
BUENOS AIRES, 8-·0 otimis- O� mesmos circules recordam
I

I�O discr��,. manilestado peJo� que, durante tre� ane!, Q! �ed� I������� ��

«irculos OfICUUS da Conferencia da dorf!lofereceram aos dois paises A 'liJ O Z O P O V O
_..

.
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J�HZ e em
_ c;�.to." circulas conbe-, ir�ão8 .toda� as formulas pos5ivefs;' V
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e.d••.no Iitigio do Chaco, des�e 8 unagmavels, e nae, não obstao-

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

c;s primórdios, r�lutam em C,?nflJ te a cÍlnc]�,ão .do acôrdo, trepe- Pro�r�etarif!l e D�r.etor n:e5��tH1Sf\We� J A I R O C A I... I', A n O

�;r:;ã;c!a.re���!�V�u: o �lr���:;� f�:u,��teie:a����: ���a'pc:l�g��r ANO IV' -----.--- f·6oriano�ofis�áb�d�-·-9- -'-d�-J-�!ho de 1938------··-· INlUlti"EBO-li94
, "oas negoclaçoes traga uma reaçao OI e bolivianos.
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/ de teudencia belicosa entre os
.

dois países, que, ainda não relei
hli dali males da guerra, acham-

"
, r, de armai na mão para diiPU'!I ar a terro e Ioge, ai; terras in
r ultas e t�esp()voadas do Checo,
�---------�----------��-�.

AU Ef�TO E VEP�CIB!IÃpresel1tolJ
- se o[Casas para os [

MENTOS NA fORÇA
I
Capitão fournier

I
cemercaries

D.,U' !li le.
Ma,- TrAg'·

�- L� ."''' I i'Ut?.. 8 o capitão severino', RIO, 8 -- Na reunião do Con- PERPIGNAN, 8-Nütici,.� pro-

• �'i'f
"

.
-

,Fçurmer, que se achava asüado na ielh dmini
.

,Ewaaixada Italiana, C0111UnÍwu-se
se o A minietrativo do Instituto cedentes da Espanha' informam

11 ••0 MoiA I ,Por ato de ontem o sr. dr. Nerêu Ramos, ilustre inter_.h'}�.�C?:r.to :�eu progenitor, Coro�el!de Apo�en:!adol'ias e Pens�es d?s que as tropas do general Garcia

.I.
.

.��,.,. V ventor Iederal. decre.,tou o aumento de vencimentos d sI'·
..

. F():L.J.�ler, aVISar;ta?-o de que ceseja I Comerciários, sob a presidencia Valino já se encc n tram h 20 (fui-
<', ," ..' ..'.

• 0, o torais e va .íetxar 11 EmOémmda. d M-··.. d T b' '. I
I

I pra�a: .w } Ol�<;: PúLhea de Sta
..�a.taflna, vindo assim ao encontro; :hm seguida, o coronel Fournier I o, Irll�t, o f!. .. ra alho" falam ometros d� Saglln.to, . �e�1do OCl�-

Foi nomeado Delegado Hegie ..

do justo anseio dos abnegndos milicianos, "comuntccu se com .o mínístro dai a8::;e�tadi:1s medId;,� para a cons- pado, dep�:ns de VIla Vieja, mars

nal de Policia, com sêde em Porto 8 d
Transcrevemos abaixo. na integra. o decreto-Ir-i n. 131, de

I

Gve�rlJ� ind� após fi
�Embai�a.cl�, I truçao

de \ima sene. de casas p�- 1
uma .10calIdade. Por seu turno,08

União, o nosso dist.iato amigo,.,
o corrente e que !l.e, refere ao mencionado aumento: �m �ol�:�anh!a. de

� O�l�O�. otícíats i ra os .ass;C'13dos de todo o pais IlegahSLaS, sob o comando do ge-

l)
..,__" 4'"

E Wllt1'" '@.'I""'" 'l!I!1' ÇulO'.·EoXwe·xClct,�p·,·ta!lm..,d,. I_�_b_( e prefn:! e aqursiçao de novos terrenos. neral Miaja fazem 'um desespera-
brilhante oficial da Força Pubiic8/ ,', �� s:, �",.� , !íf� r;;; �'" 11\1) "S f��, � C< à " ao rourruer que DlI • ,

' v

do Estado, sr. maior Trogilio ] "
��; \;';t:..f. f "A . �,� �di Ji, Jt � ,,� fe�':Il.1Ho ao Forte Dnq{.e ele Ca- I

_

FOI também trataria a elabora- i do esforço para quebrar a ofensi-

Antonio de Melo.
.. " .. _ .. .. " - __ .___ _ .. ,,

xías. çao �e um ante-projêto de cons-I va rebelde oferecendo os 8.000

Soldado cumpridor dos seus

. - -- ... _-- truçào de sanatorios Ie hospitais 'legalistas, que se encontram em

;J 1 d
no" �-

b
A tentado A".entra que serão r:nDnciado� pelo lnsti- ]\.'10.ra d.e Rubierlos uma tenaz re··.·

\leveres, mantenc o a f·na con uta uilS'poe so re os vendmen- M� �� lU 't, ��t u
- ..

d t d
.,

'ó
. .

. tuto. sIstenCIa ao avanc:o do general
en ro os mf:J1S ngIIOl'! preceItos tos dos oficiais e praças "d

.-----.- ---.---- Varela.
�

da dise�phnn. conhecedor profun- da Força í�úbih:a e Conp� O ex _m)res� ente o general Aranda está nas [)ri-
tlo dOI; d�Y{':rcs do CHig(.) quI': yai d !li

� ii Pepit<l'fJ. de cnu·o ofe .

I I
.

.

e llõ»ombeh'@r<
..

melras montanhas que defendem

IIlcupal' pe o!'! ongo� anos de pra-
'. "'. Ter.ií'"� I' I1.s�eid�!I a\{� Chefe cf IS

ticar um tal exercicio, pode Porto I
9 U

a I :gunto, onde as trvpas legalista"

União considIlJ'l'll'-S<l' de pfJ.rabeus I N
O DOUTOR NEREU RAMOS, INTERVENTOR FEDEHAL

I Na�ão ,sao comandadas pelo famoso cau-

r:-or teJ·o a diridr os as"untos

I
O ESTADO DE SANTA CATARINA, nc) uso dao. atrJ'btll-ço-es MO�T

! dilho «EI Campesino».
1- �

_ •
� nTEVID%'U, 8 I.) deputa- i .

,

rdati\'os á ordp.m puhlica, que lhe confere o art. 18l da Constit.uiçãu da República, do Zav3la d\'clr::,'()l1 ['!ue linha sido I
CUIAl A, 8 -- Foi emlw,cada

· Ao bravo soldado enviam,os 081. '.' DECRET.\: prejetadü um nl{'.;'·h�') contra � "li-, para
o -r: ia uma pepita dI) ouru

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

nessos parabeml, eüm um am'aço I
Art. 1 - Os VPIlClmenru:'] mensaIS dos ofi('iai� e praçilS

r a
di� dI) e)l' preSidente Tcrril, q'..Hmdo pesando Q32 aU:lmfl' o:"recid� i

nA P'hl' d C'
.,st·:: cm:nparccr,,:iC á inaUgUraçãO,· . ,u '" <.:s,.1:; !ExlnII""·

- ,.li! Al

tlfetuo:!>o, pela nomeação �OJWI quI". rorça
u Jlca e os o ,urpo (h BomLeiros, a partir de jlllho COl'- da" casas t'ccnomicos para milita, p,elo �ov�,rno do Estado ao sr, f rU'Sle�O IIIK(� .t1lerOo

verÍl. de Iler distingllÍó�G. I' rente, passam a s�r os seguinte;>,: reiS,
.

GetulIO �Targa3. : fotografIa de .Roma
_ __"._ .. ... .___ Tenente Coronel I 800$000

:o geneml B"lcl.omir, presÃdente
I

. i Major
.:. dr. �epuhH�a, tendo conhecimento .-- ... - ..------.--.---,,-- .. -!

I Capitão
I:40{)$OOD do .fato, ordenou que fossem toma-

' RIO, 8�O governo italiano

no�
1:200$000 da>J todas as preclluçr:es para .1- r con.vidou o Brasil a participar do

v �: �:����� 1 :000$000 te l?.:.. . .__ . .. . . (omp.�rl)JI"Pu I Qumto Coogreilso da Exposição

800:RO.000 A
. ti �\..'"' I de Ae�,ofoLograria, a realizct"r'�e em

; Sub-Tenente 6.r-1
�

'Sal'gen.-ajudante 4����� ..
' S granaoas no (:Jltete

setembro, em Roma.

l. Sargento musico 400C"OOOI.
VJ

MOSCOU, 8 - Onze fUflC'Ío- 1. Sargento 380�OOO inte1!raiistas I·�m
� _ _ "' .

narioii do cúmissariadll da Agri-12. Sargento 340S000' <>.J RIO, 8-0 chanceler O ,1-]

cultura foram condenados 8. mor- .3. Sargento 3VO�OOO , !H "\ O_/'. ; (' ','
! �ranw.a 'compa�ecell no G::��e�: Notifica('!:io POS e.s-

le, acusados de !it09 de sabotagem, ',1. Cbbo 2')<:: S' '\00 ' C, u

.

O" per, L)s Ii·Jmmen- o·1tem na ocasI-ao e ' �U �I

.;", v I _ I
. .:I

J" ( OI que o {om-

pela Cortp, Suprema da Rf'publi·· 2. Cabo 2"5S0"
seS conl 11I!:�rJ os exames .as' baixauor Julio Roca apI'esentava If-

••

"d
'a ó,uL(lnuma do Osseti Septentrio- . Soldado corneteiro, tambor e clarim 2�OSO�Ó 'I gl�ratna<b., ullllLzal!a3 pelol' IN·r!.tegló'�-, as suas credenciais. tranje�rOS reS! en",
La!. .

. i Soldados "0""000
IS as cucon raUGS em 1 Iter 1, 1

Trcs dos hcust'ldog, entretanto,: Musico de la. cJasse 38.�$.o000 I co�sLa. L.uudo serem. elas supe{'i�l'es I _"'_"'_--'_"_--" ---- II tes no Estadf't.'
!;veram a pena capital cumutada

.

Musico de 28. cla�8e 3,!O<i!nOO
a c :d?:l as conLeCld3B. e de me-I

�,

I elQ
-

comité, central da R .S.F .].R., Musico de 3a. classe ,\..-. "OU ':�(\, gil \' ,(1 VP! flDtler de9Ll'Uld�r -

I �
. !

( (1 ue df'pende do territorin de OS

,I Snld.adO 1111 ,tnrista 290;O� '10.� ,;.J�,:'onum-'e��.'��-O--�-�.-_·;- "s'
- -

..�".',-�e-'�- !i,
�J estMa �OSh ' d'

<?-� Gb�r'l'. �vem! d<l .� r" II jo, S.()cre-�(1li, para 23 anos de pl'is::io e! Arl, 2 - As dfSp('Sa" decorrrnl es df:ssa tabeiu C6fr rão, reg-
.

� ll.I � Bt �� II, � =
_

_

tarlO da �egurant"a _

Pública, vem

(utros dois para 20 e 15 arj()�'ipecttvameDte, pelas verbas 412 e 4,13 do orçóm,mt.o vi,"f'nte.
. 'I' "O:!ft OS

e pu ICal' um edlLal convldan-

de prisão. ' Art. 3 - E' fixada ellJ 3$20D diário3 tl etapa da� praças. , rQ1\g'" d2 l�g�U1A::l.
,�, do todos os estranieiros reiliden-

I Art. 4 - Revogam-se aa disp0sições em contrário.
v,� U iUl

... unu.
i I tes no �stado a apl'esentarem-se

_________ 1 PALACIO DO GOVERNO, em Florianópolis, 3 de iulho de 1938.
.' I. A importante firma comE:rdall no, Gabmete de Identificação, das

. I
(a) . Nerêu Ramos RIO, 8 Foram iniciados os I MOELLMANN & elA. S. A. 19 .as 11 e das 14 ás 16 horas,

Confet.enelou eom O Altallllmb."o Gunwarães I
trilbalbos da co.locação do mOl'lI�- ,de.�a CapiLal, llm� das casas mai� ,!I il�IOl �e dar,e� �u�Dprim.nto ao

rninlstro da Guerra I' Iveus de Am-auJ"o : me.ntn aos LeWIS da Laguna, á I antIgas e conceituadas, não só. dIS�O"eO .no are. 2:1 e se� para-

.

-' frenLe do local onde se erguerá a I
do nossa praça, como de todo o I gra o UnIco,. do decreto-leI n. 406

esoola do Estado Mal'or d"" EX8'r'''I' Estado, que l'á ano I)as"ado o�e- d� 4 de maIO de 1938, que dis-

RIO, 8 _ O miuifltro da Guer-
'"

u l -

b 1

cito. receu a uma das fest·,s eln be- p.oe so re a e.n.trana e permanen-

! a recebeu e conferenciou com o

""

d

juiz Costa Neto. A LI"te"atur� , WN�TW'r"'UFrO
_ .......---.-.. _

--"'1 n�fici? do
. �r('ventol'io, uma es- cla. e estraujeIro'l no tpl'ritorio

ao D a t;J.!. .1- A�I,n 4 � plen(hda bICICleta para menina,
naCIOnal.

..

I
� U .n� agora aeaba de oferecer um óti-

1,
..." ..•....•...•...·--: da crian�a D�.E PET nL�O

mo aqarelho de radio da afama-

O b d '.:�
u '!f U' � . da m::\I'ca HCA VITOR, de qua-

ii USO a ...

I.ro valvulas e que sefá rifado na 17

I I
RIO, 8 A Comi;;são de Li.tera- RIO, 8-0 pre&.íderJte ·Getulio.

FESTA DOS MOINHOS.

mend"lc!:!nc-a tur� Infa�ltU ao Minislcrio da Edu- Vargas a'.lsinou decreto or"anI'Z'ln-
Nesta mesma festa os amado-

U B caça0 deCIdiu responder o questio I I' N
.... p'

!!ll%��&Wii.4""""'"
res da f' • t' -

nario da Liga das Nações, falando'
(O a nstItllto acioo.] do e-

ma arc'C an .Iga, tel'::\o

: sobre a literatura da criança na t.roleo fi definindo suas aLribuiçõ- Homenagem ao eh...
ocasião de adquirir um belissime

: ReforçamoM a nO�!ila reprl;- .: An:_���_ La:��.!�_ eMi
prato de filla prfi �fl, gentilmente

• vação ao que se está P3s-1 O decreto estabelece que � no-

' fe da Nac;ão oferecido por lA:" �3 que, por

3•.
�8ndo em nossa capital, no "MI·nistro Valdemar \'0 departamento é autonomo e

modestia, faz questão que o seu

que concerne ao abUlO d. - ficará
.

diretlimente !lubordinado i ,Os funeionarios da J?elegacia nome não seia djv"lgado. O pra-

I mendicancia. II f::llcaAllo
ao prellldente da Republi.ca, com-:

Fuscal do Tesouro NaciOnal em to e"til em expouiçJo na vitrine

! Embora não 008 queiram I li pondo-Ie de um pre!lidente e oit., D?SSO Estado, presta,rão na pro da joalheria lVIUELER IR.MÃOS, � ... _D.H'�"'��� __a_'... u .. m_m .. _ .. "'.

• ei."üar, somo! forçados a i i
cOl1lelheiros, sendo cllda um re ..

i X.II))� . seg?nda-feira, as 14 horas, o.de os bilhetes já podem ser

I reafirmar que o caso esta I lWMA, 8 O ministro do Trl' ,pr�sentante d. um ministerio, I �:g�l_fJCat�va ,1�omenagem �o pre- adq�iridos. . .

tomando proporções alta-
, b2!lho do Brasil e a senhora VaIde- i alem de representantes das ol'ga-I slckllLe betl.Jll�) Vargas, maugu-I'

Sao esta as mms valwsas pren-

wente prejudiciais ao bom mar Falcão partiram hoje de auto., n'zaçõelil
de classe, inou�tria e CQ- rando., no g:1bmete do re3pectivo das das muitíssimas que Pitão

nome da nQ8Sa terra e á : move�_com deS!lnO a Praga, on.de meMo. DGleg:�� Fiscal o reI rat.o de I sendo remetIdas á cot{lissão eu-

eultura da nossa gente. ! v��t�r�ra�i� e:-����,!s ��mce:���!� A'/J despesa!! desse órião tecni- Sua ,Exc18 , . carf�gada de recebe-las para a
RIO, 8-0 juiz Pereira Braga

E' que os mendigos já ; I �heca. C6 COflceao por conta de uma I .

Gratos s,;mos. P?I�) .

gentll con- I r<:ES rA DOS MOINH0S, 'lHe
absolveu o sr. José Militão de

não se limitam a implorar II ----. taxa d; tres mil I'éit, cread,,-, por V.lt�
.. cr�: no;; f(lI rlmg,d@. par? as-I �Je reHEza�á ho�e .

e amanhã, á �ouza, che�e pl'Ovincial integrà-
uma esmola, pois cbe,am a _, Franeo helcstará 08 tonell'lua de pttroleo.. ')em; ._ msthffio" 6. �J!mHlt(l cemn.ala. I praça PereIra êhveua, em bene-

lIsta de Mmas Gerais.

atracar-Iile aos transeuntes.:, navios bolandêse8 rivado.s importado� ou produJid03
i ficio d. Preventorio.

-_._..
---

em plena via publica,

im-I-:
no p2'.IS, para OCOl're.r ás despesas ��,' ·;'u'f,.•i--��---

.. - __ o .--.- ... ----.---------.. ---

pondo a entrega de alguo� ! OSLO, (I A &uprenlfl Cort'! com as pesquisas.
-

ih-ii#'.i Aí! ,(Ji:� �rI CI A,L'Fí
I niqueis. I'

da Noruega permitiu, hoje, a sai'la O C�nselho do PeLroleo se on-
. :.í) ,,� ",).I <�;;3.k> �

: Og passageiros do navio de um navio que se destina á Es�a� carregará dos trabalhos oficiais
t""''''�:..:�_:;:i:�mÜer.�"..;.,;;_,:;.:;;;;;w.;;;�";;,M;,.:;;;,,;;,;;�_.;; ...�.J.1'''m;�;;,;._

i que ante·ontem a�c()ron em :&: �I�a �!�!�I::ia�1"�����r �;1� ������,':�. �p. �e�,qui��� _ ..

?e , i�zld.s,. �em R�fiI" (!)
.., �,i,!l.I.' ft".m" �"',.. de r;.•.�",,'�. "".. H""."... "' .... il1.. ...

8 noss('I port.o e se �êí1,blarill.u : húicotlir, no.;; 'Oortos nn',;!onal1sta!l,:c�mc pW(AdelU a mdustnllhza- '1..11, <iJ !"II", "" h 'J;r. 1i10 QJ""" ""na",,

: de dar um passeio peja ci- • todos os navios noruegueses, caiOO il, çao do petroleo nacional l'�,c��c® d;e IEcO!l1l0m�;il e FGnanças� l,'tjj) gabinete d!!ll

! dade, deviam "'nr saI'do da- ! -<;)vêrno não retenha aqui o referi· li
vu_ ...... __ .. "_ ... ,.M __ •• a_.:.w_�'., •• "

"""... • d � nB � ",Jl

".

..., "" fj
••••mS'I!:t·o a ... a;;::enu3, cO� huO o k:.llareCef' fi"a� do sr.

� qui decepcionados. Em tôr- I,. do
navio. II p;��S'P.,�ta de G�rl· tn- Pedro Ralche sôbre os dois nrfllblemas nJue ..... ." mo-

3 no dêlf.'s L,i ff'itd umn ver- 9
!U1J _til li G

ii"' "11 , ,.v

:I dadeira batida. \Iguns co- ! I
• �:lent!), ?r�ocua:am O Goyêrno� a cn�ação da grande

ii mo recordações, que em na- •
N-

_� b b pelros sgde:rurgiã na�wnal e a exportação de Ininerio de

I da nos ilustra, tiraram fo-! au ponem e er BELO
ferre em larga esca!a. O parecer eG''llterra a analize

• tografias do., assaltos d� G
HORIOZNTE, 8 -En- dos p�oojetos fbu� Ribeiro. do erBg'enh�iro ,.S-,. H. De-

Ij) ., •

T d @t d t t b Ire as comemorações do centena-
T

�� que, se VlralIl VltW1GS. o a
li! 1 uf;:ln p () �. a' .;l... .

d S- J
-

d I R ��h.�o� e da Itabürêl �rcn., a:ss1nil ca�l1O da ....... ,JI '" """ ..:le ...
c''

li D.ente presl'ucÍou o es.... , 4)j 'J
1>Jl no e aD oao e ey, figura

... e....,u '" ""� Wi AL

"',' qjj "'@ulIlapaetd'd 1M!@lmentr.,,1'.! r1t\�I"'..I! .... ", "" .... "" eaho &\\ � 1\\.!lII
. ABAM,'., 8 - O ,.O,·OVP"lW-

"< � candalo, menos aqueles que ti Ih
. :s a a e mInera ores e 11"'. # ...� U"'-VII->U..,,,,, ... .., ,", 5 I ...elos srs. 1,,�el11do!l1ça I

: tinham por dever pôr-Ibe : O I
gal'lmp�lfúS, da qual participarão LH�a� juaW�:l T� •.\'orap Pir05 do Riu, Fonseea .Costa.

� or comutolj a pr& de' morle

•c9bro.: d�oze mfI! homens, que e,?punha- ll1ilâ!Or fvhu:edo Soares, Li5h'il1aco da Cost.:à �i(H�r�n";:l\
lIuposta a CLm3nce Norris, trans-

a R .,
I rao as erramentas propl'las de- " . �6J1 G'o • w;;

,. "11"'- formanrlo·a em prisão perpetua.

�
ennvarnos, P Ir i.' o, a

� '\! ;:;"" 1, lJ ,. "Vol).�n;i1 ,l!1�B" i vendo visitar o cemlterirj �Ia ci- ll..ag.e e Qnarcos lCarnearo de íWlendonça e S1$ sug;estões Trata-se de um dos nove impli-

g solicitação de umD medida �. in Ol.·m,itfu,,:_ OS,lH:(l'lUIS ('mprr:83(:y� i daoe em h. . n

.

.

_ _ I �n>J�adas em memJ>friais. Da leitura do n "',. �r de� cados no caso de Scottsburo,
,) pl'ontn e enC'rgir!. ó ';' C'V1�" "'!Ç"O Ull:i tES,Pld:-s 'HJstna : .

'
.

0Illenageill a seus
,
_ _

!j<''''' ');; ,

i � '::"1> c:aii;: :m �6.í.J.:.,;; ji; h.;-b (' ::.1' .. : (!(II�lpanheIros de pro"issão jã fa-I 'IJ�rra� rre5�.dtar as S�Jg'3st@ez a s�n.�m e!l1vhu:llas ao pra- I q�an�lO negros raptaram duas

.........................
' 'Veja dunmte IS keras de traballtO.1Ie(\lidos. I sadente da Republica l branu:19 de um trem de carga,

.
,

.• em 1931.

\\

CASO rENSOMBRA-SE
DO cn

o
CO

Sabotag�:nl
soviets

'.' I \ 1
",I \ ' ..

" .

•

•

"I

A ofensí.'va,
re

comunistas
condenados

RIO, 8-0 ministro CosLa Ne
to, iulgando o processo dos co
munista& de São Paulo, dos 18
acusadp" concIrnou 17.

Ab�oDvido 'UUIO eaH�f.
pJ!."ov,Grute.hd

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

Comutada uma pe-
na de morte

,I

't\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

�

I

A ca.AZETA F��ria?op<�.!�, 9-1���..��

A 550 c i a ç ã o à o 5 E 5 C o t e i r O�!S
B r a 5 i I e i r o 5 à e H a m ó n.i o

(A-. E .. B. 1-1.)
ESTATUTOS
Gapit••o I

Definições, constituição e fins
Art. I'-A Associaçãe dos Escoteiros Brasileiros de Ha

mônia (A.E.B.H.), fundada no dia 16 de MaiO de 193a. tem por
'm contribuir para a formação da mocidade sob triplice ponto de
vista: metal, 6sic8 e intelstual, segundo os principies e exercicios co
nhecid.. pelo nsme de ESCOTISMO. fundada por Baden Powell.

Art. 2'--A A. E. B. H. é uma instituição essencialmente
moral e patristica. Estando integrada na fraternidade universal esco

teira, contribue para a obra de paz entre as nações e para todos os

m.viOlentos de coeperação nacional, bem COIBO para OI de caráter
internacional que não contrariem os interesses nacionais e GS senti
mentos de Pátria. Visa essencialmente a formaçao de conciência cio
tica, .10 militarisande a educação. embóra aproveitando aquilo que
es métodoi de instrução militar tem de pedagogicamente util para a

educaçlo da mocidade.
Art. 3'-A A.E.B.H. respeita os sentimentos religiósos de

seus escoteiros. facilítando, em seus acarnpnmer-tos, a prática da reli
IÍlo e es átos de culto e é uma instituição alheia a partidarismo!
porque, educando dentro dos princípios nacionais, não se associa a

'Iualquer manifestação de caráter politico.
Art. -4'-Servem de base para a realisação dos 6ns da A.

E.B.'i. 15 promessas Escoteira e do Lobinho e as Leis Escoteira e

d. Lobi.ho.
�rome,sa Escoteir.:-PROMETO PELA MINHA HONRA:

Cumprir o meu dever para com Deus e a minha Pátria.
Ajudar o próximo em toda e qualquér ocasião.
Obedecer á Lei do Escoteiro.

Lei (:/. Bscotetre:
I-O elctlteiro tem uma só pala vra: sua honra vale mais que a pro

pria vida.
II-O escoteiro é leal.
III-O escoteiro está sempre alérta para ajudar o próximo e. pratica

diariamente uma b&a ação.
IV-O escoteiro é amigo de todos e irmão dOI demais escoteiros.
V-O escoteiro é cortês.
VI-O escoteiro é bom para os animais e as plantas.
VII-O escoteiro é obediente e diciplinado.
VIIl--O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades.
IX-O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio.
X-O escoteiro é limpo de corpo e alml,
Promessa do Lobinho-PROMETO ESl'ORÇAft-ME lO MiLHOR

POISIVELD PAFA:
Ser leal e cumprir meus deveres para com Deus e A Pátria e ob..
decer á Lei do Lobinho.
Prcstar todos os dias um pequeno serviço a alguêen.
Lei do Lobinho:
1- O Lobinho ouve sempre aos mais vélhos.
II-O Lobinho nunca ouve a si proprio.
Art. 5'-Para a realilaçio de seus 6ns a A.E.B.H. promoverá:

a)-organisação d. uma Associação de Escoteiros, constituida
dos três (�) ramos do Movimento de Escoteiros:

bl-a preparação dessa associação, bem como de seus moni
tores:

Art. 6'-A A.E.B.H. será hliada á FEaERAçio BRAIILIIRA
aos ESGOTIIROS 1>0 PARANÁ E SANTA CATARI
NA, com séde em Curitiba.

Art. 7'--A A.E.B.H. promoverá nOI municipios visinhol á orla
llizaçAo de aisociações escoteiras a 'Ia 61iadas.

Art. S'-A s�d� da A.E.B.H. é na cidade de Hamania e sua

duraçAo será ilimitada.
Art. C)'-A A.E.B.H. será diri,ida pGr uma Diretoria eleita, em

aBsembléa geral, pelos soci�s auxiliares.
�.plt.l. II
Diretoria

Art. JO'-A Diretoria da A. E. B. H. é constituida do Presidente,
Vice-Presidente, I' Secretario, 2' Secretario, I' reaou
reiro, 2' Tesoureiro e um Cf.efe Geral.

Art. 11'-A Diretoria terá função permanente.
Art. 12'-No caio de vala, o substituto será eleito pela asstmbléa

geral dos sócios auxiliares, por maioria de vótos.

Paraarafo único:-sio caSai de vaga-:
a)-mért. ou auslncia definitiva da síde social.
b)-rclluncia do caria.
C)-nio tomar parte nas três primeiras sessões ordinarias.
d)-nl. comparecer a três sessões consecutivas, Blm

causa justificada.
Art. 13'-Só poderio ser eleitos membros da Diretoria 08 SaCIO!

auxiliares da A .E. B. I f.
Art. 1-4'-CQmpéte a Diretoria:

a)-admioistrar a A.E.B.H.;
b)-cumprir e fazer cumprir estes estatutos, assim como

os estatutos regulamentarei da Uoiio Escoteira Brli"
sileira (U. E. B.);

c)-autorizar despezas até um conto de réis;
d)-escolher 08 jornais em que devem ser pubJicadas a

'Neta O'ciall e outras.

e)-nomear comissões para tratar de determinados assúntos; . Art.

f)-criar e estinguir cargos remunerados;
g)-reunir-se em sessões ordinarias mensalmente e sempre

que Iôr necessário, por convccação do presidente;
h)-conceder premias e aplicar penalidades dentro dos

Regulamentol Escoteiros e dos presentes estatutos.

Art. 15'-Ao Presidente compete:
S)-presidir as reuniões da Diretoria;
b)-representar a Associação em juizo e fórft dele, por

si ou por seu representantes legalmente hebilitados;
c)-despachar o expediente da A.E.B.H.;
.t)-deliberar 'ad-referendunal da Diretoria, sobre assán- §

tos de competencia désta,que exijam soluça0 urgente;
e)-aslinar, com o tesoureiro, 0S cheques e documentos

onerósos;
f)-autorizar despezas indispensaveis e inadiaveis;
g)-Iançar o "Pague-sei nos comprovantes das despezes;
h)-atender as necessidades de qualquer .atureza para

compléto funcionamento di Diretoria e demais de
pendências da A.E.B.H.

Art. 16'-Ao Vice-Presidente compéte substituir o Presidente DOS

seus impedimentos.
Art. 17'-Ao I' Secretario compéte;

a)-.rientar a parte administrativa da Associação, pre-
d "h d di bem Art.

paran o e encaram an o o �8U expe lente,
como toda correspondencia;

b)-redigir e assinar àtas das reuniões da Diretoria;
c)-fazer a publicação da °Nota Oficial' e aviso de

convocação;
Art. 18'--Ao 2' Secretarie compete substituir o I' nos seus impe

dimentos.
Art. 19'-Ao I • Tesoureiro eompéte:

a)--Fazer a escrituração da A1sociaçlo em fórma mer

cantil;
b)-dt:positar,obrigato'riamente, em Banco, à escolha da A

Diretoria, os dinheiros da Associação, não podendo
rt.

conservar em seu poder quantia superior a quinhen-
tos mil réil;i

c)-assinar com 6 presidente oa documentos onerosos;
dl-efetuar pagamentos autorjradcs pela Dir.toria ou pelo

presidente: mediante a apresentação dos respetivos
documentos com o "Pague-se' do presidente;

e)-apresentar, anualmente, ate 31 de Dezembro o ba-l.\ t
lancete e o relatório da T_uraria.

r .

Art. 20r-Ao 2' Tesoureiro compete substituir o pnmeiro nos leus

impedimentos.
Art. 21'-Ao Chefe Geral compete:

a)-Dirigir a parte têcaica da A.E.B.H.;
b)-Orianizar e manter sob a sua fiscalização o arquivo

Art.

têcnieo:
c)-Apresentar, ate 31 de Dezembro de cada aDO, re

latorio circunstanciado de movimellto têcnico da
Associação;

d)-Zelar pela fiel execução do reaullOlento teenico da
A.E.B.H.;

t)-Providenciar sobre to�o o material necessario à

instruçlo;
f)-Ter a seu cargo a caverna da aSlocilÇlo;
,)-Oraaoinr o horario das aulas e excursões de acÔr

do com fi hábitos locais;
h)-Entender-se com a diretoria à respeito de excuslões

fóra do municipio.
Art. 22'-Os membros da dir81oria, no àto da pospe. prestaria o

250.-05 socios serão convidados. obrigatóriamente, para
todas as [éstas e solenidades da A.E.B.H., sendo-lhes
franquiados todos os documentos pata exame de apli
cação das quantias arrecadadas.

Art. 260.- Poderão inscrever-se na A.E.B.R., como socios efe
tivos. todas as crianças que satisfaçam 85 eXlgencI8s
técnicas regulamentares.

Art. 270.-São fixados para os SOCIOS as seguintes mensalidades:
Efetivos-·-Lobinhos e escoteiros: 8500; proneiros:

1$000.
Auxili.res-2$OOO.

u.co-Os sacio. efetivos de autoria precariedade financeira
ficam isentos das mensalidades, podendo a Díretoria
auxilial-cs na aquisição de uniformes e materiais de ins
truçao.

Capitalo IV
Patrhnonio

Art. 280.-A:A.E.B.H., será mantida por:-
a)-subvençt\es ou doações que lhe: forem concedidas;
b)-mensalidades dos secios:
C)-produto de festivais por éla ou para ela realizados. "

Art. 290.-05 membros da A.E.B.H., não respendem, subsidia
riamente, pelas obrigações por ela contraídas.

30-Em caso de dissolução da A.E.B.H., seus bens rever

terão em beneficio de uma outra instituição congénere
ou de um estabelecimento de ensiao publico, á escolha
da Diretoria.

.

(japitalo V
Disposições Gerais

Art. 3Io.-Nas sessões dI! A.E.B.H. é expressamente v�ado
tratar-se de questões partidarias e reli"i.sas ou que con

trariem os postulados escoteiros, assim como nas ses

sies da Diretoria.
32e.-A A.E.B.H., comemorará anualmente o Dia eJa Pe-

tria (7 d. Setembro). ou da Bandeira (19 de Nó
vembro), ou de S. Jorge (23 de Abril), Patrono mun

dial dos Escoteiros (" a data desua fundação. (21 de
Dezembro).

Art. 330.-A A.E.B.H. se p.sforçará para auxiliar. por meio d�
seus escoteiros, as campanhas patrioticas e CIVICIIS e as

movidas contra o analfabetismo.
34o.-A A.E.B.H. terá uma bandeira flue constituirá seu

simbolo designativo.
§ unico-Essa bandeira terá uma unica côr, grená, e no centro

a (Flôr de Lis) branca, com as iaiciais da Associação
(A.E.B.H.)

35o.-A A.E.B.H. usará os uniformes estabelecides .pela
U.E.B.

Art. 36o.-A. A.E.B.H. manterá uma biblioteca para os seus

associados, cabendo 80 chefe geral, sob a oriestação
da diretoria, a 5U" organização, bem cerno a sua fisca
lização.

Art. 37o.-A diretoria .ó poderá resolver a dissolução da A.E.B.H.
quando, tendo sido especialmente convecada para .s"

fim. a ass�mbléia geral dos lIocies assim o resolver por
unanimidade de valos, preientes, pelo menos, três quar
tos de seus membros, em primeira discussão c dois ter

ços eRl segtJIda

�,\ .

/
\

�apltlllo VI

Disposições Transitorias

seluinte compromisso:
PROMf'lO PELA MINHA HONRA
AMAR A DEUS E A MINHA PATRIA
SER LEAL P i\RA COM A A.E.B.H.
TRABALHAR PILO aElENVOLVIMENTO

.

�aplt.l. III
Dos Soclos

Art. 23'-A A.E.B.H. tem as I�guintel catel.rias de locios:
a)-efetivol;
l1)-auxiliarc5:
C)-bene'mer itos.
§ I'-Socios efetivos slo

NEIROS.

§ 2' -SociQI auxiliares slo OI membros da Diretgria o as pesaSaa
ou coletividades que auxiliem 60anceiramente a assaciaçlo
cgm as mensalidades estipuladas.

§ 3'-Scx:ies benemeritos sig as peslôa. ou coletividadCl às quais
julgue a Diretoria dever conceder este titulo pelos donati
vos concedidos a associação.

Art. 24'-A admissao e demisd,o dos n:io.; c de competencia
exclusiva da IDiretoria.

§ úDÍcn-Os socios que se tornarem, pelo seu procedimento, preju
diciais ao bQID DOme do escotismg e da AssociaÇio, leria

excluidot.

Art. 380.-05 casos or::issos nos presentes <lstatutos tlerio resol
vidos pela diretoria.

Art. 39•.-A primeira diretoria da A.E.B.H., orlanizada entre

seus atuais ditiientes, fica assim constituida:
DO ESCUTISMO. Presldll!nte-O sr. Prefeito Municipal. Ro.olfo KoHke.

Vice-Presideote-Tabelíl. de N (ltas Mansueto Izolani.
I. Secretari.-Farmaceutico Ivo Mueller.
2. Secretàrio-Escrivão do Crime Celso Mourà.
I. Tesoureiro-Escrivão da Coletori8 Estadual José Souza.
2. Tesoureiro· .. -Contador Municipal Francisco Kolbe.
Chefe O.ral-Professor Mari::t Pedrelli.

os LOBINHOS? I!SCOT.ROS E PIO- Hamônia, 16 de Maio de 1938.
Rodolfo K.ffke Presidente
Mansueto Isolani Vice-Presidente
Ivo MuelIer 1. Secretario
Celso Moura 2. Secretario
JGsé Souza I. Tesoureiro
Francisco Kolbe 2. Tesoureiro
Mario Pedrelli Chefe Técnico

Reconheço verdadeiras as firmas supra dos srs. Rodolfo�Koffice,
Mansueto Isolani, Ivo Muellcr, Celso Moura, J�sé�Sou
za, Francisco Kolbe e Mario Pedrelli, do que dou fi.
Em testemunho SR. da verdade.
Getulio Varais em I. de Julh9 de 1932.

I
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Dr. Camará Martins
lftIIP__liIiP:a::'JA�I&TA DI :L.TIAS :o. .Te-
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.a.. :A....I� DAi ••M.Jll\J1.I.Ai, s� �PJl.
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J.A,Ã. :s SIM ••R

�NSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 6 ás 7 da tarde

Mole.tiae e Operações
dos

OL.I-tOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
•• serviçe di olhos e eto-rhine do Centro de Saúde

de Plorianopolis
Mam.ro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Ria,
C.nsultas diarias das � ás 6 112 - Fone I••"
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORlANOPOLlS
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Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO·"OCULISTA

F.rmago pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de dei» Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias ilos olhos

C.se �e aperfeiçoamento na especialidade, CIiIID o dr, Pu
I. filho, 118 Serviço do Prof. Davíd SaOSQn, DO H.'pital

ela fundação Gaff[é�Gwinlc de Rio de Janeiro
Cempleta aparelhagem para a sua especialidade

Iletr,cldade Médica, Clinlca Geral
Censultas diariamente das 15 ás II

CONSULTORIO Rua Jl.)lo Pinto 7 s�, TelefoDe 1-45.
'UiIIDENCIA: Rua Tenente Silveira a7 Tel8f. 1621

Casem ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

GAZETAIN.

.

. .��hV��V��·
Dr. Alfredo P. de Araujol lAccacio Mo-I � Cálculo de qualquer

i· M EDI {:'�Cll relra �. estrutura em con
:. ""e�ialista em molestias de creanças, nervos �erH ses escrrp- m ereto armado
.

ím'llluQismo e ma/estias da pele á rua .�.
e ferrotírie de advegacla

.Trajamsnto do empahtdism@edasmolestitSda{1e-R!.le e nervosas pela .,Aut8hemetherapia
I

Vis�nde de Ouro Preto �
C.T1SultDrio e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

n. 70. _ P'hON" 1277.-Telefone, I .584 JC"n3ultas:-Das 8 às II e das� 14 às 16 horali I Caix1 Pestat, 110. IC _ ..." _.
" . � _I.X'__""-

..--------------------------�,f
, I �D-r·.P-e·d-ro"C-a·t·.·II·.�

I
I
I

I

P Ianta, execução, fis
.... z�;��ào e otreção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para ccnstru
çc E';';S de pentes em
cone- 6tO armado

CarneiroOmar Ribeiro
Engenh·eir'o CiviiIDiPlemadO pela F'Hul

dade ue -8 tledfM,
Saiu

!Matcnw I a5ajat&llle de
r Q�.5t'9 " Motaea

Ex-inteIRO d" Disperaaric
Silva Lima

Ex-atijuate .0 HQlpí.al
GrafEíe Gui.le o SI.Ut.orM

Manoel Vitoriu
Oiaica mUi" .urglu ...

ael,stias ia.
....:lÇA II P..ie

.

.AIlIi�pc�a;;�A�TA B � Cu r itiba
e.YIIIH

�"Jfi\1LTe.I. �

18- Ptua Trajane� -11
aJliI••NOU .� Sucursal:

Hotel Glerl& �

_••ia.n•·.....e•.Il.t••U.II.l•••ái.l•••.b.... �
•

Pala.l. da Caixa

1· Andar

Caixa
.Apartamentc

Postal, 784

•

Paraná m
I
��.

Florianopolis direção: Engro. OMA;:� RUPP. �
prA.V��&����I6..�ra:JIIS•

Dr, Miguel
faoa.aia

CLINICA GP:RAL
Vias Urinarias

Dr. Pedro Camara Simões Dr. fladro de 1ft"" FerFtt- �
.

� .;

I
I

I

I
j

I

I

CLINICA MEDICA Advogado
1

·RU&i TrajaRe, I' 1 fi.anti .)
Tslephene - ,,1. I

1rstemente mederne «as
",.lestia tio Pulmão

Censult.-R. joao Pint�. 13
1 eletcne, 1595

Reli, Hotel Gloria-fene 1333
CrmsultlU d� l 3 ás 1 () hrs.
..................�........_f��;�'�'....�

�sma, Reussatismo, Artrite, Ciatica, Lumbarge,
Nenalgiai em Geral.e-Doanças Nervosas e �entaei

CLlNICA ME'DICA� Cirur,ica das Molestias da
Péle�-Sifilis""':" BI.nerraiJa$ e suas cornplicaçõ••-

Cura inauJ.inica da ma,re'Za- Reiim.na
obesídades, diabetes e m.l4Itstlas da nutriçlo

ELETRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencía=-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, típe grande d. dr. Oeken). Banhos de

Luz, Ralai Violetas I Ultra-Víeleta»

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Dlrert.

PARANA'

A dvoga na capital e no interior deste e do Estado de laa
ta Catarina.

Eseritorie' Rua Marechalfloriane Fteixelo, 131
solKadlO �81a o' I
- SANTA CATARINA

CONSULTAS: Dal g ás 12 • daa -4 ás 8
Atende. chamados

Nua Tiradentes, 1-4 - Sob.
Telefone, 1167

Dr. AUlusto
d. Paula
MEDICO

DOl!NCA� DE SENHO
RA�-"ARTOS
OperaçO••

C.n'llhnfo: Rua VitollMeireles 1Q

A'. 10,30. das 2 as .... h�,

R.�i••ncia: Rua Visr onde
de Ouro Prete, 42-

'.oe: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1'355

ID ...... �hiil.r� Companhia Nacional de Nlvlga·ca.tt.me�f')p

çã..:� COI'telraI �1.-ehJe da "Di.. .te Meepi. URwa Trajado no. 2' la] de Nürôora. (� .._.r
;::.___-------- In"Ólg Burlibanlt e Itr.... Movimento Maritimo ..P.rt. FI.ri.n....II.

.......

Erwi. K.reuser)
•• rvt o. d. Pee.$ Oiros. d. C.r e.

......,..... '

......
..,..

Alta cirurtia, _uu.leria, (tio
oças 4as se.ber••) r' put..,
tinraia do IIi.... UfT.e •

Operafêea de pluti.,.

Advogad.
J. Bayer Filh.

Rua Trajano. 11
(esquina felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Claribal
t. Gaivão
ADVOGADO
Avisa aos amigos e

aRtigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advoeaeia e continua a

aceitar ehamado5 para
trabalhar em qualquer
comarca do Est�dQ,

I Escritorio: R. Deodoro 11' 15·

L FONE 1.665

Imbiiuba
Ri.Or."e

'-11,., e

Perto AlICIe

"ara o Sulptar. o Norte

Fretes de cargueiro:
I

o "aq... lTAPURA uirá á 9 do co O p..... JfAGIBA aaúl • IS ••
rlate pila: corrente para:
Paranai"l, Anteni",,
SaRtei, Ri. de Janeiro,
Vitíria, Bafa, .Macei'.
Reeife e Calle4110

Cargas e passaleiros para �i demais!�or.
tas ,ujeit�s a baldeação no RIO de JaneIro,

A• Recebe-se cargas e enc*mendas até 'a vespera'da.sJsaídas dos paquetesVISO e emite-se paisagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a ..

testado de va(dna. A bagagem di porão deverá. 5�r entregut!, nos Armazens Qa
Compal1f1ia, na vespera das saídas ate �� 16 boras, para ser conduzida. gratuita
m�Hté para berdo em embarcações eapeclals,
ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 seBo (FONE 1250)
Jt�MAZiKS-CAIS HADARÓ N,'3--(FONE'1666) -iND, Tf:LE(i. C')STEIRA

Para mais informações com o Agente
J, SANTOS CARDOSO

CONSULTORIO-R... Tr�
tll8 N, J 8. das 10 áa 12 e

du I.S ás 16 112 h«a
TELEF. 1,.28'

RESIDENCIA- ((Lia lat.-

I
ves Junior N. 21

ITELEF. 1.131
�l:�.lt

.. '.
�

, .

Or. Aderbal R.
da Silva

:�;J\dvogado
p, 15 de Novemb(u, .3 sob.
Fone& 1631 f: 1290

t��----__--------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fia:PRE. II:NT ,���, NT"EE:

C La (::;�
� Buzinas

.oseH
_ •••aIa ..!I....ta, ....... 6

..............a...

-- - .. II 1•••0" .....

••_1 d. oon.o.... ".t.r.a (2,5 )
t..mellUl. dura..n••••

A

•enda em toda. .. ....

o••aa d .. ra...

OEPt''':)S�TAAIOS EM STA�

M CK

FLORI. N POl�S

E

atriz
•
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MC)STRU�RIO EM:

Tullarãe

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

�� Tol�,.f.: DOL" • Caixa P.Sotai, 31 �
5. rl�ANCI�CO DO SUL- STA. CATARU\A

AGENCIA DE VAPOR�

ÚtUfianRia Salinas Perynas=- Ri�
P-rtng Torres &: Cia. Limitada -Ri(l
�1tnraçio Brasileira Limitada ---Ris
Nav,-ca,ão Cabofriense Ltda.---Cabclt Fríe
Vatidf!t'lbrando &: Cia.--Sa ntos

llACIl1NS PI!'?'�TM: PARA O P('RTil 00 {?!') WH�JANEn�Q

Navtt.açâti Ullr';- BUCAH0,Í"� (join vílt.) e: SAN! OS
ANGPtA DOS fi.EIS e 1�IO DE J \N�lRO, direta-

srente. sem transborde
Tem semJlre VtlpOrei em ,orte, clfrrtt,«ni.

I!uarroca-sf' ..e �aliificaçA(!, tl'",diçh � E.MBARQUE. ...
-.Ias ai especig.s Ge madeíTa� serradas, lten€Iieiadlle. e•

••1 etc, ceteais e rsercadories em geral, para �1iI,I,,!lIIer
pede .4Il Norte .1;1 ii!. Sul do Pak beuJ C*,�1i para o Ext.tlJier

fteubt eargas di. tmportaçãe., do Pais Otl, d" Ex'

terisr, para desembaraça i redeseacho para
as praças do interior

.l!IYIG DA f. DE FERltO A�MA Zf'M "fi.'( !I'RIO

SEftVI O QARANTIDO E RAPIDO--PRE os MODICOS

,I li INSTAL�"DOnA D �OBIANO·

II p.
OL1S!l possue sempre grande stock de materiais

elétncos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

, , I ,::ciaiS para revendedores.

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

••�j�&J
'.do cf.)l resen<;i}

íO�. �,'�Qi:;�'U$B't
"-259, 748:1.Q�QO

IIl'!CUTA TODAS AS O�ERAÇOES BANCARIAS

..eJm0IA9 E CORRESPONDENTES EM':TODO O PAli

.QWliGIA LOCAL RUA TRAJANQ, Ntt li

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
kp. com Jur>.s (COltlE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dtp. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Ikp. ie avíse prévio (de quaisquer qaaatías, cem rehraGAS tal1-

'"' .: .. bem de quaisquer ímportancías),
.

-c:om aviso prévio de 30 dias
idem de 6. dias
idan de 90 dias

i>EPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por l2 mêses

Sujeito <ln sêlo p'o,',ot::k:uI.

Exoediente: das la ás 12 t) das 14 ás
Aos sábados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço teleg-afco: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5%. �

15 horas

Favorita
----------------------�-------

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Sohrnitd ri" 7 e 17 a

o. Fama Mun�illll

_ILHET ••

FeclfJral fi S�,nt� CAtarina

NOS CLA.�SICOS ENVELOfltr,:s ffCHAB03

Grande vendas €â:tão �.':nd�,l; feits, das ijlaqui�
na� de costures e bnrJeclr" rnarea ME: EOrt fl�
dustria alemã). Não dC'L.jí.Cf'\ sua rmqmna sem ee

nhecer nO�'O$ preços e condlç.� de 'feod3.l.
Li�es de bordados gratís

Informações com o representante j. Braansperger,
e José, Galli.mi.

RualConsdheím Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

A
fl"P.}(A

..

mSr"ALÃÇ8Fs-J5E2"Im.FÓRÇi.\':'F::.N: f'
TENAS DE RADIO, CONSEF<TOS E AUMEN- l,-j�.',�:TOS PROCUREM �-�

I ,�

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR IIPREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRI_ÇA, ':�
MATERIAIS ELETRICOS, LU<)TRES E ABAT. I�

JOURS ELEGANTES E MODERNOS i"
NOVIDADES.l VISITElvl A w:e1���116'f'1I r·�Rua Joio Pinte n. 14 � �I.A. &..,.G �
ACABA DE RECf:.BER UM FINIS5iMO SORTr� ti
MENTO DI': CHUVEIROS ELE'TRICI.)S, NOVl �.fI!."DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO I:

a6"'*; W"UD .. �iâíííf.íd,,'j ne EilEíã ,.�

I i
,

,

,
"

i

\1

A
---,---------,------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.sTR,A.,J,ANO N. e
Florianop._ -

A

.m;,At . "�to - M=E"�

I Motocicletas
I

NSU - BMW .. Triurnph - Duerkopp
Bicicleta,s: - NSU "' Duerkopp -

Opel ., Bauer
Rad�os: .. Ameucan ...Bosch e Los ..

I'"we-Opta IU••res: -ILO para bicicletas e motocicletas. II;'para iluminação de casas.- E!po-E
clipse=-Evenrude para botes.

A•••ui8ri.-= =para bicicletas e metocieletas.

I!lrnportadores - Distribuidores

João Prosdocirno & Filhos I �
�Curitíba Joinvile ... Blurnenau I\�".Uma organização completa no ramo) estabelecida t,

ha vinte e cinco anos. !�
it
I

('
.\.:�" .l-:;r�·-:·:; "',
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G��.zETA
�.-". --�="---"'-'----'------------

Vende-se � l��� I PIANO ......��anr��"se !l���ne�: �f-/Z_'P'§"A"""�"'�'�-��"�_r.�:., ""-"�--'�"��"'_���

nida Rio Branco. n.60 A' tratar ma.in" em perfeito estado. I, I ''lI
,. ,� ..., _ �::g �

I:il mesma. Tratar nesta redação. -'I q tr t l'

\�í"""�'�
.

r t· ,.'� g ,.�,'�.
, � 1'<,:'1'<" l}f--]� �i1H 'di� �, ílj',

,:< ��� lJli t� l ,i�1 �{:�'::r"��;r Ji,.. f! �� ';-.�!;};õ �

J
.=�=�-----

'-'---,
�! Curso d� Maquiil 's e Pilotagem ! I 14,

��j,
-.--.-- .... - li s

_,

I! PREPARAM·SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA- II·I�.I,I QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-
I RISTAS � A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

li
MECANICA MARITIMA. I' li

! os Il\TERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. :III!. EULAMPIO DOS REIS VALE I,i RUA GENERAL BITENCOUT, 98 I' i

II flORIANO��.LI�._ .. " ,_1III"'-

--=�:
-

-�: I'Senatoria "S�nta Catarin�a�' Ii liI� I

Dr. André Kiralyhegy 'I .

DIBRlri Oft PIIOPRIE1'A.RIO � t
�!

Estação PERDiZES Vila Vitoria
de Salda Catarina

AS

Qu,ri,t�s .. F··';;,i· ;:;:1,5I .... c;.t.."._ W'. li••'!

fÍij io hl)"�� ilO C�;rrai@,
êÍls 9 I1IJfCllS lia �gem::ja

Sua carta chega -á
"�(lmingo na Eurclpa

I r"j ·f·c� ,- r

Sindicato
Agentes: C a, r Ios

S u FIL'HOSVísta
Lindas

na

afra esquina da Trajano

•

FIm Ianopolls, -193&

Em 980 quilociclos
��"""",_"��r'! n!'+I1i\''í'HJ*1!fl!��Al4�I\i!i1M'''''M�

Ou�am -hoye 'peDa
PRE ...S, Sociedade
Rádio Nae!onal
do Rio de Janei......
Programa diurno
De 6.15 ãs 18.00 horas

Programa nottuno
Das 18.00 ás 20.00 e das 21 as 24.00 hs.

Nuno Roland, l\l1ai..u�(j de OHveira,
Alvarenga e BC�tffiho

com

'.
'.1

,I
,

RegIonal Ol;' Dante 50níoro
Orquestra oe Dansos
Raàamés e a i"ll! 5tars
Eouarao Pc:tanê ri' sua Tipira Corl'irl'ntes
Rome,;, 6hll:J5man cem a ·:'.1rqurl'sfl'O ÕflCcncer+os

..

A's hC?ras. certa_5, jOl'nais falados co-n n .•

tlcícs em prrrnetrc moo, fcrn�(i�a" pela A NOI'TE, e oferta ao Caso 6uimarã, ':i C:õ<,

A's 18.00 • PR06RAmA VITClt-If'l • Auóiçãoae futuros astro, õo microfo/1..;.

..

A's 21,3U CAí"!Ç.ÃO D,O DIH -. por Lo.
mcrnrie Babo, _lZscrita ri' nt.:rprelouo· LIn"CJoferta ao DRAGA0. ' '

A's 22,00 - O.T.EATUO EM CASA. Aprl2slZlliCl
a ct;Jmrl'ala e�(J t,-'rn ato õc FJndré michG,Esta �em, lhana! com: m�5quitinha,-. IS:l'ili!nla õoa 500:os, Abigail maioVIOleta Ferraz ri' Celso C5ulm':-lrãI25_

'

A's 23 hs, r�UB DOS f" NT,<'''l5mA :1 cor-i Lamartmrl' Babo e 5iluino Neto

5peoker· Oauvnloo !:'ozzi

ii
:
•

i
•
•

:
:
:
•

:
..

:
�
i9
o

Ac?bam de ser lançados á venda, nesta cidade, os aía- !mados clgar;?S S�BRATI, q�e �lém de conterem chêques, ::desde 500. reis ate 500$000 distnbuem valiosos brindes. ...
Os cigarros SABRATI já se encontram a venda na :1CONFEITARIA CHIQUINHO. "

�1��@·�··8&��08.G
.." ®

•••••••••..
S

.•..•
����OCGa.��eo�1

Dr. Carlos Corrêa
_

<':,�.t''f-;:,.

Partos .. _- Mclestias de

DE LWXO
SAVOIA-- lEVA - MACEDOMiA -

FINOS
AGUIA- CORSARIO- ATlANTICO -CiPRUS
UVI - AUGUSTA - MONOPOllO -LIEDA

DIVERSO§
POMPEA-SABRATI SOO-VERA CfVAIES--VERA

- BRASIL - HELIOS - G�TA�'�A-

II
/

I
\líh'<il{ií.l� t;�; i,,;ti�h;·i'mdi.:ld;J;i
MeíJico �Í) �hH:li3�t211

RUll J0a- \ D.;, .. ;-. , 1 ')
.

_ .. � l .0.· t,.,

'I ...:;

(Cura0 de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 I {2 da manhã
e á tarde _, Consultorio:
ANlTA GARIBALDI, 49

Para seu concerto, urccurai a

Casa M'lsiéál, que CO;lta com 1

olicina melhor muntaria na ca

pital.

r;;,

menun.se

I
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A GAZETA
Proprietario e -Dirator Responsavel Com aquele escrupulo e com

J A I R ° (; A L L ADO aquela retidão que põe em todos

_______________
-----------

os negocies do seu ramo, tornan-
do-a um exemplo de honestidade
e garantindo-lhe um logar de me

recido e justo realce entre as

suas congéneres, vem a Compa-agora.••

Preços estupendamente

Conforme noticiamos, acham-se
nesta capital os diretores da impor
tante Empresa, "MEDEIROSFILM",
com sêde no Rio de Janeiro, que
visitam o nosso Estado especial
mente para filmarem aspetos da
nossa vida e do nosso progresso em

todos os ramos de atividade, aspe
tos estes, que se destinam aos su

plementos nacionais, os quais C01.

tumam ser exibidos em todas as

sessões dos cinemas brasüeíros.
Com este Um serão fih11ad:l

amanhã varias passagens do "C'_i
CI<TAIL·PARTY",que o "LIRA TI,-
NIS CLUBE" anuncia, com inicio
âs 10 horas, em sua aprazível sêdc
E' natural, que os nu tres dirige!'.
tes da conhecida Empreila c"

<x . ríoca escolhessem justamente'
�� arístocratíco e prestigioso Clube da

..,
, a marca que domina na atuali- colina para uma demonstração do.

.HAIFA,. 8 - D�l'ante a éltíma II torre de. Daví, mO,r;w uma �ulher, dade e dominará sempre.Qualque- nossa pujança social, poís trata Sê

1I0lte Halfa parccra um campo de; Jl'"b.e� frca,n,Jo felua. ,uma cnança. Ii que seja li sua necessidade de incontestavelmente do expoente ma-

batalha, enquanto dezenas de a.m-I A ultima 11St;;, d:1S vítímas. publica- i perfumarias prefira sempre I'
_'- ximo da Sociedade ae Santa Cata

hulanclas círcaíavam constantemente da ôntem, revela a morte de vinte I as d� marca
rína,

té At I t d d ih b d h
� __•

Assim sendo, ê de se esperar que
a axrs, cn o si o os on us re- e qustro ara es e seis iu cus, aven- Adttraeão as famílias dos assocíados do qucrí
quiiltados para transportar feridos. do sessenta e três árabes feridos e i�������������������������"'" do CE:tCLE anuem em grande 111:-

Nos hospítais públicos e prtvados, a dez judeus. 1- mero amanhã ã sêde do LIRA, qUé

capacidade se acha exgotada. Nas
I Dr. Arml·nl·o Tavares .0UVgiad!!a'.nntaariz, �o� �ro�ete um RENDEZ-VOUS 80"

ruas do se VÍlIll pedestres, deante CARTAZES _

... e

era e fmo gosto e alta recreação.

da oriem de recolher dada pelas au- CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson M t60 d
'

tot!dades. A rua dI) Rei. bem no PROGRAMAS DE HOJE: I Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456 a rlz o
Centro da cidade. estava coberta de ODEON, O lider do.

�a��!t�a�� s:ngd���r:::dO���a�eçd� cinelDas
I

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSO-N---- Estreito
sangue. A'S 5, 7 e 8.30 HORAS:

-0- VITIMAS DL\. AUDACIA
JERUSALElI. 8 - Na explosão

de uma granada de mIG lançada
centra uma multidão de árabes, que O
se CDcontrna nas imediaçõe-s da

A
--

POVO

NUNCA MAIS. • •

VOZ DO

baixos

e CAPAS DE PELE

"M E R I D I O N A L"
__iiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-

------�----_.-- ..

��-""_--

Companhiª-_ de Seg��rv5
_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiii"';;;;;-iiiiiiii*-_ ----- _._

nhia de Seguros c:Meridional»S
de que é incansavel e dinamico
representante o sr. Hercilio Avi
la, de pagar mais uma indení
sação, na visinha cidade de Ita
iaí, por in valides, na importas
cia de 4.320$000, ao acidentado sr.
Manoel Paulo Pereira, operario .\
da »Cobrasil » 1"

Deste modo, ascende á soma

total de 10.471$000, as indenisa
ções pagas em curto praso de
tempo naquela cidade litoranea, o
que com a soma de 13.920$000,
paga em Laguna, em igual perio
do, dá o total de 24.3<11$000.

Os dados que ai ficam, dizem
da pontualidade e da honestidade
da acreditada Companhia de Se
guros, que se vem impondo cada
vez mais ao conceito de todo o

Brasil.
Da nossa parte. cabe-nos feli

citar o sr. Hercilio Avila, pela
presteza com que agiu, no senti
do da sua representada mais
uma vez atestar, o seu valor, a

sua importancia e o seu presti
J,·O.

s O' o MES DE JULHO!DURANTE

na "A MODELAR"

. ° 'iLIBA" VAI SER
FILMADO DUnAN�
TE ° i'�OCKTAIL

PARTY" DE
DOMINGO

Entre árabes e judeus Adoração Nossa V i d a

Não adquirindo

ean

RENARDS CASACOS

-muvimentado filme com

IScott Colton e Jean RO�íZers.
AGE N T E SEC<:�ETO'
X-9--Final desse emecio-

(Especialista em do.n�a!l de
e crean�a8)

CONSULTORIO

ANIVERSA aros

SRA. BATISTA PEREIRA

Souhoras

nante filme em serie com

Sc"tt C('lt,if.'. M"fll Bule 15

o
� 10 :g . ....'

..

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

CIN�S �OIIOADOS
_ /.. 5 7

O·�'.fk_!�) U0
com Dilrie Moore

LOTERIA DO ESTA. Veidler.

DO DE SANTA ROBINSON CRUSOE'-

CATARINA Inicio-r-com Male, Rex e Buck.
Preçu: --1 $000.

8, .

L""" I'

L·f.) I I;\li) I'e Verginia Grande fabrica
de

COLCHÕES

Regista a efeméride de hoje a .

dat.a natalícia da exma. sra. cJ.'\,
Nair Gomes Pereira, digna espo- I

sa do nosso ilustre confrade ior-
'

nalista Batista Pereira, diretor!'.
da. c:Imp�ensa Ofi�ial». A distinta �
amversanauta tera oportunidade
de constatar hoje o alto grau de
estima e admiração que disfruta
na Iamilia catarinense, onde se

impôz pelas suas excepcionais vir
tudes e grande bondade.Divido ao máu tempo, ficou

resolvido transferir a grande feí;o
ta do benzimento da pedra fun
damental da futura Malriz do Es
treito, em honra de N. Senhora
de Fátima e S. Terêsiuha, para
o dia 17 deste.

S. Excia, Revma, nosso estima
do Arcebispo Metropolitano, pre
sidirá ás solenidades.

CEL. LOPES VIEIRA
jiFaz anos hoje o ar. ceI reíor
mado da Força Fública, Pedro
LOp6S Vieira. Figura de :rande
projeção nOI meios militares não
,

I
'

so pe o seu acendrado patrtotis-
mos, pelo seu reconhecido espíri
to de disciplina, como ainda pe
los relevantes serviços prestados

"
ao Brasil e a Santa Catarina o

distinto aniversariante é bem �('_
reeed�'r das homenagens que' os
seus murneros amigos lhe tribu
tarão hoje.
«A Gazeta» envia ao ceI. Lo

pes Vieira os seus votos de mui
tas felicidade••

Dledida

A efeméride de hoje, registá o

aniversario natalieio da exma.
sra. d. Zica Luz, digna esposa
do neeso conterraneo sr. dr. Abe
lardo Luz, ex-deputado federal, ... "

Faz anos hoje, a exma. sra. d.
Maria Matins Pereira, digna 4il1-

posa do sr, ceI. Manoel Pereira
brioso oficial reformado d. Forç�
Pública.

Vê pal!li9r hoje, • seu feliz ani
versario a graciosa senhorinilla
�)dete Souza, filha do sr. Lucio
::Souza, chefe de oficinas da c Im-
prensa Oficial. '

De.ultado do. pre
_lo. malarell da ex

tr.�ão de quinta fel.
ra 7 do corrent.:

ROYA!.., ás 7,30 horas:
MARTHA-a opera fnorÍta

de Caruso-com Carla Spletter.
__:reço-l $000. I
Leilão

ACOLCHOADOS

Travesseiros e Almofadas

em qualquer
qualidades

Executa-se
e

Preços
. .

\

espeCiaiS para grandes for·
necimentos

Só
, .

na unlca Fabrica HABILITAÇõ:ES

".

SALOMAO

Ocorre, hoie, o natalício da
gentil 8enhorinha Norm�lia Aàu
ci, acatada educacionista.

No Cartorio do 'Re�istro Civil
habilitam-se para casar, o ar. An:
t?nio N. Pires, e a gentil lenho
rmha Wanda Kowaski.

NASCIME1fTOS
GUELMAN-N

%559
U2lS
_-'1760
1818
lU99
SIU
S�45
10387
13163

50:000$00&
4:000$000
%:000$000
I:QOO$QOO
1:000$00Ó
500$000
500$000
iQO'OOQ
500$000

Terça feira dia J 2 serão vendidos,'em leilão. no prédio da. rua Felipe_
Schmidt n' ,(8, ,,'s J9 horas, moveis;
para sala de visitas, qu�rto de casal, ;
diLo solteiro, louças, vid�os, armarios. ;
guarda roupas com espelhos. fogão IIecouomico e multas miudezas e uma,

maquina para fazer meias. ' 1
I
,
I

----------------------_1

Asanulações!
de atos 1

Está em feata o lar do n08!iO

conterraneo sr. engenheiro Pedro
de Almeida, funciouario da Dire
toria de T�rras e Col0nização,
com o naSCImento de mais um
filhinho.

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná CHEGAM UNS

(;oDIJ.lteJU 08 pre�os para lie eertlficarem dos nosso.

pre�olJ barRtos
------------------------ ----�---------------------

De Tubarão, chegou, o sr. JoãlF"
Gualberto de Bittencourt, al1�-::
comerciante no sul do Estado.

OUTROS PARTEM

Representant.es uesta e41.11��tal

MACHADO
Rua João Pioto

Cia.

Após um mês de permanencia
nesta cidade em visita aos r:leus

pare.ntes, seguiu, ôntero; para a

CapItal Federal, o sr. ErnaniNo
ronha, funcionario do Instituto
dos Maritimos,

o Rum". 13161 foi vendido
na cidade de Cruzeiro do Sul.
E o. demais numerai labe-se tere.
�. adquirido. pc.r pe.aôail ro

iii.te. na cidade d. Rio d. Ja
neiro.

Asilo de Or..,
tãs

RIO, 7-Uma fabrica de teci-!
dos propôs, no juizo da terceira I
Vara dos Feit$s da Fazenda Pú-I- blica, uma ação contra a União,

Fei empossado no pr�t�rítQ dia J' c.m o Ob1etivo de ann lar at08 da :
O nOlO conselho admmlstrahyo da [ Diretoria do Imposto Sobre a I
Irmandaie do Divíno Espirito Santo Renda. O respectivo juiz, sr. Ri
e Asilo de Orfãs de c São Vicente de bas Carneiro, indeferiu, hoje, a

Paulo>, eleito para o bienín de J938 petição inicial, por considerar n.-
a �940. o qual ficou assim cQnsti- toriameat. imprópria a ação pro-
tuiGo: posta.

Ptoved?r: MaaúeI P,;dro da Silva Em seu longo fundamento, o

Junior. �Ice pr.: Ro:tOHo Formiga.! juiz, dcpGis de várias considera-'.
secretario: Heitor Dutra, sub-secre-) ções sobre o assunto, diz que as

tario Marbal Silva. tesoureiro: Os-! causas da antiga justiça federal,
v"ld� Costa. sub-tesoureiro: Joã{i ; que se regiam pelas di!lposições
Otavl�no �amQs, procu!r:ldor geral: i de lei e3pecial, terão de ser regi
José Luperclo �opes� mordomo do I das ainda por aquelas dispo�ições
culto: Pedro Beb, mordomo das Or- especiais e não pelo novo Código
fãs: Alvaro Mafra. cons�lheíros: Fi-I do Processo declarando ainda
tintu Costa, Alvaro Tolentino de Sou- que para an�lar atos da �dminis�
u. Orlando Brasil, Joãc Vidra de i tração pública federal havia dia
OlíTtíra, Sehastlão Beli, EIll.:.nuel! positivos processuais plóprios e

Campes e Carlos Sada. i eepeeiaia.

Caixa Postal 37
t.L Para o norte do Estado se-

'1 guiu, o sr. Roque Sarmenho: ati
vo repte�efJtante oomercial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




