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ve a co&aborueão d,9 I euulo a

F � F.'-wa � TOR. IO, 22 - Notici.a-�e que
,

_[jr. rane.aseo \lLI.... 1f"'0'" e I se verificaram novos incidentes I SAO PAULO, 22 __ «A GAZE- se!'), regressando depois ao Brasil,dn jUI-ist;;t Pontes de
na fronteira da Manchuria com a TA>, publica um interessante ar- quando anistiado. PORTO ALEGRE, 21 Afim de

Mirauda" 1'1. imprens.ll Siberia. As tropas soviéticas ata-I Ligo a propósito da nomeacão do Reingressando no Exército Na- negociar um emprestimo de 50.000

I
c' 10". contos destinados á execução doGlestn capital di.!u'if.� cararn QS guardas da fronteira, capitão Mena Barreto para Se-. cional, fez estagio na 4a. Secção plano de ação do Instituto Sul.Rio'

llllU�n.te IOil:'lgistrn,\r3 qu� sendo repelidos e deixando um! eretario ria Segurança Publica do
I do Estado Maior, na secção a grandense de Carnes, seguiu para

41') chefe d® rEstado Mm.. prisioneiro em poder do" man-! governo do sr. Adernar de Barros, que estão afetas as questões Ier- 0. Rio o coronel Mal'�ial Terr8J, pre-
... . chukuos. I dizendo: roviarias. E como premio á sua sídente daquela entídarte,

f;ttr do Exército estava

I Em consequencia disse o go-. «A entrega da Secretaria da compctencia, foi nomeado cernis-
..etido ao leito eu. vi.. - iii vêrno da Manchuria mandou 00- Segurança Publica •• capitão Da-I sario d�_ ,M. de estradas de
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S fui b posto, não por um imperativo Ha na vida militar d.o c.apit,
ão

I
5U S I Uesteve o general Góes .,:��0;�':;;"·:,;;;;;;,;r agunte OI orn ..

de ordem militar, mas porque Mena Barreto outro episodio que
Montt�iro aenmado, en- GENERAL GO'ES MON-

sempre esteve intimamente ligado precisa ser destacado. Era então
..

liTElHO bardeade t d
.

t I' t instrutor de cavalaria da Escola I Fei designada a norma ista�ontraIl2do-

,en@ent!\"!""-"laoososm.o.vlme.nospaulsas'CFlbb'
�,.,.

B Ih Militar. Uma tarde, em uma de �rmen reyes e en para su sti-

t'!� atnaHmente e i,'tipiet:nnente restabeie.. &o:a�á� d�a�lo::�I��to e c��ti��: suas aulas, explicava a seus alu- tuír, no grupo escolar S.ILVEIRA�Ido. C"!)iJni.Hu·ece�do ao seu gabín�te�., PERPIGNAN, 22 - A histo- cionalista movimento que só hoje nos a maneira como utilizar-se DE SOUZA, desta capital, a pro-
b f�!,l t·ll I'.U' -

S f' b' I d d d _

E Iessora Maria Etelvina da Luz<e e e uO e§ auo JlllamOll- do ã:.Xéi·Clto rece- i rica cidade de agunto OI su - é [ulgado em todo o pais com a as grana as e mao. rgueu
lüell cumprimentós e felicita�ões de seus

I Ill�tida hoje._a viele.nto .

bornbar- devida justiça, não cerno uma I urna delas na destra, mostrou co- r�h:�m:�;��:Jfda�urar a licença
<eompanbeiros d� ar bem como do ge-I de�o por av�oes naclOnalI�tas, q.ue reorovavel rebelião armada, mas

I mo se procedia no momento de
- ; mas�

., I deixaram cair bombas incendiá- come um patriotico esforço em atirá-la, mas percebeu, já tarde,ueral EI!I"ICO D,ütra9 l!uini�tlGe da Gllel·ra� rias e explosivas, causando grau- favor do engrandecimento da que o mortifero instrumento de gião, em Porto Alegre. E tambémcom qneln COD.�erelllcio!i.. t

des danos. Patria, o capitão Mena Barreto guerra era defeituoso e ia explo- nessa emergencia portou-se digna,\' \0 qu.e e�ialUllO§ infoi·inados� já agora combateu ombro-a-ombro c.o� os d!r ..u peri.go apresentava-se g�a- mente. Quando o Q. G. foi to
ti) general tl_�óesr �1iollltcil-o conseguiu de�em-

-- --- "'.-_._ ••••.

soldados de São Paulo. Deixára o VISSlillO, VIsto que, naquele recm- mado de àssalto, estava êle seb-
IJenlist:' ...§e da Itni§sâll} (Iue o dethreloa algllos Rio na noite de 8 para 9 de to fechado, se achavam reunidos (j) seu comando, ajudado por dua 11
..... f' d 25 ·,h- a jUUJO, ,l'llmaü;lo para e�ta �npital numerosos rap�le3: seus alunos.

I praças. Resistiu, assim mesmo.a os• _iid�S. ora o �9 gabiuete� missã.o que se
ft!I m� oes para .em :':l'1'lpanllla de seu l�mao Pc- Cor:n. extr�ordmal'lo pre:,ença de atacantes, de fuzil em punho, sóJ!ren�e ao :"nl��!Iciado p!e�i�eito que� seguu- I • dro Augusto, atual chefe da Ca-I espmto, so comparavel a assom- I se entregar.do quando havia sidodo dIzem os C'�reulos pt)lItlcos� esta seudo' Argentina ,

sa Mili�ar da Intuventoria, e �t31 brosa coragem de que então deu I C{ueirnado o último cartucho.Feitoelabol5.·ado em (virtude de lide..an�a desse I; seus pnmos Osvaldo, Cabral, Joao prov�, ordenou q�,e os rapazes prísioneiro, foi mandado para um

ofiehtl. Assimt não é de extranhar que o' fie Deas e 'W>a�ctem�r. Sua atua- se atIrassem ao so;o. E, elevando navio presidio, fundeado na baía
• .1ied • Ih- I�. -

d f d-d I h í WASHINGTON, 22 - O de- ção, desde entuo, fOI sempre des- a _granada bem para o alto na do Hio de Janeiro.31lUull 4) p-e!l"Sielto� tao e eu I 4) pe o e e- Ilegalilo argentino, sr. Irigoy!'n, tacada. D� inicio, chefe da 3a' mao fechada, esperou que ela de- Essa é a fé <de oficio do tituídrte do 12§�ado JI:naiofio �1) Exéreit,,-� tenha sua terminou as suas negociações a Seção do Estado Maior do De,,- flagrasse. Ess� gesto de r�nu�cia da pasta da Segurança Públicapublicau;ão 1l" ' aliz�u:1.ili ainda este mês.' I respeito do em�rest DlO que pf(�- tacam!'nt0 que operava na frente pess0al, com nSC0 �a prop:'�a vHla, d') governo atual. O capitão Me-vavelmente sera lançado no dIa Norte, t>assoll a chefe do Estado bem r:lOstl'a a ncçao perfeIta que na Barreto não ascendeu a êsse
------ 11 de agosto proximo para a Re- Maior do Destacamento de Pi- o capitão Men� .Barreto tem de posto por qualquer imperativo depublica Argentina. nheiros, na Serra da Mantiqueira. seus deveres mIhtares. ordem militar, ma':> tão sómente
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E�se emprebtimo será de 25 DelI-se nesse posto um episodio Em 1930, o atual secretario da em atenção aos m&lritos própriosPrOXlmíld'af ran .. u II ' ,'nilh�e;,] de dolares, ao juro do 4 que sua,modestia. não permitiu. Segurança Pública servia no Es- de quem sempre esteve com São�

,'e melO porcento e prazo de dez fosse ate agora dIvulgado como, tado Maior do O. G. da 3a. Re- Paullil e por São Paulo. »co-ale" ã A M O R. I M anos._ mlilre��dad� achava-se abandO?a-1IO BD � Mi -'ULO DO TRAi!-__ -_��� ."!:'� Morreu ,tra'" d& • era vIsada pelos adversarIos, r�.E.14'Z. '"

ta ���elr�e�� �o , l����ali:� se,C������eá:07ti��I��sda I'�l�����: â�re����a;:safi�á;:iSc��úSmo��� '1 ....................,._�D
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tentativas de apr oximação na Catedral Metropolitana, com
i gicamente qcremnos. Para salvar essa famI- U r

da Alemanha á I 191atel'ra, a prAesença d: grande numero de. quando a nxiliava a lia, que não tivera oportunidade ".",••,,! ........__ de' ,- t .

".
dizendo que, em c nspquen- pessoas, a mIssa mandada rezar de fugir, era forçoso atravessar o
cia disso, o chefe do Esta- pela familia do saudo.,o contena- derrubar uma arvoro ponto mais varrido pela metra-

�I do-Maior das fcrç as ...éreas neo sr. Olivio Januario Amorim, I lha. O capitão Mena Barreto e

I francesas ira, d n�ro de em sufragio á sua alma.
.

S. PAULO, 22 - No necro- seu primo Gab iel diri�iram se

poucos dias, a Be� im, afim Achavam-se presentes o capitão
I

terio do Araçá, com guia da au- para a casa a�andonada. Era
de se avistar co I Asteroide Arantes, representando taridade de plantão nf! Central, preciso salvar os infelizes que
chal Goering. I',

o sr. lnterv�ntor Federal e o dr. deli entrada o cadaver do lavra- ainda lá se conservavam, confian-
Oreferido-jorna1istaentea- I Ivens de Araujo, Secretario da dor Pascoal Feliciano da Silva, tes nil proteção de N. S. da Apa-

de que istá em

Vlh�S
de ser I! Segurança

Publica. de 23 anOl> dc idade, solteiro, que recida. Convencidos de que o

I
feit@ um acôrdo a respeito I Pelas 15 horas realizou-se a residia em M'Boy. O desventu- perigo de momento a momento
das forças aéreas entre a mmaria ao cemiterio rle Bigllas- rado h€lmem auxiliava seu vi- aumeatava, os dois oficiai, resol·
Inglaterra, Alemanha e Fran- II'

sú, promovida pelo Cura0 Pedro sinho Romão Manoel <.le Lima veram transferir os filhos do ca-

ça. i
.

Bosco e pelas Luja" �flçonicas, i na derrubada de uma arvore, sal para sitio mais seguro, atra-
, _ tOilldando n_.?la par.te gra1nde nt�mte-I quadndo foi por elta co.lhidot, I?or- vessando a zona metralhadaM.As-I ro e pessoas amIgas (O ex In

0'1 ��n_..o_!�n_:!.r':!!2�!!:,�I:!_!��I2!� sim o fizeram o capitão ena

Barreto e seu pl'imo. Uma baia

Perdeu a pai tida e P�o!ebf���:oe f:y;�ge I Inspetora de fulminou a mãe dessas crianças,
depois de terem sidO) salvas peh

d '" Adoraeão. ens·.no bravura d.s dois militares. Osmorreu e er oçao a venda em todo o. Brasll filhos, porém, vendo a mãe mor-

RIO, 22 Não r sistin-
notadamentp n� CapItal da

ta, precipitaram· se sobre o corpo
.1 - _,

d RepublIca.
S PAUlO O" inerme e a custo foram novamenteuo a emoçao e erder, Esta a maior prova de sua alta . , , 22 - mlmstro

I ' I d 'd Ihuma Partãda de...li rd d da Educação designou Maria Ri- f'3 vos e con UZl os para me ar
aurez qua 1 a e.

G abrigo. O chefe da familia enlou-
"'ue disputava COI um

. a .. _ ....... u• ta Blurner :rodoy l"6ra as fun-I ..J d'"'I

O �. I ções de inspetora de ensino co- queceu ao termo lIessa trage la
amigo e :;ue já se p rolen- U OS russos reli-I mercial de Estado de S. Paulo.

I

espant�sa e i'!eus filhos foram �ais
gava por muito empo, tarde transferidos para CruzeIro.
Inorreu repentinarr, ente o ram, OU haverá

'

Novas protl Ter.mjnado o movimento d.e 3�.
ver,dedor ambadant e Izalo \) capItao Mena Barreto fOI eXI-

d lado para a Europa, tendo entãoIzapiro, e nadori' Udade guerra fessoras visitado Portugal� França e In-
hungara. O esi ranho glaterra. Essa viagem forçadaacontecimento o orreu TOKIO, 22-0s circulos auto-! '

df'u-Ihe ensejo de estudar a orga-
, ontem numa das dt; pen- rizados informam que si os so- Foram nomeadas para o cargo nização dos exércitos do Velho
dencias de um boteq uhn viets se recllsarem a retirar o I de professoras' dd. Alda Escúlás- Mundo, particularmente na par-

S"i t s destacamento de Chang Kufeng I tiGa _�guiar. Gertrudes Francisca

j
Le que diz respeito aos modernosá rua M encour I. va, é mais provav(�l qae o comando Rodrigues, Ema Ana Hau e o processos de transporte. Da ln

ao lado da Galeria Cruz ei- niponico crdene o assalto, que
I
complementarista Abelino Teixei- glaterra, passou-se para Buenos

roo \ I seria o inicio da guerra. ra. Aires, onde permaneceu sete mê-
,

'l

�ALLADO

I NUMERO

�A FacuidalJJe de Direito de Santa Catarina é uena insti�uição � :�
honra os nossos tórtos de cultura: todo cidadão que aqui vive .'deve A,:

orglJihoso de concorrer para. a gi�andeza SCDipre crescente do, seu
[Palavras do sr. dr. Altamiro Guimarães, ilustre Secretário da Fazenda, na sua recenü,

te visita ás obras, do novo edificio da Faculdade].
----------------------------------------- ----

é�\ tESTA' SEND� ESTUDADO
q) O U!�CITO
n�sTABELECIDO, o GAL. GO�ES �()N- �����_����������-�M�.���-��'�·�-�-������OO��ti���_������±������t�9�.!����-�
'.rEIIlO VOLTA A LIDERAR o MOVIML_� ..

ATO P.t'IR4L\ 4" REALlZAÇAO PROXIMA
DESSA .tIEDIDA

que
senrtr-se

Jpatrim.onio".

v O·Z DO POVO
Proprletarle e Diretor Respons3vel

ANO IVI Fterlencpotls, Sábado 23 de Ja.dho de 1938

revelação Enlprestitno
de SO ntil

o capitão Mena Barret@ foi eha ..

fazei- parte do govén-ilo paulista contos

BUENOS AIIRES, 22 -- E' o seguinte o pream
bulo do tratado de paz ôntem firmado �"tre a Bo
livia e o Paraguai:

A's Republicas da Bolivia e do Paragi.aa (do
Paraguaí e da Bolivia), com o proposito de cons�
lidar definitivamente a paz e por termo ás difer":;_l
ças que deram origem ao conflito armado do Cha
CO; inspiradas pelo desejo de prevenir futuros d�S.l
cordos; tendo presente que e&1tre Estados que for
mam parte da comunidade americana existem vin.
culos historicos e fraternais que não devem des3.
parecer por divergencias @u sucessos qúe devem ser
consEderados e solucionados com espirita de recipro
ca compreensão e bôa vontade; em eJ(Gcução do com
promisso de concertar a paz definitiva que ambas
as repubHcas assumiram no Protocolo da Paz de 12
de junho dê 1935 e em ata protoconsada de 21 de
janeiro de 1936, representadas a Republica da Bo
livia por sua excelencia dr. IEduardo Diez de Medi
na, ministro das Relações Exteriores e por sua ex
celencia dr. Henrique finoi, presidente da delega
ção desse pais á Conferencia da Paz, e a Republi
ca do Pàraguaí, por sua excelencia, dr. Cecilio
Bap.z, ministro das Relações Exteriores e por sua
excemencia, general do Exército d. José FeEi" Esiigarriba, presidente da delegação desse pais, e delegados, sua extehmcia dr. Luis A. Riart e dr. Elfll'aim
Cardoso, e devidamente autorisaeos peSos seus go ..vêrnos, têm c()ncolid�d(!) em firmar sob os auspicios
e a garantia moral de seus governos mediadores o
seguinte tratado definitivo de paz, amizade e Ii�i ..
teso

/

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C(.)nvocação da AssetT'l,:"
bléa Geral

GAZETA, 2.3-·7--1938
A••DC�:Ç�:p�:!::nense-r-Q---u-a-à-r--·-II-h-a-

I de falsificadores com

larga ramificação
(1;onvQCo, na forma exigida pelo artigo 82, letra b, dos

Estatut)s em vigor, os senhores associados, para a sessão de As
sembll a Geral, a realizar-se no proximo dia 30 de julho, ás 20
b.ras, Da séde Social, á rua Felipe Schmidt (altos das Casas
pterm.mbucana,).

Após á inauguração oficial da séde e a leitura do Rela·
tório, ele,er-se-á a neva Diretoria, bem como o Conselho Delibe
rat,,), Conselho fiscal e Comi�são de Sindicâncias.

asó os sccios 'quites, de qualquer categoria, (arti�o t 03)
,.-'erlo tomar parte nas assemblêas gerais e bem assim pronun
cie. -se, DNio poderão participar da votação os socios que se Dão

ql itaram COOl a Tesouraria até a presente data (artigo 1 06).
Floriaacpelie, 19 de junho de 1 gl8.

LOURIVAL CAMARA
1'. Secretário

Clube 12 de Agosto
De ordem do sr. Vice-Presidente, em exercício, aviso

aos srs. socios e exrnas, famílias que êste clube realizará
domingo p. vindouro, dia 24 do corrente, uma vesperal
infantil, das 17 ás 21 horas e de 21 ás 24 horas uma do
mingueira.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em

21 de julho de 1937.
Narbal Viegas
I' Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMBORIU'

DaI80_t. da Receita arrefladada • Des
pesa, .fetuatla dal-ante lo. l1e_e.tr.

d.lD3a

RECEITA

Receita Ordinaria

Impeli. de Industria e Profissão
I.,postn de LieeDça Comercial e

'ndustrial
Imposto Predial Urbano
Imposto Territorial Urbano
Imposto sobre ProdlJ!ão Agriccla e

Pastcril
Imposto de Capitaçãe
Taxa de emolumentos
M"ltas por móra de pagamento

6:275$900

8:807$000
894$500
634$700

7: 149$006
720$000

I :511 $�OOO
1 :218�690

Receita Patrimoníal e Industrial

Cobrança da divida ativa
Renda do Cemiterio
Renda di Banca do Peixe
Aferição de balanças, pesos e medidas

S.kLDO DO EXERCICIO DE 1937

DESPEZA

4:746$000
70$000
II&$OÓO

1 :320$000 6:252$000
33:463$290

89$885

33:553$175

Administração e Fiscalização
Educaçlo Pública
Higiene e Àssistencia Pública
Dtspezas PGliciais e judiciárias
Obras Públicas
D.spezas Patrimoniais
Despezas Industriais
Auxilios Diversos
Despezas I.ventuaii
Divida Flutvantc

8:815�700
1:865$000
568$900
840$000

10:646$300
378$400
471$400
670$000
435$900
624$300
---

SALDO QUE PARA O 20. SEMESTRE

25:3158900
8:237$275

33:553$17� I

IDiscrimiDação dos stldos.
Dispovivel

Em cQfre
N. Banco Induitrial e Comercio
em caderneta em cIcorrento

3:729$700

4:507$575 8:237$275
----

Prefeitura Municipal de Camboriú, em 15 de Junho de 1938.

Flavio de Souza Vieira
Prefeito Municipal.

E. Simas
Secretario

Fio rianoPOIis
TCHARLAUTH C1iub Recreativo 1.
1

. 'de Junho
é o creme que revolucionou e ,.

(; O N V I T E

mund? velho, e, óra revoluciona a 1_ lend? sido cedi�os os sa

America do Sul. loe!!s deste Club ao casal
I Ct[ZAR A L E X A N D R E

CHARLAUTH AqOUD, para neles, realizar
um .a Domingueira oferecida
ás l pessoas de suas relações
na noite de 24 do corrente,
CO! nvida o referido casal por
no sso intermedio es srs. SO�
cír is e suas Exrnas. Farnihas
a t .ornarcrn parte nessa festa
q\J�e se iniciará ás 19 horas

da��quela noite.

( São José, 21. de junho de
l·v}38.

A DIRETORIA

CONTADORIA DA PREFEITur
..�A M. DE lNDAIAL.

EM 30 DE JUNHO DE 1938.

(
FREDERICO HARDT

PREFEITO

não é um creme comum

38:386$600
5: 175$000
6:345$000

34:952$600
702$500

5:271 $000
12:�27$OOO

1 :642$000
367$100

RIO, 22-Ha dias, informa- Sabe a policia que a quadri-
mos as atividades de uma qua- lha tem ramificações em alguns
drilha de falsificadores de doeu - Estados do Brasil.
mentos. A quadrilha era com- Em varias cidades do interior he extinguirá as sardas, panos.

posta de �Delfim Peixoto, Dul- encontram-se individuos que, por cravos e espinhas, sem a miníma

cidio Costa, JOão José Sales, o mero de correspondencia, solici- 'irritação deixando-lhe a cutis

soldado de policia Eucli{les AI- tavam certidões a Manoel Duar- f limpa, macia e fresca.

ves da Resa e Manoel Duarte te Lima. I Õr. Pedro da Moura Ferra
Lima. Este último era o chefe. Esses individu?s. d�dos eomo ] Advogado

Com a prisão do chefe da agentes do falsario LIma, estão Rua Trajano 1. (sob.)
quadrilha, agora, o sr. Vicente sendo objeto da atenção àa po-

��f�:�d'açõ���ffnt�r:og��d��:, v�� licii�vestigadores da Secção de Prete itu r';--a
o

Mu -
rificcu qrc o fato se reveste de Defraudações cetivE'ram, ôntem, •

J d�
ai I d

� I
maior importancia, pois os alu- a escrevente Palmira Misquet, n iC IPa €e�� �n a Ia i
didos individues falsificavam do- da 6a. Pretoria CIVil, implicada li
curnentos que só podem ser for- no escandalo das certidões fal-! di.

id
' .

PI' t' d id I' Balancete a I-e.e ta 4 1& desp.za do ' DI.OI-
neci os por juizes competentes sas, amua es a sen o OUVl a _ _ I
como sejam: certidões de casa pelas a�toridades. ! .nplo� re lativ� �o d· f �olHe.tre do eIor-

meato e todas aquelas que ema- Foi detido, tambem, um es-
ele o •

lB
1938

nam dos juizados civeis. crivao da justiça fluminense, en- RECEfTA ORÇ� _

Nas últimas diligencias reali- volvido no escandalo e que já
.' .\J,,�ENTARIA

zadas, a policia descobriu que se encontra afastado do cargo. Renda Ordinari�:
J

os quadrilheiros possuiam grande Nestes últimos dias numerosas

§ Licenças �,\

Florianopolls I quantidade,
de material. de falsi- viti��s têm sidc ouvidas pela §=1: Impo;to de

Predial Urbano '2, licação, tais como carimbos de policia. Apresentam tedos os

§--3. « Territorial Urbar )

I R·riasM�dade� d�s �stadps to �0,1�.�entos falsificados pelos qua- §-5. «de Industria e Prof--;SliQ
10, mas UeralS, oão au o, fi erros.

§ 6 «de Diversões Public 1SPernambuco, Paraíba e Rio As diligencies prosseguem. §-7' GGrande do Sul.
-

. «de ado Abatido
.

(
, ,§-8. «de Capitação
., � ,

§-9. «de Emolument{llj t: : § -10. c. de Multas Díversflll
: : Renda Pata:monial:

I I §-11. Cobrança da D,vi�1a Ativa

• : Renda Eventual:

: : I § -12. Eventuais

•1 CIGARROS "SABRATI" i I ���is3�e Serviços 1r:��i;:pa�:: Pesos e l\\l\edidas
· I SALDO DO EXERCICIO DE 1937 r

• DE LIJ'XO •

:--. SAVOIA- EVA - MACEDOMiA -
•

FINOS I DESPEZA ORÇAMEN b ARI"

AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS II �-.I. pepartamento das Munieipalida�es:-
UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO -LEDA : 1-ContllbUlção ao mesmo I

DIVERSOS
: \ §-2. Administração e Fiscalização: 'I
I 2-Subsidio ao Prefeito I

• POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA : 3.-Representação ao mesmo \.

.i - BRASIL -; HELIOS
- GITANA - I 4-Vencimentos ao Secretario-Contador

: j -Idem ao Tesoureiro
: Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade, os aía- : 6-ldem ao Fiscal Geral
• mados cigarros SABRATI, que além de conterem ohêques, • 7 Id I t d t d A• desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes.

•
- em ao n en en e e scurra

17:211$290 : Os cigarros SABRATI já se encontram a venda na J 8-Idem ao Intendente de Aquidaban

I CONFEITARIA CHIQUINHO. 9- Para diarias, ajuda de custo e trans-
I

portes dos funcionarios
="'8!,Wt=====:.==�===:==�·�=.. 1 O-Para publicações de leis e atos oficiais

11---Paca compra de material p. o expedient'e
§-3. Divida Passiva: t
12-Divida Flutuante inscrita f

§--4. Educaç!io Popular: i

14-Vencimentos aos professores munit;ipais (

e sub-escolares \

lS-Material escolar

§- j. Higiene e A sistencia Publica:

�
16-Socorro e assistencia social

§-6. AgriclJltura e Pecuaria:
18 -Para auxilio á lavoura e criaçAo
19- Auxilio á Edação Agro Pecuaria J

de Rio Morto
r

§-7. Despezas Policiais e judiciais:,
20-1nspetona de Veiculos
21-Vencimentos ao �Carcereiro
22 --Transporte com o serviço policial •§-8. Serviços Gerais:

23-lIuminação Pública e Material

I §-9. Obras Publicas:
24-Para construção, reconstruçãG das

vias publicas, etc

25-Para seguros de predios, etc.

1§-I O. Despeza& eventuais:
26-Para dellpezas imprevistas mas ine ispensaveis
Credito Especial de acordo com o dec,reto.-Iei n.

lo, de 2[6(38
Serviços topograficos do municipio
SALDO EXISTENTE EM CAIXt

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pinto n" 5,
Caíxa Postal n" 45

Te".,r. "AL..ODAO"

térr'Jo

CHARLAUTH

988$8 O

625$800

1 :945$000
2:812$700

111 :541$100

h750$000

3:000$000
300$000

3:000$000
2:100$000
2: 100$000
1 :800$000
1 :800)$000

1:158$000
909$100
903$500

9:690$000

7:891$600
50$000

1:859$900

900$000

900$000

"50$000
600$000
330$000

":038.1>300

41:802$300
1:580$500

2:5866700

1 :4iO$000
18:591$200 )

11 1 :54 t $1 00

Codigos: UNIÃO, MASCOTE E PARTICULARES

Sub·agentes e�n: jOINVILLE E CURITIBA

Representante directa de FABRICANTES e

EXPORTADORES dos seguintes artigos:
Teciilos FINOS GROSSO e MEDIOS, Saccos de ania-

gem para CAFE', HERVA-MATE etc. Saccos de al

gQdão para ASSUCAR, ARROZ, FARIl'lHA etc.

OIe0 de CôCO BABASSU' para FABRICAS DE

SABÃO. Finissimas meias "WALKIRIA", para

HOMENS, SENHORAS e CREANÇAS. Afamados

vinhos marca "CRUZEIRO", de Cax.ias. Delicio

sa e incomparavel CHAMPAGNE "MICHIELON",

de Caxias. Colchas de varios typos, para SOLTEI

ROS e CASADOS. Café de todos os typos, de

MINAS e ESTADO DO RIO. Madeiras aplaina-
das e portas compensadas, de Rio do Sul,
ALGODÃO EM PLUl\tA DE TODOS OS ESTA-
------------------------------------.�

PRODUTORESDOS
PEDRO FERREIRA

SECR.CONTADOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r:::BERLIM, 2.:: O govêrno pu,
blícou o decreto que ím õe deveres I

extensivos aos c:i.�adãos ajemãevuue i

PARIS, 22-0s soberanos bri- devem auxtlíar as torças armadas,' N '. f' 'do 1

'. da Memanha, como medida prepa-
as provas (fi�iS .

concurso

tamcos conunuam recebendo gran- retorta para o caso de guerra. ][sse para escrevente microscopista, realt
des home;lCgens.". d? povo. francês I de�l'e�o. tran�for:ma em reali.da�e.o zadas ôntcm, no Departamento de
e do �veroo. Hoje, o rei Jorge j1?rmcIPlO nazísta de que � mdi�l" Saúde Públio, foi apurado o seguinte
VI passou em revista 50.000

hO-1
ouo nada

vale,
em relação ao zs- rescltados

1 dE"
tado,

�nensA uas ti opas o xercito O decreto toí assinado pelo sr, l- lugar: Nícanor Procopío da
trances. lidoU Hítler. Conceição Campos gráu 100; 2-1ugar
�e<l'3i1l'líb(.!}�fl)®®&0Q)®lQN@�@�0@t!t.r,IIDIliiOi@(j)�O@�q)O����'1l(!\lGijlO�.(l)�®ie@' IVIaría do Carmo Lobo Fígueirêdo
� gráu 97; 3' hlí�lr Matilde Roque e

I
e Vitoria Jorge gráu 85; 4- lugar Nor-

B, S�(I á v ys ü:o pouco de re- � berto Candido Silveira Junior zráu
f e ,;1 �)J., � d.scob 'F a causa de ('1 G

83 1 r2; 5' lugar Donatilío Silva gráu
U'11 mal jue nos atormenta. Antes � � 83; 6- lugar Ladislau Kowalskí gràu
de aceitar conselhos apressados, pro- � ,� r� lB

(� �í; 7'lw{ar Poiidcro Fernandes grau
ccre conhecer melhor a propria si- � � ljt�:.�'ir'Nl�,J�au'Í;í���a ({�e SeC"l�r�§�1 �5j. 8- Ingar Lauro �osta grau 68;

tuação. A's vezes um "X" é de íil �,q,y '" E; �,<tI Ill,�. .. � fJI '<b.FJ g ,9' lugar Osmar Cunha grau 63 1i2;
íactl solução, dependendo apenas de i5 B"�� {\} f�� �t'�li:lfl''i.'!l�''''4��� dem�.��b� � L�n� lO-lugar Laura .Terês<1. �Ios Passos

pe\jlleno 1'1c;ocinio, Num caso. por � �j�;�'if!.·i:tt,!}l����1lJ f�.�;�ti;) trk� � 1'.11 � �:rn��It1J1� 53 112J o- EUriCO de Oliveira Bodl

exemplo, de peiturb' ções �o esta- � C;::r;.tH,";:1 a�'11H"'f.:,,",�,;.s!.�1< 'li �• .n,� "lIt"'t1llt�7'1l1l G grau JO; 12' lugar Teodoro Leandro

h I
• �_d<l:l'ÍiltJ.�,tl .:.:�IU��;'\.Hl.'liU.·W ,. II !r. .,.lte'�li,h./,Il!:{JitJlW.!JW�iJJJ J:�) SI 2IT' G'() acompó,v aca, de sOflOlenda, � C �

"," '1 g.'" :!�._. dl !é'O@"O()@$'@O@Q(idlvagrau46rI"
,nx"Cjuc('a" e mah:star geral, qlle E't. ab1\� I,a, '1íeaüUIi.,'}"O ,jj. I'

IJ! Os restantes foram eliminados.
Dão cd:::m com diéta nem com ('s � R(!Sm"ll!ãS tEH11 1937 619 ��M9$G3fJ � .---- .-----

d gesÍlvos COllluns, deve.sl>, pens� r i � �e'I�I(1l�-S:a ncy) f.'%ercªd-t}) de ji,937 1.232 �L�G2$B{m G.,� 'IH'A ft �n,ffi.B�e
ÍG'(o na possível falta de acido elo

I

� Uht�s'1:rCls rpag�s atê [ileã':sm�õo � I
'ii}' UlU \ltv til6 !til

riá,1co no ;uco gastrícG. O peso ne
I
� ce 1S;n' •• 31@�21GIt8@@ � II"� Y kc5tJmago, a faíta de apetíte, certa I§

<II
S'.,�

"
•• �V·�

.

� íWl e
a7.1a de fermentado, os �aze.l. a � "a�(Úin;5 d11l t-iilJí/O 0[i!õ 1$31 1.22g:3@1$iO@ �

{'07 � íU��

sono!encia e varios' outro:: transtcr- � g oi: ood
:JOS. decurrentes de uma digestão não � D _ii it JE T O R II A �," I, 'd "O (,')
p"<iem. P0!S. esa;:arecer com o t::;O (9 Dr. sear Berardo Carneiro da Cunha - PresidenLe- 0,

I'
.; ;I '1'

��
"',

I (ii: amargos. �\e a�uas alea iU:tS, @ Cornr,rciante c Industrial. � MONTREAL, 22 - O hidro

i nem muito menos Lom bka:bonJto,�; � Dr. João Cleophas de Oiíveira - Diretor ,- Comer- if� avião inglês «Mercurí» iniciou,
'de 050(110 que, ás veZ2S, agrava ;;, � ci�Ilte e Indllstl'ial. �� .ôntem, o primeiro vôo comercial

SU'!2.ç_:to, pro\�a:aDdo uma .sensivd � Dr. Jnuo Carlos Machado -- Diretor - Adyogado. 8 entre Nova York e Bot Wood,
reu(jcao da btlts_ e Dr. Frederico Dahne - Diretor - Comerciante e lu· �� passando pelo cabo Paul. na par-

U"
.

"X" .. ,. d t
• ®

d
I

,.

,erapeu��co es es maH;� ® estria!. g te setentrional da Terra Nrw!>

consiste. apenas, em corrigir a falt1 g Augusto Frederico Sc'::lmidt - Diretor- Comerciante. jiS ás 4,28 horas, com uma

de acido no suco gastrlco pera uso � Séde Rio �® Jlaneh'611. b dade de 144 milhas horarias.

�o AC,idol.Pepsina, cOn1j)rímídos da � Agente GeraR p&'!lI"3 lO ��§!tad.o �
I �f:g!�:er. que fazem verdadeiros i �,� ir L li � I ExposiçãoPessoas fracas, afi'�m;CâS, pl'cg'ui- � 0 l.1l

ÇO;d?: cO,r� fatlta de apetítet CH com � Rua Con'Eienheêr� MairiEi, .41 IE - F�@r6a�]C�OUS �� pec�uarla
fi,a (1!gestao, ornam-se Oti 'ras com o �� ê I>

uso d�ste precíoso digestivo. �"-\.,,,... .m.. l. tb O� � <fllI
......""", ...1& �®�,®��:51fll!'�}��!t.®�:.�®��*0��!$a(D�!:���®�����Ii'i@G0g,!,� OutIl UI

�?" .,.,' ',. -:"""� êf;,·:�ft��m-,lil;������;:':

�

•

. -

�i� I BAI'A, 22-Inaugural'-se-á em

ii) E � S P E L �� � ��:;;:::� i novem�ro uma gra?de ;: exposiçã�
LiL'm! u� � ;;ík I pecuana. para cUJO ato devera

iih1 ser convidado o presidente da Re

�!i publica e os interventores. Parti

�if� cipal'ão da eX!_losição criadores de

®'� Sao Paulo, RlO Grande do Sul e

{�i Minas Gerai".

t� fornecimento de
���� .

f��1 luz ii Biguassú�i o Depa rtamento de Municipalidades

I;:� I autOflzot! o prefeito municipal de

1� i Big�assú a CJntratar o fornecimenio

:;j,13,' de luz e ,energia eletrícas, aquela
�"J;!l cidaáe pel t d'

A

��
-o empo e seíS meses_

ii1�terior são I�� Alarmantes

�f:ltl as i61&:orma-rt li

so1i�bi� ��, -

� �i� �oes�"fu y
�;��] TOKIO, 22-São as mais alar-

'��rmo�te�
as informações recebidas

��� aqUI so�re. os mov,imen�os de tro'

����
pas SovwtIcas na fronteIra mac:d-

�I"
ohukua.

j, O ministro do Exterior, gene-

��'; ral Ka�ushige Ugaki levou ao

�t? conhecimento do imperador a qlles
�)ã tão das fronteiras com a Russia .

�� ._------------------------

1�,.,'JIMIEDlIAÇAO PARA A

�llLIDT�� NA ESPANHA

(�I PARIS, 22-Nos circulos che-

� gados ao governo afirma-se que

'l,as conversações de ôntem, entre
:�lf I Iord Halifax e o sr. George Bon-
"... net

.

t� d�r:;t I '. ?,lraram em orno. as pro-

"�':�'�I'
1 bab�hdades de uma medIação en

rE:' i tre as partes em luta na Espa-
·�1· 'nha.

-------- t I o§ v�tel.<JaQOs agre-

, I did:®s pe!®s "bichos"

�� I BA"A��� I
. 1 .

.' 2� -- :ela. pr!meira
�b� 'I

vez na 1ll5tona unJversltana os

� ,clau�?r05, que .com�1arecem ii Uni

�� I ,e�sidaae agndem os veteranos

Rua Joião Pi:u10 5 m:� ! q ue querem �rote(,·los.Caixa Postal 37 ��I: O D!r�tor:0 �cade.m!co dirigiu

iii������������������������������ I�!�_'�".,
. ma . .',

-

." . :1 "�I! um ��M�O a dlrclmlaagu!rda�
1 m=====imu;r_.. AW""'_'" ,.-_ � J elo·se m.:idcntes.

A EST
CRI

Pelo dr. J. Flores, ilustre Diretor Geral do Deoarta
mento de Estatistica e Publiridade, foi-nos enviada a 'Esta
tistica Criminal em nosso Estado, trabalho interessantissimo
e que �em revela do zêlo que está sendo posto na execução
desse Importante serviço, criado pela visão esclarecida do
Interventor Nerêu Ramos.

São desse trabalho os dados que a seguir publicamos:
<A Estatistica criminal começou, no Estado, fi f.�r Iei

ta, com sistematização de dados, quando na pre-i-Iência da
então Província o bacharel João Jo�P, Coutinho, nOI1H. clt)
para o elevado cargo '1 19 Ir 1 ." I h. . " 1310, Em �L;

pormenurizadas «Falas> á A,� n','I'{'3 L",gi)!dfi�d Pruvinoiu,
até 1859, dava conta, em linguagem estatist.ica, magnifica,
?O movimento criminal, circunstanciando, com precisão, a

idade, o sexo, o estado civil, o gráu de instrução, a condi
cão social e a nacionalidade dos criminosos, de'talhando de
outra parte, a natureza dos crimes e as penas impostas' aos

seus autores.
O;; prr�i('( ntr s �epl'ir 1<'", f" i",c I IIi;' 1':. '.. 1 "("'i

da Cunha GD!VUO, ctc".e:hi'll'\) P VI" .l,,�) ,,> .)," i I rl,l'l,
comendador João Franci co de '.)"uza Coutinh l, (Ir. J,liio
Tomé da Silva, dr. João Capistrano Bandeira de Melo Fi
lho e dr. José Lustcsa da CU[Jh,� Paranaguá, dedicaram �
Estatistica criminal c mesmo c arinho, seguindo as diretrizes
fixadas em 1850.

O Departamento de Estati-tica e Publicidade 1l11ClOll,
em ] 936, o levantamento de inqueritos respeito á ERtatistica
criminal, procedendo idcflLicamente em relação ao an0 de
]937.

Segundo (l moviment(J ria Peniteni'iária da Pedra Gran
de, pm 1936. achavarll SI' ali, cumprindu p(;na� várias, 75
setenciados. dos quais 68 maiorel'l e 7 men(Jre�; 73 do sexo

masculino e 2 do feminino; 38 solteirog. 23 casados e 4 viu
vcs, 57 brancos, 5 pretos e 13 m+lstiçns; 29 analtabetos, 46
alfabet.izados, 74 brasileiros e 1 exlranjfiro. Segundo a pro

fissão, os lavradores ofereciam maÍJr coeficien'ie, 56 '1 .. Dos
44 municipios, Ararangllá apresentava maior percentagem,
9,3 "., seguido de Tubarão, com 8 '[., municipios ambos si
tuados na zona StIlina.

Em 1937, exi�tia'n, no mesmo presidio, 125 condena
dos, dos quais 102 maiores, 20 menores e 3 de idade igno
rada. 120 pertenciam ao sexo m8scldino e 5 ao feminino.
Quanto ao estado civil: 72 ,olteiros, 4,9 casados e 4 viuvos,
79 eram brancos, 9 pretos e 37 mistiços, Alfabetizados, ha·
via 66 e 59 analfabpt(JS. 120 brasileiros, 4 extranieiro e 1 de
naC'ionalidade ignorada. 103 catarinenses, 11 gauchos, 3 pa

ran&�nses, 2 alemães, 1 alagoano, 1 sflrgi.pano, 1 austriaco,
1 chIleno, 1 paulista p. 1 de naturalidade ignorada.

Os lavradores continuaram a fornecer maior coeficiente
45 ., .. Do todo. 16 procediam de Florianopolis, 12 de Ara·
ranguá, 10 de Campos Novos, 10 de São José, 9 de Tuba
rão e os restantes dos demais municipios.

Em relaqão ás condenações, verificaram íle os seguintes:
resultados numericos: roubo 40; homicid;o, 27; defloramento,
16; ferimento, 12; abandono de menor, 4; latrocínio, 3; vio
lencia carnal, 3. As demais condenaçõe3, de frequenciaR 2 e

1, diziam respeito a lenocinio. art. 303, art. 289, moeda fal
Ha, rapto. estupro, responsabilidade em fuga, peculato, adul
tério, esteliuna to, poligamia, art. 101, art. 294, § 2', art..

97, CPM e art. 158.
Dos 125 detentos, 93 tiveram, na prisão, bom compor

tamento; 29, mediocre e 3, máu.
Foram êstes as dados conseguidos através dos inquéri

tos refeddos. A' antropologia criminal compete imterpretál
os, estudando os fatores detel'tllinantes dos vários crimes,
desde os de ordem antropológica aos de natureza fisiológica
e social.

MEDICO OPEftADO.R

DOENÇAS DE SENHORAS--PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS ] 2 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nel'êu Ran10S 26

FONE 1450II
II Atende chamados ii qualquer tim'a dia enGate

Sanatorio HSanta Catarina
.�-_.---

André I(iralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Viia Vitoria - !Estado
de Santa Catarina

O""melbor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'aX, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se locali.�ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

o
Prêso O publicista
Reinho;d WuUe

��m��tillI���M'l!�.I,flAJ5í�l'!fa�/a.n'lElDif,lll��:w:...a.v.«mIlD!fftDli... m�

---'--F'�;oprQetari6) -e--I!)�lretQlIr �esponsavel
JAIII� .cALLADO

BERLIM, 22 Foi prêso, com
sua esposa e elementos do pessoal
de sua casa editora, o conhecido pu
bíícísta Reinhold Wulle. A Gestapo

I não explicou os motivos da prisão.
O sr. Wulle conta 55 anos de ,

idade e possue uma pequena casa

editora, conhecida pelo nome de'
"Serviço Nacion.al e Livros".

Era nacionalista militante, ten
do publicado panfletos relativos ao

armamento de outras nações, á
Turquia, á Iu'ta üamenga pela au

tonomia. ás virtudes de Frederico
o Grande, bem como diversos livros

I
hístortccs que estudaram as ira
quezss dos .:esares e ditadores. Eso
l' ' livros foram l[l!'gamení:e conhe
d1r;s, especí stmente nos círculos

1
míutares e mOIlarqUiS�_a,_s_. _

1
Um pOUCO de re ..

flexão

��, 10 ]INDIVIDUO I\T.%.DAi( .".

mi ln ffil I V�1[,lf.1 E�I IlriLI�AçAe{!P I onClU50

gtaterra em I AO ESTADO creveste

FI�a�lça

para es-
•

m�cros ...

copista

na

fABRICA

e

B I ZOT A E N Si DE C R 1ST A I S

•

l
--_._----------------_.

o
• _

l
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--_ .. __ ._----- -'"-------------,-------"

Representantes lIuhsta capital

DOMAca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPOSITARmos ENB SiTA. OA,""ARINA

H CKE

FlO IANOPOllS

11M , il !I!!lU';,II* b:l.WfJlitll, p.DIPIÍIIII'I .,

1Il H!\tlhl!DlI" dlo mundo Filiais 'In:
__ 1.1I!tbt - 11m Ulmil 181 ....� I!t trZll'hUI III(UIIII aomIDlnalll1D8

._.. 1 4o]Ullt rutu oQ,Ottlljlô)�II'j<!.l tlt'l.l't'.!lrl:a (2,5 111111".)
fiMiII'��!it.1UIl dillNtbl:lelIIGI.

li

'U'�l!'>üI!.sI .e:1l!� �!)d:a••• fallll••

lQ:mlll!.l'llGl !di. 1"8II1II.

D. Fama Mun�lmll

MOSTRUARIO EM:

Tuballfãe

BBllmenau, Cruzeiro da Sul,

JainlliBe, Lages, Leg.... , Sã.
Francisco da Sul

�
. t!M�.1�t� !z\ô!ç�E�'

��
'; TENAS DE RADIO, CONSE!�TOS E AUMEN·

I
TOS PROCUREM

sua favorita A� E:LETRICA,
I

TEM SEMPR� EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS. LU�TRES E ABAT·

]DURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEi\'\ A Ele'tr'-lIf'Ia r
Rua J080 finto n, 14 ..,

ACABA DE RECI::.BER UM FINISSIMO SORTI· :
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO ';"'ARANTIDO

"��m;,m""'"!f';';®;ê'!;;t2;' ..

·t*tC1;;�.m,.,,, ... _

Em loteria a

Rua Felipe Schmltd n· 7 e 17 a

f'j c: Estreite) Ponta do Leal

H ES

AGENCIA DE VAPORES
�--

Cieli1lP.a.nhia Salinas Perynas=-Rlo
Plii,Jtg Torres & Cia. Limitada -Ria

,

Navegaçãi Brasileira Limitada-Ria j

Navegaçãe Cabefriense Ltda=-Cabe Fríe
Vandeabrando .& Cia.-Santos

VIAfiliNS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO

�avegaçã� entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGR.A DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

<,

Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
t(,das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

téres etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Nort� ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de irnportaçãe] do País ou. do Ex'

terior, para desembaraço e redeseacho para
as praças do interior

DE.$5VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRl@ ,

ET

Federai e Santa Catarína

�NOS CLA.S5ICOS ENVllLOPE5 PI!CHADOS.fi

Formidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas ãe costuras e bordados marca ME'! EOR. (In
dustriá alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nOSS08 preços e condições de veada.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani.

RualConselheim Mafra, 66
FLORIANOPOUS

rtteW"tSPlf"P'P'lllJMW" 'wa '1'_
' "M••

Miscelanea

Bance do Brasil
Capital

'ua�o de reserva

10G.OOO:OIO$OOO
�259.746:100$100

não precisa de reclame, visite suas expesiçêes e

vrifique os seus preços

A .. 'TR,A..JANO
Florianop\..__.

N.

EXfCUTA TOIDAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

A.GilNCIAI E CORRESPONDENTES EM'!TODO O PAIZ
Â.GlENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

AlDena. em conta corrente. os segúintes juros:
le,. aem Jurts (COiVIERCIAL SEM Lf.MITE) 2% ala
le,. 1ímitades (limite de 50:000$) 3% ala
)ep. populares (idem de lO:OOO$) 4% ara
)ep. de aviso prévio (de qnafsquer quantias, "com retiradas tam-

bem de quaisquer leaportancias),
com aviso prévio de 30í�dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

�"'-!;."t.,-, ........... !..M_••1f,..

IJEpOtnTOS A PllAZO�FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOSv
por 6 mêses
por 12 mêses

Suíeíto ao" sêlo propercional,
Expediente:" das 10 ás 12 .e""das 14 ás ,15

w ,Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço; telegrafícor, SATELLITE
TELf�FONE 1.114

4% a. a.

�5% c

a

A INSTALADORA D
� _o,

�ORIANO'!l

I POLIS, possue: sempre grande stock de materiais
.

elétricos. Vendar, a varejo e por atacado. Descontos

.� JI sepeciais para revendedores.
� I

__• IiI_.�_IIIIII__�IIIII • �'i'iI7iFiV!iliiiiili.WIliiiiiii%'iiiittiiiiii·AAAAidilii!:'iliiil.iilii'''·,._'."iiiimiiiiiiiiiii·.·. � _

horas

. _4i&!!&i_A" .2

Motocicletas

NSU - BMW Triumph .. Duerkopp
Bioiofetes: .. NSU .. Duerkopp ..

Opal .. Bauer
�.d ias: .. Ametican ..Bosch e Loe

we-Onta
11.......= -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de casas.-Elp0-E
elipse=-Evenrude para botes.

A..s••rios: -para bicicletas e motocicletas.

Importadores .. Dístribuidores

João Prosdocimo & Filhos
iCuritiba 4 Joinvile - Blurnenau

Uma crganização completa no ramo] estabeleeida
ha vinte e einco anos.

'tr '$ ;)i_'
• < "OS j *1'" eu"" ijêêj

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ET INDICA'
.-----

I ���������������A.���.
A ·M� �. , �ccacio �o... � Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �
rei ra tem seu escríp- � estrutura em con- calízação e direção �� ereto armado de ob. as

�� e ferro Aparelhamento com �"tório de advogada á rua � pleto para constru- �,
Visconue de Ouro Preto �$i ções de pontes em �

� concreto armado

'In. 70. � Phone: 1277.-
� ,t

ICaiu Postal, 110. I � •
.

Itil:.NI-__-1IiZIIIIII9FH...' ...WSI!lllllllllSIf&l!I...• .."'..-;··f' I � Omar Carfleiro Ribeiro '

�,;j"'.'. Dr. Camará Martins I

" I' � E h' C"I �
'I Diplomado pela Facul- �"�' nger. eira IVI,r���] ME'DICO-ESPECIALlSTA EM MOLESTIAS DO ESTO- dade de Medicina da � �J

� """"MAGO, INTESTINO. FIGADO E RECTO I I Baia � r�I '

Ex-int�rno e assistente do
' l1'il..4 Dala�,=ma. _1J,a C#.ml·xa Ec..anamica I��

CURA �RADICAL D�S HEMORRHOIDAS, SEM OPE- 'I Serviço dEI prof. Morae� �\l �r� iii .., li� U.. lJiilI UI �..RAÇAO E SEM DOR Ex-interno de Dispensario
�- R

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, Sílva Lima 1· Andar • Apartamentodiariarrente das 5 ás 7 da tarde ' Ex-adjunto do Hcspua] ��
________________I11III)_ i

.

GraHée Guinle e Sanetorio
C· Postal 784 �

I "

Manoel Vitorino

r.m:",
a I xa os a , t:l.\,"'1________________...__� Clínica médica cirurgica das r.

E1.JI I moles tias da r
-

.

__

f'lJ
I Mo!escias e Operações CABEÇA E PESCOÇfj

, �
dos 'Especíaltsta em � Cu r IIt /1ba Pa rana �iíJ

O LaHOS NARIZ, GARGANTA E � �0UVIDOS �
M

CC9NSULT@RIe '�" ,�OUViDOS, NARIZ E GARGANTA

I 1I::Á' �:, 18- Rua Trajam, -18 �JDr. J" ã o d e A r II u j D RESI�ENCIA f� Sucursé"il: �
I Hetel Gíona 'l� 'R!!

�:s��t:v��� d�t��I;·()�a;���:r��0R�o dU::��i��';a�eJ: 1_:::=:.da�:!!:;::J � Ftorianopolls direção: Engro. OMAR RUpp �
de Floriano, ol's I @���:���������:S��VAV.Â.V'ÂVa��Membro da Sociedade de oto-rh no laryngologia do Rio. I

��c�o�nlsu,lta�s,d�ial!!ri�as�d�a�s;4�á�S�6�1�12���i:o�n�e�1�OIO�911 <,I, I Dr. Ped ro Cama ra""-S" i' m'"-ões ·1Rua Visconde de Ouro Pret ....
, 11 - FLORIANOPOLlS .

- ., ..

�--

[

A G
P.

MEDIC::;O
Especialista em molestias de creanças, nervos

tmpaludismo e molestias da pele

}

I Dr�
I

•

Alfredo de Araujo

Tratamento do empaludismo e das moícstus da pe
le e nervosas pela ./lutohemolherapia

Consultaria e resídencia-Praça 15 de Novembro, I J I
Telefone, 1.584 I__Co_nsultas:-Das 8 às 11 e d_�s! 14 ��,� horas

_

Dr. Joaquim" Madeira Neves
MEDICO-- ...CUL STA

II Forrna+o pela Faculdade de Medicina da Univer-
( sidade de do Rio de Janeiro

I
I

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as rroles
tias dos olhos

Dr. IVHguel
Boabaid

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraão ,II Telephone rr 1548

I
�& ,k.:J:5i�

IDr. Pedro dolMo.r. �I
CLINICA GERAL

CLINICA MEDICA Vias Urinarias

7ratamento tnoderne «as
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone. 1595

Re:s. Hotel Oloria-Fone 1333
Consultas das J 3 ás 16 hrs.

-vsrna, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgías em Geral. -Doenças Nervosas e Mentaes

C'LlNICA ME'DICA _ Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis.- BI�f�orragias e suas complicações-

�lIra inaulinlca da magreza- Regimens
cbestdades, diabetes e molestias da nutrição

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospi.tal

da Fundação Gaifrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Méd�ca, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CO��SULTORIO Rua JOào Pinto 7 sob. Telefone 1456 I'
..

RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
,

.------,,--,--"""'-,-r--'--. ,iiiiI iiiiíiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii.liiii....iiiiiiiiiii_1

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Consulto rio: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Resideni.13: Rua Vís'onde
de Ouro Preto, 42-

Pone: Consultorio, 1405
FODe: Rt:sidencia. 1'355

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP,DO
Avisa aos

;

amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrito rio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estê.do.

E-scritorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

Desern ba rgador
Satvic Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no, 29

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto

Advogado
J

'

Bayer Filho
Rua Trajano. 11

(esquina Felipe Srhmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1 .686

ELETRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken). Baahos :de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Vieletas

Advoga na capital e 00 interior deste e do Estado· de San�

�ta Catarina.

, I
Escritcrie' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sebrado sala n' 1 �
I PARANA' SANTA CATAHINA fi

\:�Diililiiiiiiir:iiiIiiiiiI"
M�!

�mi&ii:�-��':!Iiiiiiiiii"oiiiiiiiiiiDIf�êiiiilliõi1ali"m"'lIWBiiiillp')iiiiiiiilIa!-n-lili1ii'Iih�ia
..

Nac io'nàrdeNaVe'Üi'.(bQttsmann.
Ex-chefe da clinics do Hospi. çã., Costeiratal de Nürnberg, (Pccreescr

,

IDdórg Bur�hardt e Professor' Movimento Maritimo ..Porto FlorianapaJisErwm Kreuter) i .

Especlall.l. em clrurgta I __�
a.:;;.,;:::,i90S=, PaSiSa ia I r:2,::.,:;;",.? ,,?,.,8� _..,

alta c.irurgi.,g::�Iogi.! (do- \1 =n"li, '::�:.: o N �:�e •
I

!II' ,'M! :::,,: ��, I". ')_ , ...
enças elas senhoras) e partos, OI

cirurgia do sistema nervóso e

,; Fr.te�. de cargueiro:operações de plasticll U iI'P .

CONSULTORIO-··Rua Tra- II
----

ano N. I � das I � ás 12 e

I
0 Paquete rrACiIBA sairá á 23 do cor- O Paquete ITATINGA sairà, á 27 do

das � l) .ás i 6 1,2 horall. rente para: corente para:
, I paranaguà, Antonina,TELEF. 1.28, i Santos, RíQ de, Janeiro, Imbítuba

'.

RESIDENCIA- J:<ua Este- Vitória, Baía, Maceió, Rio Orande
.

Recife e CabeJelo Pelotas e
,

I i Cargas e passageiros para os demais'�or- Porto Alegre

I tos sujeitos a baldeação nQ Ri0 de Janeiro., '

IA· Recebe-se cargas e encemendas ate a vespera das saldas dos paquetes
---, VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm0s, á vista 'dD a ..

,

Dr 11_ ! \ testad0 de vacina. A bagagem, de porão deverá s@r entregue, nos �rma�ens. daAderbàl A. i Companhia, na vespera das s32das ate �s. 1 i horas, para ser conduzida, gratUlta4
da 5 i Iva 'I menté para bordo em embarcaçoes especiaiS.
Advogado i:SCRITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S.B. (FONE 1250)

P. 15 de Novembro, 3 sob. \ ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.<3--(FONE'1666) -·END. TELEG. COSTEIRA
Fones 1631 p. 1290 1 Para mais informacões com o Agente

\\·I�'",,'V"2=,,_, J';c�ÕS CARDOSO
-------------------

CONSULTAS: Das ü

ás 12 e das 4 ás I
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, J 167

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1. 131
.. -- .....it:."·,.,· --"

" lJf&RIA·�
-, - ,�hiLill elll do wradol (,:.,

�?JUlEi OUUüIíf8 .UI

... .- �" �> �, .�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"05 uenceàores nos camp
n a t o 5 e 5 t a à' u a i 5

representarão os vários Estados no campeonato brasileiro de futeb61"
o sr. Castelo Branco em palestra corn os cronistas desportivos.

Aprestem-se, pois, os esquadrões cetarine'lses!

.- decla rC>t.J

A GAZETA
� - - - 0'0 ""!IW- �.'

_ .,

REDATOR: Osmar Cunha

A
""'"

FEDERAÇAO BRASILEIRA
FUTEBO'L

DE "A indisciplina foi o fator da derrota
do Brasil na Taça do Mundo" 111m!

di-lo Pimentavai adotar as regras internacionais
da F. I. F. A.

RIO,22-Publica o o GLO- equipe. I acha desnecessarias as concentr a

BO: Pimenta reassumiu esta ma- Estabelecerei um regime de dis- ções:RIO, 2!-Após a reunião de ontem na Federação Brasileira de futeból, o dr. Castelo
B nhã, as suas funções de técnico ciplina absoluta, e, espero que, -Abolirei as concentrações.rance, por alguns momentos, palestrou com a cronica desportiva e forneceu dados interessantes para

.. b da equipe profissional do São todos os .. players> compreendendo Dispendiosf;s para o clube, h,jao roticiario quotidiano. L.lltre outras cousas afirmou-eee que, talvez após o próximo campeonato ra-

I C S Cristovão, do qual se afastara ha 0S seus deveres de ejernentos con- vista que em 37 o São Cristovàosi eir. de futeból, venhamos a adotar as regras internacionais. Passando depois ao ampeonato rasi-
b cêrca de quatro mêses para cJiri· tlratados pelo clube cumpram de dispendeu cêrca d�; 50:000$000leire, Castelo Branco declarou-nos que a sua realizarão dar-se-á entre os mêses de outu ro e nevem-

d b::r

R gir o selecionado brasileiro no bôa venta e suas o rigações.Seré com as concentrações, considero-asbro, sobrando tempo para a C.S.D. efel.ar os preparativos atineates á disputa da Taça oca. Após
•

f -
.

itad b f 'do di I b Campecnato do Mundo. este o regime ideal, disciplina ri- sem razão de ser, num rf'girne ck ?
AS ln ormaçoes acrma cita as, procuramos sa er se o re en campeonate isputar-se-a por r u es ou

Reunid iocad gorosa num ambiente de camara- estrita disciplina, como o que. valieelecionades estaduais. Respondendo-nos, o presidente da F. B.F. esclareceu que os clubes vencedores de
um os

oSAJod,ga oreGs
no

cedn.tro o campo
.

emar ornes e dagem e amizade. aditar.
DOI campeonatos estaduais representsrão os vários Estados na competição máxima do futeból brasi·l' �,

.

Iciro. Paiva, que onentara ao quadro na Era isto o que tinha a dizer ,

_ ausencia do "coach" patricio, diri- Ab.Uclas as eoneeu- concluiu Pimenta, qu� passou a

PrêsO no B raS II I o con _
gia-se aos "players", declarando traeões dirigir o ensaio individual dos São
que doravante estariam sob as Pimenta declara agora qUI:. Cristovenses.
ordens de Pimenta, ao qual lôra

OtadOr dO BanCO de· concedida pela diretoria "carta
branca" sobre a equipe, decisão

BUenOS A 'I res l �::s:lll�at:li�:r�;;:;�neftte pelo

,_... Falando a Pimenta, Paiva ex-

plicou o motivo pelo.qual só ago
ra transmitia o cargo ao técnico,

a S lOmII E' que afastado de ha muito de
suas funções, o Reoach" não estava

ao par da situação da equipe, e,

deste modo, achou prudente ori-
PORTO ALEGRE, 22 - bel' que, ha cousa Ue S dias, da, enta-la até o jogo com o Botaío-

A 27 de junho último foi des- aparecera em Rio Grande, um De�te modo. telegrafou para go.
coberto um vultcso desfalque. na individuo, que chamou desde 10- OSOfl.O, 'JOde as autoridades lo' Calma e ponderadamente Pi.
filial do Dance Espanhól do Rio g8 a atenção de todos pelas suas cais, cêrca do meio dia, coase- menta iniciou sua palestra com os

da Prata, em 510 João. atitudes estranhas. guiram capturar o criminoso, "players". Apontou o exemplo do
Esse d�sfalque, Da importan- Esse individuo, que falava o Em seu poder foram encontrados Campeonato do Mundo, fazendo

cia de 250.000 peSGS, foi pra- espanhél, [ôra visto mais de uma cêrca de 250.DO� p�30S, impor- uma declaração incisiva:
ticado pele contador daquele es- vez, disputando os jornais, vindos tancia essa que foi � epositada -O Brasil só perdeu a raça
tabelecimento de credito, André de exterior. No hotel onde se pelas autoridades locais, na filial, do Mundo, pela indisciplina de
Martins Lopes. hospedara.e+ Hotel Globo-dé- aqui, do Banco do Rio Grande alguns "cracks".
O gerente do Banco sr. Nes- ra o nome de José Peres. I do Sul. E acrescenta:

ter Lopes, ao ter csnhecimento Pelos sinais fomecidos por te- André. Martins Lopes, inter- -Quando os "playersn brasilei-
d" desfalque e do desapareci- I�grama, ,pelas autoridades argen· r�gado pelas autoridades locais, J ro,s 5: compen.etrarem que para
mento de Martins, imediatamente traas, Jose, Peres, o hospede do disse haver penetrado neste Esta· atmgrr a condição de um verda
comunicou o ocorrido á cheíatu- Hotel Globo éra nada mais na- do, pos Santa Vitoria do PaI· deiro "crack",.é necessario antes
ra àe polícia, a qual tomou va- da menos do que o autor dJ mar, e que pretendia atingir o de tudo rigorosa disciplina, que se

rias medidas. tendentes a estabe- desfalque veriíicade na filial do Rio de Jafteiro. resume no acatamento ás decisões
lecer o paradeiro do autor do Banco Espanhó] do Rio da

CARTAZES
do orientador, então o nosso país

desfalque. Prata. figurará com destaque absoluto em

De posse da denuncia, as eu- Mais tarde, porém, o dr. Xi- qualquer competição.
toridades policiais de São João' meno Vilerci Shneider, delecado DO DIA E Pimenta exemplifica:-Leo-
entraram em comunicação com de p<)�cia de Rio Grande apu- PROGRAMAS DE HOJE: nidas, o jogador que mais se des
Mcndença, Coedoba e o Chile. rou sue MartiDs, fretando uma

ODEON!! O lider dos ta;ou nos gramados da Europa,
IURares apontados como preferi- lancha se transportara para São

cinemas rpode ser apontado como um ver ..

veis para uma evasão" por parte José do Norte, dirigindo-se, e:n
A'S 5, 7 e 5,30 HORAS: dadei�o .lIc,rackll e cO,mo o padrão

do autor do desfalque. seguida para Mostarda, send.> QUATRO DIAS DE TER- da, �lscBph�a. No Jogo com a

Nenhuma dessall providencias que ao chegar ali ji Martins ROR d d Suecla, mUito marcaria pela defeza RIO. 22-lnforma-se que a representação da FacuIdade
I I d h

.

b d d I I I -um rama e gran-. . N' IdO' d O d Upo iciais haviam ogra o exita . aVia a an ona o aque a oca j-
d _ d NU' contrána, o comandante via pre- aCIOna e ireito retlfou-st! as Jimpia as OIversitarias de B.

d I .\ B d d d d' es emoçoes a ova 01-.
d' d A fi I' l�'

.

I d I I d d' bpositivo, quan o a po icia ue ue- a e, não po en o contmuar a
I J O t JU Ica a sua atuação, o· na Izar :-loflZ0nte em SIna e protesto pe a anu ação e Uül cs Jógos so

f d d f I d b
versa com ane an e. .

d
, ..

I d'" I d d b h 'l.. Id dn08 Aires oi iDtorma a e que perseguição por a ta e con us- A 50MSR L\ DO ESCOR. o peno o iniCia, IrJgl-me ao o pretexto e que um "seus mem [OS era estran o a 1 acu a e.

Martins tomára a direção do tive!. PIÃO 3' 4' 'd' IIcrackll rubro-negro, aconselhan-! fi ..... I"d
.

- --

Brasil, em cujo tercitorio pene-I O dr. Ximeno Vileroi Schnei· d
-.

d
e

eplR t'� do-o li fazer jogo de distribuiçãO, I "USO VI a o Aeideat8_tlme !'�niãdore.trara, dep9is de burlar a vigilan- der em meio da viagem para 8�ssde sJena 08 Caim
a p

no centro do campo, pan\ anular II dr B mi!.Umaue
.LV

d d d d I I'd' d d Ih
I[ e oan are ay. - d ' . . 18 V II!!. LONJ.JRES, 22-Ui.n aviãocia as autori a es as oca I a-

1 Mostar as, ven o que e éra
P 1 $000 a marcaçao os Co.ntratlOS. Leom· d b b d' d d 'Ihd f

. J. .

I h ' I I I'd reço:-. d b d fi ! " h
e om ar CIO a esqua ri a

CI rODtenças. ImpOSSlve cegar aque a oca I . a- as o e aceu�. éimente as mm as 139' d d E hAs autoridades Clrgentinas te- de� a tempo de im�edir a fuga 1:'1-.rE'� ""OROADOS detenninaçõ.es e o resultado vocês LONDRES, 22 - Os mê.
(5 cfalud na eAstra a

ed veli am

:::=·':d;:ta::or!��:v::::: t�ar�:'.;afo�=�::·'docoRi: "'RID(.�. 5. 7 • 810 boras: �:�O'g:�:n�i::'�i�ri:é:�:ot!::!j ���:m b��:.i�o"pr:f:,,�:alg::h�: do�:t. °Seu�nocu;��;, ,��.�;�:di, mesma., no .enlido da cap- Grande, cons.guindo mobili,ar PIONEIRO DA LEI com ,da, nossa, cilr.s. uma nolavel viloria com a ab,ol. se em

paraq;:e a., morr•• 0.0
�

tura do contador do Banco Es· um �parelho n qual transportl1n- Richªrd Dix e Preston' Foster e vi - d dr Wilian AI k apenas um ca (), Visto que o "'/
.,

N l d d m Bçao
o. e en

seu paraqueda não se abrl·u.PaDhól do Rio da Prata. do dois inspetores dirigiu-se nara
./1 a apron e o.

oume.r ROBINSON CRUSOE'- f tecnicamenteDiante do telegrama das au- Mostarda. Essa inteligente me- 5. e 6' episodios _ com Mala,· O corpo de jurados. do qual
toridades argentinas e de posse dida do delegado de policia Rex e Buck. I O'«�oach) patricio fala a60ra fazililm parte duas mulheres, tar-

dos sinai. e fotografias de Mar- de Rio Grande Dão sur·
Preço-I $000. �a técllica européia. dou 45 minutos em chegar a um

tins, o delegado de policia da tiu o efeito desejado, por já ter
.

-Posso garantir que sob o acôrdo sobre o veredit.o, depois
cidade de Rio Grande, dr. Xi· sido adotada demasiadamente RO A' ponto de vista técnico nada apren- do que, o juiz Mac �;aughten,

V'I
.

5 h d
Y :.., ás 7,30 hocas:

d E f dmeDO I erol c nei er, entrrJU tarde. emas na uropa, pois, o nosso ao azer o resumo o proce�so, -.-------

a deligenciar no sentido d� veri- A· perseguição aérea não foi f/lISS LAND EM J-fOLL,y. estilo de jogo é aprimorado. Ois- declarou que o dr. Bourne havia VENDE-SE uma maquina
ficar si purventura Martins estava continuada porque e piloto não WOOD com Gertrude Mic�ael, ciplinarmente, porém, a lição foi praticado «um ato de caridade de escrever «Woodsto-
ou pas.�ára por aquela cidade. tinha licença pala ir, com o Lee BowmanD e Buster Crrlbe. profunda e é essa que aproveitei, sem perceber honorarias.» ck», por 600$000. Rua.

Aquelli autoridade veiu a sa- seu aparelho, além de Mostar- Preço-l $066. ,dando nova orientação á nossa t\ ôbsovição foi rc::cebida com Saldanfie Marinho n. 10.

Vasco interessado
"azes" tchecils

por

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

Dever'ão ser contr-atados
os famosos jogadores Bur
kert, Burger e NejedlyFai encontrada em seu poder

total desviada RIO, 22-Estd confirmada a noticia de que o Vasco da'
Gama deseja o concurso de vários "cracks" tchecos. Chegando a.
esta capital Niginho expôs o que tinha observado e os senhores
Pedro Novais e Teixeira de Lemos foram procurar o sr. K. T !!Ir

mann Nielsen, consul da Tchecoslovaquia nesta capital para obter
a interlerencia das autoridades no sentido da concessão (h passe
internacional.

Os elementos visados são o arqueiro Burkert, reserva de
Planicka. Cf) zagueiro Burger e o atacante Nejedly.

Segundo conseguimos apurar o assunto fit;ará resolvido em

outra reunião marcqda para depois de amanhã.

Modificações nas regi'lllas 'o

do fuleból br.sileiro
o I1r. Castelo B.-auco proporá a adopeão
do '·traneo'!! e da "earre.ada" sobre

o arqueiro

RIO, 22-0 sr. Castelo Branco, organizou um longo rela
torio dali observações feitas sobre as regras adotadas lia Europa e

vai propôr a sua introdução entre: nós quando passarão a ser legal
(J ntranco" e a "carrt:gada" sobre os arqueiros.

As Olimpiadas Universitarias
de B. Horizonte

grande entusiasmo pelo publico
que se reuníra na sala das &.udien
cia, na qual se notavam vanos

dos melhores médicos da Grã
Bretanha e muitos socialistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r ca no n iZd�a�.
R ,do apostolo
a mos r' i dos L(�pro.

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

Espcciaiista em molestias do aparelho genito urina-
no do homem e da mulher

E.x intern? e ex Assstente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Frof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia C'inica do
Rio.
Ex. Sub Diretor d Serviço Médico da Assis.encia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curs.o e prática. especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal no D. S. f.
do C. S. de F'orianopohs.

Doenças de senhoras. Lroknna
'arfos e Cirurgia.

C>

Todo o mundo conhece 1.1
I vida heróica do padre Damien,

o apo::to!o dos leprosos, que
morreu vítima de sua abnegação,

. em Malokai, a] 5 de abril de
1889.

I
Não se pode avaliar a gtan-

diosa. recepção feita pela Belgica
no dia 2 de maio de maio de

I
193. aos seus restos mortais
gloriosamente transnortados de

<í

I·
Maloka, para ° c'onvento dos

Consultoric e Residencia !l f?Uil Visconde de 0,,10 Pre- ; padres de Pl,�pus, em Louvain,
to, n'. II - Tel.- 8009 -FLORIANOPOLlS. : de onde partiu par i as Ilhas de '

ti __ ................l&rfií.iWl!O!\f!I!tlIIU..W...
Hawai, em 1893. .,�'.�:.jS&be-se, agora, que I) proces- �
so de sua beatificação foi inicia -

�����������I__- mmmr__

11
do em Malines, no dia 3l de je- �I neiro findo, pelo cardeal Van 1

11 Curso d� Maqu inas e Pilotagem l-(o"�, e que, �1I ediatamrnte� co- ;:1

II, �í1�wes rGgatonas. (oram. enua.dBS
I as Ilhas de Hawal para inquentcs
especiais nesses lugares.

O prefeito apostolicc da Mis
são de Hainan, monsenhor Julio-
te, foi um dos sucessores do p3

ros INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. c.j�e Damien ['O leprosario de Mi.l-
EULAMPIO DOS REIS VALE I, kai. Compreende-se, p .rtanto.

LARGO 13 DE MAIO, 41 todo o interesse que hi em rece-

....õiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiãlii__iiiiliiiii__õiiiiiFõiiiiiLõiiiii0iiiiíiRRiiiiíiliiiiiA_�iiiiiiOiiíiiiL_I_S__iiiiiiiiõi:iiiiDiIiiiDiiiiiiã___jJ b" o "u ',,',nmnho.· I
.

Concertos e limpeza I!
�"�����_��.m �'.:-�".c)'".���\I�'4"_,""",, """__

de maquinas de escrever,
r adío» e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n: �

Dr. Sá u I o

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

qum r�(]

28 de JUlH

���ê."�";'C.
>

e;;
e·..

.

,_ •
.{�J.ry. � I

Atende na Maternidade IIIIaté ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consultorio: Iii.f ANITA GARIBALDJ, 49

11---
I ,--�n·f�·�;···

>t

I.
I

Vísta BEM

Sala de visitas ... - cinco
grandes quartos -saia de
jantar- copa-casinha e

instalações sanitarias
Luz elétri�a em todos os

compartimentos.
Dois quint-ais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos.
Dois porões e dois tangues
para lflvação de roupa.
Omnibus na Porta.

Prc'>fissic f"'laís habilitado� pS ra ·todos Todos os compartimentos
(,:)6 raiY10S de engenharia tem janelag � a casa eslà

Administração, construção e reforma de prédios com �ompletamente nova, com

pagamentos em prestações moderna fossa «O M 5,>

P . jé to ':S e C"T\ g(-:: r .�;; I Ag1la e!ilcanada� para serviços
Escritono central: Rua. 7 de Seterr1bro. 47 CHAV�� �OSJ�:. Mare-

fi CD r t o Uni ia (o.
.

. J. !ILhal G�ilherm� n

.. l� III Flonanopolts :- _,:,:;:�
t t· ..

JkAI644AW_����,:

)

. )

,o.

Programa diurno

De 615. ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

mesouilinha
Ismeóia àos Sonto9

I Violelo ferraz
80b Lczy
AImirantoz
[flauro ôe (JIiu�ira
A!z irinha famargo
Orquestra Õe Dansos
naàamés 12 a flll 5tars

.\ ,,:;' I Regional 012 Dante 50nloro
..... I' Eõuor-õo Patanê 12 sua T'lptco rorrientes

,
." ; Romeu 6hipsrnon com a Orques�l'a 012

Concertos

Abertura mm VOZES NOVAS, etzrnentoa
estretnntee no rcõto,

A's horas certos, [orncts falaDos com no'

ticias em primeíra mõc, farllecioas
pela Fl NOITE, e oferte 00 rasa
6ulmarã�s Ltàa., agencia ("\0 Lo
teria feéll2ral.

, \,

�. .
�:- .. \,

\:(" ;.'

J

Amanhã

A's 19,30 • rnELODIA5 UNIVER5AI5-
oferta Da fORD mOTOR rOmPANY

A's 21.30 rANçÃO DO DIA . - Escrita
12 tntcrpretcõc por Lnmcrfinz Babo,
uma oferta 00 rosa oe louças "O
DRAGÃO,

A's"Z3 hs. ('LUB 005 ff1NTA5rnFl5 -

-

com Lomartine Babo.

5peaRers 012 sruüic : Celso 6uimarães 12

Oõuuctõo rozzi

A' Tarde - Foct-Bqll

A' Noite· 100 rnelo, releste Fliàa, Nestor
Amaral.

i.Jr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor di Maternidade�
Medico do HOlpital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

A'5 ZO,30 - FI PRE-B Em BU5rA DE
TF LE.HT05 - Um programa para
calouros.

Ouçam na Nmional O BANDO DA LUA
.., .. ��,$m!!!!"!!nJt!t!&32fEl!'ilIf!'f7nr�"!""'9CZE�'"'!:h....::'- 0'.- "" <. !:!@ ..

Distinção. e elers
com Economia

Trabalhos doSó· nos

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOll
Efr�genheiro Civil

SEUS FILHOS
Lindas

•

meDiu_se

I
garôi:os sá

L
ii graciosas corhfecç6es para

na C

•

r RIO, 22 - Pelo sr, Paulo
Witaker, promotor militar, foi
oferecida denuncia contra o mi
litar Valdemar da Silva Porto,
que, valendo-se dos conhecimen
t05 que adquirira na caserna,
passou a «fabricar- certificados
de reservistas em grande escala,
os quais eram vendidos ao pu
blico por preço elevado.
Tão movimentada se tornou

essa «industria» que o referido
militar teve que cuidar da mon

tagem de um <escritorio comer-
I cial>.

A «labrica» funcionava de
maneira tão perfeita que até al
gumas assinaturas verdadeiras fo
ram conseguidas.

Outro fato que mereceu espe
cial atenção foi a <escrítu-ação«
dos referidos certificados: não
só «elogios» como «punições»
eram consignados nas cadernetas
de individues que, sem jamais
Ilere� passad.o pela. cn.serna, coo-
I seg.U1am, a�8�m, ludibriar 1:1S �utoridades. FII1:tlrneute, os lalsili
cadores caíram nas malhas da
Justiça Militar, e vão ser devida-
mente processados.
U inicio do submario de cul

tura contra o militar acima refe
rido e o sargento João Franco
Condurú, ambos foragidos, lerá
lugar no próximo dia 26, na

Diretoria do D.P.A., sendo os

mesmos julgados á revelia, se

não comparecerem voluntariamen
te ou capturados.

VENDE-SE uma casa sit�
á rua Fernando Macha
do esquina da Visconde

tie Ouro Preto, num dos cano
tos da praça 15 de Novem
bro. Tratar á rua Bocaiúva
n. 67, fundos.

--

._��.)I!ALUGA-SE �
I Casa no Estreito

! I

I
I
I

(João Pessôa)

Rua COllselheiro· Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tombou
da

Quando ontem, cêrca das 8
horas da manhã, o ónibus da
Penitenciária, guiado pelo chau
feur J.ão Martins. corria da
Pedra Grande com destino á Pra
ça 15 de Novembro. ae passar
pela rua Frei Caneca, perto da
rua Nova Trento, derrapou, cain
do ao mar, tombando.
Dentre os passageiros que no

veículo viajavam, seis dêles rece

beram ferimentos generalizados
de cara ter leve, entre os quais
uma filhinha do capitão Americo
Avila.
Ao que corre, um dos passa

geiros, fraturou o braço esquer
do em dois legares, tendo os ves

pertinos de ontem informado ha
ver sido o mesmo recolhido ao

Hospital de Caridade.
Todavia, nem na Policia nem

na Inspetoria de Veículos, nOR

foi dado saber o nome do passa
geiro em quest.ão, acrescendo que

Remoção
lixo

�Ho��� � Cacldadenos foi
��m�'���������������m����_�����"�����_�d.���.��._. m••�_m'_w__��

�n��[;���Ov��:aesJ�r :���n�:rn�e� I/�
-

V�ÓZ--'0
_--

p 0-V-o---prop;iet%iÕ;-e:ir�or �'��po�satJ--;'-�
-

�- 4)sastre.
I

-I �

I .rOAO MEDEIROS JOR. !

O TE
I Florianopolis hosped a desde
ôntem o nosso ilustre conterra

�I_'r.=""""""""""""'=-_f,.,.ru".-;;;;

II neo sr. João Medeiros Jor., aca

ANIV_ERSAIUOS tado diretor-geren�e da p�derQsa
,Empreza Industrial Garcia, de

Regista-se hoje o aniversario I Blumenau, e ur;na da.s figur�s I BôHetim diário da Esta ...

natalício de sr Hipolito d. Vale destacadas da industria catan- -

A' � .

..,...,. I""g;"'!U. .'

I çao erG�'Cmn� •• ,,"!!., � ... ''''<liPereira, ativo e competente Iun- nense.
p

. _ 'I d. .

da j t t f' S revisoes para o pence o ascronarie a Impor an e Irma.. ..

d '18 hAteri & I
_

I
Vindo de Joinvile, encontra-se 18 horas e ontem as oras.ermo rmao.

.

I d AP h l d hoiLargamente estimado em 110S- .

nesta capita .o sr, f. nr ecn e oje:
. .

I d d di I Euzels dinamico diretor da Em- Tempo=-Instavel, com chuvasso meio 80Cla , com grau es e

l-I
'" ,

.

cações nas classes proletarias, re-
I
presul. ne�roeIro. t E t' Ib '

luvid d t d I I empera ura- s ave.

hee .era, sem uuvi af' l��t "�a ,c """",,�,.....nm_...,�� Ventos _ Variavel predominan-oje, numerosas e tci açoes as -,

d d I I t f s. .

I
o os e su a es e, rescos.

q�aJsb lUlltamf °tS nas nossas com
PROJJIGIO sienifica MILAGRE As temperaturas extremas deUtn a raco a e uo"o. ,�

.. .

f' 17 2
.-

I MILAGRE significa ontem, oram: maxima . e m�-
Festeia hoje o seu aniversario �B:AI!tLAUI'B nima 15.0 registradas, respectí-

natalício a exma, sra. d. Ana usando o creme vamente, ás 13.40 e 6.00 horas.
Soares da Silva, esposa do sr. �H&RLAlD1f'.H ,. P d' · 6Mario Candido da Silva, Iuncio- dirá logo sorrindo: que produto. ropagan a raCléhnario estadual. maravilhoso! I na ltaliaFaz hoje anos o jovem Camilo

. ti U
Liborio de Souza, filho do sr.

Camilio Silveira de Souza, nego
ciante nos Coqueiros.

PO
Nossa V i d a

De-;_'8,rta.G:nento de Aé .

1·(nl1.�und.ea �ivil

tsp�rado em San
tos o Che'fe da

Nação

A remoção do lixo está sendo
feita em algumas zonas desta
capital, por um modo <sui gene
rts».

Os encarregados dêsse serviço,
atendem com uma presteza ex

traordinaría ás residencias das
pessôas de destaque, desprezan
do as daqueles que não tem per
gaminhos ...
Este fato se vem verificando,

por exemplo, na rua Bocaiuva,
onde os lixeiros, por motivo das .

obras de calçamento, estão aten- 1(1;
FI di L' h ed d ' . o sr. eron mo 10 ar s;en o as casas que, taIS como l"Ilf' Madalena

r
a exma. sra. l'd_arIa r

as carruagens, pelo rodar, se co-
V·

.

d J" Fnhece quem vai dentro, enlregan-' V�e:ra, esposa o sr. ouo .

do á sanha do!! "Vira-Iat3:3» os
leu'a;

d. Julieta da Sil-caixotes daquelas outras onde re.
a exma. sra.

va Gomes;sidem os desamparados da sorte
a senhorita Araci Mueler Viei-

e pobres de Cristo.
Mra, gentil filha do sr. Pedro ueIstQ, ao que nos parece, não

ler Vieira;está certo, nem é dem�cra�ico� a prendada senhorita Julieta
Silva.

ROMA, 2Q - Dentro de pou
cos dias, começará a circular uma

1nova revista, que terá por esco

po fazer a nropaganda da raça,
nos termos das recentes de�rmi-Inações do govêrne. _

I

..,:���,...._..,���r.;.,n.....,,��v;e;;.:..rz.......*......� 1�l'3�"-�1����������::J.

SANTOS. 22--0 sr. Getulio �� �
. Vargas é esperado aqui na pro- � João Pasqualini � I
xima segunda-feira. ,.� rt�

,

I' �1 e �Neste momento, esta se rea 1- b,

r;�
zando na sêde da Sociedade Hu- � Dinah Silveira Pas- �I
manitaria dos Empregados do � qualhd �Comercio, de Santos, uma gran- ,'?J �
I

._ , �. Comunicam aos parentes e ��(e reumao. CGm a presença oe, �a ltdelegados de todas 5S classes, 'I �� pessôas amigas o nascimen-
�!/d f· '" to de 'sua filha Miriam �para organizar o programa e l-I � ��

nitivo de homenagens ao presiden
I

�� Tereza. �
te da República. �J �
Informa-se, aqui, qU>3 c sr. Ge-I � Fpolis -'21'-1--38 �i

túlio Var?,as regres�rá de S�ntesl �� �
para o BlO, em aVIa0 especml. � O\'�'� �1ie"1���r�:':e�r:lr:��T ...'-g�
�l,!;�L'B::;-�Z.�1Jl).����lii!-Jl?llIl[ii.ilI>lii·Üiiti.tiiiiilllG_iJ1.mi! ,.....

LONDRES, 22 - Comunicam
de Shangai á Agencia Reuter: I«A grande ofensiva japonesa
parece iminente na frente de
Yang Tse. Os transportes de tro

pas' estão chegando as vizinhan
�as de Hankow, a 23 quilOme-1tros de Kian-Kiang, primeiro Ob-,

;1
"

jeto no avanço sôbre H&nkcw.
Kiu-Kang foi fortemente hom

bardeada durante a noite de on-

tem e o dia de hoje pela avia
ção japonesa.

Os chineses anunciam que a

sua aVlaçao paz a pique um

grande transporte de guerra ja
ponês ao iul de Kinkang e que
tres navios niponicos que tenta
vlilm subir o rio foram forçados a

retroceder pelo violento fogo de
harragem das baterias chinesas
da costa.
A informação acrescenta que .

os chineses retomaram algumas Encontra-se nesta cidade o

dlS-1 "

das posições estrategicas impor- tinto patricio sr. Rodolf� .Koffke,
tantes há pOUGO ocupadas pelos operoso prefeito mumclpal de

j 8fJoneses. I-Iamonia.
� ""�.��;t.._,,.,,- �mM[;J�_II_m.IIIiII+IilMIII__l!Ilwilll'lIII''lII_e!ll·�III1'_Z_II.IIi,.f'iIJ'�IIIII_iIIlIBnlt,ªª_IIi"_I1fIl!iJ!lJ4ellim�lIeIlllEi!lII'HIIII1I4Itltll"' - 114 ..4iH*�WZAiWMti_��·-Ubg�

• é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Ad@l"a�ão

Pôsto a

que um narm
lJl

Japonez
III

v.o

I'

�'�O�Af1�O� �llas 1@ 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas lJf!W I
"'J""""�_-�_.-:'����_"_�""""'""�"7�....,�-

�'�II ÇAOInterl2sses no Rio de Janeiro I II

Aniversaria-se hoje o nosso

distinto conterraneo sr. JOS0 Gal
lotti, agente fiscal do insposto
de consumo.

Fazem anos hoje:

o sr. Reinaldo Filomeno;
o sr. Pedro Batista de Araujo;
o sr. Adolfo Batista de Arau-

(!E§�lr��<eiíffiJHi§�1i.11 em doeuf)lIl!s de Senhoras
e eli"eaU6)3s)

CONSULTORIO

na-';,�v u tlJ .. jOS[PHH�A SCNWEIDSON
NAscnIENTOS

Está em festas Q lar do nosso

estimado patricio sr. João pas-'qualini e de sua exma. esposa
d. Diná Silveira Pasqualini, com I
o nascimento de uma interessante
menina que' na pia batismal, re·

ceberá o nome de-,Mirian Teresa.

CHEGAM UNS

RODOLFO KOFFKE

Caiu um
111'_

evrae italiano
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•
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Dando as melhores referências, tanto no Rio como em

Florianopolis, o DR. MANOEL MARQUES HENRIQUES
advov.ado-com escritório á rua 'do Carmo n' 69, Sob.-Caixa
Post:l n' 3.688,-encarrega-se de: Advogacia em geral. Regis
tro de Marcas e Patentes de Invenção, Análises, Montepios
a SIlbvençõe8 e todo s os demais serviços atinentl3s á sua pr.)
fissão.

SAO PAULO, 25 - Um avião pulantes e tiral-os da caverna.

que participava das manobras aé-j Um deles, o mecanico Gales, Ia
reas de Rimini chocou-se contra leceu em consequencia dos feri
a falda do monte Titano, caindo mentos recebidos e os outros dois,
em uma caverna estreita. Um o capitão Mancini e o tenen te
grupo de pessoas realizo li as ope- Caliseti, foram internados num

rações de salvamento, atirando hospital.
cordas para levan tal' os tres tri-

I-"'�-
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� I DA" . T- Oll:lvidos, nariz,
�I r, �rrHn�o avares gat·gauta

I
CIRUnGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456 I
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1- Comp�nhia de Seguro�I "Santa Catarina"
Fundada em 15 de Jlllho de 19:-1S

E' a primeira companhia no gênero, que He funda em Santa
Catarina.

Capital-l.OOO contos de réis. que será integralisado:
500:000$000 em duas chamadas, sendo a primeira de vinte

por cento (20%), a segunda trinta por cento (30%) e

o restante do capital de acôrdo com a deliberação da
Diretoria.

Séde em Florianopolis.
Filiais em todas as principais cidades do Estado e em ou

tros pontos do país.
Ramos de Seguros:-Grupo A do Art. 2 do Decreto n.

24.820 de 14 de Setembro de 1932.
Funcionará, inicialmente, com a Carteira de Seguros Mariti

mos e Transporte em geral.
Está aberta a lista de tomadas ações.
Escritorio: Praça 15 de Novembro, n. 23-1' andar.
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��d���f�a�rin�h�a�de�'Trigo I
DE 1�fá��!��1� d���ne��������t�S a�O:a�����o� Ide farinha de trigo que, a partir de 4 do corrente, os seus
associhdos cotarão o preço da farinha de trigo por saco de
50 Kgs., como medida de adaptação ao novo Regulamento I,

do Serviço de Fiscalização do Comert:iú de Farinhas. 1,'11-7-1938

E'

AGASALHO PARA

V,EN DE lWoSE J mel�or e �o��ortaveI l'r()prí�-. ..... dade dO munlclplO de Sao Jose.
dentro da cidade com acomod.'ções p<lra numerosa família de tra
tamento, futdos para o mar com magnífica praia de b:tuho, agufl.
encanada. garage pal a 4 automoveis, cocheiras para caval9s e
vacas, grande pasto. cIl.lcara com diversas qualidades de arvores
frutíferas. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus
de Sãe José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

IPara vêr e tratar, com o proprídtiTío, na mesma. Carlos N.
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NARO

MUITOS A NOS!

Compre AGORA
" 00 LAR"
Sabão

cialidade" j

com o
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Joillville
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e dinheiro.

MARCA REGISTR ...'\.DA
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de WETIEl & ela.
economisa--se tempo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




