
I Ilha,
A intentona inte�ralista

em São Paulo

o l11inistro das Relações Exteriores do Brasil, sr. Osvaldo
deixou de atender á reclal11ação diplolllatica da Aleananha.

Ara-

A GA ETA
---_._-----------------

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI

J A I R 41) .cALLADO

Florianopons, Sexta-feira, 25 de Março de 1938 INUMERO 1114

Serviço Médico da
Aviação Militar .�

'.c )�
,

,Vai passando bem
.

RIO, 24-A viuva Nilo Peça
nha recebeu um telegrama do em-

. baixador Alcebiades Peçanha, fe
rido ha dias em Barcelona, por
ocasião de um bombardeio nacio
nalista, dizendo que vai passando
bem.

NO'70 comandante da
Policia Militar

RIO, 24-Divulga-se que o co

ronel Edgard Facól, tendo sido
convidado, aceitou o cargo de
comandante da Policia Militar do
Distrito Federal, NU substituição
ao general Pinto Guedes, que irá
comandar urna Brigada.
----------_._-, .. _- ---

Os americallos oen
I}aram as ilhas de

:
{;anton e tiderburry

I

Sra. Beatriz Pederneiras Damos

HONLULU, 21 Acaba de c:h�·
fiar aqui a força expedicionarla
americana, que ocupou as ilhal
Canton e Eerburry, onde foi sole
nemente hasteada a bandeira doa
Estados Unidos.

Gravissimo desastre
de trem

CRUZ ALTA, 24-0 rápido
paulista n. 4, puxado pela loco
motiva 523, ao atingir o quilo
metro 177, próximo á Estação de
Lagoão, neste municipio teve toda
a composição virada, com exéep
ção da. locomotiva.
Em consequencia do impressio

nante desastre, sairam feridas .22
pessôas, verificando-se a merte d,
um dos fiscais do trem. "I �. •
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A GAZETA

Fina·lmente,
encontro entre
Avaí e Iris.

REMO
Na excursão feita pelo Avai.

á vizinha cidade de Blumenau, o

a.mista esportivo que acompanhou
a embaixada, teve o prazer de

apreciar diversas guarnições do
America treinar e por liso êle
p6de CODstatar a .verdade que eu

aqui 'di�o, ambas bem remadas.
treinam com afinco para brilhar
na próxima !regata.
O . 4. do out-rigger está em

caso

o Avai aceitou o jogo
com o Iris

Patesko, Martin e
'

Peraclo foram exa-.
minados

RIO, 24-0s jogadores Pe
racio, Patesko e Martin, foram
submetidos a exame médico no

Centro de Educação Fisica. T0-

dos estão em baas condições fisi-

Dt\mingo estava na iminencia
de passar em branco, entretanto

o Avai jogará com o Iri3.
Será uma partida ótima, pois

ambos os esquadrões se acham
treinadissimos � em bôa fôrma.

Floiianopolis, 25-3-193&

o E S PO'RTIVA' "

REDA.TOR: . Carlos L. da Luz

teremos o esperado
representativas do·

domingo
.

as equipes

Clem�nte di.z que t
fórma e 05 clubes da capit�1

confia na vltoria se precavenham, senão o Ameri-
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-

Na prefeitura de Urussao�a, O sr. presidente Getulio Var-O t '> d ca levará tudo com a prc�ença do inspetor es-
d M

n cm a car e, o nosso repor-· MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO. gas, assinou na pasta i) inis-
d I I I O contraste que existe entre o colar sr , Hoffrnanl}, teve logarter passan o casua mente pe as

. "t�rio da Justiça e Negocios In- ..

imediações da oficina Ford, depa-I �mer!ca e. os clubes desta ca- CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- uma reunião ele todos os proles- tenores, o Decreto-Lei no. 327,
rou com o volante que irá repre- pital e senslvel.,. RAÇÃO E SEM DOR

I
seres municipais, sendo tratados

de 14 do eorrente, declarando
t E d ' . Emquanto que Ia predomina o I·mportantes assuntos de interesse

"Jsen ar o nosso sta o na próxima . em dif ;'on;bili dacl! os uizes SUocorrida automobilistica a ser rea- entusiasmo e a bôa vontade, e os CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado. geral do I ensino.
_ _ bstitutos du extinta Justiça Fede-I b ilhé diariamente das 5 ás 7 da tardelizaõa em Porto Alegre. cu e� I eos não se mexem e

Motocicleta N. S. U'lraJ, pelo tempo que faltelr paraCumprimentamos Clemente Ro- nem tão pouco mostram uma po-

�==================::===�1 I f de

Vende-se uma, nova, com lP qua oram nornea os ou re-
vere, e muito delicadamente nos

ntinha de coragem. d id
.

E' h .
12 112 H. P.-4 n.udanças, 4 con UZl (!IS, com os vencimentos

concedeu uma interessante entre- vergon aso que o remo da "

I
-'

d',

" tempo, consumia do 1 litro de proporcronais aos anes e servi-
vista. nossa capital, depois de tantos

B d B i9l'1d b ·Ih
-

d anco '" ra � !II I gasolina em ,40 quilomentros. Iço.Interrogado a respeito do carro
anos e ri antes vitorias esapa- U � ., _

I
-

t- h t PVre-erÇoe de ocasião,

12 Tom.ada deê e respondeu: rece assim ao vergon osamen e.
"

E'
. .

tratar, a rua TI1,jano,--O carro não podia ser me. preciso pOIS, que 05 orien-
d J Ierid I b I C Ii I 101' nOO'ilO�$OOO Floríanopolis conta'S·'Íhor, e agora com os melhoramen- ta ores os re eu os cu es, reso - ap \a ,,,.u • t.I

tOI êle desenvolve uma velocidade vam a situação, para não enver- Furado d, reserva 259.746:100hon
bôa, o necessario para brilhar na gonhar os seus torcedores.

prova. .(Um amigo do Remo)
-E sobre a prova? Esporte--Sobre a prova tenho a rli· _JO rn a I

zer
.

pouca coisa. Já conheço al
guns volantes gaúchos e sei quan-

Serão real ízadas do-
to êles são valantes, entre os quais mingo, em S. Paulo,
Young e Nascimento. Correrei as elimlnatorlas do
com esperança e espero fazer uma Campeonato de
bôa figura, para elevar bem alto Natação
o nome da nossa querida terra. S PAULO 24 N ,.

. ,- o proxI--E qual é o seu companhei- mo domingo, serão realizados com
r.� inicio ás 14,30 horas. na piscina-A vez passada, quando cor- do Germania, as e1iminatorias do
rl DO raide Montevidéo-Rio, levei Campeonato de Natação desta
Hafael Linhares, e acho que êle temporada. O Campeonato de
irá novamente si aceitar o meu S'alto, bem como as finais do Cam
convite.

peonato de Natação serão reali-
-Mais alguma coisa a decla- zadas no dia '3 de abril, tambémrar?

na piscina do G,-rmania, ás ge 15
-Não, por hoje chega, porque horas, respectivamente.tenho que dar alguns retoques no

carro e experimenta-lo.
Agradecido, o nosso reporter

alradece a gentileza de Revere e

eoavencido ao mesmo tempo, que
Rovere brilhará no Circuito.

Dr. Camará Martins

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O 'PAIZ
AGENCIA LOC,."�L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com J ..I)S (CO!VlERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep. Iímttados (límíte de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 1 O�OOO$) 4% ala
Dep. de aviso prévío (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancfas).
com avtso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% ala
5% 4:

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo � p-oporcíonal,

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

4% a. a.

5% <:

fReunião de Em disponi ..
! professo res bilidade'

Desern ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

o Tribunal de Contas, to
mando conhecimento dos proces-
1I0S de tornaria de contas, julgou
boas, considerando quite para

Rua Trajado no. �9 c�m a Fazenda Naciona�, expe-

___________. J dmd.o a com�etent.e ProVisão aos

- _- segurares funcionarios:
Irmandade do Se- I Alvaro Pinto da Costa Carnei· .

nhor Jesns dos Pas- ro escrivão, servindo de admi
sos e Hospital de nistrador da Mêsa de Rendas

�aridade Federais em Laguna, Manoel
Sebastiâo Schlichting e Gil Ama
ral. coletor e escrivão em Bom
Retiro, a contar de 1 a 3 1 de

A l\ dministração do Hosp-! dezembro de 1936; Osvaldo
tal de Caridade desta Capita'l Schutei da Silva, agente do cor.

avisa aos interessados, que o Ir- reio em Campo Alegre, a contaf.
u.ão Procurador Geral atenderá de 30 de Novembro de 1933 a

a todos quantos tenham negócios 11 de Outubro de 1935: Ola
a tratar com o mesmo Hospital, viano Henrique Cardoso, agente
todos os dias uteis, com excep- postal-telegralico em Gaspar, a

ção dos sabados, das 14 as I 5 contar de 14 de
.

Novembro de
horas, á t->raça 15 de Novembro f 1931 a 28 de Fevereiro de
no. 16, loja. 1933.
I' A AMDINJSTRAÇAO

EDITAL

Internal.unal Machinery ConlpailJ'

Engenheiros importadores .. Rio
Sra. Agricul-t::ores e Industriais!

.Jlumentl! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS A'3 INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos a.o Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

Foram apo·
sentadas

O sr. presidente da Republi.
ca, tendo em vista o art. 91 ,

letra A, da Constituição, assinou
decreto aposentando, compulsoria
mente, os doutores })ão Paulo
Barbosa Lima e Edmundo da

J Veiga, no cargo de Ministro to

gado do Supremo Tribunal Mi
iitar, visto terem atingido á idade
fixada no referido artigo; Nome
ando para substituil-os, os du.
Joaquim Pedro Salgado Filho e

João Facheco de Oliveira.

J...
r

Resu itados das pro
vas de natação
LIMA, 24 _:_Com os resulta

dos das provas rea)izada�. é a Sf

guinte a colocação dos concurren

tes ao Campeonato Sul-America·
no de Natação:
I'-Argentina, 58 pontos; 2'

-Brasil, 34 pontos; 3'-Perú,
32 pontos; 4'-Chile, 24 pontos;

,

S·-Equador, 16 pontos; 6'
Uruguai, I O ponto�.
A contagem para mergulhos,

(�altos ornamentais). é a seguinte:
l·-Argentina. 18, I pontos; 2-
- Perú, 168,2 pontos; 3··-Uru·
guai, 62 pontos. ---_.. _

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis

�.._���_, •• _ .. ,w.' .. -� .....�_-� _-- ._._, •• ,_� •• __ .•• _ - "-'-"j-'�' _o; "T;"_"---".-. ,- ..

:.r....

"

Leihorns
Ternos e casais de frango�

de alta linhagem
Pedidos pelo Telefone M.777

Trindade

<I>
." $f.!.
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RUA FELIPE SC,·J\tI'l:DT N. 5

��R���-�--t�:������t������lrA OPEROSID�A�D�E�D�O�P�R�E�F�f��IT�o�'���--E�--�-n-s�-��� um

� e� I�..!.� II! o S "'1�AMONIA SR. RODOLFO I:'\OFFKE quartel em Blll-
� A revista DIPLOMATISCHE POLITISCHE KORRES- �' menau
�� PONDENZ faz-se êco de uns resentimentos existentes contra �. 'habitantes, é, já de si, um fator
�� o gC"erro do B:'8sil, porque este não tem reprimido com �t!J j de progresso no campo economi- ft sr, r""'t",n«m-t",r Nerêu
.�1 mão forte as medidas "anti-germanicas" em nosso território. �1lI1

I
'UI � h. '"

.� "

\ co,
a atuação do seu atual ad- D

•
..,,,. ...,"',� "'G.Sil"""""'.�' n,,,"'" de..

:� F0ue l.aver (,S resentimentos. Mas as razões pura êles u� I
I

n .... ,. •..,_ ""_ •••�""" .......

•• .

d b
1'1 ministrador, va e, por seu turno,

- ,� i' ".... �..,. .. ::�"'iI. ""

'i�: francamente são Ignora as, a menos que as . !JSi',·nrmos. em lM1
'

f' d ·'r'" o� e' ""·!!",blr', .ihí"....I .... �

''': �� 'I como segurança, e e�Iv� esse p.:'o-
.., .. cl. ., ""' .... '.0.... .'

� alguma Iahula do Lafontaine. UN LOUP ET UN AGNEAU ...

r.", gTesso, por s=r msprraca nos prm- adquirir por 73!�7ü$OOO c
�� E não será mais do que isto querer justificá-los com "8GOn- �; i cipios dignificantes da honradez, doar a lhll�ão, p�r ��lter..
�� tecimentos recentes" em Estados do sul do j-aís. i! 1 "'1 d ..!I

" blí �'11 I da cornpetencia e ao ze o, . o 0- medro do r.,lIira�s:t1l\"�,,) ua
IW, Lá onde se pu rca a revista tão melindrada pôde sa- 'ii, f

. , R.. ".�.

I
peroso pre eito que e o sr. 0- ""uerra. �.una f.lc-';;:a de ter�

H ber-se desses aoontecímentos recentes". No Brasil êles são �! dolfo Koffke, auxiliado pelo va-
U ,.

riol1 inteirarrente desconhecidos, ii menos que, sem serem recen- r.� I [Ior inconfundível do sr. Ibá Reis, 1I'3S, na dd1ade de 1ii5{!.jitne..
� tes, as medidas policiais que Santa Catarina adotou contra �

I d
. .

I ""a·· �'ilall-'a a (...",.,.,.-"' ..... 11':;<'"
rfj1 '-. ihgente secretario (a municipa- •• """ Ii"" '�"'H::'t.. ':�"'."'"
II� integralistas de camisa verde e camisa parda possam ser os � Ilidade. t da um quarte] do Exe�'c��
� motivos da queixa veiculada. � I �CA"I!R""�-":.-T{t)·A��!'ZWE".�S�' tlao·CaªdSae(irnee.di':i:C34:l10 naaue-
� Nenhum alemão que viva a vida de trabalho em nossa M ..,.

T "11

c� terra poderá alegar opressão de qualquer espécie, num meio �
1..1 em que a liberdade chega ao ponto de facilitar certos exces- I� d �
[W

S08 de estranjeiros menos trena os nas obrigações das leis � D�..

'lA· � IA�� de hospitalidade. � U Li'
� Mas a revista fala em "populações alemãs". E se nelas 'W
� fala, com a idéia da existencia aqui de minorias, l1evemos �
� responder-lhe que nas plagas americanas não existem minorias 'ij

no sentido europeu nem em qualquer sentido. Quem neste ��I\'ij continente vive e prospera, do Canadá ao Cabo Horn, é ci- �
W �
�� dadão do 'país de escolha e a sua prole, em que pesem teses I!'!I

� absoletas e inadmissiveis, está sujeita ao JUS SOLIS que é �
ij o único principio reconhecido e vitorioso. Está sujeita e o �'
�� reconhece. 1�'T O Prefeito 80Jolfo Koffke Em última exibição:

I Deste modo, procurar 'u;:' :,elexto de tal ordem, para
I

_ Hamonia, ' um dos munici-j' Se o municipio de Hamonia, I �;� i��m:::�:�i���lt��:�:i
� justificar resentimentos que precisam de ter outro fundamen-I Pl?S catarmen�es, recen!emente I

pela exu.b�rancla das sus terras e el;nco dePci�ema rádio e teatro
� to que 'não o da inverdade, sería ridiculo, se não tivesse al- II criado, que mais se te� Imposto pelo espírito afanoso dos seus PINTANDO O SETE.
li guma coisa de trágico, nas intenções que mal encobre. � pelo se� surto economIcu.e de Preço-1$500.

I (Do CORREIO DA MANHÃ, de 23 do corrente.) I :�VC��II�:fto tanto material co- -;:--
..

C--u---I-t--u-*r--a----d--o-- �INES ��ROADOS
�""--:iiiC�"""'�"_""""""""��=-""'-""'" ' .._"" ...._ -.r_ Para tanto, muito contribuiu o íillll
-_...... - � ...._.....-...-........"...._. -- , ..- - ..",.. __..._..

d d f" d I Imo o e como OI OrIenta a, 0-
•

go de inicio, a sua organização I m IIhOadministrativa, pelo !leu primeiro I
prefeito, sr. Leopoldo M0nich,'
que com raro descortinio e com- I RIO, 24. Despachando, o�teIt1t

d
.., . I com o presIdente da Republica, o

prova a �ompete�cIa, lmprI�lllU, ministro da Agdcultura combinou
aos negoClos publIcos uma orIen-1 medidas para a intensificação da ROYAL, ás 7 e 8,30 horas:
tação equilibrada, denunciadora cultura do. milho em div.ers<!_s pon- UM GAROTO DE OUALI-
do seu valor e dos seus conheci· tos do paIz, dada a aceItaçao que DADE com Freddie B�rtholo-

b'l' vem tendo na Europa, prinCiPal.,
'

mentos de conta lIsta. mente na Alemanha, que importou meu.

Basta recordar, que sendo o 12.158.000 toneladas 110 ano de 1937. Preço-l$500.
total da divida comolidada do I
municipio de Hamonia, para com I
o de Blumenau, de 163:000$000, I
logo em 1934, o prefei�o Leopol· I

do Rio de Janeiro do Monich, pagou 16:000$000,
por amortização.
Substituido no cargo, pelo sr.

Rodolfo Koffke, cuja honradez e

dinamismo o impozeram, desde
logo, á admiração geral de toda
a população, este, por sua vez,'
pagou em 1935 e 1936, a impnr
taneia de 50:600$000, relativa a

amortizações e adiantamento, re

velando, de tal modo, o escru-

puloso carinho com que orientou �

a sua fecunda administração. 1No ano de 1937, foi paga pelo I
prefeito Frederico Schmidt a pres
tação de 16:300$000, para no a-

no corrente, assumindo de novo a

prefeitura o sr. Rodolfo Koffke,
voltar a dar uma demonstração
evidente da sua operosidade, com
o pagamento, por adeantamento"
de mais 40:000$000. I

• I

Assim, em tão curto praso, en-
'

de contra-se a divida consolidada do,
municipio de Hamonia, para com'
o de Blumenau, reduzida a ....

I

39:800$000, quantia esta que o

sr. Rodolfo Koffke pretende li

quidar no presente exercicio, fi

cando, de tal !>orte, o municipio
de Hamonia livre de qualquer

.,

divida consolidada ou flutuante.
O estado promissor do munici

pio, patenteia-se no seu orça
mento para 1938.
Por êle, foi a receita orçada

em 190:000$000 e a despesa fe
xada em igual quantia, distribuida
pelas seguintes verbas:
Administração e

GA�ETA ,_,

SALAO PROGRE!SSO,_-l O
----- ._------------

Unico !�
Dia :31 �IN�OENTA �ONTOS da "nos§1!l loteria"

Jogam apenas 15 milhares Inteire. 15$000

Csmara do R,�ajusw
tamento

Ean 9$0 quilociclos
������������������---.���

Oueam hoje pela

PilE-H, Sociedade

Rádio Nacional

Programa diurno

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de ginastica
pelo prof. Osvaldo Diniz Magalhães

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 18.00 - Programas' variad0s.

Programa noturno

, r

f�

DAS 18.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

com

Orquestra àe Danso!.'!
RegIonal OI<: Pereirí.l filho
RaOamlÍs e seu 5wing flve
Romeu 6hipaman e sua orquestra

Concertos
Eduarõo Patanê e sua Tlpica Corrlentes

Fiscalisação
Divida Passiva
Educação Popular
Hígiene e Assisten
eis Publica
Agricultura e Pe
cuaria
Despesas Policiais
e Judiciarias
Serviços Gerais
Auxilios Diversos
Eventual
Obras Publicas
Despesas Reprodu
tivas

A's horas certas, Jornais falados com no

ticias em primeira mão, fornecidas pela ANal·
TE. e oferta da Casa .. uimarães Ltda.

A's 21'30 - CAHCÃO DO DIA - por La
martlne Babo, escrita e Interpretada; uma

oferta do DRAGÃO. .

A's 21.40 - no TEATRO Em CASA - a peça
"O 6UARANY", extralOa do romance (lo
mesmo nome em 4 atos e 6 quadros, p,,·la Cio.
de Teatro da Hacionol, com: Celso 6uima

rães, Abel Pera, Roõolfo mover, Altino Di
niz 'Arnalôo Coutinho, Antonio Laio. Paulo
fer'ráz, Armando Curvai. Violeta Ferraz.
Amella de Oviveira. Ismenia das Santos

e olga t-Iobre'

46:400$000 !
22:285$000
24:925$000

7:240$000

2:620$000 ,
3:600$000
7:733$200
4:014$000
6:307$600
63:557$700

1:317$500
190:000$000

23 hs. rLUB DOS fnHTASmA5
martine Baba e Silulno Heto

com La-

5plraRer - Oõuvalôo Cozzl

AMANHA ALVARENGA E RANCHINHO
MAURO DE OLIVEIRA
NUNO ROLAND
LINDA BATISTA

n,s Z140 no Tf'ATRO Em CA5A a come

aia ô� Abel Hermart e Vves mlranõa "A
HEr.:"AHCH 8A CRIADA". pela C!a. Oe
Teatro ôu Hacional.

NO DIA 10. DE ABRIL: ESTREIA DE ALMIRANTE.

cinemas

RIO, 24 A camara do Reajm}
tamento julgou, em data de hoje,
os seguintes processos: Tapes, cre
dor, Oscar Metzrnbacher; devedor,
Manoel Dias Fer!'eira, denegado,
São Jeronimo, credor, Banco Regio
nal do Rio Grande do Sul; devedor,
Gerrniniano de Araujo Ramos: con
cedidos 16:000$000.

A'S 7,30 HORAS:

Quer ir assistir o

Circuito farrou
pilha?REX, ás 7,30 horas:

JARDIM DE ALLAH, com

Marlene Dietrich e Charles Boyer
Preços: 2$500 e 2$000

José de Freitas (Bonéco), chau
feur proprietario da limousine 244,
pretende ir a Porto Alegre assis·
til' a grande prova a realizar-se
em 10 de Abril vindouro. Aceita
5 passageiros, O::i interessados: po
dem procurá-lo no ponto de auto-,
moveis.

=--=�C'OSI"H' ._------

------

AS=--

LAQUEA AS
EM

PI N HO

desde 250 000

MOVEIS

GUEL

Caixa 'Postal, 19

Curitiba Esi. do Paraná

João Pinto �aixa Postal 37

Representantes nesta capital

MACHADO (1' Cia.
Rua

, ,�

.'
,

_.
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; Adolar SChWtliB�I�= I�IIDr.
I Endereço Telegr.: DOLI \ ,

- Caixa Po,tál, 32I S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

1
; ! ---.-;"

�. Sarnara IISlmoes I

;AGENCIA DE VAPORES

C�mpanhia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo'" Frío í
Vandenbrando & Cia.--Santos
ViAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (JoinviJe) E': SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dtréta- -

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

,,' I ' tOtdo'as as

t
espécies

.

de madeirda'; .serradas, b,eneficiadas, e em

TOS c c" cereais e rnerca onas em gera, para qua quer
porto d_� _�orte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
'"'ReCebe cargas de importação, elo País OUI do Ex-

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERViÇO GARANTIDO E I(APlDO-PREÇoS MODICOS

r."'" -e 1
r SEi =r± .--_- r .

-_ I
'-""�-"'--"-------------------·----1
H-·&rr1!�fJiOOW, •

Café-Restaurante São Pedro

Proprietario: -IZIDRO PEDRO (;OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

GOSINI-IA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domicilio
RUA FELIPE S(;DMIDT

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-S,)b.
Telefone, 1167.

IAtende diariamente: das 8 I
11

á, 9 ?a manhã e da,

III
4 as 7 da tarde.

'}.- _-

��������-I
Dr. Pedro Catalão .1Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOI aes
Ex-interr.o do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospual

GraHée Cuinl« e Sanatório
Manopl Vitorino

Clíníca médica círurgtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇO
Especíahsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVI,DOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Glona

Diariamente das 16 ás 18 hs.

F a b An alUla
•

r I c a d
Martins Filhos, Ltda. Rio de Janeiro
Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mals de 70 ar.os. Exigir produtos �NDALUZA é prova segura de bom gesto e de zelo
pela saude.

AN I:)A LUZA reaíir.na sempre o seu ralor I

Reorr:: se r'\t �� nte :

Francisco BítencDurt Silveira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono)

Rua Trajano N. l-(sobrado)

Florianopolis

Frabisil
Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

� I..araojelrB8
Dr. Oswaldo ICabral I Enxertos grandes, quali
� dade suprema: UMBIGuME'DICO

I PERA. LIMA e outras varie-

II Residencia: Rua Esteves

I
dadcs.

Junior, 138--Fone-l.555 Um pé 2$500, duzia 24$,
.....;êir,;·' cento 180$000. Extra fór-

-----

VENDE-SE �e 3$000 c. u_., LlMOEIROe
esplendida e confortave1 casa, que enxertos muíto fórtes. d
além de moradia é propría paraícasa CEClLIANO. MIUDO. GA
comercial, recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA 1 pé
situadae� bo� ponto v.avila deBíguas- 3$500 duzia 35$000sú, e maiS dois potretros com extea- ' , .

sa area ,de terras. O negocio é ur

gente. Tratar com José Sanches, na

l

I
I

CARLOS N'LSO
mesma.

A MAXIMA GARAN:TIA EM
\

SE
"Sul

UROS

Fogo e Transportes
�cidentes no Traba�ho

Responsabilidade Civil
�cidentes Pessoais
�utornoveis

e Fidelidade

America Terrestres,
e Accidentes"

Séue: Rio de Janeiro da Alfandega n. 41

Oia•• R. Pedro Ferreira, 26· Caixa Postal, 17

• Rua

Agentes enl Itajaí: Ba ..nhausen "
Em Laguna: Alyria Alcantara

Agencias em todos os Estados

Maritimos

-
.y- •

.,

• End. Telag.: ASAFIC

do Brasil

,
,

... r-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ex·chefe da clinicá do Hospi
• tal de NÜrnberg, (Plr.oressor
De Indórg Burkhardt e Professor

• Erwin Kreuter)

r
E.plol.lllla em cirurgia

,

,"t geral
Obras contratadas na-.J· semestre alta cirurgia, ginaecologia, [do-

� de 1937 enças das senhoras) e partos,

I cirurgia do sistema nervoso e

s: E operações de plástica O O I d W d I d�
donte emccncreto armado sôbre o Rio Passa Três ( str. Curltiea-S. Mateus) r. sva O an er ey a

�
Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr·ICuritiba-Ioinvile) � CONSULTORIO---Rua Tra- Costa�
Prefeitura e Forum de Mafra

� ano N. 18 das 10 ás 12 e� rupEscolar de Mafra �
d 15 16 12 h Bacharel em Direíto� Grupo Escolar de Rio Negro � . as ás I oras.

M Grupo Escolar de Irati � TELEF. ,1.28; Advoga na capítal e no ti:tC::r��.te e do Estado de San- II� Materntdade de Rio Negro �
E

.

R M h lFl· P
.

131

di� Estação Experimental de Vitdencías em Tijuco Preto
-

(Paraná) �
I RESIDENCI�-�ua Este- ,scritono' U:obrald:ecsaia n�na�o eixoto ,

: � Diversas construções de residencias � l
ves JUnior N. 26

I PARANA' -' SAN rA CAT AHINA

� ����� �TELE� 1.131
��.�_�_�.��I��'�_������_

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

t61 io de .advogacía á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - PhOI\P' 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.

J-
J

. Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da MaternidadeJ
Medico do Hospíial

(Curso de especialização em

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

I Dr, Aderbal
da Silva

••�J

I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p, 1290

I Dr. "edro delMoura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Telephone n: 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, -138
rs _

..

Rua Conselfheiro Mafra esquina da Trajano

Vísta BEM SEUS FILHOS
""'!'- -=

Lindas e �JraciDsas
na

confecções par'. meninas e garôtos só

CAPITAL.

_� IMp '77 �k�fflMi#WWi' UM F? rnz
-

IjM

Com'"lr��janhi�i Nacional (de Navega-1VENCE-SE CHARlAUTH,ls'Er:;;:m�tf.»d�ô�e:
� I' I na Catedra] sexta-Íeira ultima,

.....,.... C
Iil'.

-

é o creme que, ,evolucio�ou o pedindo-se a quem a encontrou

ça" oste I ra
I Uma extensa área de ter- mund? velho, e, ora revoluciona a entregar nesta redação,
ras, no lugar Barreiros, com

America do Sol.

duas casas de madeira, pas-}
:

CHARL UTH
Mc�v�mento Marittmo ..P�.rto �:'IGrianG"Dlit:-ltú para J11uita� rezes, d�ver- A -

• r' �
sas roças ue mandioca,

. . b
'

I b não é um creme comum

CI.=- -:::.'!t. .' �. (;_
I
,'_,. ��.

• _ aípim e cana, Uf!l e o J�

:-_;,�!:.V '20.:;,..9.....� , _",:::::1.!�9ag(�Ir-os ..

1'-:: _;:iS'::_ {--:�.e.c...��:"'�, nanal e bôa chac�ra, pos- Adora�ão

. Para o Nort�. ," 9a-ra·-----o·---S---u---I-
----------- -.---

su���I�ta�guac.��fec��I�ebiade��llh C.H��LAUdTH II
'V

, t a venda em todo o Brasil
Souza, nos Ba K I J ( iI l S

e ex mgulf.a as sar as, p��os.
....... _............"'"""'""""'-;;:;;,;;;,_:::,-=<�_ .. .;;;;;;.:;;;,;........�---.-;;;;;m;;;-;�,

�-

�r�vos_ e espl�has, sem a mlmm.a I notadame���u��ca�apital dai . I ----------
------- Ifntaç�o, deixando-lhe a cutis I' Esta a maior prova de sua alta

28 do cor-: O Paquete ITr\GIBA salrà á 26 do II macia e fresca..

. .

mpa. qualidade.

Icorrente para: T M:�':::iE:}�
':j .'4-----.

I lmbituba I Especialista em mo/estias do aparelho genito urina-

Ria Grande
I Royal, típo 10, p. escritorio fIO do homem e da mulher-MO/estias de senhoras:

Pt�lot IS e US;?e�d�:: �:/��:i��e��t��ito Trataln:�nto mdoderno das afecções utero-ovarianas.

[\Jrto Alegre vantajoso.
(mica mé ico cirurgi a. Fraturas em geral.

Informaçóes na Tabacaria Baía-
Eletricidaje tnédtca.

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal, 59.

O Paquete ITABERA' sairá á
rente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.Ielo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

!l\viso �ece_be-sc car?a�, e encomend�s até a �esp .ra das saídas ?O� paquetes
,\) L emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos a vista do a ..

testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser c.itregue, nos

'

Arrnazens da

Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.

.."VISO

-

PÓ de arroz e rOLI ge

combinação feliz

.',

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d.. serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, I I - FLORIANOPOLIS

�scmTORw-r_)RAçA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
t1'RMAZ[í�S-CAIS BADAR6 N.'3 --(FONE' J 666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnforrnacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

A oficina de marmore de
Carlos Zech mudou-se para
o Cães Frederico Rola no.'
75, nos fundos de uma sa-:

pataria. I
Compra-se qualquer quan-'

tidade de marmore.
.

I
.................................��-_:�-_---__��_.�_����i!�������������-.r;�������::�

l'

=: f Casa no Estl·eito

� OsaborosoCAFE'AVANTE VENDE-SE urna ca-a si- VENDE-SE
);;j iuada no Estreito. Boas aco-

f] Puro ou com assucar é vendido na modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito

Casa 6'A SOBERANA" Par:
� f t' , E ,. d:

estado.

il·.í•.:. 2 __ Rua Felipe Schrrudt __ 2
G���lv��elÔ��ar a_s.,I�__

aln••T��t.arárua GeneralBetten�ourtll
. ESQUIl\;A DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

�;� quinte-felro ii�,;.����__...,.._:mãiiiZUW';;;ãIii.m'__iw;;;;o;; iãiiiiiiiiõiãiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiõilliiCii.. 1
t�37 §�i!Ii!I!Ç lI!lilil!!!.'_Il!IDIII .QG

Li

i _A_C�_s;_a ,s_'c_e_la_"_e_a 31 de Março
�

I
�I"ff
�

não precisa de reclame, visite SUí1S exposiçoes e

verifique os seus preços

Rn TF�A.J1ANO N. a
l:florianopolis

loteria a sua favorita

Bua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

i'J o Estr��j.to Ponta do Leal

HL E lo ,E S

Federai e Santa Catarína

•

.

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-

-Iaringologia do Rio.

Chefe., do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta [dc Centro de Saúde Pública de Florianopolts

Consultoria a" se abrir
�Itbrevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

TINTURARIA HA' MUITAS I !

Mais a S E L. E ,. A destaca
se pela perfeição do tingimenta, e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 'Fone 752

f

I
I

A Eleírica
I
1......... 1

1

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA rTEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, PO�, I
.

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA, ('MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NqVIOADES! VISITEM A Ele'trl-"aRua João Pinto n, 14 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

P R E F EI T U R A MUNICI' ��������-�.,��������- Tribunal de D���i;��!1��er,tençaque.

.

-

NESTES DIAS DE !":AlOR INSUPORTA- Anelação foi imposta a Henrique Sche-PAL DE CAMBO'RIU' VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA F'"
.. reder de 1 ano e 9 meses'

'. ;..'

EXMA. FAMILlA, NO ElAR MIAA- Julga,mentos �a ul-
de prisão celular c a multa

MAR� O RECANTO MAIS APRAZIVEL tima seSSéiO de 12 e I {2 por conta sobre
DA CAPITAL. o valor dos anirnaes.

Habeas-corpus da comarca Apelação crime n. 5.841Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
de Tijucas. em que é irnpe- da comarca de Tíjucas, emGELADI5SIMOS...
trante Roberto Pedroso e pa- que é apelante a Jus!iç� e

Só no M I R Jl M íl!\R cientes Teodoro Crecencio apelados Jose NicolClu r'c'lxer

I da Silva e outro. f.xelator o c outro. Relator o sr. des.
v .

Flavio de Souza Vieira, Preft'ito Municioal de Camho- ���������'"��&����������_�_� sr. des. PRESIDEt�TE. SILVEIRA NUNES.riú, no uso d" atribuições que Ih� são conferidaspor L..i, re,ol'lll II Co�yertid.o o. julgame�t0 O Tribunal mandou o réu'e per em execução para o exercrcio de ] 938 o seguinte Orça-
(' b fi. I-

.

em dilrgencla afim de pedl�- a novo julgamento, por serrnento devidamellle aprovado pelo Exmo. Snr. Di,etoc do Depar- Lira Tenis lU onanopo IS

I
se in�or�aç�es ao sr: dr. Ju�; contraria _a pr�va dos autos.mento de Administração Municipal. de Direito SI os pacientes ja Apelaçao cnme n. 5.853Art. J '--A receita do Municipio e'e Camboriú para o t SABADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938 foram julgados e caso nega- da comarca de Tubarão, emr xercicio de 1938. é orçada em sessenta e cinco contos
tivo qual a demora. que é apelante a Justiça e(65:000$000) e será arrecadada de acôrdo com r s impostos crea- Baile da Champagne Habeas-corpus da cornar- apelado Neri Claudio. r�:eja-dos por lei e taxas anexas, a saber:

I
ca de São Bento, em que é tor o sr. des. SILVElR/-\'

�apitulo I- Distin�ão ! Elegancia! Alegria! impetrante o dr. Costa Filho NUNES.

I
e paciente André Kujaski, Mandado o réu a novo\

a)-Imposto d,� lndustria e Profissão 15:900$000 Traje a rigor ou branco Relator o sr. dês. PRE SI julgamento, para que em ou-b)-Impost() de Licença Comer-

I I DENTE. tro, seja melhor apreciada acia! e Industrie] 9:300$000 MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven- O Tribunal concede� a
prova c!os autos,c)-Impulo Predial Urbano 1:000$000 didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas, ordem impetrada. Vencidos Apelação crime I'. 5.847d)-Imp�sto Territorial Urbano I :000$000 ao preço de Rs. 10$000 cada uma.

os 5r8. des. vledeiros Filho da comarca de Rhlmenau.'.

A pósse da mesa dá direito a

G 'Ih Ab
.

1
.e)-Imposto sobre a Produção

Um Litro de Champagite Mosele gratis e UI er�ne .n. em que é apelante a u-uça"
, Agricola e Pastoril 13:000$000

que será servido durante o baile. Apelaçao Crime n. 5.844 E: apelado José Schub -rt Ju-t)--'"lmposlo de Capitaç�o 8:000$000 NOTA. O »Champagne Mosele) é o m��hor «Grande I da comarca de Itaja!� e� nior. Relator o sr. des. SIL-g)-Irrposto sobre Diversões Espumante Super-Extra» nacional. E um excelen- I que é apelante Apoiinario VEIRA NUNES.Póblicas 100$000 te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo Manoel de Amorim e apela- Mandado o réu a novoT I 300$000 'I maior Enólogo it.aliano, Professor dr. Alfredo Maz-
d J f R I t 'rh)- axa de emo urnentos

zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus- a a us Iça. e a or os. julgamento.1)"'7""'Muhas por móra de pagamento 1 :700$000

'(L_ tria Vinícola da Europa. II des. HENRIQUE FO�TE�. Apelação, crime n. 5,861j)-Multas por infração de posturas 100$000 50:400$000 Anulado o processo do h- da comarca de Campos No----

iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii������iiiiiiiiii��iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� belo em diante. vos. em que é apelante a�APITULO--IV
Embargos civei�. n. 1.861 justiça e apelado [osé Cano.

Despesas Policiais e Judiciarias da comarca de I'ijucas, em dido Machado. Relator o sr.

que são embargantes Cernia- des. ALFREDO TROMPO
no e Romeu Dadam e em- WSKI.
bargado José Beleti. Relator Foi dado provimenlo a
o sr. des. ALFREDO TROM- apelação, para que o réu se-
POWSKI.

. . ia novamente juigado.
2: 120$000 Co�vertJd.o o

.

julgamento I Apelação crime n. �.868em dihgencia afim de ser da comarca de São jose, em
dada vista aos embargant�s que é apelante a justiça e

para sustentar os seus artí- apelado Osorio Albino de
gos de embargos. Oliveira. Relator o sr. des.
Apelação crime n. 5.876 HENRIQUE FONTES.

da comarca de Chasecó, em O Tribunal mandou o réu
que é apela�te a Justiça e

a novo julgamento, por estar
.apelado Achiles Veloso. R�e- em contradição com a prova
lator o sr. des. TAVARES dos autos a decisão absolu-
SOBRINHO. toria.
Mandado o réu a n.o�o Apelação civel n. 1.869 d�2:000$000 25:840$00G julgamento por ser a decisão

comarca de Lages. em que e
absolutoria contraria a pro- apelante Antonio Inacio da
va dos a�tos. . Cruz e apelados Apolin�r�oApelaçao cnrne n. 5.858 Alves da Silva e o expólio
da comarca de Tubarão

..
em de Higino Luiz da Silva. Re

que e apelante a justiça e lator o sr. des. TAVARES
apelado Tito Costa. Relator SOBRINHO.
o sr. des. �V1EDEIROS FI- O Tribunal não tomou co.

I LHO. nhecimento da apelação, por
, O Tribunal mandou o réu

ser caso de agravo.
a novo julg�mento, para que Agravo n. 93<J da cornar-

4:720$00C em outro seja melhor apre- ca de Florianpolis, em que
dado a prova dos autos. é agravante a Fazenda do
Apelação cri�e n. �.840 Estado e agravado Izolino

da comarca de Blguass�, em Rosa. Relator o sr. des. UR
que é apelante a justtç� e BANO SALES.
apelado Valentim [ustíno Foi dado, em parte, pro-
Garcia. Relator o sr. des. vimento ao agravo.
MED}:IRO� FILHO. Apelação crime n. 5.859490$000 FOI confirmada a sentença da comarca de Tubarão, em

absolutor�. . que é apelante a Justiça e

Apelaçao Crime n. 5.8�4 apelados Vitorio Dela Bruna
da comarca de COn,.or�la, e flutro. relator o sr. desem
em' que é apel�nte a Justtça bargador SILVEIRA NUNES.
e apelado Rufmo Patn dos Dado, em parte, provimen
Santos. Relator o sr. des.

to a apelação para mandar o
MEDEIROS FI�HO.

,
réu a novo julgamento.

Negado provl�ento a ape· Apelação crime n. 5.865
1 '3400000 lação. para con�lrmar a seno

da comarca de Concordia, em.

tença absolutona que e.stá em que é apelante a Justiça
certa com a prova colhIda

e apelado Liborio Schel. Rt'-
nos autos� .

5852 lator o sr. des. SILVEIRA
Apelaçao cnme n:_. NUNES.

da comarca de Tubar�o, em
Foi ,dado provimento a

que é apelallte. a Just�ça e
apelaão, para julgar prescri

apelado AntOniO Martms de
to o crime.

2:950$000 Bom. Relator o sr. des. lVlE-
Apelação crime n. 5.843

65:000$000 DEI�OS FILHO.,
_

da comarca de Campos No ..

FOI mandado o reu a no
vos, em que é apelante a Jus

vo julgamento por ser. a de-
tiça e apelado Antonio Ro

cisão absolutona mal1lfesta-
drír;ues da Silva. Relator o

mente contraria a prova dos
sr. 'des. ALfREDO TROM-

5 de Fe- autos.. POWSKl.
Ape:açáo cnme_ n. 5.8�6 Decidfo o Tribunal que o

da comarca de Sao JoaqUIm réu fosse submetído a novo
em que e apelante Hf;nnqu.e julgamento, por ser a decisão

EVILANI SIMAS Schereder e apelada a justl- .

Secretario ça. Relator o sr. ues, ME- Continua na 8a. página

Florianopolis, 24-3-1938

Estado de Santa Catarina
Decreto No. 4 de 12 de Janeiro de 1938

�a..itul. - II
Receita Patrimoniai e Industrial

a)-Cobrança da Divida Ativa
b)---Renda do Cemiterio
c)--Renda da Banca do Peixe
d)-Aferição de balanças. pesos e

medidas

12:000$00) a)-Glatiíic:ação ao Inspetor de
600$000 I Veículos
400$000 b)-Gratificação ao Carcereiro

da cadeia pública
1 :400$000 14:400.J;000 c)-Transporte C0m deligencias
------

policiais

1:440$000

480$000

200$000
�apitulo III

Receita Eventual

200$000 a)-Para construção, recons-

65:000$000 trução e conservação das
. , vias públicas, pontes, pontilhõesArtigo 20.-A despeza do Municio de Cambonu, �ara e ruas do perirnetro urbano 23:000$000

.o exercicio de 1938, fixada na importancia de sessenta c cinco b)-Vencimentos do Cocheiro 840$000(,00'05, (65:000$000) será distribuida pelas seguintes verbas:
I C)-Para conservação do Veículo,

�apitulo I animais. forragens e ferra-

a)-�uro! de capital (Bónus do Estado)

Administração e

a)-Subsídio ao Prefeito Municipal
b) -- Representação ao mesmo

c)-Vencimentos do Secretario e

ProCUl ador Tesoureiro
d)-Vencimentos dos Fiscal Geral
e )Vencímentos do ajudante de fiscal
n-Vencimentos do porteiro e

servente

,\, g)-Para compra de, 1\ laterial de
r "f

.Ó: expediente da Prefeitura
h)� Despezas de diarias e transporte

de hmcionarius Municipais
á serviço público

!)_;Para publicações de leis. àtos
oficiais e assinatura de jornais

j)-Para despezas com telegramas,
taxas postais e compra de
selos

k)-Parll o encarregado da Agen
: cill Municipal de Estatistica

�APITULO-V

Obras Públicas

Fiscalização
4:200$000
1:800$000

CAPITULO-VII-

mentes

CAPITULO-VI

Despesas Patrimoniais

3;120$000
2:640$000
1:440$000

30:)$000

1:500$000

a)-Para conservação do edríicio
da Prefeitura Municipal

b) - Para construção de uma no

va Banca do peixe
C)-Gratificação ao zelador do

Cemiteno
d)-Para cobrança da divida ativa

500$000

:3:000$000

720$000
500$000

1:000$000

500$000
Despesas Industriais

a)-Para o serviço do aferidor
de balanças, pesos e me-

didas, 20010 sôbre 1:400$000 280$000
, b l-Para compra de placas 210$000

19: 1 00$000I �APITULO-VIII

800$000

1:800$000

3:600$000

Despesas Eventuais

�apitulo II Auxilios Diversos

Educação Pública
a)-Vencimento:! dos professores

das escolas Municipsis
b)-Para compra de materais

escolares
c)-Para alLlgultís de casas das

'1�
I

'.
-

escolas Estaduais
li�i)-Para alugueis de <..asas das

-

escolas Municipais
e)-Auxilio á Caixa Escolar

•

«Prof. José Arantes»

J)-Auxilio a Bibliotéca Infan
til CeI. Benjamin Vieira

�APITULO-III

Higiene e Assistencia Pública

de Ind'g":lltes
b) �Ampâro á maternidade e

á infancia
c)-A;"lxilio ao Leprosario do

, Estado

_ � � ,'.'O,

\

a)�Alugueis da ca!a onàe fun
ciona o telegrafo e correio

b)- Contribuição 00 Estado para o

Departamento de Adminisrra
ção Municipal

240$000

1: 100$000500$000

1 :600$000 �APITULO-IX

720$000

120$000 a)-Para despesas não previstas em

outros titulos, mas indispensa
veis á administração100$000 6:64�$000

1:000$000

500$000

300$000

Mando portanto. a todos quanto pi!rtencer o conhecimen
to e execução do presente Decreto que o cumpram e façam cu:r.

prir tão inteiramente como n'le se contem.

Prefeitura Municipal de Camboriú em

vereiro de 1938.
FLAVIO Df: SOUZA VIEIRA
Prefeito Municipal

1:800$000

._. - .. '

.. ',-- -" -

'!�:--'. �'\-'" -;�
_,. -_._ _.._,;.._, �_....._....__ _ .,'--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Z' E T ANossa Vida
1

A.NIVERSARIOS

SENHORINHA LIA
RÃO

NASCIMENTOS

CARREI- Eatá em festas o lar do nosso

conterraneo sr. Antonio Parísio
pelo nascimento de um robusto
garôto, que na pia batismal re
ceherá o nome de Oscar.

--- •._---

1 Processo contra o

Departamento ele Aé· sr. Pedro Ernesto PARIS, 24-Na reunião anual

ronautica �ivil da Camara de Comercio Franco-
Brasileira, o embaixador do Brasil,

Boletim diário da

Esta-I RIO, 24 - Corre na justiça sr. Souza Dantas, pronunciou as

ção Aéro-climatológica local um volumoso processo con- seguintes palavras:
tra o sr. Pedro Ernesto e outros «Não sou pessimista comomui-

Previsões para 0 período das altos funcionários da Prefeitura, tos outros. Peço que os membros
18 horas de ontem ás 18 horas referente. � u� desfal:Iue nos co- desta camara olhem para o Iutu
de hoje: fres ml1mCI�als. DepOIS de pas- ro e dediquem todas as suas ener

Tempo -Instavel com chuvas. sar pelas maos de quatro premo- gias ao comercio franco-brasilei-
Temperatura-E"tavel.· tores, que o devolviaI?-' ?PÓ� al- 'ro.»
Ventos: -De sul a léste, Ires- gum tempo, a cartono, ora em O presidente da Camara, sr.

cos.

I' Klinger Shofer, declarou:
As temperaturas extremas de,

. «O Brasil parece que encontrou
ontem, foram: maxima 24.0 e mi- :

I excelente
fórma de governo, sob

nima 19.8 registradas, respecti- a esplendida direção do sr. Getu-
�ament��_�=�.OO e 7.30 horas.. [Iio Vargas. O Brasil teve um

governo bastante forte e resoluto

para repelir as loucuras demagó
gicas e resolver os seus problemas

, nacionais..
I .------

I Deixou a di-
I reção do

Lloyd

o novo regime bra
sileiro

Vê passar hoje o seu aniversa
rio natalicio a gentil senhorinha
Lia Callado Carreirão, aplicada
aluna do • Colt-lgio �ração de
Jesus» e diléta filha do nosso es

timado conterraneo sr. Jaime
Carreirão, telegrafista.
Grande será o numero de ami

guinhas que irá levar á graciosa
aniversariante os seus parabens,
aos quais vão de permeio
as nossas felicitações.

A data de hoje regista o arn

versario natalicio do nosso con

terraneo sr. Alberto Moritz, Iun
cionario federal aposentado e co

nhecido desportista.
«A Gazeta l> felciita-o,

ENFÊRMOS
Encontra-se eníêrrno, recolhida

a um quarto particular do Hos
pital de Caridade, tendo sido sub
metido á um i intervenção clrur-':

gião, o sr, dr. Paulo Mota, en

genheiro-arquitéco e alto Iuncio
nario da Diretoria de Obras PÚ�
blicas.

Roosevelt
dos

inimigo O TEMPO
extremismos

WASHINGTON, 24-0 presi
dente Roosevelt pronunciou hoje
importante discurso politico. Alu
diu ao egoismo de um pequeno
grupo de homens que procuram
retardar o progresso da nação.
Depois disse:

c: Eu me oponho tenazmente
ao comunismo e ao fascismo ».

Entretanto, acrescenta, deve
admitir que ha gentes que acre

ditam em teorias diferentes das
que foram estabelecidas na Cons
tituição dos Estados, Condena-se
e diz que espera que todos, ho
mens, e mulhures, a maioria de
pais, continuassem a trabalhar,
para eliminar os previlegios, dis
tribuir o trabalho, participar do
govêrno e contribuir para o pro
gresso da nação.

500
Contratou casamento com a

senhorinha Abgail Silva, filha da
viuva João F. Sitva, o nosso con

terraneo sr. Aldo Almeida, fun
f!ionario do Banco do Comercio.

RIO, 21 Sob o patrOCinio d()t1t,
DIARIO DA NOITE e da Radio Tu
pi, ambas organizações dos DIA
RIOS ASSOCIADOS, o telegrafista
Balivar Siqueira virã ao Rio, an.
de rep�tir as experiencia� que fez
em Belo Horizonte, provocando ex

plosões á distancia. Bolivar se utill
zeHá, como o fez em Minas, das on
das do radio.

As experiencias aqui serão alsl!!·
tidas por técnicos e autoridades mi
litares.

FALECIlUENTOS

No Hospital de Caridade, onde
se achava em tratamento, veio a

falecer ôntem, a sra, d. Jurací
Tavares.

O se 1 s-pult v-ierto efetuou-se
Deflue na data de hoje o ani-. ôntem mesmo no Cemitério de

versaric natalício da gentil senho -

[, acorobi, com grande acomparinha Maria de Lourdes Vilela, nhamento.
aplicada aluna da Escola Normal
Primaria.

Escritorio
COlUercial

Necessita de um meço
------- ou moça para Corres-

Terão de dar pondente, eonhecsndo
também serviço de escrita.

conta dos bens sob Outros detalhes trata
se na ocasião. Exige-se

a sua guarda referenelas,
Informações com D.

Dr Pedro Ernesto
RIO 24 1) d d J"

AVIL�". Rua Conselhei- •

,
.

-.( or OI' em o UIZ 7
•

de Terceira Vara de Feitos da ro Mafra, 41-8, LOJa -I virtude de entrarem em férias,
Fazenda, foi recolhido adrninis- Florianopolis. j ora julgando suspeiçao, ° processo
trativarnente prêso a Casa da De- chegou afinal ás mãos do promo
í.enção o comerciante Alah Viajo, tor Colares Moreira, que, ontem,
que sonegou o balanço de que era VENOEM - decorridos os trinta dias, fie

depositario no executivo fiscal, '5E os três chalets, á rua volveu os au Los a cartorio, em

q ue �he. fôra movido pela Fazen- Si! va Jardim números 28 t, 286 virtud.e de t:r assumido a pro-
oa Nacional. 288 . d '. I motona efetiva o sr, Fernando
Medidas identicas estão orde-

e , 10 os com onrnas aco- Veloso,
nadas pelo mesmo juiz com re-I ,1l'.ldaçõ(�s pelo preço d·"! O sr. Colares declarou que as- PORTO ALEGKE, 24 Ontem,
lação a cêrca de quatrocentos de-15:OOO$OOO. sim procedia porque se tornava ao regressar de sua excursão pelo
positarios, afim de que restituam Tratar nesta redação Impedido para funcionar, acres Interior, o primeiro decreto assina-

bens penhorados ao depositário centando que não se havia pro-
do pelo cez, Cordeiro de Farias foi
nomeando o sr, Miguel Tostes, se-

judicial privativo. nunciado antes em vista do gran- cretário d.) InterIor.
------ Tribunal de de acumulo de serviço. S. s. está sendo aguardado no

VI-olento Apela�ão �����������
proxímo s ibado devendo tomar P03- DR. LUIZ CAMPOS ME'LO

I
v

_ , se segund a-teíra, 28 <10 corrente.

Continuação da T«. página Passará no Rio 1 _

teanporal Grande o general 'I
De passagem, encontra-se nes-'

bit
.

Gó
ta capital o distinto médico pa-. RIO, 24 O presidente da Re-ti. SO ut. ria con rana a prova e!ii As cerdas dos le- tricio, rir. Luiz Campos Mélo, publica sanctonou os tratados assí-

S. PAULO, 24>-Um violento dos (lutos. PORTO ALEGRE, 24-Passa-
I ti I competente higienista, atualmen- nados no dia 23 de fevereiro ultimo,

1 b d 1 d II.pelaça�') de desquite n rá no dia 27 do corrente pelo
I· h'· [te a' testa dos serviços de relor- entre o BrasIl e a B11ivia,a respeito

tempera aca a e asso.ar to a a ,,-\ \. C I.
d R' G d

' b d ' "

()Span OIS d
-

d d
serra de SantôS, interrompendo 1193 da co;narca de Campos �ortoN tO .

10 ran e, � �r, o i ga ISiaS I(, ma da saúde púb}ica no vi7.inho q�eCfig���U��odOi� ;:it::Sd: da'�l:ie���
as co�unicações telegraf�cas e Nuvos, em que é apelante o rJo;tei�oun��:ie �o �:�:�� Ma��� I

E"tado do Parana. I bre a extradição.
telefomcas. entre aquela CIdade e dr Juiz de Direi10 e apel�dos d E :t d

I UENDAIA 24 Na travessia do Ao ilustre profissional fazemos I
e3ta capit�1. ln' . _

l a O 1 XerCI 0, gue vem
.

e repre- rio Ebro. pel�s forças franquistas, votos de feliz permanencia entre

I
---------- _

- --I ;)ebastlao Cdrdoso e Sim. Re- se�t.ar o Brasil, �a �uahdade de os legallstas tiveram enormes bai- nós.

Duqu S de lator o sr. des. SILV i-JRA mInIstro extraormnano, na posse xas. Os nacionalistâs conseguiram

I I A d b t d Be NUNES do sr. Roberto Orti/': na pre�tden- ocu.par 11 aldeiJ3, que estavam an-
D P t AI h A esco er a e o..

. I . .

d R bJ" A t"
. teriormente em poder dos governis- e or o egre, cegou on-

'W
m

d Decidindo o Tribu:1al c.onfir- I C!8 a epu. ICa rgen ma, VI-: tas, e aprisionaram 1.000 soldados tem, acompanhado d� sua exma.

I· S.
.

ln sor . �. o' I sltando,. ?epols c.om as mesmas I governistas, além de grande,�u8n-1 senhora, o nossu di"tinto amigCl Ivar Iquelramar a�senkn,,3 ao,--lada. I credencI3Is, o Chllr.

I tidade de munIções e matellal de S'I' R d f
. .

d""""..... """' ==_. g
sr. I vw czen e, unCIOnano a

-

. - ---

----oi
uerra.

Dp.legacia Fiscal e destacado ele-

M O DELOS! I Exame de datilo- mento desportista nesta capital.

NOIVADOS

I grafos

D. DANIEL HOSTIN

Faleceu ôntem, no Hospital de
Caridade, a sra. d. Aro 'lia Jaques
Fernandes.
O entêrro do seu cadaver, rea

lizou-se no mesmo dia do Cerni
terio das Três Pontes.

CHEGAM UNS

Encontra-se entre nós sua ex

cia. revma. d. Daniel Hostin,
virtuoso bispo de Lages e uma

das mais destacadas figuras do
cléro brasileiro.

RIO, 24 Alegando motivos de O ilustre anti�tite terá curta
molesua e necessidade de retornar I demora nesta capital,
ao serviço ativo do Exército, acaba �A Gazeta' apresenta votos de
de exonerar-se do cargo de diretor bô

.

d L· A hdo Lloyd Nacional, o capitão Na- oas vm as. O sr. DIZ ran a
poleão Alencastro GuimarãeS, que irá a Buenos Aires
se encoutrava á frente da referida Acha se nesta capital o nosso

empresa desde que foI declarada sua prezado conterraneo sr. Antonio
tatencía judicial. Luz dilizente fiscal do imposto BUENOS AIRES, 24 Ciente de
-------.------- .. --- ....... - •• d'

'"
..

d que o dr. Luiz Aranha aceitou e

Novo Seoetârie do
o consumo no interior este I convite nara visitar Buenos Aires, a
Estado. Comissão de Relações da Associa-

ção Argentina de FutebõI, resolveu

Interventor gau'cho Está' nesta capital a passeio, preparar acomodações para o nus

vindo de Minas Gerais, o sr. Ale- tre visitante, Foi enviado para a

xandre Borges, do alto comercio Confederação Brastleíra o seguinte ,"
telegrama: "Satisfeitos anuncio

daquele Estado. proxima visita dr. Lulz Arart't 1, ro-
gamos telegrafar antecipadamente

.

Para Recife, seguio pelo «Ani- data partida".
bal Benévolo>, o sr. João Góes, I _

funcionário dos Correios e Tele- igrafos.

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

Frutas Naeionais e

Estraujeiras
encontram-se á venda nÓ
Salão �omereial

R. Conselheiro Mafra, 10

Tratados com a

Bolivia

PARIS, 24 - Seguiram para
Canes, hoje, ás 9 horas da ma

nhã os duques de Windsor.

PFWDIGIO, significa MILAGRE A firma D. AVILL\. npíc<"'2nt(j te exc!u·
MILAGRE significa siva I1C: Estado, da Compô nhia Burroughs do Era-
"'--'O,a. RI.. "'U"N'f.D

.. Amanhã, dia 26, terno inicio
"---' tll ..::--a JliJl!. si! Inc., km o prazer de COmllnl\:ar �s Repartlções as provas de ('xame de uatilógra-

usando o creme federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio flm fos para as repartições públicas
{;BARLAUTR geral que recebeu ;>ara (kmol1stração, varie s tiros i do Estado, em uma das salas da

dirá logo sorrindo: q\le produto I de maquinas, dos 500 modelos Eurroughs. i Escola de Comercio, ás 10 hOlaH.
maravilhoso! i Nesse dia serão chamadas á

Antes de comprar maquinas para seu t'stabe, I
�o' 1I11"",,(!'le-'�.�--;_'.""" O",era"'· Ii I' I ; prova de POl'tuguês as candida-
� ...... I! .,_ - "'" [!t'" ._

I
eClmE nto procure con lecer as da i tas que foram julgadas aptas no

eUI nuu·cos COMPANHIA BURROUGHS do BRASn_ INC. ! exame de sanidade e que são as

I para o que convida a virem ao nosso escntorio I seguintes:
VIENA, 24-A partir de 26 \'er O I Ruth Moritz Costa, Eunice

lrJ�lio próximo Og bancos austria-I M. I Filomeno Avi Ia, Firmina Delga-ostruarlo nermaneute
Icos só poderão operar em mar- Il"' do. Olga Firmo, Iolanda Garcia,

coso I Representante no [st.-ldo ,Silvia Carneiro Neves, Wanda
Na próxima remessa todas as I H. Â "q' B l... A ,I Pires Machado, Maria Celeste

casas bancarias austriacas inicia-I Cons. Mafra,41-B. Fone 156J.CaixJ. postal fpolis.140 Carvalho,lolanda Cahral, Mary
rJO os recebimentos em schilings" I Bauer,

Nilza Pires Machado e

LaL�::�!.�n�1�:�e�m�m�a�i��.��i!ww.m �Bm�!�UB;-;-;:;·;;sz;;ii;;;;;;.;;ii;;iiii;;;;ii;;;;;;iiiiii;;ii;;ii�.D.u.l.c.ir..C.u.n.h.a..C.a.r.re.i.rã.o.,.(.1.2.) �/ .�.�

A Dra. JOSEPNINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen�as de Senhoras

e erean�as)
mudou seu �ONSULTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 10112 ãs 12 e das 2 ás 5 horas

o SE DEIXE ENGANAR!

"

Dê l1lais alguns passos, e vá ali na

VENCEDORA "

Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes
Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor Haikaladrão

A VENCECORA .. Rua Conselheiro Mafra, 17�esq. R. Trajano,2

",
, .. â�.J :.j'iL-'It.a,·,.

.....,., ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




