoi'BanopoUs, Sexii:a-f(:�ira, 4 de FevereirO! de 1938 I NUMEnO 10'1 i
os corpos dos outros trtpulantes, iE:;'�3 C(f,�lI��l!"mâ:da

1--------·----·
---.---------.------- ..-----

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

ó'8 noilida de que Stopanm está fer�dG no h:rm-nDfrO
dif(;�'[v"

. 'R[PO�!CO V'iajeln do Intet:�'ventorr Desti.t�@,;:do
r1IEC�FE9 3-hdormações ca�Y{��Q1.S p;�h) U"adi�1 _u

VI':'\OMINlfA �
-----.�----.-���:' ------------------- ._- I

ddiZE�'Íl� que. ? apare�ho do �\'�«irilcr St@�1;u1li ex§É�.@rl3�, I li'! 'l
, � �

---------------.- I

O comam � IJ),

tendo In{irr�do tedes os t.r�pt3�m:,�:e§, cm':t1I ��i\r{;e��:i]í'.:y
v -.... u�DL '; u

daque��. �la;ot?
.

� .

I lHO, 3 -Hl",pondendo a uma marechal B�onl��r�
, f.��C'p'�tr1lB ��l1çOM-?e. ao m��"" �m: r:�� !;au'V.r1-V��

cO,Il�ulta do -. Valdemar Fntc::iü,
�.

das e "...,. �lGco�tiudo pOR �....m n�,,"cv a��f.'ílid"," 'mull',l:'f) do I'ral.alho, sobre ()

íf�.E:CmFIE� 3-- O eerpo r..:.;;, [,;KtiÊ(>')�, er?;��?,�'Z; Il:(�' .',1,::0 �1(Jlni,!;('.;,j oI'I'igal(;, i(J, ()

.IJarfin, será emr:,a§s;'1lmado e re�,}�;ú'5a[k} Falr"�'� â ��:3!:!�":L
I
d!·m':[iU LU .Iustica dfTI<ll'Oil Ci'le
S'_' .lcv c iillt'rpl'('I:il' l.' d�.,po;-;Íti\'o,

NATf.U.. � 3-Nm,'as �nfcrmz(;�5�::;. ;;'.l'F�� lI'N',C3,.jF-1 °n": (l!}2111'lD�,iJ(: .lllll_ di;t (,I:' jrqJOlb,'O.

ca ,,, u . .I. 11::0 IHJII' II( () ('0,:1

das, �on�cc(;mll [�eta��es sêbre 4l'll íÓieSh::íS'[fD d!3' a�J2Jre·, exceder (k :Sl'i;; di;];; (,(l.l�"rIlL;·/o;,
lj'll� d� aviador ita:�tiartl(Ül StoEl;aHn�. E::,��e ;'''.lp8i'e�ho �r?� I He:,al ":hi<!.' ;lS ('Xi;��t'Zl('ias t.('clli

ce�·cdhH:.r, ... !,j(; ao amertssar, (;\.� d() servi,."), t' I \'i),)!J;;;1 ,in vc-

h'�'"",r, c""·n""." .. 3".�,,,,, Il'?"",p.." "'V;�1i·" .�.,. HI!"".r,l"õ.-\'''i''·�' P'l'!ao<p I; iii,'nr;', al;S d('nJin;;·(",.
If 1J,J}f. �1IW"l.\'tJ1� tI DtQ.YI!iP lt�q._,�jlJJJ ClI 1IiJ..u\lJl \.,:.�I!] ·<• ..!:"'�J� .. 'a.:.'WQ \t11:J''''''''

r �H�Q�heu S,&:(1R381i'6�� m;'�5 �1ã� pOli.�d� Hf;W.2l:.rrrmr r!!'t1i\D d(:;):,!��) I
do ac eS'�t':dl@ MO mar" riB.,u::; taj;'�€:; d�'eri�mJ (J ;1', �'. (� I
eta tU.' !Fll"a�ce ijMe n'e�ebeltll n �Jon�(!) «) �i\�;�ack!ft' ��,n-I v;-,,'· _ 1] 1') I>; -'IV

l r3líllo. Esse aV5rw CTIlCOg'lj1.trOU tãlmh�m {, C�}ln,)�b (�,:,' I !�)4�C: rc f's: � ri�] lf1?
.!,. r. $"...!Ii.� " ,ii.... "i"', "I

I
>"'\ ralUlall) ...tewf�Il<lil!ig5ta ��@ a'V�ao � pm.-5[lle rlel�(lmf:��f.�. � c.rú�·

,

�AJ da Aü�' r-r2J�1ce deve cR1q;.El1i ;ymalr�h� ãs "i IhH::::"P.lS �

i,'�ataa tW.Elnsportand@ St6pf:lm,ª� e li) �adin'01l" Q!l':ô r<1Ii:��o�

t.ciegrai'�istao
�._--------

Os .ba:o."beh·os lJI-O
�;est�un

ASSASSINADO
Sem déficit

10 chefe 1niegmlis;a
PORTO ALIEGRE� 3

--·A propósito das ati.. CURITIBA, :;-;\ cidad" de

vidades de sua nasta� Guarapuava, ant.e-ôn� 'r.l, foi �8�
r cudida por um triste aconleci-

assim falou á inapl"en..

ment.o que a veiu enlutar.
§3 @ dr. Artur de A' noite dêsse dia, o jovem

RIO, 3-A pOlICia de Niteroi, Souza Costa ..Jluinistro David Moscalesque, Chefe Muni-
prusseguillclo nas d,iligencias que da Fazenda=:/ cipal da extinta Açfio I1l.tegraEsta
"em lcyando a efeito naquela ca-

"E t
Brasileira e diretor-gc,·.mto da FO-

pital: :fim �e a�l'eellder ar��s e
I

- § amos �ncel"'" LHA DO. OE'S'fE, li, e ci_'cJla
mumçoes eXlStenLes nas reswen-II"UndO

as contas do
i naquela cldade, aram,' m:lar]u U0

�ia� de integr�lisja:, varejou, h�- exel·eiei@ passado. �: seu amigo e companh,ro \lanreI
JC Q taIde, o mlel'lor dG. Confm-· e:lli·�altmen.to de 38 esta de Monte FUl'LD.(']O, foi 2;';1'0 �I(':O
taría e Padaria' São Geraldo», á oll..ó'aoiz do """'b 11)3""'"

I

á bala pelo sr. Olci!�a"o K.', V'r,
,

1 c' B t 1 0°1 � ""'''' J!l '" '-'

J" d n l' I· •

aiamec a,..,. oavcn U1'a, n. .\" , ª A t
-, UlZ e 1. az oa loca l'lw,'

de propli"dade do sr. Arnaldo Pi- ]I"ea. s eDil as sera.o ° sr. IHoscalesque 'Leve' mmte
nheiro, descobrindo grande quan- encel"l-adas sem dei) .. insLanlanea.
Li.dade de capotes e uniformes eilf'� O seu amigd f;a[ \'OU-Sê mi1a;.;ro-
pertencentes ao Exército Nacio-. samente, pois ,11l1a lula (iiW fiC
Eal, e uma garrucha de fogo I .- .-----.-.----------- fôra dirigida, roçou-lhe o queIxo"

cenotraj"] 1 1""
m' ,I ape:uas,

c I' eg;lt.O íl'ipdO j moco H'Z I � ij:�')ROSAPSO
Pelas ú1Limr..s inFonnü.' 'J('''. ",<:e-

remove.r.tud(),p",a 2: Cbefa�llruiltr,' '�\� bidas o crimeSel)['í:'n\.)('��'ÍIl{ê� C8

da PoliCia Central, cünduzmdo I políticas.

I
Lambem �' l'l'C\priclal'io do. u!udi- i MODELO O criminosa sempre roi 'I '1 nd ..

d2. po.d:.m8,' versário acórrirno (1:1 ().',Il·"'{t \u.<íc,
A' DlJite, Al'l1o.1uv Pinheiru fui InlegraEsla..

,.,

ill I crr(,(:,;Jdo, Icnelo dec1fl['ado que IUO, 3 - Anuncia-se que (I
I

os objeLus npi'erndidos no inlerior r',resideute �etulio Vargas segui.- ti �;- ......��líI"'Ó,.'''n!l.���-
.. - --

do SOll eó lahderimento cumerciaI, ra, awanha, acompauhado do"P' u"_"" JIliUl" ...d"", iil4,ió1 ;:�"
c:lconLra,\'2H,-SC l'OtrlO garanti�lS. interventor f1umiuense, para BIl·ig;'!lIJ'!tlt
de emp,eslimos Irue fa:�ia ao,: Iltaboraí, afim de assistir a inau-

I soldfHíos c q!le Q arma de fugo gluação, na colonia de. Iguá, RIO, 3-Seglie, (]orlJin�u, Jldra
era de sua propriedade e pari.!

I
de um leprosario modek" em Port.o Alegre, o g�npral �;, Li l'or

sna defesa pessoaL : cujas obras o a(NernO dispen- tela, que vai assumir u (.:" 'I ',de>
Quanto as atividades politica,; J de'u cêrca de ml contos, da 3a. Brigada de ArLiHwJi:).

confessou que era integralista fi-· .

_

xado naquela organização parLi

daria, acrescen t.ando :,er ainda
fiel aquela doutrina.

Heduzidas a termo as suas de
clarações, o delegado mandou-o
deter em uma das dependencias
da Policia Central.

'\'0"1\ YOnK, ;\-Pass8!2:ciros
prt){CdCllle,: da YeIlCZl!eI3, infor
maHl que esudúu alí lima rebe
lião, cujo ('[{rateI' nrro ó definido
<,inda. Fui decretada a lei mar-I
cía! pDm a p!'(,vincia revoltada. I

Oll.dll·® �§péet:v.> do ahuc)reo oierecido ao dr.
.Nel"!{"'UI. Ihu.Jmos no restaurante do tl"em

eSI·ec.hd
® DR."'SI!. l�Tl,S I(*�I",

1�.l\S iNTER.NA,,,,
Oj(;N.'\.lH� CaSÃO PAULO, 3 - O Sindi.ca

to dos Proprietarios de Barbea
J :as oficiou ao ministro do Tra

balho, sugerindo providencias
(ont.ra a l)rOpag:n(�a e uso de
Jl<:lvalhas gilete, alegando que
êle está prejudicando os barbei
ros.

li!
"" D.",

�K 6�'�&,fJ.,."d� .�it'�
RIO, 3-0 sr. \-alder1ar Fal- '. a$ ..."",�1& ��,lli,(\�

cuo aprovou as medidas propos
tas pelo Departamento Nacional
de Indust.ria e Comcrcio, sôbre a

representação do Brasil nas pro
ximas feiras internacionais de
Budapest, Leipzig, Bari e MiJãe.
----------- ------------.

GETULIO VARCAS, 3 (Rio
(-;rande do Sul) - Ante-ontem,
ao regressarem de urna festa re

ligiosa, varios meninos ao alra-
-

\ essarem um parreiral àe pro
Driedadc do sr. Luíz Perim, na I�cstação Getulio Vargas, {(iram

�dvejados pelo filho daquele in
dustrialista com uma arma de

caça.
Alingido um dos meninos, SauI

T';cpo!t1occno, mcarll no local,
ssindo outros feridos. I

DllranLc a n!Jile o criminoso'
levou a vílima para um lugur I

rlisLa 11 Le um quilomeLro do local, ;

l,npultando o cadaver. I
O sr. Vitol' :!;3r('sliane, dclf'gnoo!

de Policia deste mllnieipin, efe

tuou a prisão do barbara crimi
noso.

A população está idignada e

('n.lsternada com o rato.

Postos em

disponibi�
lidade

o primeh�® nl]agi�aHt® fotogloafieo the�ulo na

eallJital gaú.cha pOli3 ocasião da pü§sagem
ali do l:JltOesideute Getu.lio Va:U.G�as lA mua:!li ..

0110 de U�uguaiana

utna

nlERI��HU ... �� ,é.lS§ê'"
ve.·a ..se 6p;��", (j��"li!1!l���\;1.'
de i�ow.�m�� $]j�R�2§ ��,;'_

d�uvá ta JI"ec:.Pi2[.,'�i!!�I1§i�·ci�€i!'
: d6 lIuinistL{j"'il',a"[i <ibl'k;",
mão ..

i' notici.::!! Il!l! lfJ
âitui�.m<.',) 1\l�(;'1l ?:lLf� .::md°;J"::l-Ila,�;,
Bhull'lbe:tl°g d�1i (Pb'l"��li;,';
S&lliu·el:1ua ii!i:a.� �@J'1"IDl§
êtlll"nuuB�s ;,n�(j�j'21J.:i}:�". : irtl·

dadas as �l%,'l;:;:,")�l>�' ;1.;1";'5"'"
o ....."

b

CU1§ que iZil® �:,ílil® fl�®""
derão ad�lhoo

Alnea§ada de dest(�mi�_f�;�ÚO
e. _DIII6tIIftIIIll!JlIIIIWII-'_'" W.caI'IW............w����r;�.v�1;r�.\,'�!mlrlt:;!
--' __._-- ---�. _. __ ._-------- ._------,-- --

cidade inteiraNovos aviões ar ..

gentinos
Divulgou documen�

tos secretos
RIO, 3 - Foi assinado decreto

hoie pondo em disponibilidade '(Js

funcionarios do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Distrit.o Federal.

BELGRADO, 3 - Toda a cidade de Arbe, na ilha do
mesmo nome, está ameaçada a desaparecer na voragem de pavnro-
80 incendio, que está lúvrando com grande intensidade desde ontem
á noit.e.

° cmt.elo real e o edifício historioo da prefeitura, (flle da
t.a da Idade Média, estão tran"formados num !'!lOnLão de re,inas.

O fogo continÍla e propagar-se violentamente.
Estão sendo esperados val,>ores conduzi.ndo hombe:l'Us das

ilhas vizinhas, para evitar a destruição total da eitlaàe.
Arbe, que hoje é um balneario afami.l.do, já foi uUJa elas,

mais poJer03Cls cidades da costa dalmat.ic� e S3l'VtU de reu/crio ilu

rei Ricardo Coração de Leão, quando regressou das Cru7.étdas'�

"BfATOS" COMO
MUITOS•••

BUENOS AIRES, 3-0 mi
nistro da Guerra general Pertine
inspecionou hoje oson vos aviões
adquiridos nos Est.ados Umdos.

Os novos aparelhos que são
em numero de 89, podem desen
volver uma Yel�cidade de 260 a

300 quilometras por hora, e serão

entregues proximamente a dife
rentes regimentos �éreos.

RIO, 3-0 escrevente do lVli
nist.erio da Guerra, José Amaro
da Silva, que está sendo proces
sado pelo Tribuna! de Segurança
Nacional, acusado de divulgar
documentos secreLos sob sua

guarda, impet.rou uma ordem de

habeas-corpus, alegando que o

Lompo de sua prisão ultrapassou
o limite permitido por lei.

eiODais I

I
RIO, 3 - Seãro empregS\d8S

brev�mehte no. �i�ha. Maricú f!\� L�
motn;,·es. constllllJo" no Br:üs,L
TP,ID ê lS�S carros 17 metros I (�e
compri, ;}en�o e podem condpzll'
72 passageIros. \

\
.. \,,,,o

1.. ..:�;.t'" "'.1I��.;<j.\,1o.!'.��.1·--�... - •• 'o.

i

RIO, 3 - Comunicam de Ma
ceió que surgiu no mnfllmplO
de Viçosa um

-

beato, chamado
Chi�o Pacifico, que se limit.a a

rezar, ministrar remedias e rece

ber esmolas.

.. � , .. � ,� .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA

(\

Florianopolis, 4-2- 1 93S

p oficua adminis ração
---------

hor.rado e operoso

Itajs"í sr, Irineu
prefeito

E3c)r-nhausen .'

Diversões
Por<:�nlagem para a coleta de
dados para a cobrança das
taxas de ernprezas de trans

portes e depósitos

r\mortização
Juros

I c) Idem, «Aquisição dos terrenos

do Campo de Sementes»,

r idem Resoluç,ãC n. 461.' de
17-1"1922, Idem de Idem
de 13:400$000 e atuelrnen
te reduzido a 4:000$000:

Amortização
Juros
d) idem, "Auxilio as obras da

Igreja Matriz e compra dr:
um terreno na Cidade",
idem Resolução n. 43;>, de
11-11-1920 e Lei n, 113.
de 4-8-1921 , idem de
15 :000$000 e atualmente
reduzido a 5:200$000:

Amortização
Juros
e) Idem "Reconstruc;ão da estrada

de Brusque", idem Resolução
n. 129 de 5-1-1924, idem
de 25:000$000 e atualmen
te reduzido a 14:400$000:

Amortização
3' - A despesa do municipio de Itajaí, no execicro de Juros

1938, fica fixada em seiscentos e oitenta e sete con- f) Idem nCanalisação da da agua
tos e setecentos mil réis (687:700$000), distribui- Re�sacadan, idem Resolução
da pelos distritc s como segue: n, 102, de 8-1-1920, idem de

95:500$000 e atualmente

I r�duzido a 56:500$000:
Amortização
Juros
g) Idem. «Iluminação de' Cabe

çudas». idem Lei n. 137,
de 29-5-1925, idem de
12:300$·100 e atcalmente re

duzido a 6:000$00G:
Amortização
Juros
h) Idem 'Aquisição dos terrenos

onde se acham localisados
os mananciais de Ribeirão
do Meio", idem Resolução
n, 45, de 10-6-1931, idem
de 40:000$000 e atualmen
te reduzido a 16:000$000:

Amortização
Juros
I) Idem «Melhoramento ào caes

e ruas adjacentes" J idem
Resolução n. 558, d�,
7-1-1937, de 50:000$000
e atualmente reduzido ai

16:000$000:

12:400$000

i
I
a) Cobrança da Divida Ativa
b) ,.)

,

1 r>
i\enda (JOS \ .cmiterios

C) Laudenios
;1) R nd.1 dos lt rrenos do Patrimonio
e) Fe,ros
j) Aferit;iio de b!\la�ças, [;esos e

medidas
R) T;;xa de empresas d� transporte
h) Reflel.. -:lo Mercad(, do Piêixe

e Cilrne Verde
i) Renda do Mercado Público
./) Penda do Matadollf'j Public0
k) Tax'! de depósitos nas ruas

S, Francí;co e S, Catarina

TITULO II

Re�eita Pratimonial e Industrial

45:000$000
12:000$OGO

100$000
1 :000$000
2")0$000

5:000$000
30:008$000

14:0()0$OOO
14:000$000
15:000$OJO

1:800$000 138: 150$000

TITULO III

Taxas de servieos municipais
a) Taxa sanilaria para remoção

do lixo
b) Taxa cl'agua

7:000$OCO
40:000$000 47:000$ÚOO

TITULO IV

I
Renda Eventual

§ 1. - l: Rendas não especificadas 12:000$000
2' Juros dos capitais 400$000
3' Auxilias recebidos $
4' f.mprestimos $

SR. IRINEU BORNAUSHEN
TITULO V

A maneira de como se tem havido á testa da adminis
tração municipal de ltajaí, o sr. lriueu Bmnhallsen, desde que as

sumiu 8.S funções dêsse cargo, é de molde a merecer de quantos q
acompanham G àcscnvolvimento e o progresso daquela comuna,

os mais decididos encomios, pela justiça que representam.
De uma honestidade impecavel, possuindo a noção clara

e nitída das responsabilidades, vem o sr , Irineu Bornhausen de
senvolvendo, com abenegação prodigiosa, uma atividade que va'e
como um testemunho flagrante, do seu alto descortinio adminis
trativo,

Esso operosidade póde servir de espelho e de ex mplo,
por ter os seus alicerces assentados na olevada compreensão do dever
elilno amor acrisolado á terra a que está prestando seus assinalados
aerviços.

O Orçamento da Receita e Despesa, elaborado para o

ano de 1938, que a seguir publicamos, retrata a inteligência, o

critério e grande visão administrativa do operoso prefeito de Írajaí,
animado em continuar na sua admiraveI obra, que ha-de ficar pe
rene nos anais do Ilorescente município, CO!110 um dos seus perio
dos mais dinamicos e mais fecundos.

Receita COID aplicaeão espêcíal
1 . Taxa de cáis cobrada pelo

Estado destina ao emprestimo
.

da Ponte da Redenção 65:000$000 65:000$000
687 :700$000 I

Art. 2' -A receita de cada dis
trito é orçada como Segue;
I' Distrito-Itajaí
2'» -Penha de

ltapocoroi
3' Luís Alves
4'-I1hota

20:000$000
46:000$000
20:000$000

687:700$000

601 : 700$000

Art.

I·· DISTRITO ITAJÂI�
lrineu Bornhaus-:n, Prefeito Municipal de Ítajaí, usando

das atribuições qu e lhe são conferidas por Lei, resolve por em

execução para o exercicio de 1938 o seguinte Orçamento devi· § r:; I'-vi\mara Municipal:damente aprovado pelo Exmo, Snr. Dr. Interventor Federal do
Estado, a) Para materiai de expediente

A 1 . A 'd M
."

dI' I •• § 2"-Gabinete do Prefeito:
rt. - receita o umcipio e tajai, no exercicio a) S b idi d P f'

d I 938 f, d
" U SI lO o re eíto

�
.

,Ica orça a em seiscentos e OItenta e sete contos e se- b) R
'I ,. (687 700$000) , .

d epresentação 1\0 mesmo

tdece�tosdml rebls,:
e sera proveniente as arreca-

� 3'-Se(:retario
açoes as ru ricas seguintes: 4' l)" 'd E di- iretona o xpe lente, Fis-

calização e Estatistica:
a) Diretor
b) Porteiro e arquivista
c( I: Servente
d) 2' Servente

55,000$000 e) Dois [ieca.s
.

f) Par a material de expediente da

8:550$000 94:050$000 Prefeitura
,

g) Para rmpressão e publicações,
etc., de átos oficiais � leis

66:000$000 h) Para despesas de telegramas. te

lofones, portes do Correio e

compra de sêlos

5:000$000 i) Para transportes e diarias de
funcionários

j) Serviço Estatistico

17:500$000 192:500$000 § 5'-.Diretoria de Fazenda

6:000$000 a) Duetor .'.
b) Procurador e 1 esoureno

Quebras ao mesmo

6:000$000 c) Pr�meiro f.scriturari? ,

d) DOIS Segundos Escnturanos
e) Treis Terceiros Escriturarios

600$000 J) fiscal de Rendas
g) Porcentagem aos encarregados

425:] 50$000 da fiscalização da Taxa de

Encargos da Administra�ão

500$000

4:800$000
3:000$000

$

§Il.-Imposto de
�de licenças 50:00$000
2'-Imposto Ter-
ritorial Urbano 85:500$000
3 "-Imposto so-

bre a produção agri
cola e pastoril 60:000$000
4' -Imposto:so-
bre diversões pu
blicas
5'-lmposto de
ir.dustria e pro-
fissões 175:000$000
6'-Emolumentos 6:000$000
7 '-MUltbs por
móra de pagamen
to de impostos
8'-Multas por
inírs ção de pos-
turAS

6:000$000

5:000$000
2:400�000

Municipal:
6:000$000
6:000$000
1 :200$000
4:800$000
8:400$000

$
3:960$000

TITULO I 6:600$000
3:600$00eJ
2:040$000
l:?oo$ooo
7:200$000

Receita Ordinal-ia

ADICIONAL

5:000$000

4:500$000

3:000$000

2:000$000

5:000$000

6:000$000

600$000

-

�----

I

I § 6. '-Dh7ida Passiva

I--Consolidada:

ii a) Para os em:ar��t)s do emprcs
timo «Melhcrementos UI ban )s

I
I
I

e construção de predios es

colares» emitido em virtude
da Lei n. 68 de
14-1 O I 91 6. no valor d"
38:600$000 e atualmente
reduzido a 9:500$000:

500$000

1 :500$000 78:200$000

Amortização
Juros
b) Íde.n, f;_IJ a «Construção de

estradas», idem pela Lei n,
70. de 5-5-1917, idem de
28: I 00$000 e atualmente

reduzido a 5 :800$000:

800$000
665$000

600$000
406$000

600$000
280$000

500$000
312$000

1:600$000
1 :152$000

5:500$000
4:520$000

600$000
480$000

4:000$000
1: I�O$OOO

Amortização
Juros

§ 7. --Divida Flutuante
I

2:000$000
1 :280$OiO

a) Para pagamento da divida ílu- i

luante inscrita

26: 115$000

29:t 32$5aO 29:132$500

Coztinua na 7a. pãglna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOSTRUARIO EM:

Tubarão

--------

f K
, �

"

De Fama Mundial J

f,���'1f:��V2�����������?2����5P2�
� Cálculo de qualquer Ptanta.execuçào, fis- �
'Jg estrutura em con- catlzação e direção p[� ereto armado de ob, as �
�� e ferro Aparelhamento com �
� p!eto para constr u- � I� çoes de pontes em �

� concreto armado �� �

� �� � Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe, de

� O C
·

R
fi

b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

.

[� mar a rne I ro I e I ro 'li nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

�
. .

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

[� r�l quido rachidiauo e qualquer pesquiza para elucidação de
l� ENGENHEIRO CIVIL Gj diagnosticos.

��. � Fernando Machado, 6

� Rua 15 de N b 416 SALAS 12'e 13· � TELEFONE 1.19

�
ovem ro, 'OI t- ANDAR

� �ií8lliiiiiiiiiiiüiiiiiF_Liiiiiãiiõiiilii0iiiiíiiiiiiiiiiRiiiiiiíiiiiiiiil_A_'_N�O�P�O�L�I�S��
� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � r'

- IAccacio Mo-.I
� IDr. Ricardol
� '1 IGott:smann.

fíJ � Ex -cheíe da clinics do Hospi
l� oe � tal de Nürnberg, (P.. oressor

I � I Indórg Burkhardt e Ptofessor

. �
Erwin Kreuter)

Elpeclalllla .em cirurgia

�,� .

��,'2' �
Obras contratadas no'._! I·�I'semestre �1

- alta cirurgia, gineecologia, (do-

�. de 1937 � enças elas senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) � operações de plastica

< ��, Ponte. de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba=-Ioinvlle) w.::;i;.���Nu:�� ·CONSULTORIO.••Rua Tra-� Prefeitura e Forum de Mafra
.

YI

rupEscolar de Mafra ano N. 1 � das 10 ás 12 e

�_� Grupo Escolar de Rio Negro �, das 15 ás 16 112 horas.
� Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.28, Advoga na capital e�no interior deste e do Estado de San- j�I Mdternidade de Rio Negro ,�1 ta Catarina.

� E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �' RE5JDENCIA-. Rua Este-

I
Eecritorio' Rua MarechalPloriano Peixoto, 131

II� DIversas construções de residencias
.

� I'
ves Junior N. 26

., PARANA'
sobrado sala n' 1 I

�. � TELEF I 131
SANTA CATAHINA I! .

•���·��7A,VA��.a��#2)��7�����G --
. .

_ �-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiíiaiiDiliiiiiiiiiiHiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

/
---------- -_

7miamenta moderno das
motestias do Pulmão

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises CI rntcas

Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe·
le e nervosas pela fiutohemofherapia

1
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro. 13 I

'I Telefone, 1.584 IConsuttas+Dv: 8 às 1 t e das 14 às 16 horas
_'- ._._.._---�--�-_._-----------_.

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

Consult.-R. joãü Pil'lt:::., .13
'1 cl.cfo{)�. 1595

Ves. Hotel Gloria·Fone 'i333
C.onsd/éls das 13 ás 16 brs,

reira tem seu escrip-

tÓJ ia de advogacia á rua

I Visconce de Ouro Preto

lo. 70. - Phone: 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. ,
Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direito

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pi!SCOÇO

Consultas das 10 ás 1 2-
das J 6 ás 18

Consulto rio: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 1456

,IRes. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

iS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do HOipnal

(Corso de especialização em

molestias de senhoras)
.

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderbal
da Silva

::J\dvogado
Rua COAS. Mafra, ! O (sob.

Fones 1631 p, 1290

R.

I Dr. Pedro de IVhHU'2 �orro r
.

Advogado

I Rua Trajano, n' 1 sobraão

1
__

Telephone rr 14�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



==J� GAZETA Plorlanopolis. 4- 2- 1938

Carlos L. da Luz

M is S e

Na sessão realizada ôntern na

séde social deste clube, foi eleita
a nova diretoria que ficou assim
constituída:
Presidente de: honra--lidori Ga-

rofalis
l' presiclente-I van !..ínhares
J' secretario-Waldir CarreÍrão
J' tesoureiro-Wilmar Gruner
Diretor esportivo-Lauro I,in!lares
Guarda esporte --Lotar S;;hiefIer.

D f ·r t Periclita a si

:_-Qa 3!!: t!!!i?·I-a e Inllvamen e as- tuação eu-

D '. sentado ropea

esportiva São Paulo, 3-0 consul
WASHINGTON 3 - Te-

I legramas aqui recebidos in-
ita iano nesta capital, declarou formam ter voltado a intran
estar definitivamente assentada
a visita das aviadores Bisco, quilidadc no Velho Mundo,
Bruno Mussolini t! Moscateli, no

por motivo da situação cria-

d da na França e Inglaterra,,.- próximo omingo a esta capital. em face dcs ataques leva
Acrescentou, entretanto, não

. 1 dos a efeito por submarinos.saber airrda, se os bravos pilotos 110 mar Mediterraneo.A nu''1 rep(dagem sondando CARLOS MORITZ virão nos seus proprios aparelhos Tanto a Franca como a
cs meios esportivos da nossa ca- ou em aviões brasileiros, ")

F· A Inglaterra se acham dispos-pital, conseguiu um luro que por "estejou ante-ontem c seu na-

I·
.

C IM' h tas a pôr côbro, de modo
sua impoi.ancia não podíamos ta ICIO, o sr. ar os lontz.con e-

deixar de registrar. cido nas rodas esportivas por definitivo, ao que alcunham

Vadico. o valoroso arqueiro "Calico." Dr.Pedro Catalão
de ataques dê baixa pirata-

avaiano, havia clado a palavra que Calico que ?a muito defende

I
ria.

RIO, 3 - O presidente MEXlCO, 3 - Ha dias
.

.

!
. A d Fieueire e' Diplomado pela Facul-

.

G t li V d
.

t f tei1 Jgwa no rts na temporada (io· a.s cores o b ns e con-
dade de Medicina da

_ .,..... -- .re u 10 argas, no ecorrer regls rou-se na ron eira uma
cifll ?es.t� ano,

.
. I slder�do o melhor ponta esquerda Baia de todo este mês subirá, p.l- luta renhida entre fôrças re-

BlsblLwlando aqui e acolá, catannense. Ex-inL..:rno e assistente do I M uddS dera Petropolis, onde passará guIares e contrabandistas,
conseguimos ouvir Féza, que abor- Ao amigo Calico a GAZE- Serviço do prof. MOlaes I abacax i o verão, acompanhado de do que resultaram numero-

dado pelo reporter, declarou: TA envia muitas felicidades. Ex-ioterno do Dispemario -sua família. sas baixas de parte a parte.
-�E' bt'm verdade que Vadico Silva Lima MACEiO', 3 - Enviadas Agora, a policia rnexica-

prometeu jogar no meu clube. Po- BOX Ex-adjunto do Hospital pelo Mlnisterio da Agricul-
--- .. ------�- ..------------. na, acaba de descobrir que

rém êle deve uns certos favores GraHée Guiule e SarlatoríQ tura foram recebidas pelo NOVO P réd iO tais elementos faziam parte
a um diretor do Avai e conse- Em breve apreciaremos como Manoel Vitorino govêrno do Estado 50 mil M·· de uma vasta organização
quenternente está indeciso. disse Numas, uma bôa luta pUgl' Clínica médica cirurgica das mudas de abacaxi. pa ra O I n IS- no sentido de provocar uma

A inscrição está com êle; �i listica. moles tias da te r i o do revolução fascista no paiz.
êie assinar muito bem, sinão pas· Tomarão parte diversos pugi- CABEÇA E PESCOÇO . Em face da gravidade. da

. ..

r I d Especíahsta em Fala gistas Trabalho lt ã b Ema paciencrai» istas e renome, entre os quais NARIZ, GARGANTA E
n SI uaç o. sa e-se que os s-

- Bm1, Vilain fica ou não no Sotto, que àefeoderii o Figuei- OUVIDOS espánh6estados Unidos darão mão
Irist rense. CONSULTORIO RIO. 3 .- O Ministr::> do fórte ao presidente Carde-
-A respeito do Vilain 3 questão 18- Rua Trajano -18 LISBOA, 3 - Regressa- Trabalho, acompanhado do nas, firm�ndo os principias
está resolvida. Ele atuará este ano PARTIU ONTEi\,1 DE CU- RESIDENCIA ram a Espanha os íalangis- sr. Paulino Maia, esteve em dernocratícos, dos quais as
no clube do sr, Walter Lang. RI flBA A EMBAIXADA

II
Hotel Gloria

II
tas, que aqui v'eram, afim visita ao IIOVO edifício onde Americas não se afastarão.

lnterrogado si o Iris contaria DO FERROVIARIO A. C'1 Diariamente das 16 ás 18 hs, de disputar um grande ma- serà instalado o seu ministe·· Fa Iec-eucom elementos novos. Féza res- ... . tch de Iootebol com os seus rio situado na Esplanada du
pendeu: Partiu ôntem, de Curitiba o I colegas portug'Jêses. Ca'stelo.

--Mais tarde darei um furo

â1perrOViariO
A. c.. que dever! I

C
-

A' excepção do Instituto

G�,��TA que é o meu jornal chegar � qui hoje á .tarde, Iube Oo2'e de Nacional de Previdencia,
predijéto.> devendo Jogar com o AVal F.e. •

que tem séde própria, todos
Satisfeito despedimo-nos de Fé-I no sábado. A.

.goeto
os demais departamentos S. PAULO. 3-Com l\ id8dê"

za, desej�ndo muitas felicidades I O Avai serà o primeiro ado � passarão para o novo edíft- de 75 anos, fdJeceu nesta capital
ao clube da camizeta rubro-ne- versa rio dos paranaenses, e por cio. o engenheiro dr. josé Custodio
gra. isso treinaram com afinco, quarta- De ordem do sr. presidente, tenho o prazer de convidar Alves de Lima, que residiu dIJ-

feira passada com o Figueirense. aos srs. �OClOS e exmas. famtlias para a soirée carnavalesca, 8 reá-
-

rante long as anos nos Estados
O treino terminou com um [izar-se em a noite de 5 do corrente, sabr.do p. vindouro, com Embarcações nau- Unidos, onde 3e formou.

honroso empate para ambos os inicio ás 22 horas. ocasião em qu s será recepcionado. com todas as fragadas ou enca- O extinto ingressou mais brde
litigantes, reinando grande entusi- honras o BUGRE DO DOZE. Ihadas na carreira dip!omatica,tendo após
asmo em ambas às equipes. a Grande Guerra, sido nomeado

consul brasileiro nos Estados Unr
dos.

Amantino Cama. a

REDATOR: Por alma de Amantino Camara, fal"c.ido na Capital ida
Republica. no dia 31 de janeiro findo, ALVARO TOLEI'l
TINO DE SOUZA e familia, mandam rezar missa de setirno

dia, no altar de N. S. de Lourdes, na Catedral, ás 7 horas da
manhã, do dia 5 do corrente, sábado. Para êsse áto de: nossa re

ligião, convidam seus parentes e amigos .

VadJ!Jcl1V cDmprometida
CeDI o IRIS

o veraneio do Organiza
chefe da Na- ção faseis

ta noMexlcoção

o dr . .José
Lima

TUPI' F. C.

Esporte-
.

.Jornal

TRIUNFOU O CORINTIANS
SOBRE O GALICrA

S. SALVADOR, 2-No en·

contro verificado ôntem. entre o

Corintians e o Galicia, o pri·
meuo venceu o tea� local pelo
score de 3x2.

OBSERVAÇÃO: Para essa festa. resolveu li diretoria
vender rnêsas, a illZão de J 0$000, cada uma, iniciando-se a

venda, na séde do Clube, diretamente aos srs. SOCIOS ou pes
soas de suai familias, á excepção de crianças, ás 19 horas do
dia 3 até ás 18 horas de 5.

Rewlveu, outrosinl, a Diretoria proibir, terminantemente,
para a citada soirée, a entrada de cnanças no que espera ser

ateftdida pelos srs. Associados.

Doze de Agolto, em Florianopohs,

RIO, 3 - O presidente
Getulio Vargas promulgou
um decreto-lei, regulando o

que concerne a embarcações
naufragadas e encalhadas.

32 mil contos

o AVAI' INICIOU A CAM·
PANHA DOS SOCIOS

Secretaria do Clube
1'. de Fevereiro de 1938.

Trihunal de
Apelação

8Al'A, 3-Para dAr provi
mento ao reaju;,tamento do fuocio.
nalismo público, o govêrno do
Estado declara necessaria a inclu·
são no orçamento de uma verba
de 32 mil eontos anuais.

Patrocinada por diversos dire-

�or::�;�!h�id�:s::i��aiF. c',Companhia Nacional de Navega-Encontrando apOIo por parte

do� seus torcedores o A�ai,conta ça- ...., CO·stel· rahOJe com um bom numCrrl de U
socios, todos capazes de elevar o

clu?e do sr: Walter Lal1�, aos Movimento Maritimo ..Parta FlarianapDlismais altos plDcar�da glOrIa.

r. .

REMO.
I
Serviços de Pass'agell"os e de Cargas

Narbal Viegas
1 '. Sectet<írio

JULGAMENTOS DA SES
SriO DE ONTEVI

GETULIO BRAGUA NO
RIACHUEI.O Para o Norte

Apelação civil n·. 1.841 da
comarca de Floril\nopolis, em

que são apeldotes e apelados a

F J d E t d M' POr�TO UNIÃO. 3-A se·azen ...a o s a o e ana
d b

.

Jose Paladine e outros. Relator mana passa a, a? a nr as portas
o sr. des. GUILHERME do. seu estabelecImento, o proprie-
ABIU. tarJo do BAR HINDENBURG,
O Tribunal [legou provimen _

sito li rua 15. verificou que se

I encontrava partido o reclame lu-to a ape ação, para cor.'"

firmar a sentença que é juridica. minoso. tendo sido apagado, COu}

Recurso crime n·. 2.913 da uma pincelada de cal, a palavra
comarca de Canoinhas, em que YINDENB�RG.
é t d J. d D" No passeiO, em frente ao esta-

recorre0 e ° r. UIZ e IreI- . . .

t 'd J ã B b beleclmento, via-se escnto: BAR
1). e (ecom o o o ar OSl

RIO BRANCO.PlOtO. Relator o sr. des. SIL-
D b

. 1

f
.

VEIRA NUNES. e alxo .oa porta OI encQn-
O Paquete ITABERA sairà á 6 do

F' f d t d trado um bilhete, com os seguin-
corrente para:

OI CuO uma a a sen ença e
tes dizeres:

prescrição.
Recurso crime n·. 2.9 J 5 rta -"Estamos no Brasil e nada,

comarca de Tijucas. em que é de nomes estranjeiros.·
recorrente o àr. Juiz de Direito

Alegre e recorrido t::dgar Joaquim da
Costa Relator o sr. das. UR�
BANO SALES.

"Nada de no
mes estran ..

jeiros"

Para o Sul

o excelente "rowet" Getulio
8raglia, que por muito tempo de-, O Paquete ITAQUERA sairá á 7 do cor-

f�ndeu as ��res .do Clube Nau- rente para:
fico !Warlmell, i'1cha-se agora Paranaguà, Antonina,
no RLachuelo. Santos, Rio de Janeiro,

O jovem elemento já está na Vitória, Baía, Maceió,
guarnição do Beirão e promete Recife e CabeJelo
br�lhantes. vitórias para o clube da Cargas e passageiros para os demais por
RIta-Mana. tos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

ACADEMICO ASSINOU
INSCRIÇÃO PELO

ATLE'TICO

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto
'l-�,
�f!(

Regimento interno
v

do Tribunal Ser-

o conhecido artilheiro do Ex
ternato F. C., acaba de ingres
sar l!aS fileiras do Atlético.
E' sem dúvida uma vitória

para o tricolor. pois Academico é
um bom artilheiro é um profun
do cOllt,ecedor da pelota,

AVI·so Recebe-se cargas e encomenda� até a vespera das saldas dos paquetes Negado rovimento �o recur�

e emite-se passagens, nos dias da� �aídas dos mesmos, á vista do a- �oi para C?O Irmar a sen e�ça que

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazens da JU gou extInta � ação p:na.
Companhia, na vespera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita- Apelação cnme n·. :>.817 da

comarca de Brusque. em q'le é
mente para bordo em embarcações especiais. apelante o dr. Juiz de Direito e ARA.CAjU' 3-0 Ttibunal
ESCRITORIO-PRAÇA JS DE NOVEMBRO, 221�SOB. (FONE 1250) apelados Adolfo Schlosser e ou- de Apelação deste Estado, apro-
ARMAZENS-C!\IS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA tros. Relator o sr. des. SIL- vou na ses&ão de ontem, o seu

VEIRA NUNES. n::lVO lI'egimento interno.
Para mais informacões com o Agente Reforma a sentença absoluto- Pelo novo regimento, todo!!!

ria para condenflr os apelados a os processos tomarão uma solu-
3 meses de prisão celular. ção mais rápida •

•

glpano

.J. SANTOS CARDOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



11(; QUE CONVE'M �
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TRABALHADORES ,Z E, T
----------------

CARTAZES
DO' DIA

CINES COROADOS

CINE REX, ás 8 horas:

CONTUDO E'S MEU, com a

genial interpretação da grande
Elisabeth Bergner.

CINE ROYAL, ás 8 horas:

UM FANTASMA CAMARADA,
com Robert Donart e Jean Par
ker,

- -0--

ODEON, O lider dos
cinemas

A'S 7,30 HORAS:

Um assombroso celuloide da Nova
Universal, com Henry Hunter e

Polly Rowles

CARTAS A UM IDOLO.

Limousine
Pelo modico preço de 13 con

tos de réis vende-se a luxuosa li
mousine CHEVROLET, tipo 1936
de no, 227.

'

A tratar com o chauffeur pro
príetarío JOÃO INACIO DIAS

Telefonue 1.222

São obrigadas
•• PAGAR O IMPOS

TO SOBRE 1\
RENDA

RTü, 3 - Tendo o M;nisterio da
Marinha consultado se todos os pra
ças de pré, incluidos os sargentos
! '" 2', e 3'" musicos de la" 2a.
e 3a. classe, cujos vencimentos ex

cedem de lO contos anuais, estão
ou não obrigados a fazer a declara
ção do imposto sobre a renda. e em

consequencía, a pagar o imposto cor

respondente. Respondeu o ministro
da Fazenda, que, se os venci

mentos da praças de pré excederem
de JO contos anuais, devem élas
apresentar declaração de renda. C(l

mo os demais contribuintes, na fór
ma da legislação em vigor,

Teria pedido
demissão?
RIO' 3 - Notícta um ve.spertlno

qU� IJ coronel Mílton de Almeiéa,
comandJ.llte da Força Publica do Es
tado de 5.Paulo pediu exoneração dês
se cargo. por ter aceito uma comissão
no Mínískrio da Guerra.

"Praia Clube" lp f-I ,.

I
ro I�:,xla

santa
Quatro ab
solvições e

uma con

danação

da Lepra
Catarina

lentino de Carvalho, que é in
contestavelmente uma das maio
res competencias no assun f o e

que está prestando a Santa Ca
tarina um serviço mapagavel.

Está díspertando O mais vivo in
terêsse a. quermesse promocida por I
êste elegante clube, que tem como Iseu presidente o ilustre coronel lVIa
Iaquias Cavalcanti de Lima e como

um dos seus grandes animadores ()

nosso distinto conterraneo sr, João
de ASSiS" "RIO, 3-Por sentença do co-

Os organizadores dos Ieslejos ronel Costa Neto, juiz do Tribu
ochamse grandemente penhorados I nal de Segurança Nacional, foram
pelo gesto elegante do sr. Interv zntor absolvidos os acusados Ariston de
Fe�eraJ. pondo � disposição da �!re-I Andrade, Mario Pedrosa, Nice
tO�'la, a banda ce �t1�lS;:t da ��ç,a I Magalhães da Silveira, Pedro Cou
Publica, ii que muno Ira contrfbuir I linho Filho e Eliezer Scucider.
par" maior realce da festividade. I Por sentença do juiz coman-

dante Lemos Bastos foi condena
---------.,------------ do o capitão de corveta Amarilio

Vieira Cortês a 10 mêses e 15 dias
de prisão celular, já tendo cum

prido a pena anteriormente.

A represen
tação elo
Bras:i\

A pl"odigiosa atividade desenvolvida Itelo
ilustre clinico dr. Adalbel·to �_foleu.tino

de Cat·vallub

A

O resultado apurado pelo ser

viço de Profilaxia da Lepra, em

nosso Estado, durante o periodo
de 14 de maio a 14 de novembro
do ano passado, relativo ao ce

so que vem sendo realisado da
população leprcsa de Santa Ca-
l arina, revêla o zêlo e o carinho
pôsto nesse importantíssimo ser

viço, pelo abalisado cientista dr,
Adalberto Tolentino de Carvalho,
a quem o mesmo está aféto.
Assim, no curto praso de Reis

I
mezes apenas, conseguiu êle co

lher dados, pelos quais se cons

tata, que em 288 pessoas exami-

SHANGAI 3-Acaba de ser
I nadas, 70 se encontravam conta- RIO, 3-0 presidente da Re-

assassinado o'comand�nte da guar-I minada� p�lo terrível :nal, 8c.n�lü publica assinou decreto na pasta
nição japonêsa de Hang-Chow. O 6? b:a��lell'os, 1 alemao. e 1 smo, do Exterior, nomeando para fi

alentado foi perpetrado por um
distribuídos pelos seguintes mu- comissão especial que vai assistir

chinês á paisana, segundo infor- nicipios: em Buenos Aires á posse elo S1'_

mações de fonte chinêsa. Biguassú 2, Cresciuma 1, Flo- Roberto M. Ort.iz, novo presiden
rianopolis 19, Itajaí 1, Laguna 1, te da Republica Argentina, o ge
Orleans 1, Palhoça 22, Rio do neral de divisão, Pedro Aurelil'
Sul 2, São José 1, Tijucas 5 e de Góes Monteiro, na qualidade
Tubarão 13. de embaixador extruorrlinario ple

Dos contaminados, 28 são do sexo nipotenciario; J 0::1:0 Alberto, co.

______ íõ i �;;;;
- feminino e 42 do masculino, sen- mo conselheiro; o primeiro se-

m..

_h"
_,"" ---

do 62 brancos, 7 mestiços e 1 cretario, Osvaldo Furst; o coro-

n a
uêgro. Solteiros 50, casados 24, nel Gustavo Cordeiro de Faria,
viuvos 13, com as idades de me- adido militar; os capitães Ade
nos de 15 anos 3, de 12 a 20 mar Fonseca, Lourenço Collucci
anos 9, de 21 a 35 anos 36, de Junior, Manoel de Freitas Vale
36 a 50 anos 22 e com mais de Aranha e Luís Felix Toledo de
50 anos 13. Abreu, adidos militares adj untos
As fôrmas clinicas apresenta- e Adalberto Corrêa Pinto, adido

das, foram: Pura 19, Nervosa á comissão.
(Macula anestésica) 13, tuberosa
8, mixta 29, não apurada 1, ten-
do sido utilisadas para a colheita
do material 378 laminas, sendo

M I Ih C;»�lI-
57 "positivas, a as vee as eerta
Quanto ás profissões dos do

entes, são êlas: carregador 1, co

zinheiro 1, domestica 11, estu
dantes 2, funcionario publico 1,
lavoura 37, lavadeira 2, 'marce-

.. at .. _� .. .. ,.DI __ .... _

neiro 3, oleiro 1, pedreiro 1, pes-
cador 2, prostituta 1, rendeira PRODIGIO, significa MILAGRE
2, tecelã 1, trocador de onibus MILAGRE significa
1, vendedor ambulante 1, vende
dor de jornais 1.
Dos doentes fichados no pel'io-:

do dos 6 mezes de trabalho a Ique nos reportamos, falece-
ram 3, respetivamente residentes Iem Palhoça, São José e Saco elos

I
dirá logo sorrindo: que produto

Limões. maravilhoso!
Do-, municipios visitados, não

foram registrados doentes conta-Iminados pelo mal de Hansen, nos

Ide Joinvile Nova Trento, Porto AGRl\DEClllM�.N'I'O
Belo, Rodeio e Urussanga. 'iPelo que deixamos exposto, ve- Quero por meio deste externar

II !fica-se o. trabalho. a�lIl'ado e pro-j a minha gratidão ao dr. Aurelio
Iicuo do Ilustre clinico dr. To- Hotolo o qual, na melindrosa in-

__ _ __ I t�r,:enção cirurgica a qual neces-

'I' t
.

d· I sitei me subrneLer, empregou com

en_ 0!l lucen lar o ! dedicação e competencia os recur-

predlo da escola I sos da ciencia para salvar minha
auxiliado por outros empregados

I
auxilio dos naufragoso

.

II existencia.correram logo ao logar do desas- Conhecedor do doloroso aconte- PORTO UNIÃO, 3 - O pro- E, tanto assim foi, que todos
tre, mas nada puderam fazer em cimento, o engenheiro chefe da fessor da «Escola Poloneza », que

I
os que no Hospital observaram

_�____", estrada, dr. Filuvio Cerqueira Ro- reside no proprio predio do esta- o estado bem adiantado de mi-

11------------------11 drigues, compareceu logo, com belecimento, ouvindo altas horas nha moléstia, quando após alguns

D P C
uma turma providenciando o safa-" da noite passos em redor do edi- dias me visitaram no quarto n.

r.. amara mento do carro e a retirada dos ficio, abriu a janela dos fundos; 114 por mim ocupado, felicitaram-
• N

í cadaveres de dentro do rio. tendo visto Geraldina de tal, der-I me por ter superado o perigo.
Simêes I·wa .... amm- .....-------------- ramal' junto? porta da cosinha, I Sou !Srato tambem as Irmãs

i grande quantidade de querozene, pelo carinho com que me trata-
I PRECISO CASA sobre trapos velhos dos quais a- ram durante a minha estadia na-

I proximou um fosforo. com o in- quele estabelecimento de carida-
I Para alugar imediatamente com tento de incendiar o edificio. de.
I mais de 2 quartos, salas, cosinha Apanhada em flagrante pelo Florianopolis, 28 de Janeiro de

I etc. Necessario banheiro. Aluguel professor, foi por este apresenta- 1938.

: até 300$000, Procurar Magalhães, da ao delegado de policia, a i
Diagnostico das molestias da I no Departamento de Saúde PÚ- que!ll declarou t�r sido �andada I

I (d I) I
blica. a por em execuçao a proeza.

pé e erma toses em gera
�lih confirmação

miCíOM'CÓEP"i_. II!IIca e de Laborntorio.

ELETRICIDADE
OrCA;

IALTA FREQUENCIi\ E

RAlOS �jLTRAVJOLETA. I

Rua Tiradenten, 14-Sob. I-
Telefone, 1167. I

Atende dia;iamente: das 8 I
ás 9 da manhã e

d8,_S_tll\ iliiiiíiiii8iíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii__iii_iiiiiiiiii�.,.,.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiii5iiiiiii1iii-1)iiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiíiiiiiiiiii_4 ás 7 da tarde.
---_.---------

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
---------.-

Concurso automo ...

bilistico Assassinado
RIO, 3-Realiza·se hoje, o con

curso automobilístico de elegancia
e fantasia, organizado pelo Auto
rnovel Clube (lo Brasil.
Haverá prémios especiais para

os carros conduzidos por senhoras.

di do
•

I
-_----=-·_-�z---D'&--------- ._iiiiiiii iiiiiii

Realizaran1�se eUl Petropolís�:tocantes
manífeseaçêes fúnebres

se qualquer mala, Va�-te
a demicmo

TeS. 143&- - Chamar Phl�lO

usando o creme

CHARLAlnru

PETROPOLIS, 3-Realizou-se,
ôntem, missa de sufragio, com

grande concorrencia, por alma das
vítimas do brutal e chocante de
sastre de automovel, em que per
deram a vida o engenheiro dr.
Fanor Cumplido e seus filhos
Marcos Augusto, Orlando Cesar e
os gemeos Artur e Antonio José,
respectivamente de 11,5 e 12 anos
de idade.
Como foi noticiado, a fatalidade

registrou-se no distrito de Paraíba
do Sul, tendo as vítimas perecido
afogadas nas agnas revoltas do
rio Piabanha, tendo a ocorrencia
se registrado do modo seguinte:
Viajando, durante a noite fati

dica, do Rio para a sua proprie
d2.�e, situada em Afonso Arinos,
o engenheiro Fanor Cumplido o

carro de sua propriedade, de nú
mero 3.603, dirigido por Cumplido
Junior, projetou-se no rio Piaba
nha, no quilometro 54, da estrada
União e Industria, mais ou menos

á meia noite. O distinto enge
nheiro viajava acompanhado de'
seus filhos Antonio, Artur, Mar-I
cos e Orlando, com os quais pe
receu afogado. Apenas o chaufeur
conseguiu salvar-se, correndo ime�
diatamente á fazenda do sr. Edu
ardo Duvivier, cujo administrador

FRANCISCO GRILLO

Médico do D. S. IP.
do Estado

CUNICA GERAL:
PELE e SI�ILIS

DESEJAM �OMPLE
TAR OS PREPARA.

TORIOS
o dr. Aderbal R. da Silva

mudou seu escritório para a Pra

ça 15 de Novembro n. 3, 1· an

dar (antigo Correio).

RIO, 3-Esteve no Palaclo do
Catete uma comissão de 300 es

tudantes, a qual fez entrega ao

sr. Getulio Vargas de uma men

sagem solicitando -lhe um decreto
que lhes faculte completar os pre"
paratorios, interrompidos em 1934.
em virtude da lei que acabou com

os exames parcelados.

.... -., .... "'".
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



motocIcletas "ABOlE'

UM NOVO MODE,LO
RBZ-125

qua eat6 sendo esperado por RIO -�- JlHZ DE FÓRA - RIO
todos os motocyclistas

Motor IIARDIEu de I cylindrc, com 3,5 HP,
a velocidades, luz e igniz:ão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

VENCE0DR: �:iV.' H'"'E3'�(b Cim'la em

ZUf',\iDAPIll

Pesando s6mente 65 kllos
6 horas 9 minutos

tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2.° colloc a do.

Peçam Informações sem compromisso a

A Z,UNDAPP, além de s or a "rnoto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tflmbem
"a rnotccvclets CJuo mais pfOV3S tom ganho em 1937'�

Casa as
de Estefano N. Savas

Rua Conselheiro Mafra n. 38

I
ai! ..---

or ánopoIls--1938==:

Adolar Schwarz-
Endereço Telegr.: DOL,. Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlf\:A
AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as --R.io
Pring Torres & Cia. Limitada '-Rio
Navegação Brasileira Limuada+Rio
Navegação Cabofriense Ltda. -Cabl) Frio
Vandenbrando & Cia.v-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SA!\Jl0S,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, -beneliciadas e em

tóros et� .• cereais e mercadorias em geral. para qualquer '

�or��_do ,�orte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País QUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEh'i PROPRIO
SERVIÇO GARANTIDO E R�\PIDO-PREÇOS MODICOS

-rJc:..;\/IANCO�3 FANTASIA
TYPO ,CARIOCA PARA

Praía de banho
II
II

Salto alto o par 2$. srIto baixo 1$500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500
CI1'11 AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

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

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

Mm aGe i& ,!.rE_ m· .=Sfe,.,'-'�. . : tu U. ��t!J0J5f!E"±. _-_______�--

lO EXPOEN --ta: MAXIMO
DA EL.EGANCIA MASCUL-IN .. O
ORGUL.HO DA INDUSTRIA NACIO

".

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

Depo5itario: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIFlO MAFRA N. 12 FLOAIANOPOLIS

J

.
I'

o I

Chapeo
Dos
Quarenta
lTlilhões!-

,'- f

1 ',.

" ,-'-", "

',------------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------
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A GAZETA
__ ,"�"C",' _

rofl
Florianopolis,�-l ?38

Cnntinuação

§ 8. -.Edueot)ão Popular
"

Dileloria de E.dll.�açà() Popular
Diretor
10' �v l;)f r .colar:
Venc:mrn1os
Diarias
Praticante
Vencimr ntos dos
do l o, Disirito

professores

f 'rclessores substitutos
Subvenção a Escola Normal
Prima: in anexa ao Grup0
Escolar Vítor Meireles

Subverr;"o ao Coleglo São
losé f; Escola Normal Pri-
mana anexa

Subwrcão n escola de
zea cio Ranchinho

Subvenção a diversas
de I uiz Alves

Var-

escolas

Material escolar
Aluguel das casas das escolas
D.\JIl!Clpa!5

��
../1 admi

$

3:600$000
2: 160$000
1 :680$000

36:600$000
1 :050$000

4:296$000

3:000$000

360$000

5:880$000
4:000$000

4:00C$000

f§ 14··-0bras Públleas

1'1) Diretor:a de Obras Públicas
a) DiIetor

! b) Fiscal de Obras Públicas

! c) Feitor Geral
I d) L\imoxarife

i e) Chauleur do caminhão

I/) Fem.gero para os �nimais e
.

conservação dos veicules
g) Combu;;tivel e conservação do
caminhão
h) Seguros dos operarias
i) Se· uros dos proprios municipais
J) Desapropriações
k) Para compra de mate' ial de de-

I senho e instrumentos para a

D. O. Publicas
') Construção, reconstrução e con

servação de ediíicios, ruas,

praças, estradas, e outros lo
gradoures públicos

§ 15·---Pessoal inativo

67 :220$000 I-·Funciom.ríos aposentados:
o) SCCff. tario, Procurador e Tc·

0.-Higiene e Assisteaeia Pública
Serviço de saude publica con-

forme ajuste feito com o

Estado:
lviedico auxiliar
Dentista auxiliar
DGi� guardas sanítarios a

250$000 mensais cada um

Material e transporte
Serviço de hidrografia sani
taria:

Pma pagamento do pessoal
diarista

MateriE\l
Subvenção ao Hospital Santa
Beatriz
Enterramento de Indigentes
Amparo a maternidade e a

inlancia

II- - Agrieoltura
Para aquisição de sementes e

mudas

6:000$000
3:60o$oOQ

6:000$000
1: 1 000$1)00

11: 100$000
900$000

12:000$000
1:000$000

4:262$000

960$000
240$000

1 :200$000
600$000

100$000

3:500$00

4:251 $500

1:800$000

360$000

3:000$000

18:503$000

1:000$000

2--Despesas Policiais

Vencimentos do Carcereiro 2:040$000
Para serviço de fiscalização de
veículos 2:040$000
ara diligencias policiais a ser-

,
viço do Municipic 500$000

3--Servieos Gerais

Iluminação publica
ara ampliação da rêde

Varredores de ruas

Jardineiro
Material e conservação dos jar
dins

Remoção do Lixo
Irrigação dr! ruas (chaufeur,
combustivel, etc.)

Licipesa dos mitorios públicos

24:000$000
6:000$000
3:360$000
2:760$000

1 :000$000
3:360$000

7:000$000
600$000

a)

I
I
I

I
a)

45:262$000
b)

24:514$500

1:000$UOO

4:580$UOO

48:080$000

I �OUreHI)

rb)
Professor da escola de Li
meeiro

c) Fiscal Rural

I d) Zelackr da Banca do Peixe
e) Guerde FIscal da Penha de

I !tapoeor.oi 576$000

I f) I-\gente Fiscal de Luiz Alves 1:800$000

§ IS· - Despesfts Eventuais

Para despesas não previstas,
mas indispeusaveis

6:000$000
4:200$000
3:600$000
1 :200$000
2:160$000

8:IJOO$000

8:000$000
2:000$000
1 :800$000
4:000$000

no montante de , " . , . ,

244:000$000 e atualmente
reduzido a 130:000$000:

Amortização
Juros 39:00o�000

26:000$000
13:000$000

20· DISTRITO -PENDA DE ITAPOCOROI'

§ I· Administra(!ão
I -Intendentt>:
a) Representação
11)- Agente Fiscal:
b) Vencimentos
c) 20010 sobre a arrecadação do

DIstrito
d) Material para expediente

§ 2· - Edueaeão

600$00J

3:300$000

400$000
500$000

Popular1:000$000
a) Vencimentos

do Di�trito
dos professores

8:640$000

141 :668$000 183:628$000 § 3- - Fisealisa�ão
o) Vencimentos do Guarda Fiscal 1 :200$000

§ 4·-Obras Públieas

a) Para atender as obras públicas
do Distrito 20:000$0005::60$0006:600$000

864$000
2:376$000
1:476$000

3· DISTRITO-LUIZ ALVES
§ 1·-Administraeão

I-Intendente:
a) Representação
II) Agente Fiscal:

13.692$000 b) Vencimentos
.

c) 20010 sêbre a arrecadação do
Distrito

d) Material para expediente

900$000

3:300$000

920$000
500$0(10

6:000$000 § 2.-Edoeaeão Popular6:000$000 a) Vencimentos dos professores
do Di�trito

DESPESAS REPBODUTIVAS
13:000$000

§ I- - Despesas Patrimoniais

Para a cobrança da Divida
Àtiva

Cemitaios públicos:
Vencimentos do zelador do
Cerniterio dd Fazenda

Material para conservação e

ampliação do Ccmiterio da
Fazenda

Conservação do Ctmiterio dI!
Praça da República (fechado)

Conservação do Cemiterio de
Navfga!lt�s

Conservação do Cemitel io de
Itaípava

Conservação do Ccmiterio de
Laranjeiras

- Auxilios diversos
Auxilio a Da. Maria Leonor
Claudio de Souza (Re�olllção
n. 227, de 2-10.934)

Iclem a Calixto Pedrim
Idem a Guarda Noturna
Idem ao Oficial de Justiça
Idem ao Escrivão Distrital de
ltajai

Idem a Cole!'oria Estadual des
ta Cidade para confecção
de lançamentos

1 °10 sôbre a receita ordinaria
para a construção de casas

de operari-s
Subvenção a Empresa de
Onibus de Domingos Merico

ubvenção a Associação das
Damas de Caridade
uxilio ao Leprosario do Es
tado

Auxilio ao Departamento das
Municipaiídades

§ 2··-Despesas
a) Pala aferição de balanças, pê

EOS e medidas
b) Agua:

Z�lador do Reservótorio da Fa-
I

zenaa

Zelador do Reservatorio da
Rassacada

Material para conservação e

ampliação dos ramars de
abastecimento

c) Mercacl,. Público:
Z�lbdor
Servente
Energia eletrica
Material e conservação

d) Mercado do Peixe Carne
Verde:

Zelador
Servente
Energia' eletrica
Material e conservação

,e) lvldtadoUl'o Publico:
Zelad(''\f
Servente
Material e conservação

�:'OOO$OOO

600$000

3:300$000

400$000
500$000

600$000

§ 3. -- Fisealisaeão
a) Vencimentos do Guarda Fiscbl 2:040$000

§ 4--Servleus gerais
a) Iluminação publica do

Distrito 600$000

2:400$000 § S·-Obras Pí.blieas
a) Para atender as obras publi

cas do Distrito 46:000$00024:740$000
4.000$000

200$000

200$000

200$000

4· --DISTRITO- .. ILROTA
§ I.--Administraeão

I) -Intendente:
a) Representação
Il)-Agente Fiscal:

I b) Vencimentos
c) 2001° sôbre a arrecadação

9· 2 $ 00
do Distrito

. 00 O
d) Material para expediente
e) Aluguel do telefone da

Intendencia

200$000

industriais

§ 2- Fisealisaeão
a l Vencimentos do Guarda

Fiscal 1 :200$000
§ a·--Edueaeão Popular

a) Vencimentos dos professo-
res do Distrito 6:480$000

§ 4·-Servieos g�rais
a) lluminacão publica do

Distrito 705$000
§ S·-Obras Públieas

750$000

360",�ooo

480$000

Art. 40,-A despesa mensal de cada verba 56 poderá ser

superior ao duodecimo, quando no mês ou mêses anteriores houver
sido inferior e de tal maneira que não ultrapasse o duodécimo
multiplicado pelo numero de mêses vencidos, salvo casos de força
maior expressamente autorizados pelo Prefeito.

Art. 5o·-Fica o Prefeito rvluni.::ipal autorisado a aplicar o

saldo que se verificar no exercicio de 1937 da f6rma que segue:
a)-Resgate de contas de 1937 e outras que não tenham

sido apresentadas nas épocas devidas;
b)-O restante secá aplicado em Obras Públicas.
Art. 70· -Revogam-se as disposições em contrário,
Mando portanto, a todos quanto pertencer o conhecimento e

execução da presente resolução que a cumpram e façam cu.nprir
tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Itajaí, em 12 de Janeiro de 1938.
Irineu Bornhausen Arnaldo José d'Oliveira

Prefeito Municipal Secretario Municipal

6:000$000

3:360$000
840$000
300$000

1:000$000

a) Para atender as obras
publicas do Distrito 6:215$000 20:000$000

687 :700$000

3:3&0$000
600$000
300$000

1:000$000

3:360$000
96J$000

2:400$000 25:070$000

DESPESá COM APLIf:;AÇÃO ESPECIAL

Q) fara os encargos do empres
timo «Construção da Ponte
da Redenção', emitido em

virtude da Resolução n' 503,
de 3-2-1929 e Leí Estadoal
n' 1612, de 29-9·1928,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VVA. ALICE DA COSTA
VAZ

Decorre hoje a data natalicia
da exma. sra. d. Alice da Costa
Vaz, viuva do nosso saudoso COIl

terraneo sr.' João Vax Sobrinho.
A aniversariante pela lhaneza

de seu trato e elevados sentimen
tO'1 cristãos conquistou grande
número de amizades, motivo por
que será hoje, por certo, muito
homenageada.

MAJOR T�EOPOLDO DINIZ

Transcorre hoje o dia do ani
versario natalício do nosso esti
mado conterraneo sr. major Leo
poldo Diniz.

PROF. AI:FINO FLORES

Faz anos hoje o professor es

tadual aposentado sr. Altino Cor
sino da SilY8 Flôres, diretor do
jornal <O Estado».

MAJOR EDUARDO HORN

A data de hoje assinala a pas
sagem do aniversario natalicio
tio nosso distinto conterraneo ca

pitalista sr, major Eduardo Horn,
acatado comerciante e figura
grandemente estimada nesta ca

pital.

SRA. JANDIRA DlNIZ

DefIue na data de hoje o ani
versario natalício da exma. sra.

d. Jandira Diniz, esposa do nos

so conterraneo Frederico de Diniz.

ARNOLDO CUNEO

Faz anos hoje o sr. Arnoldo
Cunee, habil cirurgião dentista e

Presidente da, Associação dos
Dentistas nesta Capital.
FAZEM ANOS HOJE:

-

a senhorinha Nair Porto, fi
lha do sr. Juvenal Porto, fiscal
de armas;
li exma. sra. d. Dorvalina Gou

lart;
a exma. sra. d. Maria Lobato

di Concilio;
a galante menina Carmen, fi

lha do sr. dr. José Moellmann.

GENTE NOVA

Está em festas o lar dCil nosso
estilpado conterraneo sr. Orlando
Cunha, diligente funcionario da
firma Carlos Hoepcke SyA, pelo
nascimento de uma linda menina.

festival do "Praia
Clube"

A diretoria do PRAIA CLUBE
collvlda a todos os que assinaram
o LIVRO DE OURO, aos seus as

sodados, a08 clubes da capital, ás
autoridades e ao povo para assis'
--tirent ã KERMESSE que se reali-

- sarA ,",O próximo domingo na PRAIA
DA SAt1DADB, nos terrenos do clu
be e á noite, a SOIREE oferecida I·aos seus 8ocios no CLUBE 14 DE
_OUTUBRO.

_ A KERMESSE terá inicio ás 6
horas da manhã. No local funcio
narã sortido bar restaurante.

.. _�_ _.-.._.---_ .

Mais
fItW

�xecuçoes
MOSCOU,3 - Três pessoas

foram entem executadas sob á

acusação de haverem defrauda
d6 e eometido átos de sabata-

-

gem contra a organização de for-
-

necimentQs ao operariado de uma

região carbonifera da Siberia
Oriental.
De acôrdo com a sentença do

Tribunal, os acusados desviaram
400.000 rublos da referida orga
nização e retardaram proposita
dsmElnte uma entrada de pão.

RETIFI(;ADO O
TRATADO

RIO, 3-Foi baixado um de
creto ratificando o traliado de
amisade entre o Brasil e o Afa

gnistão, firmado em Ankara, em
- 20 de fevereiro de 1933.

....J. 'l'i';�....
, ...�,.:.............f.�"'··

,-

A VOZ DO POVOProcedente da cidade, de Ti
jucas, chegou á esta capital o

sr. Alfredo Xavier, inspetor es

colar.
�Iinistl·o Souza Costa IF E' R A
PORTO ALEGRE, 3 - O

ministro Souza Costa seguirá, ho
je, para Pelotas, afim de assistir
á inauguração do novo edificio da

Depois de 37 anos de serviços assí- Alfandega daquela cidade, deven
nalados ã causa publica, no desem- do estar no Rio, segundo decla
penho, por vezes, de missões alta
mente espinhosas, em que a pru-

rou aos jornalistas, no próximo
dencía tinha que irmanar-se á ener- dia 7 do corrente. RIO, 3 - Telegrama de Campo Largo, pediu á policia
gia, requereu, ontem, a sua aposen- desta capital a presença de um médico legista para proceder exa-
tadoría, o velho educacíonísta, atual ---------- I
diretor da Biblioteca Publica, sr, 1

me cac averico numa criança de 7 mêses que amanhecêra morta.

Major Fernand� Machado Vieira. LOTERIA DO ESTA ...
Imediatamente seguiu para aquele local o médico especialista que,

Comnetentíssírno como protessor, ali chegado, se dirigiu á casa de Orestes Ribeiro U05 Santos, tam-
Inegualavel em.

zêío como

funciona-,
D6 DE SANTA bem conhecido pelo nome de Preto, onde se achava o pequenino

rio, abre-se a sua vida a nossos (;ATARINA cada ver.
olhos, como um evangelho repleto ,

de iluminuras, fonte preciosa de R It d ti
O medico legista, que [ui o elr. Julio Moreira, realizou a

Uções a serem seguidas pelos vín- eSQ a o os pre- necropsia, constatando como «causa-mortis », fratura dos ossos da
douros. mios maiores" da ex- cabêça.
Foram 37 anos de labor fecundo, t

-

d
�

t I D t d
.

1 d d I d I d
assentes sobre. o pedestal vigoroso ra-:ao e on em .' ean e

.

a gravI.( a e o caso ro':.,e a a pe o exame ca a-

duma honestrdarte Inconrundível, venco, o dr. Julio Moreira, em colaboração com o delegado \ de
realçando as imaculas virtudes de 2478 100:000$000 I policia local, procurou saber dos pormenores ela mJI'Le da crianci-
um grande _carater e de um magna- 7623 8:000$000 I nha e verificou com surpreza que o pae da mesma fugíra.
nimo coraçao.

7277 4:000$000 I Ciêntificado da fuga intempestiva de Oreste Ribeiro dos

1394 2:000$000 Santos, o delegado de Campo Largo prendeu a mãe de Dalila,
2't94 2:000$000 (era este o nome da infeliz menina) e a mesma nada revelou até

2008 1 :000$000 agora sobre o paradeiro de seu marido,

3513 1 :000$000 A policia soube, porém, q ue a noi te de an te-ontem para

9956 1:000$000/·
ontem, nrestfl pissará em formidáveis libações alooolicas, indo pa-

10240 1:000$000 ra a Cdi:Hl CIli co.upleto estado de ernbriaguês. -

TOKIO. 3 - O govêrno japo- Considerando este fato e fazendo um restrospet,o na viria

nês vai enviar a Berlim e Lon- O numero 7623 foi vendido na desregrada de Preto, que não é das mais recomendáveis, a policia
dres um emissário, afim de soli- vila de Imhituba e o numero chegou a conclusão que se trata de um parricídio feroz e abomi

dificar o pacto anti-Komintern e 2494 na cidade de Araranguú. navel ,

apresentar varias medidas a se- Os demais numeros sabe-se terem A policia procura, com grande interesse, prender o pae de

F I H' I d C
. I

rem tomadas no sentido de evitar sido adquiridos por pessôas resi- Dalila.
a eceu, no o�plta' e an- a difusão da" teorias bolchevistas. dentes da cidade do Ilio de Ja-

----

dade, o sr, Herciho Goulart. �JI t
·

d f � & �

Seu sepultamento realizou-sel___________ neiro. ['nOn eplo . OS .� u.nm. � �.�)pan�
ôntem, ás 12 horas, no cemiterio D 1!1! til"

III e e

Público.
-

EJ;lseo procura recons n�ulr oenanos gnu a

a tragedla RI@" 3 _ _ UI:lill. des-
fj O sr. Interventor assinou de- pach@ deMataI infor-

ereto 9determinando que dentro �l� havel'l.· aU ehega ...

em três mêses, após o terminio
do periodo estabelecido no art.

d@ @ anlhuJo.lJ.· ihlUaflUv
40, do decreto n. 31. de 29 de §t@li»ani� O qmt.lld apre..

Maio de 1934, e sob pena de sentiU um !in·on'�Juldo
desconte mensal de 20% sôbre [etl"il1neuto no in&a�o
os vencimentos, deverá o Iuncio- dire.llto e vari.as quei..nario, deste que efetivo e remu-

np,rado pela fazenda estadual, ins-
jna(iGi�a§ pelo I"ôsío"

crever-se no Montepio dos Fun. ê§peei.;dmente na o-

cionarios Públicos do Estado. l"êUll.a esquel·d.a ..

�hegou tambem ao
-_.----

porto de Natai� o ea-

davel!.� do telegll.��dis
ta J�u·i@� o qual f9i
renullvido para iii) Ill.e

ci"oteil.�io!l seguido de
grande acoiupanlIa
loento.

Maj. Fernan
do Machado

ANAHliChegou a esta capital o sr.

Alcides ToJentino, funcionario
federal na cidade de Itajaí.
OUTROS PARTEM delatou o

AlI.

mesesRelação dos passageiros que
viajaram para o norte do Esta
do pela Viação Cruzeiro Ltda:
Erotides Lopes, Helio Cintra No
gueira, Clarice Souza, Ací Ocam
po Alves, João Santos Junior,
João Brunn, Carlos Fúrias, Ar
noldo Lut.z, Timoteo Alves, Gui
lherme Varela, Tolentino dos
Santos, Cesar Ferreira, Laudeli
no Costa, Mario Miranda, Cruz
Lima e tte. Leonidas Herberst.

ENFERMOS

IDELFONSO LINHARES

Foi recolhido a um quarto re

servado, no Hospital de Carida
de, o nosso estimado conterraneo,
sr. Idelfonso Linhares, funciona
rio do Telegrafo Nacional. Para solidificar o

facto anti..KominternFALECIMENTOS

Faleceu em sua residencia á
rua Joinvile n. 9, a sta. Maria
Aires da Luz. Seu sepultamento
realizou-se ôntem, ás 10 horas,
no cemitério Público.

--_ --_._-------_ .._----_---------

�fais um desastre
LONDRES, 3-Ha noticias

de haver-se registrado esta tarde
um grande desastre aviatorio em

um aVIa0, de passageiros, que
voava em pleno oceano, ref>ultan
do a morte não só dos tripulan
tes como de todos os passagei
ros,

RIO, 3 - O coronel AtiJio Bisco declarou-nos que, possivel
mente, o aparelho de Stopani 'pousára no Atlant.ico, rumando para

Natal a uma velocidade de 40 qu ilomet.ros horários, afim de atingir
a costa e reparar o defeito assinalado na élice esquerda. Durante o

percurso, porém, um golpe da fatalidade fez o avião ser atingido
por um vagalhão, originando-se a capotagem, seguida do incendio.

A adversidade transformbu, assim, um incidente comum na avia.ção,
numa catastrofe. Quatro camaradas morreram, constituindo a gene
rosa e periodica contribuição de sangue que a aviação mundial exi

ge para a conquista do céu.
Concluiu Biseo dizendo que« ii aviação fascista não se detem

deante da rudeza do destino. Não chora os seus mortos, senão que
sente exaltada para novas arremetidas pela conquista de novas glo
rias». Inspetoria de

Veiculos e

Tra.1sito
----_._--

Bruno
Mussolini

Cap. .,1
1_-

io TEMPO
RIO, 3 - Devido á quéda de Iu.ma faisca! cêrca de 700 r�siden- Departamento de Aé.

CIaS, no bmrro do MeJer, Ílcaram
I i�· -I

privadas de comunicações telefo- ronant ea IV)

nicas.
'

Bóletim diário da Esta-

ção Aérov.clin1atológjca

SEM CO�IUNI..
CAÇÕES

ROMA, 3 - Foi hoje publi
cada oficialmente a promoção do
tenente Bruno Mussolini, ao pos
to de capitão da organização pa
ra-militar « Giovaní Fascisti ».

O sr. Interventor Federal assi
nou, ôntem, decreto creando a

Inspetoria ele Veículos e Transi··

1 to, cujo quadro de funcionários é
Previsões par'l o período das I' composto de um inspetor geral,

18 horas de ontem ás 18 horas um escriturário e três inspetores
de hoje: de veículos.

Tempo-Instavel com chuvas

Temperatura-Estavel á noite
e em elevação de dia.
Ventos - Variavel, r�edomi

nando os do quadt'inLe léste,
frescos por vezes.

As temperaturas mdremas de
ontem, foram: raaxima 26.1 e mi
nima 21.2 registradas, respecti
vamente' ás 10.50 e 0.80 horas.

E b
..

t· h
Chuva de

m alxa fiZ � ega.. granitoda ao RIO I BELO HORIZONTE, 3-A's
16 horas desencadeou-se sôbre

RIO 3 Cl- b
. I 03La capital violenLissimo tempo-

. I'
-

d"egou, oJe, a esta ral, com chuva8 e trovoadas.
caplLa, proce ente de Londres, a O L I f

.

h d
d b· dR' d empora OI acompan a I)

esposa o em 8lxa 01' egIs e d 't d'd sua"
Oliveira.

e gram o, que
_

eVl o �s �

!
grandes proporçoes destrUiu va _

I 1_,io_s_'_L_el_h_a_d_o_s. ,

Conselho Ceie Antenor T.
'E' d I MesquitaIE e era BELO HORIZONTE, 3-0 sr!

Governador Benedito Valadares
do {;omereio ExteriolO ordenou que o seu ajudante de

ordens vísitasse o coronel Ante
nor Taulois de Mesquita, aqui
chegado afim de comandai' um

dos batalhões aquartelados nesta

capital.

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICA

t:.x-aslistente do serviço de Gin'cnlogia dos Hopitais:
la Gambôa, Fendal;rão GaffJé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intellla do séllviço de Pediatri:1 da Puhdinica
de Botafogo

lJOENç;AS DE SENHORAS E CRIA,NÇAS
Consultorio: Rua Trajano n· 12 -Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 S horas

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINl\

"'1:\ ..........-

E N I A
S O' p A R A (; O N c O R B

ImbúiaEstilo 1938 - Toda

O diretor do Tesouro do Es
tado, está, intimando, por edital,
ao 40. eseriturario Teodoro Mi
roski, 1:1 se apresentar, dentro do

prazo de tr nta dias, na Coletoria
em Passarinhos, aflm de assumÍc'
as funções de coletor, para a

qual foi designado.

Salas de Jantar -

1:40(:;)$000
- CONFORTAVEISLINDAS

MOOEL.AR
SOLIDAS RIO, 3-No palacio Itamaratí,

sob a presidencia do Chefe da
Nação e com a presença de
todos os ministros, instalou-se
hoje o Conselho Federal do Co
mercio no Extêrior.Ana ASSUMIR

CARGO
SEUVA'

I

Partiu para o Japão \ 10 uzinas

\ VITORIA, 3-0 interventor

RIO, 3 - Pelo, «Lipari» par- federal, sr. P�naro BI�y, baixou

tiu ontem para o Japão o sr. decreto por mtermedIO da Se

Ruí Pinheiro Guimarães, primei- cretaria da Agricultura, creando

ro secretario da Legação de nos- mais 10 uzinas de beneficiamen-

so país em Tokio. to da mandioca.

MANOBRAS
I

INGLEZ1-t..S
• •

CISmlCOAbalo
IENA, S. - O observador lo

cal registrou um fortissimo aba

lo oismico com epil:entro prova
vel no pacifico, nas proximidades
de Alaska.

SINGAPURA, 3 - Tiveram,
hoje, inicio aqui, as grandes �a
nobras militares das tropas In

glezas.

_ ••
-". .. ,.·:.-.04

.
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