
RIO. 27 - <ReogiDa Pa .

checo do Amaral, de 19 anos,
foi atendida, ontem, na As
eisteneia.; com o corpo hor
rívelmete queimado. Interro
gada pela� a autsridads de
clarou que tinha ateado fo-
go ás vestes, em

canse-Iquencia de uma de",intefi.
gencia com seu amante. :

Mais tarde, porém, iá no

pronto socorro, fez outra
revelação, dizendo ter sido
vítima da perversidade de
José Bispo dos Santos, com
quem vivia ha quatro auos,
e. que, por ciume, incen
díou-a.
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RIO, 27 Por solicitação

.
do juiz de segunda vara cri

l minaI o delegado Frota Aguiar
i prendeu o milionario Walter

: Elinser, que, ha anos atrope.
r- I Iou um homem. Condenado
�. a um ano c um mês de prí- I

1'11;,'
são o rêo apelou da sentença
que foi en tretan to contírma- Ina pela Corte de Apelação.

, Em consequencía, aquele mi I' Iíonarto foi agora prêso e Te·
•

colhido á casa de Detenção,
I' para cumprir a referida seno

i tença.
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ANO i \l i r-Iorianopolis, Quinta-feira 28 de Julho de 1938 I NIJMERO

ue es d .

I "Existe petroleo dlts-

e de AlagôD§ _3 Itama
.·aea

RECIFE, 27-Em declarações
á imprensa desta "capital, o sr.

Vasconcelos Sobrinho, diretor do
Instituto de Pesquizas Agronomi
cas, que controla no Estado os

trabalhos potroliíeros, declarou:
-Recife está sobre uma faixa

petrolífera. Existe petroleo dêsde
Alagôas á Itamaracá. Não conhe
cemos porém, nenhum estudo !'lé
rio .técnico sobre o a�sú?t.o. Tem Ihavido, entretanto, indícios bas- BERLIM 27 _ Etante seguros que nos levam a - f' m declara-

. _. çoes ormuladas ao <Voelkí hfazer a afirmação acima. B b h . .

ISC er
eo ac ter» o mIDlstro dos Cor.

rei�s :Ia Reich anunciou que as•.---- .. --- .... - .... - .... - .. --- .... �

emissoes de televisão serão breve
uma realidade na Alemanha gra
ças. á instalação de uma e;tação
emls.sora na <Ameríean Naus,. de
Berlim. O ministro acrescedtou
que serão postos á venda apare.lhos receptores a preços módicos
que permitirão sua aquisição �
todos os amadores.

14Jm caminhão a ga-I
'r;!)�enio gastou 6 ho

loas de Cu.·itíba a

Pout,. GI·ossa

QUATRO OUIIAS!
DE PICADAS DE
ABElHAS...

I
LISBOA, 27-0 <Primeiro de'

Janeiro», informa que na aldeia
,'e Fundais, paroquia elo Porto,
;.nliga Sinfães, o cidadão José S. PAULO, 27-Na Fazenda S.

I
-«Pois então é hoje que te mato,; por terra.

f nídio Miranda, que ba muitos João, situada em Hancharia, do á tua mulher e aos teus filhos ». I Teodolo não se amedrontou e,
; nos sofria de reumatismo, se di- município de Borborerna, foi mor- Esta atitude de José Lucio deixou; levantando-se, correu de novo pa
1 t!l:iu á Quinta do Poço, onde to a tiro, no dia 2 deste mês o Teoclolo assombrado, por saber j ra o pai, com o fim de lhe tirar
(·,istem numerosas colmeias e, lavrador José Lucic Barreto, O que seu pa, era homem brigão e

I
o facão que êle brandia, no aca

, ospiudo-se ofereceu o corpo ás autor do crime foi seu filho Teo valente. i nhado espaço da sala de jantar.
: helhas, recebendo, tI,8 picadas. dolo Lucio Barreto, de 28 anos,' Teodolo aproximou-se do pai li O velho José Lucia não se

J ois dias depois, Miranda estava casado, lavrador tambem e ali re- para, auxiliado pelos presentes, o
I
deixou dominar aos rogos do ra

J «licalmente curado do reurnatis
.

sidente.
.

desarmar. Mas o velho era homem: paz e continuou a praguejar que
loque até então tinha resistido O criminoso, que se achava de rija tempera e quando o filho i ia malar toda a familia do filho,
;, t.odos os tratamentos. foragido, foi prêso por agentes da lhe chegou ao alcance deu-lhe! por este lhe ter desobedecido no

Delegacia de Vigilancia e Captu·1 duas bofetadas, que o atiraram! jogo.
,_

---

'r�s, tendo chegad? h_oie ao Ga-. I � tant� escandalo fez o velho

f�HOCOL AT� blD�te de InvestIga.çoes, o�de o �_�D ... _ .. _ .. _ .. .. _� ...... ·I Jose LUCIO Barre.to, que em dado
"-:J fEl I,;. OUVImos sobre o delito praticado. I I momento encaminhou-se para o

'" • Teodolo, que �e encontra extre-

O, Paraná agual.da 'I quarto ondl_l estav�m a nora e, os O sr. dr. Secretário da Segu- 64
a Imprensa mamente abatido contou-nos ter. • .. netos dormindo. 1 eodolo, porem, rança Pública recebeu o seguinte

0, faLo origem no decorrer de uma; C ��m entuslas!l�O a VI-
I não lhe deu tempo para transpor telegrama:

. . I partida do iogo den0minac!0"21",! sita do presidente I a porta desse quarto. Agarrando «RIO, 27-Tendo sido abolidasPelo nos�o distinto .conterran.eo I por querer seu pai que lhe mos·· uma espingarda "24", apontou-a cartas chamada os estranjeirosf r. Demetno Garofahs DI'OUne- 't t ti h CURITIBA. 27 O d Ih' d f h lhe "

. ,

, :' rasse as cal' as que m a em
."

- povo es·, ao ve o pat e es ec ou- um
que pretenderem ingressar territo-i mo do <?afe e Sorveteria Glo- mão, ao que êle se recusou. A vÍ- te Estado ficou entusiasmado : tiro, A carga atingiu o velho José rio nacional deverão dirizir-se

J Ia, o mais elegante dos estabe,le- tima irritando-se com a recusa e com a notícia divulzada pelos I Lucio no ventre pondo para Ióra I C I d B '1' t
'"

.

t d d t '1 I
" c , '" I

'

I onsu a Oi rasi eiros, nos ermos

: �m,en os .0 geFler.o es a capr a

2 tirando da cinta o facão, disséra: jornai� de �ue.o sr. Getulio Var-] os i?test!nos..A. morte de José artigos quinto e sexto decreto 406
,'ra oferecido, hOJe, ás 15,30 hfl

I gas vI'ltara amda este ano o I
LUCIO fOI quasl ll1stantanea I d t

.

'!t'
-

chocoiaLe á im Jrensa. :' '. , .'
d

e qua ro maIO U Imo. e �ao a
fJS, um

.

I Parana que aSSIm tera uma opor- Teodolo, termmando suas e- este Departamento. Inllgraçao co.I ;rat.os somos pela gentileza do tunidade de demonstrar ao pre- 1 clarações, disse não ter matado o letiva está re ulada ca itulo dé-
, mvite que pessoalmente rece· 'd

-, ..

d' I· . d'
. g p
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ATIROU-S� DUM
SI entfl nuo so o apolO lOcon I-lpaI por G 10 e sIm apenas para cimo referido decreto. Sauds. (a)L..Jmos.

L cional que dispensa ao orientador! defender· se e aos seus. DULPHE PINHEIRO MACHA-
do regime novo, como ainda o I DO Diretor Geral Povoamento.»

17· AND � R �eu agraoecimento pelos inurue- .

'

. ·A ros beneflcibS que o gOVi:lrno Ge-I .... "' .. .. _.

tulio Varga� tem distribuido ao [ As
-

d p rN o v A I O R K, 27 -I
Paraná. ! sassl na a o Desenvolvimente do

John Ward pulol) da janela do

t nosso comercio de

1]7'
andar. O !'leu corp� atraves·1 um mons ro' moveis

sou o vidro que cobria a marqui'lR.IO, 27 - Comunicam de, se de hotel, no pavimento terreo, As m�trl-culas n� MO G O pro.
Bidú Saya-o esp-rada'C d t'l I ti li .l NTENE JR , (Rio Grande Sem dúvida nossa capital _

(llrI't'lba que um caminhão da I espatI an o·se c(Jn ra o so o.
d �) A M

.

T FI o ::'111 , 27- menor ana e' gride e assás, vertiginosamente. om ortaJeza
.

lirma Leão Junior ao qual foi
.. Escola �Ailitar reza Mueler, de 1� anos e resi Quem conheceu nossa Florianopo-

: datado um aparelho a gasogenio, dente em Poços das Antas, foi lis ha poucos anos atráz, nota 10- FORT\LE
) ,�aJizou, com exito, uma expr.rien-

. vitima de um crime barbara. Seu á"
.

t S _ ., ZA, 27 - Bidú
I 1) ··efo-,pados os Jaco"" go, pnmeIra VIS a, o seu mara- ayao, que e esper!lda aquI' h

.

, :a, indo daquela capital a onta til.. II. V ,,_,' "". RIO 27 .\' t I d t d
..

'lh di' l' d
II< OJi: I I

.

R II. I ,-1 o mspe OI' gera o CMpO, ao ser encon ra o, lazIB VI oso p.senvo VIll'lento. u o in· dará o seu primeim con t( rOSPil com 3 toneladas de mer- Q O eixo uma- el" ensino no Exercito o ministro num arroio, onde (l atirou o au' dica, mórmente atendendg ao vi. ta capI'tal Ó
ccr o nes-

d· O f' b t I
I"

,.? no pr ximo dia 30 do'êl orH!s. percursn OI co er _o I !Im (�aspar Dutra dirigiu o seguinte tor do hediondo atentado. Te· goraso esforço do atual dinamico I corrente.i m 6 hora� sendo gasto 60 qUi" I avis(): «Estan?o o CoIegio Mili- reza fô.ra a um f\stabelec}mmto prefeitu, que dentro em breve,!L)s �e carvao ve�etal, no. valor ROMA, 27 _ Com o obietivo' tar desta capital com um numero comerCIal. N0 regresso,�fOI assal- nossa «urbs» corresponderá em I
, � : $000. A pedIdo dos mdu�. I de reforçar mais o� laços do « eixo»» I mui�o elevado de alunos e como I tada por um monstruoso indivi'l estetica e beleza á magnifica e I Longa confere.ela1 fl�IS d.e Ponta, Grossa, o r�a�I'1 Roma-Berlim, o chefe do govêr·· seia de todo inter�sse reduzi·lo, I duo, Guilherme Ramon, que, ar' incomparavel natureza que a cerca I

'

llhao flcol! n,lquela lo_ca I a e,
I no italiano, sr. Benito Mussolini, declaro·vos que a matricula no rastando·a para u� mato exis' e emoldura. RIO, 27 - Em demorada cpara novaR demonstraçoes.
I au�orizou o?�e.m que '.'uriI\s .

ofi· ano ?e 1939 só_ d�verão �?ncor' tente nas pr?ximi�ades, -estrangu� �stas c�nsider?�ões vem á

pro-, fer?Dcia, este�e ontem no Mi�i�:
I cims da MIlIcla FaSCIsta sIgam rer fIlbofs e orfaos de m)}Jtares. lou·a. DepOIS atirou o cadaver poslto, apos a VIsIta que acaba- teno da JustJça o cap Fel' t! para a Alemanha, ao mesmo tem' .

ao srroio. O. bandido conta 441 mos de fazer á linda e, est.amos Mueler. Da conversa' que lDf �
po que numerosos o�iciais das I anos e tem OItO filhos. Foi prêso q�asi dizen��, �ormidavel, exposi· longa, entr� o chefe d� policia o;
tropas de c?oqtle naZIstas vi)li- ôntem. ça? de mobIlIarIos � t.apete�, �o o sr. FrancISCo Campos, partiei-
tarao a Itaha. lI"'ondenados 1. andar da ConfeitarIa ChlqUI' pou o sr. Negrã0 de Lima chefA decisão do "Duce» foi to· � nho, pertencente ao conh�cido es- de gabinete.

,e

RIO 27 - Por ter sido no-/ mada durante a entrevista con- tabelecimento ...A MODELAR:>.
meado' presidente do Ctmselho cedida ao general Luigi R.u.ss_o, RIO, 27-Reuniu.se, ontem, o ( , Sem visas de ba�rrismo e pro-
Federal de Petroleo, passou hoje I comandante em chefe da MlhcIa, I Tribunal de Segurança para jul- asam-se so no �agan_da, pod�.se afIrmar com sa-

n sub-chefia dr.) Estado Maior .do o qual permaneceu recentemente
gar os implicados no assaito do

I_
_ tlsfaça?, pOSSUIr atualmente a no�-

l�xercito ao cmonel Abrellllo I na Alemanha, durante uma sema· Palacio Guanabara. Terminados re IglOSO sa caplt�l um colossal empono
PI-lres, o general Horta Barbosa. na. os debates e após alguns momen-

de moveIS e tapetes ?e �lto gos-
tos foi conhecida a sentença pro· to, o qual em nada fICa a dever BOGOTA'. 27

.................................................. ferida pelo juiz comandante Le· PORTO ALEGRE. 27- aos mais importantes de qualquer mento de mais 6 fe�I��:1 faleci.

mos Bastos, condenando: o e�- Em vista de varios diS-1
cidade do 'p.aís. a 48 o total de mortos do d:��;;:

P.odera-o
'

er no tenente Severo Fournier, a 10 tritos do municipio de Nada dlhc�lta a!;ualmente a �� �m.po de Sant'Ana. de domino
- OS �egos V ,_

d
.

-. t t J I' montagem e mstalaçao de um lar 16 O
lhmo.

... I anos e pnsao, o enen e li 10 Soledade neste Estado f I D d' ,total de feridos é de 109 i'
------------------ -------1 Nascimento a 10 anos' LuizI' , con ortave. e um Ia para o' tos dos quais em estad g' �u

va.....ente ., Gonzaga d� Carvalho, a 40 aNOS, j !s�arem desprovidos de o�tro, qualquer cidad,ão de me· �:' Jspecialmente em �ons��u!�:
11..& • I sendo 10 anos pelo crime politico I JUizes de paz, os casa- dlanos recursos, podera, dad as as as quei.maduras recebidas

e 30 anos pelo crime comum por I mentos tem se realizado grandes facilidades nas condições ��:n:ooae�flodlUI!l tanque de gazo:, ,

I
de ga e t t

VI o e o Iquldo em chamaster assassinado dois companheiro'! 5ómente pelo religioso. pa m � os,

mon,
ar sua casa foi

,prOjetado a grande distancia
RIO, 27 - O grande sabio espanhól, protes- de corporação; Manoel Pereira, a Par .

t _

com o maXlmo do� gostos e com caindo sobre a multidão como um�
10 . R b F I' G Id

a o caso oram pe a melhor das quahdades dos mo- chuva de fogo.
sor Arruga, que aqui se encontra, falou ao GlO-

.

anes,
.

u ens e IX, lera. o! didas providencias ao go-
.

�:���������!!!!b "." di M Lopes, MIlton Tavares, EzeqUiel i
veIS.

60 �
80, justamente com seu colega, rasl elro, f. !lu- Santos, Rubens Teles do Nasci'

II
verno do Estado. .--------------- ... -- .. --- .. - .. Oficial brasileiro quera BrasU, sobre o moderno proce�so de aproveitar menta, Antonio Lourenço Cabral, Separaram se vai observar ag.erra

o olho de aBguem que tenha morrado, para exerta-Io Ezequiel Jesuino de Menezes e �------------------------
-

•••

siuo-japonêsa
nos cécros. O dr. Moura Brasil acentu'a que já pra- Geraldo Paulo Lopes, a 8 anos;

ticou .;'om êxito duas dessas operações aqui no Rio. Heitor M. das Neves, Osmar Ta' 104.,

r vares Campos, Manoel Severino
O professor �r!'uga tambem Ja rea iZOU ess,as ope- Gonçalves, Raimundo Ribeiro de
rações com eXlto.

_ Brito, Antonio Lope� Carneiro,
Esclarece o sabio espanhol que, para o resul- Eiger Pimentel de Paix, JoséRa

·tado da intervenção cirurgãca, que deve ser pratica- mos Cassilva, Antonio de de AI· I

'da de seis a doze horas depois do obito, t�lrna-se I meida, Lae! Ame�icano d� Cruz I• • •• u.J, I Couto, Jose Correa de Sa Bena'
andlspensavel que o patiente veja ciom o amO cego I'd O ld S dOI"" ,

t '1 VI es, sva o oares e IVCI
a euz. O professor Arruga seguira brevemen e para rE. e Olavo Cardoso a 6 anos I. TOKIO, 27 A Agencia Domei

A" ·"t'" t Porto Alegre a con I • A'I'
, t i nforma que foram reformadQs 104Buenos ares, VISD anuo a., as , I

•

i GervaslO . tI a, a 5 anos e 41, oficiais do exército japonês, entre
'Vite do Mh1istro do Exterior. I � mêses. os quais figuram 37 generais.

o
•

o a u o
Emissões de
televisão

--_ .._---�

41)

10
til

pai

Ingresso de
estranlelros
no terrltorle
nacional

aviões voarão
sôbre o Rio

�IO, 27 - Deverá aportar
aqui amanhã o navio porta-aviõesda Armada americana «Entrepri
se», o maior do mundo em seu
genero, que tomará a seu bordo
ses.s__enta e quatro modernissimos
aVI�es de guerra, que farão evo.
luçoes em nossa capital.
.o «Entreprise. que acaba de

saIr dos casteleiros «yankees»
vem á Ame:ica do Sul em missã�de confraternização e am;zade.Traz a seu bordo uma tripulaçãode. 74? h��ens e � essa a sua

p.nm�ll'a vIaJem, depois da expe'
nencla de maquinas.

SUB-(;HEFIA DO
.�STADO-MAIOll

o horrivel desastre
aviatorio

oficiais
III ""

1aponeses
reforanados

STOKOLMO, 27 - Partiu
hoje para os Estados Unidos
devencio atravessar o continente
Tlela via ferrea - o conhecido
maestro Leopold St okowski. Gre
ta Garbo acompanhou-o até á
gare, permanecendo até a partida
do comboio em companhia de
alguns amigos. Os jornais desta
capital dizem que a estrela pre
tende encontrar-Sê com o maestro
em Paris. dentro de poucos dias:

IUO, 27-Cona9 passageiro do
vapor SANTOS MAltU' "'e

.

h
. . " gUlU

oJ� par� o Extremo Oriente o
maJor Lu--?a de Figueiredo, queleva a delIcada missão de obser.vador da guerra sino'iaponêsa ede estudar os métodos de ensinodo Exército nipônico.

. Ao.embarque o major LimaFIgueIredo esteve presente o gal.Gaspar Dutra, ministro da Guer.
ra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO"TRA ICRE te PELA�'IElaborado o or�a ..

_m..m.��r..r......._..""",1 & •
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• meeto do Mnus�e
\. ,,,") - rapic e ape a, OI pedido o concurso da D.

s�tuado no Cais de; Porto,. na rua G. 1. que mandou ao loca! . os rio de I US�;I'�Equador numero 10ct, fOI assal- peritos do G. P. S. �v lU JJ u l,�u
tado, na madrugada d� domingo.j Uma turma de investigndores
por um grupo de ladroes arrom-. está, agora, no encalço dos gatu- RIO, 25 !l. comissão que fora
badores. nos. designada pelo ministro da Justiça, I

Entrando pela porta dos Iun- para elaborar o orçamento dessa

dos, depois de quebrarem o ca- I pasta para o exercício de 1939 e
"-4qWlIU1IôII1!'I_U.'1�CU�_jJ.,l_SUl"'AlIDIA"IIl�_lIiIlIDnJV. constttuída dos srs. Heitor Mural,deado e a fechadura, os Iarapios Ferreira Chaves e Adalberto Braga,

caminharam até o estritorio, onde ALUGA-SE uma esplendida sala apresentou ontem áquele titular o

estava o cofre. para escritorio. cora 2 janelas, resultado do seu trabalho,

Munidos de talhadeiras e de nos altos da Livraria Moderna, O referido orçamento roí aprova-

I do ainda ontem pelo míntstro, que
a. ovancas especiaes, em pouco de Pedro Xavier & Cia. o encaminhará hoje, para os devidos
abriram o cofre, vencendo Iacil- Tratar na mesma Livraria. fins,'-ao seu colega ria Fazenda.
mente, a resistencia da sua re- f'HDID@l�0Q)litfllGeHQl�\1!}d<91:1(8e@eeG••0••®.G.o�If).@QGl8�••8••80.0I

forçada armação. � :
Tudo quanto havia guardado �

I
:

no cofre foi encarregado: 8 :000$000 OI I- a
f!j

em dinheiro e mais de 2:000$000 �.,�.. ',' i'lem jóias. Uma medalha, um a- r;) � @
m O

nel e varias cordões e botões de fi) q)

ouro e brilhantes. (.lI

C ft._" D d S S� I
Quando pela manhã o AI'. José � ompan�U�a

.

e eguro =1Barbosa foi abrir a casa, teve a � N>��. ma cldentes deTlPi"'abalho!desconcertante surpresa de en-I é u� ,jh"�!SiU� � la ::

���t��r, apenas, os vestígios do i t�al)ital Subscrito 1.0l){I :000$000 :
O fato foi imediatamente leva- = Capitaa Reanzado 500 :0€10$000 I

do ao conhecimento da policia fi) Reseryas em 1937 619 :949$600 : IrIo 12' distrito. � Receita no exerclclo de 1937 1.832:462$800 : ..

d(li SUB1istrros pagos até Dezembro �

I
O ens:UJO e porto..

� de 1937 810 :216$800 II guês na Escola SlIjle-
g Val�3l1'es do Ativo em 1931 1.288�801$100 I rior de Guel"loa da
o fi Frallea
: G

7:: D I R E T O R I li : . RIO, 26 o embaixador Souza

: Dr. Oscar Berardo Carneíro da Cunha - Presidente- : Dantas acaba de comunicar ao Mi·
O Comercíante e Industrial. l) nisterio das Relações Exteriores o

! Dr. João Cleophas de Oliveira - Diretor - Comer- : êxito de suas negocíaçõe.s no senti-

Õ ciante e Industrial. f.9 do de ser introduzida a Iíngua por-II� Dr. JO�30 Carlos Machado _ Diretor _ Advogado. � tuguêsa entre a� disciplinas que
19 CD compõem o programa do concurso

I'� Dr. Frederico Dahne - Diretor - Comerciante e Iu- : I
de admissão á Escola Superi.or de

f.l düstrial. (t Guerra da França. Ne�se concurso,
é) Augusto Frederico Scbmídt _ Diretor-- Comerciante. @ até o presente moment.o, eram ape Im : I nas admitidos os idiomas castelha-
{j) Séde R�o de Janeiro. @ no e italiano. O triunfo obtido pel.o

� A�ente Gel-ai liDara o �stndo g nosso embaixador em Paris

Si�nUi_11@
<= @ ca um eimportante alargamento da

�� H A W L' A g esI�ra de alcance da nossa linsua

I� t) !li. ,

'.

O' e, corn.o cOl.lsequencia, o advento de
�j :: Brandes possibilidades de divulga-
� Rua Conselheiro Mafra� 141 � --- Flo8'"ial!'Uo�oiis €ii ção da nossa literat�1Ca na França. ------,----

2 � i:�ãlillllilllillillllilll�
��0�g���e��.@GeG�������@@����!!®�e�� II
II S anato rio "1� fi} í1_��_t aLi fi a" II �

I Dr. André ira;yhegy I

A T

Matou� a socos, um

etogenarie
RIO, 27 --o caso da mor

te tragica do infeliz S3f:'â'
teiro Antonio JOaquim Ba
tista, de 80 anos de idade,
causou viva impressão no

espirita público, e sôbre
êle demos circunstanciada
notícia na época oportuna.

O velhinho, credor que
era de João Nepomuceno,
motorista do lVUnisterio da
Guerra, em um encontro aci
dental á rua Haddock Lo
bo, com o devedor, cobrou
lhe a importam:ia que lhe
era devida, sendo agredido
brutalmente a sôcos e vindo

Estação PERDUZE5 ._- VEia VitoriêD -- !Estado
de Santa Catarfina

a morrer em consequencia
dos golpes recebidos.
Praticado o crime brutal,

Nepo!Guceno evadiu-se, pe
lo que vinha sendo ativa
mente procurado peja poli
cia do 150. distrito. O assas·

sino não era, entretar;to, en. O�melhor estabelecimento, perfeitamentê aparelhado
para-"o t·ratamento conservativo e cirurgico de dO(;lnças pul-

contrado em parte alguma. monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia); Este Sana-
E' que, fugi�do rara o Es- todo encontra-se localii�ado na Estação Perdize� - Vila Vi-

tado de Minas Gerais, ho- toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

misíara-se na cidade de metros sobre nivel, possuindo uz�eletrica, agua encaRada e

M d E h estra.das de automovel, com clima saluberrimo.
ar e <

span a, onde aca· O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

ba, de ser descoberto e prê- demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
soo Recebendo comunicação para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

da prisão, ali, do criminoso, Seção separada para convalescentes de doenças graves,

() delegado Paulo Pinto fez I �estado
postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

seguir para Mar de Espanha, menta, etc.

uma eSJ,,;olta sob a chefia �
do invéstigador Dodde, a

,��._m� .....:.",.._.., ...... 1 o_a_o"'_""'"

qual recambiará para e3ta

I
C'ompanh- ia de"---Seguros-'capital o matador do infor- III

tunado ancião.

"Santa Catarina" IIPó de arroz e ronge II!

combinação feliz I
a ven!�:r�o�:� Brasil I (Seguros maritimos e terrestres)
notadamente. na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

Fundada eftD 15 de Jnlho de 1938

Encerramento da subscrição de ações.
Valor-·20G$OOQ--

o fogo devorou
todo o bairro

A Companhia SANTA CATARINA avisa' aos inte
ressado'3, que, por motivo de organização e ordem interna,
encerrará a subscrição dentro do PRAZO DE 60 DIAS a

contar da presente data.
Findo este prazo, não será atendido nenhum int.eres

sado na aquisição das respect.ivas ações. ,

FLORIANOPOLIS, em 17 de Julho de 1938.LISBOA, 26 Um violento in
cendio destruiu em Tua o bairro
Queiroz, habitado por numerosos

c:npregados fe:rroviarios e suas fa
mílias, os quai.s ficaram u@ miseria.
A despeito de todos os esforç.os,
não loi possível combateI: as cha
mas, devido á falta d'sBua.

As autoridades suspeitam de
que o fogo foi ateado por um in
dividuo de nome Maximino, que foi
imediatamente prêso.

INFOHMAÇÕES-Praça 15 de Novembro ll. 23�1' andar.

DIRETORES PROVISORIOS - Dr. Claribalte GaIvão e

C:)fonel Pedro Lopes Vieira.
I
i
I
1__-

__-.---------

FLORIANOPOLIS

Veludos
Gobeleins

Cortinas
Stores

Tapetes Service Bond� Passadei.
ras linoleum".-rPoii3 preços e stock

Vistos

"" o «Boletim Economíco �
"

do Ministerío das Rela-
cões Exteriores Informa que os

éuuros ocupam, desde 1934,
o quarto IUR'ar na lista dos
nossos oríncipaís produtos de

exportação. E nele se mantêm
em situado firme porque as

laranjas,' que, ocuparam duran
te o ultimo ano o quinto lu
gcr, têm uma diferença de
mais de cem mil contos para
menos.

FOI crescente o desenvolvi
mento dus negocias de couro';

durante os últimos cinco anos.

Em 1933 exportamos 43.045
toneladas no valor de 67.525
contos de réis e em 1935 a

nossa exportação foi ie 49_012
toneladas avaliadas em ••

102.869 coutos.
Em 1937 as re nessas ío-,

ram de 68.127 toneladas no

valor de 222.474 contos, ou

sejam mais 10.016 toneladas
e mais 77.947 contos do que
em 1936. Também com reíe
rcncia ao preço, houve grauie
melhora no quinquenio. Basta
assinaiar que, em 1933, a to
nelada de couro !lOS rendeu
1:569$000 e cinco anos depois,
em 1937, essa me.ma tonela
da de couro nos rendeu •••
3:524$000. A alta dentro des
se período foi constante.

E no corrente ano a síiua

ção piogrtde com a mesma Iir
meza dos anos anteriores.

Atentado contra oT Ficará
governador de! até

Porto Rico

Romaem

agosto
ROMA, 26 O cardeal d, Se

bastião Leme, arcebispo do Rio de
Janeíro, pretende permanecer em

S. JOÃO DO PORTO RICO, Rom ea aqui repousar, se possível,
27-Não foi identificado o indi- até 7 de agosto vindouro.

viduo que tentou alvejar o go-

O
.

,vernador Winship, por ocasião
I gazoaenlodas festas comemorativas do qua- �

dragesinio aniversario da ocupa
ção americana por Ponce.
Winship, saiu ileso, mas e se

nador Pedro Juan Serrales e o

coronel Irisaberry receberam feri
mentos.

Cêrca de cem mil pessôas assis
tiram os festejos.
Atribui-se o atentado aos na-

,
cionalistas extremados que exigem
a completa independencia. Irisa
herry e mais oito pessôas foram
hospitalieadas, inclusive um ofi
cial da empresa aérea americana,

BUENOS AIRES, 25 Em co'

mentario inserto na sua edição oe

hoje, LA PRENSA diz: "O Brasil
acaba de abrir concurrencía para
o fornecimento de vetculos e auto"
moveis movídos a gaz e a lenha.o u
seja a carburante florestal. E' In
terressante a iniciativa, pois esse

carburante pode substttuír a gazo
lina nos paizes que, como o nosso,
n .o possuem jazidas petrolíteras
suficientes."

ap

Adoração

,
I .,

I
!

I �il'. Pedro de Moura f'erro

Advogado
l<ua Trajano 1. (sob.)

Será libertado o

barão Rothschild
LONDRES, 26 O ',Dally ne-

rald" noticia que o barão Luiz Ro
thschíld, mantido prísíoneíro pe
las autoridades alemãs desde o ANS.
CHLUSS será posto em liberdade
esta semana e poderá deixar a Au
fria indo residir provavelmente com
seus irmãos Eugcne e Afonso, que
vivem atualmente em Paris.

MEDICO OPEilADOR

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

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450
Atende chamados a quaaquer hora dia e noite

A s
Para todas
qualidades

PeçalD
nunca

preços selD cOl11prom.issos
_.- ........

MOVEIS
-

AO UEl-MAN NSAL

Caixa P'ostal, 19

E�st. do Paraná
,I

I
!
I
'i
!!

-

!I,

--:----1

Representantes nesta capital'
f

MACH,AI)O

Curitiba

Cia.
Rua João Piuto :; (;aixa Postal 37

),Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianopolisA GAZETA, 28--7--1938
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A 'integra do Decreto que reajustou os

-----funcionalismo estadual==========
IN. fun ...

I cionários

Para conhcc imento dos nussos le i l o rcx, transcrevemos abaixo .. na integra, o importante Decreto-lei n, 148, de 2G dêstc mês, que rea- I

[uslou os venc imcní os do funcionalismo público estadual:

lado, não é prudente acrescer em demasia as despesas, aumentando
desde já os vencimenlos de funcionários que já os tiveram razoavelmen

te aumentados, direta ou Indiretamente,Reajusta os vencimentos do [uncionalisuio civil

O Doutor Ncrêu Hamos, Interventor Federal no Estado de Santa

Catarina, no uso das atribuiçõcs que lhe confere o artigo 1111 da Cons

Liluição da Hepúbl ica,
Considerando que é dever do Estudo remunerar condignauren te

os seus servidores;
Considerando que essa rcmuuernção deve ser proporclonal às

ex igcnci ax locais do custo d,a vida e às possibilidades. financeiras do

Estado;
Considerando que na tabela vigente de vencimentos do runciona

Iísmo existem desigualdades que é prce iso eliminar;
Considerando que, na classe dos professores p rimú rios, juslo é es

tabelecer. quanto a vencimentos, d ist.inçào mais acentuada entre us

que servem em grupos e os que trabalham em escolas isoladas, pois
êstes eu: geral habitam na p róp r ia casa da escola c jú têm remunera

ção lan l o qun n l o poss i vcl ruzoávcl ;
Considerando que aos professores de grupos devem ser equipara

dos os norma l istas COIll curso superior vocacional, ainda que sirvam
-em escolas isoladas. como estímulo àquele curso;

Cons idernndo que. posto lisonjeira a situação financeira <lo Es-

TABELA V Vencimentos:
anuais 18:000:;000

mensais 1 :500!pOOO

vencimentos do

_ •. _ . ·ISuperintendente
260.5uperin1endente

TABELA VI

-Verba

'�-'--'-------------_---------------

DECRETO-LEI N. 148

verba) Cargo Repartição
DECRETA:

1
'-Art. 1 - A partir de 1.0 de agosto vindouro terão as denomina

c:ões e os vencimentos conslantes do quadro e tabelas que com este bai

xam os cargos públicos neles mencionados.
Art. 2 - Sem o inlerstício de dois anos sórncnlc poderão aposen

tar-se com as vantagens dêsle decreto-lei os que na sua data conta

rem mais de tr inta anos de serviço estadual.
Arl. 3 - Abrir-se-á, por conla da arrecadação do corrente exer

cício, o crédito necessário para atender ao pagamento das despesas
decorrentes deste decreto-lei.

Art. 4 - O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua

publicacão.
Art. 5 - Revogam-se as d isposiçôes em contrário.
Palácio do Governo, em Florianópolis, 2G de iulho de 1938.

NEREU RAi\1OS
Ivo d'Aquino
Altamiro Guimarães
Ivens de Araujo
Celso Fausto de Sousa

I
IDeoarlamenl0 de Educaçiio
IDeparfamenfo de 5. Pl:hlica

Vencimentos:
anuais 16:5005000

Si I uação atual

das alterações nas denominações dos cargos públicos civis (lo Estado de Santa Catarma,

Denominação do cargo e Heparlição

Situação reajustada I
-- -- -- -- -- - - -- -- -I TABELA

Denominação do cargo I
:) I Escl·i.tl.lrúri.a encarregada do expediente .. - .. - - - 1:.1. 1:.'

c d l die te" ,. .c.n ar rega o (O expe l'n' _ . _. _ .. _ _. _ . . . .. . .

li Dadllogr;do.. .. . _ _. _ .. _ _. G. I. Auxiliar de Gabinete _... .. _. _ .. _ _ _ .. _ .

13 I Chauf'Icur .. . .. - .. -. P.G. ::\Iotorista. . .. _... . .. _ -. -. . .. _

3(j I Ajudante do Escr ivão - _ .. -. - - -. 'LA. Auxiliar do Escrivão . _ _. _. _. _. _. _ _.

41 I Chuuff'eur .. T.A. Motor-ísta _ _ . _ _ __ . •... _.

::lU I Dactilógrafo -. . -. - , _. TA Dactilógrafo de 2.a classe .

7-1 I Dactilógrafo .. Proc. G'I nact�l�grafo de 2.a classe _ .. _. . __ . . .. _. . .

.")7 I Duclulógraf'o -..... J.::\I. Dactilografo de 2.a classe. _ .. - _. .' - .

Chuuffcur -... .. S. I. J. I Motorista . - .. - . - - - .. - - -. - - - -. - - -.

Ductilugr-af'o " P.E. Dactilógrafo de 3.a classe _ .. _. __ . _ _ _ .

Ajudante de Alrnoxar il'c , P.E. Auxiliar de Almoxarife .. _ .. _ _.

Chefe da Secção Industr-ial . .. _ P.E. Encarregado da Secção Industrial _ _ _ .

Chuuf'Icur .. P.E. Motorista . _ .. ..

Dactilógrafo . .. _ _ .. D.E. Dactilógrafo de 3." classe .. _. . __

Chautfcur D.E. Motorista .. _ _ _ __ . _... . _ .. . _ .. . .. _ _ _ .. ..

Chauff'cur A.C.S.T. Motot-ista _ _. __ . __ . _ .

Ajlj(l�l�tc c,le Ahnoxur-if'e .. _... .... _... 1. O. Praticante de Almoxurif'e _ _ .. . _.. _ .. _ _ .

Dact i lógraf'o . _ . _ .. .. _ . S.S.P. Dactilógrafo de 3." classe _... . . __ .

Chaulf'eur _ _. S.F.A. Motor-ista __ ._ . __ . _ __ . __ .. _ ..

Chefe de Secção do Expediente _ _. S.F.A. Encar-regado do Expediente ... _ ... _ .

Aux iliai' de escrita _ _ .. _ _ T.E. 2.° Praticante _. _ . _ .. _. . .. _ .

(Tllarda cxtrunumerário .. _ _ _... .. _ _ . _. _ .. _ _ .. T.E. Guarda auxiliar _. . __ •. _. _ ... __ . _ .• _ .. _. .. _

Dactilógrafo (Coletor-ias) . _.. . .. _ . __ . _ Dactilógrafo de 3.a classe . .. _ .. _ .•.. _ .

Guarda diarista _... . .. . _ _ _ _. T.E. Guarda mensalista • _ _ _ . __ . •..• •... •... .. __

Auxiliar de escrila _... .. _ _ C.G.E. 1.0 Praticante ... __ ..... __ . _ .,. _ .. _ __ .• _ .....

Escr i lurúriÇl encarregado do expediente _. . .. _ D.T.C. Encarregado do Expediente .. _. .. •. . _ .. _. _ _ ..

Escriturário arquivista .. .•.. _ __ . D.T.C. Oficial arquivista _. _ __ _. _ .

Dactilógrafo . __ . _ _ __ . _ _ H.T.C. Dactilógrafo de 2." classe _ __ .......•... _ .

Ajudante de Inspetores . .. _ . _ _ _ . _. _ . _ _ D.T.C. Auxiliar de Inspetor _ ... _ ...• _ _ _ _ "

I Escriturúr!o Enc<1. Expediente . _.. __ . _ ." _ D.F.P.A. Encarregado elo expediente ••.••... _ _ _. _ .

I Dact ilógrafo . .. _ .. _. • __ . _... . .... - - - .I. C. Dactilógrafo de 3." classe . __ . ..•. . _.. .. .

Chauff'eur _ .. _ _ _ _ _ . _ _ _ •. _ . S.V.O.P. Motorista __ .. __ .........•.. _ ..•. .. _

Escriturário Encarregado do Expediente __ . _ _ _.. S.V.O.P. Encarregado do Expediente _ _. _. _ _ ..... __

Daclil{)grafo para o serviço de expediente _. __ .. _. S.V.O.P. Dactilógrafo ele 2.a classe. __ . __ _ . __ . __ ...•

Dacl i lngraf'o para () serviço de Iichar io ctc., _ .. _ .. S.V.O.P. Dactilógrafo de 2." classe. _. _ .. . _ .•. .. ...

i Porteiro e encarregado do Iichario elc., .. .. _ . _ S.V.O.P. Porteiro ... _ _ .. .. . __ . _ ..•....• __ . •... • _ _ _ ._

ESCI-ilurário encarregado do expedienle . _ . _ _. _. D.O.P. Encarregado (lo expediente __ .

I Sub-Ajudante do alllloxarife geral _. __ _ .. _ _. D.O.P. Sub-Almoxarife __ .. _ .....•.. .

A,iudanle de almoxarife _... . _. __ _. D.O.P. Praticanle ele Alllloxarife .. _. .. _ _ . _.. __ .. . _ _ _ .

Aparelbador __ ...•... _. __ _

. D.O.P. Fiscal __ .. _ . __ __ .. _ _ __ .. _ .

Chmll'feur .. . _ 11.0.1'. Motorista. . .. . _ _

Engenheiro Inspelor (1) .. D.E.H. Engenhéiro Inspetor, ehefe da Secção Técnica _. __ _

Escl'itllrúrio el1c�llTcgad() do expedil"'le .. )).E.l1. Encarregallo do expedienle _ _.

Professor extinla La classe .. _. . .. _ E.t\.P. Professor Normalista de E. N. P _ _ .. _ ..

Professor ('xlinla 1." classe G. E. de lY classe.. .. Professor Normalista de G. E. ele La C. _. _. _ _ ..

Porteiro arquiyisla .. T.E. Porteiro _ _. _. _. _ _ .

He\'isor _ .. T. O. 11.0 He\'isor . _ .

CO.llferenle LO. 2.° Hevisor _... . _ .

Palúcio do Govêrno, em Floria nópolis, 2G de julho dto 193X.
NEREU RA:\<IOS

87
10(i
l07
108
J20
14;)
lti8
:H<i
�)42
3U:S
-137
-138
·J,,)9
.JfiG
-171
.J7í
·ül:3
i:)Ol
503
;')0(5
510
.-)10
:i3U
.j08
üG!j
370
;í71
:i73
:j81
i)8G

TABELA padrão dos venci mentos do funcionalismo
cidl do Estado de Santa Catarina.

público

Ivo d'Aquino
Altamiro Guimarães
!vens de Araujo
Celso Fausto de Sous�

TABELA I anuais
Vencimen!os e represen!açi.io;

I Yellcimentos I�' c1� f�n-I
Tabelas I -- -- -- -- --- elOnarlOS I

j:\<Iensais (IlmlAnuais (um) I I
T O T A L

menSEHS

IN. Fun
cionários

Verba I Cargo
-

1-2 )Inferventor Federal

Repartição
1

J I
Jfl
IV
V
VI
VIl
VIH
IX
X
XI
Xl[
XIfl
:\�IY
XV
xvr
XVII
XVIIT
XIX
XX
xxr
XXU
XXIII
XXlV
XXV
XXVI
XXVlI
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIJT
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVU
XXXVIII
XXXIX

XL
XLI

J:O(JO$OOO
2:GOO$000
2:500$000
1:800$000
1:500$000
1 :400$000
1:300$000
1:2008000
1:100$000
1:000�000

950!l\OOO
9008000
850$000
i;�)G8[)OD
750$000
715$OO()
70()$OOO
(i50$OOn
(i25l3000
liOO!!iOOO
550$000
525$000
50(j:j;OOO
!íOOSOOO
450�OO()
430!BOOO
40()$OOO
385�OOO
375�()OO
350$000
325S000
?'20�0()O
300$000
275:fiOOO
250$000
225$000
215!j:000
200�000
175$000
150$000
130$000

Soma .

GO:OOO$OOO
31:200SiOOO
30:000$()()O
21:600800(1
18:000$00()
1() :800$000
15:600$000
14:400S()()()
13 :200;:iOOO
12:000$(JOO
11 :400�000
1 () :800BO()0
10:200S000

�) :�:f)08DO()
9:000$000 I8:580�()00

I
8:400$000
7:800$000
7:500$000
7:200$000
():600S000 IG:200$OOO
fi :072$000
ü:OOO$OOO I
5:400�OOO !
5:16(5);000 I
4 :800$000 '14:(i20$OOO
4:500$000 \4:200:[;000
3 :�lOO�:O()O
3:840S000 I
3:GOO$OOO I
3 :300800() I'3:000$000

I2:700s;;OOO
2:580!$000 I
2 :400!i;000 II2:100$000
1:8008000 I
1 :5GO!!'OOO I

1
14
1
7
2

25
13
15
1:1
17
111
41
15
:2;)
()
2
52
1\)
11
110
1R
1
1

80
2il
1

4!)
3

'187
()(\
53
li4

100
32

GO:OOO$OOO
43G :800$000
30:000$000
151:200$000
3() :000$000
420 :000$000
202:800$OO()
21G:OOO$000
171:()00$000
204:000$000
205 :200�000
442 :800$000
153 :OO()$OOO
210:000-3000
M:OOO$OOO
17:160$000
43(i:800$000
148 :200$000
82:500$000

792 :000$000
118 :800$00n

6:200$()OO
6:072$000

480:000$000
124 :20()$OOO
5:160S000

235 :200$000
13:8GO$00n

2 .191 :500�000
277 :200$000
206 :700$000
245 :7GOriJOOO
:11\0 :000$000
105 :liOO$OOO
28i'i :{)OO$OOO

5:400$000
810 :120$000

1.908:(}OO*000
92:400$000
27:000$000
177 :840$000

jPllláciO do Govêrno

XIV
XXVII
xxrx
XXXIII
XXXIII
XXXIlI
XXXIII
XXXIfI
XXXIII
XXXV
XXI
XX
xxxm

verbal Cargo

mensais 1 :4005000

Repartição

IDeparfamento de Educação
IDep. �statisii�a e Publicidade
[Dep, Saude Pública

iDiretoria do Interior e .Iustiçe

IDiretoria
de Obras Públici')s

Díreíorie de Estradas de Rodagem
Tesouro do Estado

I Diretoria de Terras e Colonização I

jDiretoria
dei fomen/o de Prodc.

Animal
I rnprensa Oficia!
Contlldoria Geral do Esíedo

!Penilenciária do Eslado
Palácio do Govêrno
Secretaria Tribunal de Apelação
Biblioteca Pública
Magislratura
Inspetoria Federal da Nacionaliza-

I cão elo Ensino

Vencimentos;
anuais 15;6005000

IN- fm�.

I cionérica

1
1
11.
1
1
t
1
1

314
795
44-
15
114

I 2.764

2

12_182:072$000

TABELA II
Vencimcnlos :

anuais

xxxv
XXXIII
XXXIII
XXX
XXXV
XXXIII
XIV
XXXV
XXXV
XXXV
XXXVIII
XXX
XV
XXIV
XXXUI
XXXI
XV
XXXV
XXXIII
XIV
XXXIII
XXXIII
XXIX
XV
XX
XXX
XXIX
XXXIII
VIII
XV
XXIX
XXIX
XXIX
XXVII
XXX

l')Dire!or
3691Direíor Geral
261 iDirelor Geral
89Direlor
576 Diretor
606'Diretor
446 Diretor

4991Direlor

5171Direfor
335 Diretor
458 Con!ador Ge,êl
101 Direfor
3 Secretário da Inferventoria

27 Secrefário
359 Diretor
46Juiz de Direito de ôe,
166 Inspetor

mensais 1:3OO�OO

];
1

1

1

1
1

()

Cargo , R
. - I�· furr-

'- e_p_a_r_t_lç_a_O I,_ô_On_ár_iao;
i'lcsouro do Esfado
I,vlagislratura
IDisponibl]idace

Vencimentos;
anuais 14-:400S000

1:200iOOO

mensais

60:000$000
5:000$000

31:200$000
2:600$000

30:000$000
2:500$000

verbal Repartição IN. Fun-
cionários

TABELA VII

mensais

verbal Cargo Repartição

i
I 11

t

I x. fun
... ionár-ic s;

1
2:

TABELA III
Vencimenfos:

anuais

mensais

21:600$000
1:800$000mensais

448iprocurador fiscal
45,Juiz de DIreito 2a.

78iJuiz de Direito

TABELLA VIII

2621Assisfenfe Técnico
6071Engenheiro Inspetor, chefe da

ção Técnica
76 Desembargador
44 Juiz de Direito de la.

4oolMédico da Polícia Civil

IDep. de Saúde Pública
Sec-

.Direlorie E. de Rodadem
Disponibilidade

�

,,\\agistralura
Sec. da Segurança Pública

Vencimenlos:
anuais 13:2005000

1:100S000

r\_ Fun
c1onii"ios

1

1
6
i

1

a:;13ub-Procurador Geral do Estado
1

l.sec.

TABELLA IX
mensais

verbal Cargo Repartição

171 Direfor
196Dire(or
607 Engenheiro Inspetor

�:?,Engenheiro Sen'iço do Cadastro

Jf81 EngenheIro Arql1lte(o
577lEn"enheiro Auxiliar

4-851lnspdor Geral de fazepda
4'�9 Tesoure ira

TABELLA X

Ins!itufo de Educação da Capital
,inslifu!o de_ Educação de Lages

IDiretoria.
EstradCls de Rodagem

Diretoria Estradéls de R0da\J:em
Dil'eioria de Obras Pública:,
,Direloria de Obras jlúblicils
Tesouro do Estado
,Tesouro do Estado

\.7encimc�los:
anuais 12:0oo50JO

mensais i;OCO.$OQC

I �L Fun-

I( onários
t

1

1
::>
I

2

Cargo
í
lN. Pun
I o::ionários

Repartição

Sec. extinta .4ssembléia Legislalivél
Peniíenciária do Estado
Tesouro do Estado
Contadoria Gera! do E,«do
IDep. Saúde Pública

IDep. de Saúde Pública
Dire!oria JQ fomento de

1 Animai
Magiskatura

dai
IDep. Saude Pública

I

I
Produção I

I
,

j

I
Verba]

Verba j CarSo Repartição I ��n:�i:s 4561:'"ln-s-p-e(-o-r-d-e-.-f-"z-e-nd-a---------'I'-T-es-rn-u-ro-d-o-E-st-a-do---------t-y__-,1 ;- +__
589 Delegado de Ordem Politica e SociailScc. Segurança Pública 1

81-:?jSeCreliiriO d'Estftdo (ind. represen!.) Sec. Interior e Justiça
384-5 Secretário d'Estado (ind. represen!.) Sec. Segurança Pública

432-:;1Secretário d'Estado (ind. represen!.) Sec. F�zenda e Agricullura
564-5Secrelilrio d'Estado (incl. represen!.) Sec. Viação e Obras Públicas

631Procurador Gemi do Estado ?ec. In{erior e Justiça

24jDesembargador 1
rnburial de Apelação

Interior e Jusfiç<l

II R ti
- IN- fun-

i
epar çao I Clo••60,.

---------'-Ib-.q-c-O!-.a-N-:ormal Secundiíria e -:'SlI�e-j----rior VnCllciolHll-Capitaj 1
10:; Chefe do Gabinele cle Medicina ,

i e Criminalogi/;l. iPenitcnciiiria do Eslado I'138ISub-Diretor jDeparfamento de Educação
452 C}Jefe de Secção ITesouro tio Eslado
451 Conferente

IT
"souro do Estado I172 Lenle .ln-s!ituto Edl,çoção CapifiJI )

197 Lede Instituía Educação Lages I264 Médico Vderinâr·io jDeparfamc.nto,Saúde Pública
500 Chefe do Serviço Técnico Dlretofla 1. Colol1lzaçiio f
299 Chefe de Posto jServiço h1(erior (Dep. 5. P.) I
256 Àllldliar Técnico Centro dê Saúde da Capital !

1
I �erba I C_a.fsO

161Diretor
102lSub-Direfor

447\Sub-DirefOr489Sub-Conlador
2631Àuxiliar Técnico

2791Laboratorista Chefe

51711nsPe!or Serviço Ànima!

48jJUiZ
Subs!i!ufo

285 Chefe do Centro de SõÚde
Capital

TABELA XI

TABELA XII

Vencimentos:
anuais í '1:4005000

950$000

11

1
l!

11
11

1
li.
S
2

Cargo Repartição IN. Iiln-
--.,-1----------·,

_________--.- �\C-ion_à('(o5s ve_r_b_aL c_ar_n_o ._-'íl'-- R_e_�a_r_t_iÇ_ã_O__--'1 N. f"n�

li' I, cionários47 Juiz de Direito de 4a. enlrallcia Magisfralura
55 Juiz de Menores Juizado de Menore� \314 Diretor Colonia S. Teresa 1}91nspefor Escolar

! verbal
180 Diretor

TABELA XIII
TABELA IV

Vencimentos:
anuais

mensnis

Repartição

Vencimenlos;
anuais 10:MO$OOO

900-$000

mensaisi

verbal

mensai'5

Vencimentos:
anuais 10:200$000

850;;000

,Depar1amento de Educação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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florianopolis

A
TABELA XIV

,Verba Cargo

438 Encarreqado do E"pedienle
.569,Encarregado do Expediente
388 Encorreg'dde do Expeóienle

SEncarr'egadl:l do E"p"dieAte
453 10_ Escrilurário
490,10- E5crilurário
435'Almo:lélrire Geml do Estl1C!.c,
)70:Assislen(e Chefe
370!CtlI'lógrAo Chefe

,u. __ '. Advogado
.. � IAssi5ten{e Técnico

'TABELA XV

do Decreto que reajustou
Vencimentos:

anuais 9:600$000
8005000mensais

Repartição

Sec. fazenda e Agricullura
Sec Viação e Obras Públicas
Sec, da Segurança Publiw
Gabine!e do I ntervenlor
Tesouro do Estado
Contadoria Geral do Estado
,Sec, Fezend« e Àgricul!m a

IDep- Eslatísfica e Publicidade
Deperlemento de Estatístíca
Juizo de ,Ví.enores

Superin!cndência Geral do Ensino

Vencimentos:
anuais 9:000$000

750$000mensais

Repartição'Verba cargo

33(1 AI"ilió7 Técnico
581 Encarregado do Expedi'wte
609 ErlCarregôdo do Expedienle
501 E.n('aITe�{ldo do Expediente
519lEncttrr�gado do c,,'pediellte
:26l'iLnwrregado do Expedie�,te

TABELA XVI

I
Imprensa Oficial 1
Diretoria Obras Públicas

IDireiorie E, RodEtóem
Direloria de Terr;s e Co.lonizaçãol
Direloria do fomento de Prod, Animal'
Dep. Saúde Pi'rblictl I

Vencimentos:
anuais 8:580$000

715$000

N .... Fun-

I ciúnário�
-

I 1

1

1

1

12
2
1

� I

IN. fun
I cionérios

'Verbal
I

------------- -----------------�---------------------------------------

I
R tí

- IN. fU.n-
! epar Iça0 'ClonBnos------------------------�--

IDire(oria do fomento de Droo. Animal/----;5161Administrador fazenda Modêlo
�

TABELA xvrr

mensais

Vencimentos:
8:400$000
700$000

Cargo

178 Diretor
212 Dirc(or
223Dirdor'
534 Secretário
.0)·91 20. Escriturário

45�'120,
Esc,,'!urár;o

30 Escrivão
56 Escrivão
67 Promolor Público de 40.;
280 Laboratorista

509Jnspc(oT de Terras

TABELA XVIII

66'Pronlo(or Público de )a.

11'::' Lcnle Su!>sliluto
174 Ptofe,;!'or
191:\,Professor

26'jlr_::tlrJlla�;�H1ic0 fiscnl

TABELA XIX

mensais

Repartição

Grupo Eseolar da Capital.
Escola Profissional. felllini,nc"
Grupos Escolares 1 a. classe
Junta Comercial
Contadoria Geral do Estado
Tesouro do Estado
Tribunal de ApelaçãQ
Juizo de Menores
/\\inistério Público

Dep. Saúde Pública
Direloria T. e Colonização

Venc.men(os:
anuaIs 7:800�000

650$000

I N� Pun

I cionill'ios

J
I

!
I
I

TABELA XXI

os vencimentos do. funclonalismo
enueis 6:600$000

550$000

321Bibliotec6rio ISec. Tribunal de Apelação
20 Àrquivisfe Biblio!ecário iSee. exlinte Assembléia Legi�.lahVéI
372'Apurador de J B. Dep. Es{"tíslicB e Publicidade

.

91120. Oficial 'Direlorie do Interior e Justiça
294120. Oficial ICcntro de Saude da Capilal
18:20. Oficial ISec. exfinía Àssernhléie l_eQislati\'a'
29120. Oficial Sec. Tribunal de Apelação

-

92 Oficial Arquivisíe Diretoria do lní. e Justiça
503!Oficial Arquivista iDirdoria T. e Colonização
1 � 1120. Escritur�rio I,DeparlamenlO de Educa,ão
4_:)640. Escrlturarlo Tesouro do Estéldo
441 Arquivista Sec. I'tlzenda e Agricultura
6111Desenhisltr Direloritl E. de l�oda�el1l
505Descnhis(él Dirc{oriél de T. e Colonização
�8?II?esen�isltt Diretorié' de Obrtts Publicas
..)9..) Escrlvao Sec. da Segurança Publica
1091Vigilélnle Chefe Penitenciária do Estado
111 Farmaceu(ico Penitenciária do Esfado
J 17 Dentis(a Penifenciária do Esfado
288 DenEst"

I'cenfro
de Saude da CapitaC

301 Den(;st" Dep. Saude Publica (Interior)
347 Chele de Oficintl Imprensa Oficial
351 Chefe de Oficintt de Obras Ilmprenstt Oficial377 Carlógr'afo de 2ét. Dep. Eslatis(ica e Publicidade
.357 Comissário de Polícia Sec. Segurança Publica
390 Encarregado dél lisc1llizt1<;ão do <:0-1mércio de annas e nTuniçõeõ Sec. da Segurança Publica
583 fiscal de Agua e Esgotos Diretoria de Obras Publicas
300,Médico Buxilidr IDep:Saude Publictl ([,,{erior)

1 N. Fun

t cionér-ios

Verba I Cargo
! N. fUI1

I cionôrios

TABELA XXVI

mengai�

'Ministério Público
!lnstiluto Educaçao Capitc,j
Instituto Educação Capital
Instituto Educação de Lages
,Depadamen(o Saúde Públic<"

\'cncimenios:
7:500$000
62.5$000

verbal Cargo

Vcncirnenlos .

mensais

Repartição

IBibliOfe:-;;u-b-li-r:a---------·----[-
-

1

11 ,

362:Àrquivist"

- ----------------�--

mensai.s

1751Secretário
199[Secret6rio
107'Auxiliar de Àlrnoxerifc-
612 Auxiliar de Almoxerifc
270 Auxilier de Almoxerife
140 10. Escriturário
104 Escriturário guarda-livros
213 Professora

259,Visitadora Chefe
344 I'(eda!or

34011 o. Escri!ur�rio
391' 1 o. Escnturaflo

Repartição

'Inslilu(o de Educeçêo da Capitel
,Instituto de Educação de Lages

IPenitenciária do Estado
Diretorie E. de Rodagem
[Dep. de Saúde Públicél

rDepélrltlrnenlo de Educação
IPenitenciária do Eslado
Escola Profissional Feminina
'Centro de Saúde da Capilal
Imprensa Or.cial
Imprensa Oficial
ISec. da Seguraliça Públiol

anuais 6:200�000

525$000

Vencimentos:
anuzus 6:072$000

506:ji000

N. Pun
cionérios

Vencilllenlo" :
tlnuai�

3

I

373 Apurador' de 2a
584 Escritur6rio
4-01 Escl'itur�rio
341 20. Escriturál'io
392[20, EscrltLlr�rio
J 421130' Escrilurário
167 Lcriturárlo daclilóg,'alo

93,Amanucnsc drqui\'lsfd
1 Oi Podeiro ,'uarda-lIlobíli"
71 Escrivão do Crim" ele.

281.Adjunlo Lllbonilorisla
616, Chele de oficintl rnecimicêJ

552ifiscal de Obras- Pública"

520IMeslre �c culturf.

, , , , Escrlturetl'lo

610lEscr-ituriíriO
..... !Mccânico

Vencimentos :

mensais

mensais

I Repartição

!Disponi bilidadc
Vencimentos:

anuais 6:GOO:j)000
5005000

TABELA XXIV

N. FlIlI
cionários

TABELA. XXVII

TABELA XXII

361 [Amanue:nse Cons�r\'ador

TABELA XXIII

mensais

Repartição

anllélls 5:400$000

mensais 450$0_0_C_) _

I

t

1

41

1

1

1

1

1
I

1

1

2
1

1

1

1

6

TABELA XXVIII
Vericim enlos :

4620$000

)85$000mensais

Repartição
i\'. Fun-

I cjO�<Írio�

verbal
1

CarBO

verba_I C_a_r_g_o -,-1_ . R_e_p_S_rtiçãO I ��n��t�:

IDirdoria do ['omento de produc.11__ Ànime l 1

!Ir-ibunill de Apelucêo

I
1

�c(. I'é,zc'ndtt e Agr;culturb. 1

bel da \'11,,'''0 e Obra, Públicas 1

l)Jalilcio da Jus!i,éI l 1

.luixo de ,\\enor,s j I.

Dircíor!e do ln!. e Ju.qli,·" I.
Contedori« Geral do I:sludo 1

iSel. exlinlu Assel1lbkil.l

LCl.\iSltltival
1

Dep. de Saúde PúbliCl' l

Dq). Esttllistictl e Publicidélde 1
Iiirdoria do I'olllcnlo de Produc'lÀnimul ]

46) Porteiro Tesouro do ES!éldo I �

3710ficial de .lustic« ,Tribunéll de Apelu,ão 1
176 Professord Auxilier Secre{{ll'I" Instituto de Educll\'âo dt! Cdpila!: 2
204 Professora Bibliolccár-ill ,Instituto de F:duc"ç'iio dc LtI\!,cs 1

182 Professoró encorregéldél de Biblio!e-!
-

cas Escolares lustituto de Educa,'âo dll Copito!
186'Professort1 Escola N. Primári" lnstitu!o de Eductl\-õO da Capit,'!
200lProfessol'él Auxiliar Secreiari1l ,Instituto de EdllcéI,'ão de I ades

203yrofessora Escol" N. Primária [nstiíulo de F:duc<l\",O de I=n�e�
181tProfessora Bibliokcária da F:scol,,:

I Norn",ISecundi,r;u e Sup. Vo-
cecion ol Ilnshíuto d.. I:ducnção da Capiti"

220lProfessora ' IEscoléls Normais Pl'IllléÍri,,,
1 85 Professom de Crupo Escol'lr ,{nsliíulo de Educa\'do d" Capital
225'Professora Normalislü !Grupos Escolélres de t n. clé.5sl·
234 Professora Normalis(tt Crupos [scolar-es de 211. classe
235 Professor :'\Iorlllalista Gruoos Escolares de 211. dilS'"
21 C) Professora Normlllis!tt !E,c�lé1s Normé.is Prim""'ias

I
'Grupos Escolares de ta. classe
Diretoria de Obras Publicas
Palácio do GOI'êrno
Junta Comerciál do Est�do

par curso Su-
IEscolas Isoladas

Verba I Cargo
; I--:__------2141Professorél

21b,Lenle
I

1

I

1

1

2
()

1

1

1

1

Auxiliar kscola
IEscol"

Profissioll1d lcrninine
Normnl PrimhricI

1
'?,

1 verbal
1 ------

Cargo

TABELA XXIX

522 Dadilógralo erquivisle

33 Porteiro

44.21Podeiro
573 Podeiro
34 Podeiro
60: Padeiro-contínuo
97 Podeiro

+94, Podei 1'0
21lPorleiro-conlínuo
274 Podeiro-con!inuo
375 Podeiro-conlinuo
523 Porleirci-conlínuo

1

t

)

1

1

I

224 Professora Normalista
588 fiscôl
13'Motorista

537jPodeiro239 Professor diplomado
perior Vocacional

3
I

3

TABELLA XXX

4:5()0�000
Vencimentos

n1enSálS 3/5S0CO

1

6
1
3

52
4-

144
223
10
]

20
1

2

\ encimen(os :

(!11Uéll� +200$00C
350::>000

751Juiz de Direito

Verba I Cargo

Repartição
\/. fun�

I
ciollário�

-------------------
Repartição

\
N. fun-

1cionilrioc;
I

Dep. cstati�ticét e Publicidade
Diretoria de Obras Pública,,
Gé,binetc- de I Jentil'ica,ão
Impr'cnso oric:éll

,Sec. da ::icguran,a Púb�ica
Dcparlttmento de l:duca,:ao
,lnspeloria Pçderal NaClonatizn<;ão

do Ensino
Direloria ln!. e Justi,'a
Palát:io do Go\'êrno
C,)marca da Capilal
IDep. de Saúde Pública
:Dirc(oria de I:. Rodagem
Dire{orllJ de Obras Públicil5
'Dire{oria do I'olllenío de Produc.

I;
Animal

Inspetoria Geral do Triinsilo Pú
bltco

IDiretoria c. Rodagem
Penilcnciál'ltl do l:stado

J
i J

2

1

1

Verba Cargo

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

I
I

211. ·------I-M-i-n-ie·,r--ér-,i-o-P--ú-b-r.-c-o----------·--·--
; f\. Fun�

; cion,)l"iQs
I

5:160$000
menSDl5 430$000

-----"--'----'---------·--------------t�----------------------�-------
Verba i Cargo I

w-e-r-b-a-:-\-------c-a-r.-.g-:--------:-j-------R-e-P-a-r-tl--ç-ã-o------I�-i'�-II;-,�--::,_s
_� __

I

1

I
l

65lDwmotol' Público de

TABELA. XX

Repartição

Vencimenfos,
anuais 7:200$000

600$000

J

J

14
1

2

15
1

1

5
?

6

TABELA XXV

Repartição

Bibliotectl Pública

N Flln
çiollario$

4:800$000

_______________________�,

m
__er_'5_é_'i_s 4_0_0_$�·O_O_O __

I

Verba I

Verbal Cargo-
--------------------------"---'------�1----------.-------------------------

N .. fun
1 ciomíl'ios

mensai:;.

Repartição
,---------------_.--------------'----------------------- - --�-----

I

2:;'_S',D'ird6r
2('<');SeGe�ári()
579Ahl:üJ,i"" Técnico
625! ;\,"xilim TéCllico
60ô,Au�ilil;l;r T!'c"ico

..... ', .1i\Lllciliflr .k lll"pdor d" Fél"'l'dt>
840ricial ele Gabine!e
56610fici,,1 de Gebi�de

434;Oficiol de Cabinete
386 Oii�iI:l de Gabi�,,(e
28 10, Oficio(

.269;10. OFicial
17,10. Oficidl
90110. Oficial

492130. Escriturário
455,30. Escri(urário
586ISub-!\ Imoxorire
64lProT\1olor P"hlico de '/!:••

266fTopógrafo clesenhi3(â

2871Mcdico a.mülia,-

••• ' , ,.lnspelor Geral
450'Ficl do Tesollreiro
7Ô:Juiz de Direi!o

5021Auxilinr Técnico
108, Encarregado da Secção 1,,<I"'5Iritll
371tAs,isk';-t� Técnico

•

.376:Carto��raro cIe ,a,

'IGrupo Es�ol.ar de 2él. clél3�e
Der. de ::).dude Ptiblictl
rDiretoria de Obnrs PCiblicéu

IDiretoria �. Rod"gem (CiH.ltl3tl'Oc)
D,re(orla E. Rodogern
Servi�'o de lnspeção cle FtnC'ndl'>

ISe('. Interior e Jus(i,"j
Scc. \'ia,'ão e Obréls Públic""

ISec. d" fflzenda e ,I\�ri;ult\;nlSec. da Segurança Publ,,<.;

jSce. hiblrnal de ApddÇão I
,I?ep. de. Saúde Públi':Q .' .

,:::iec. exltnta Assemble'.él LegJ:<Ié1t,va,
,Diretoria do In!. e JusfiC'1> '

'[Contadoria Geral do f.s·\ad",
,Tesouro do Estado

!'Diretoria de Obras Púbhfa�.
Ministério Público

!Uep. de Saúde Pública

ICentro de Saúde da Capital
Inspcforia Gel'al cio Trân�i(o Piibtico
ITesouro do Eslado
IDisponi bilidade
:Dircíoria T. e Colonização
IPenitenciária do Eslado
iDep. Estatis{ica e Puhlicidl1dc
;Dep. Es{olí:3(ica c Publicid"de

verba! Cargo

VCl1cimcn{os:
anué.lis

Cargo
---------------- ------ .-------

Repartição

37
1

1

1
1

3
1

1

1

1

J

1

1

1

6
25

1
B
1

7
J

1

2
J

1

-;
J

N. fun
I cinn6rios

3

1

6
1

1

t
4
1

I
1

1

5
1
1

')75 Auxtlini' de 2tL
302 Escrilur6rio i\'\iC[05COpi:'!{1
587 Praticante de AlmoxiJI'i le
·19' 10. Prôlicanlc \

119Fotógrijjo ldenli/'icddor
20ü!Vi."',iíadoru Atendf'nle-
305 Vi.,itado,'ô Aiendenk
349.lmpressor
465 Gu"rdô
252 Amiliill' de Labondürio

7 Contínuo
22\Dacblógrdf"o de 1 (I. \_·!éIS."1C::
+)0 IJacíilógrafo de 1,,1. ,Ia.'.<e
460,oadilAguJfo cle 1 d. c1élose
342·Pratiu,nie de Almoxaril'e
--i Escri(urario déldilógl'éJlo
346'2' l\evlSor

-

ID�). F:-;;ttl{íslic;,� P.ui;Ji�id;,{-,,---'-3Dep. de Salidc plJbhea '8
IOu'eforia de ObrélS P"hlicas I 1

rContador-id Cerol. d,o Estado , 2
,Pelli(enllarl1l do I:swd" I 1

ICen(.·o de Soude da Ctlpil,,[ 8

rCentro d,· Stllidc (Inkriol'j .::;

Illlprcnstl Oficial 1.
'leso,": J do f:s!1'c10 2Eo
Dcn. Sewdc Publiul ,2
Ctd'hinelt: do Inkr\"cn!or I 2
Sec CX(il1t" A",cmblelé' Legi"lati\'él 1

Sec rél;.:cnda (' Agriudltll'i.l
�

: 1
T ,.: I I' I

11
C'."iOl!rO ao L.c. ue o 2

llllprc!l"é: Ofiei,,1 l 1

ISupei'inkndên"i" (;1"',,1 do f:."ino 1.

Ilmprens" Ofi,i,Ji 1

Vencimento .... :

f1nUdis 3:90nsooo

325$000

9

I
..,,74Auxilim de I a :Dep. Estatístict, e Puhlicidade
105' Escriturário Penitencii,ria do Estado
1+3'40. EscritUl'éÍrio Deporlamcnto de Educação
572:Arqui"islil Sec. Via�ão e Obras Pública:;
36+ Porkiro IBibliotectl pública
620iDesenhijt" IDirdoriér I:. Rodagem tCad"'lrol '

58IComist�(íl'jo de \/igilfll1cia Juizo de Menores !
116:Enl'erllleiro :Penitenciárié' do Esftldo

1121Mestre de oficiMr de encadema,'ão PenitenCiária do Est"do

113/0.e5Irc de of. móveis de vime Penitenciária do Eslado
J 1 +1/V\e3Ire dt! curpintaria Penitenciáriél do Estado

1151Mestre de onein" Penitenciária do Estado
402,fo!ógr"fo Sec. Seguran,'a Públiu! I
154 :Professor Grupo Es<olar !Ins(itulo EduCé,ção da Capilal I
183 Prep"I'ador e Conser vador do Cabi-: !I nele de ciências [Instituto Educoção da Capital ,

206!PreptlraJ", c Consen,,,dol" do Gabi-\ i

! nele de ciência� In5{i(u!0 d� Educação de Lage:s I
275 Guarda chefe IDep. de Saúde Pública ;
?9�IGlOélrda chef,· ,Centro, d� Saúde ?a Capita.l. !
..)O.)IGuarJ" chefe ;Dep. Saude (Serl'l<;o ll'oÍe:,'lOr} I

34·5;;' Rcvigor Ilmprenf\él Oficial . i
3961nspclor de vcicw{05 h�spetor'íél Gemi do Trânsito Públicoi464 Conlilndall.le dos gl.léll'l.lal> I I esouro E�,!lld� I34821ub-chdc de oflcma Illlprcnsér ° fl Clél I

• 6 Auxiliar d, GlIbill..:k . Palácio do Govêrno I

27"> Escrilllr�rio iDep. Séllíde Públict! l
295lEscritur{Jrio !Cenh'o de Saúde dtt Capifal

'

504IEscriturfl:'io IDiretorié.' T. e Colonização �
535 Escrituriino rJunla Comerci�1 I

" "IAuxiliar IDiretoria de E. de Rodagem r
J

1
1

1

1

4-
1

3
1
1

1

1 1

i verbal
-----------------

1
-

-23�IProfessora normalisla

3
1
1

1

1

TABELA XXXI

Verba I
--:-1 �,-n-t1-ln-IC-'n-3-C--

_. ----

397 Conllnuo
404'Con1inllo
4)6·Continu"
567Conlínuo
35 Conrínuo
9,'1 Contínuo
146 Conlínuo
i87 Continuo
207 Contínuo
559 Continuo
614 Contínuo
467 Conlínuo
495 Continuo
507 Conlínuo
34.) Con{ínllo
276 GlIardtl sanit6rio

2921Guardtl sanifário
306 Guarda sanitário

51011 Auxiliar de Inspelores de Terras
521,Aux.Iiar de '/elerinaria

Cargo
i

---------

I
i N_ fUI1-'

j!cionilrio.5
- ----

----,----

Repartição

'Dircloria do lnlerior e .)u3(i';11
Sec. da :5CgUftlllVr lJubliur
Sec. da Segurdn,'1i Publictl
Sec da filzendd e Agr·icul!lIra
Sec. da Vinçiio e Ob,;,S Publ'cas
Sec. Tribunal de Apeil:l\'ão
IJirelorift do lnlerior ,c: Justi\'a
Departamento de blucfl�,tío
In,tilufo de Edul.'ft"ão dü Cupital
lnslllulo de Educar;ão de L�l1c.,
Diretoria de Obras Public,,;'
Dircloritl de [. F(odB\;ern
Tesouro do Esfado

-'

IConttldoriél .G�'r/jl, do Es(�do
Dlrctol'la de I. Coloni'_él,'iio

Illmprensa Oficitrl .

Dep, 5aude Publica
Centro de Saude da Caril,li
Serviço do Interior

IDiretoria T. e Coloniz1lção
,Direlona do l'omento Prodc. Ànimal�

1
1
1
j
1
1
1
1.
1
1
4
1
1
1
2
e.
J7
6
1

TABELLA XXXII
Vencimenfos:

anutds 3:540$000
320$000

Cargo

men3é!ig

Repartição
I
, N. ftln
jcionários

64IEscolas boladas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A integra
TABELA XXXIII

verba! Cargo
�------ ------------------

_ o o,Auxiliar de dentista
.506 Dadi]ógrafo de 2a. classe
39Dacfilógrafo de 2a. classe
57 Dacfilógral"o de 2a. classe
74 Daclilógrélfo de 2a. cltlSse

570/1lDacfilógrafo de 2a. classe
95D'lcfilógrafo de 2e. classe
615IDac1ilógr"fo de 2". classe

271/Dtlcfilógralo de 2a. classe
283 Déldilógrafo de 2a. classe
39+.Dacfilógrafo de 2a, classe
440 Dactilógrafo de 2a. classe
461 Decíilógrefo de 2a. clesse
144,Arqui vis!"
18ô,Bedcl

2081Bedcl365 Servente

721Eserivão do crime
36 Auxiliar do Escrivão

12·�IVigilan!e Especial
399 Enfermeiro
40:,>IAuxdiar de fotógrafo
4731Escrivão da Lei n. 1.050
14,Conservador do Jardim
41 Motorista
] 20 1\ \otorist"
398 Iv\otori5ta
568 .\�oforisfa
591 Mo!orista
437 IV\otorista
316 Motorista
87 Motorista
617/\\otorist"
2Tl IV\o!orislt>

1613lMoforiSfa.8 Servente:
12 :;erven!e
-- Elefricisf'(1

f__T_A_.B_E_L_A_X_XX_I_V__
·verbal Cargo

j

_I
44.) Servente-
86'Serventc

23[Ser\.cnte.40 Servente
] 10,Servente

1471'Servente189 Servente
209 Servente

21�IServente
37YjServente
59°IServenk6151Servente
4691Servente4·96 Servente
508 Servente:
278'Servente
284lServente:
29B-'Servenk
468 Carteiro Servente
99,Servente

- .

Decreto
anuais

Vencimentos: 3:600$000
300$000

A GAZETA,...28"_,.7,,,....938
do

mensais

Repartição

Dep. de Saúde Pública

IDiret,?�'ia de T., e Colonização
Sec. I ribunel de Apelação

IJ uizo de Menores
Procuradoria �Geral do Es{ado
Sec. da Vieção e Obras Públicas
Direlorie do Interior e Justica

IDireioria de E. R:>dagem
.

Dep. de Saúde Pública
Dep. Saúde Pública (Laboratório)
:Sec. da Segurança Pública

'ISec. da fazenda e Agricultura
Tesouro do Estado
lDep. de Educação
!Instifuto de �ducação da Cepite]

IInstltuto de Educação de Lage�
Bibliotéca Pública
'Cornerces do Interior
'Tribunal de Àpeleçêo
penitenciária do Estado
Sec. da Segurança Pública
Sec. da Segurança Pública
.Colctories do lnler ior
Palácio do Govêrno
Tribunal de Apelação
Penitenciária do Estado
Sec. da Segurança Pública
Sec. Viação e Obros Pública::.
Diretoria' de Obras Públicas
Seco da fazenda e P.gricultura
Asilo Colônia Santa Teresa
Sec. do Interior e Justiçe
Dirc!oria de E. Rodagem
Dep. dp Saúde p'úbl�a
Dsperternento de Educ'lçãe.
Gabinefe do Interventor
Pal6cio do Govêrno
Penitenciária do Estado

anuais
Vencimentos:

.

mensais

3:300$000
275$000

Repartição
I

ISec. da fazenda e Agricul\ura I
Sec. do Interior e Justiça I

ISec. de e�finta Assembléia Legislatival
Sec. do Fribunal de Apelação
Penitenciária do Estado

IDep. de educação
lnsliíulo de Educaçi'io da Capil�1 I

IInstituto de Educação de Lage5
'Escola Profissional Femininél
Dep. Estatistica e Publicidade
IDiretoria de Obras Públicas
Oiretoria de E. de Rodagem �.Tesouro do Estado
Contadoria Geral do Estado .

Oirdoritl de T. e ColonizaçãÚ'
I

Dep. de Saúde Pública IDep. Sôude Publica (laboralcirio)
Cenlro ae Saude da Capital,
Tesouro do Estcldo
,Diretoria do Interior e Justiçü

1\\, FU!'-
t
Clonilr�os

I' N. Fun
cionérios

que reajustou
TABELA XXXV

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

MA

vencimentos
_......'4

f lo riª_I!ºpol.��__
;i' mm....r.�

do funcionalismoos
Vencimento, .

anuais 3:000$000
250$000menseis

I
Verba I Cargo Repartição

i
Verba. cargo

2

i i
21

293°Auxiliar de Dispensario
303 Auxilia!' de Dispensar/o

1771Auxdiélr da Diretorie
201 Auxilier da E N. p,
459,2' Praticanle
395:Dadilóg!'afo de 3ô. cl"33<;
536Dadilógrafo de )é\' classe
106 Dadilógrafo de 3a. classe
145 Dactilógrélfo de 3él clesse

462.Dac!ilógrat'0 de 3a. clessc
96 Dactilógrafo de 31'>. classe

585,Dadilógrtlfo de 31\ classe
272 Dadiló(\rafo de 3a. classe

296IDadil?�raro de ?". classe
471 Dachlografo de .)a. clesse-

2271Porleiro169 Servenfe

73lOficiél! de Jusli,'"
59 Oficial de Justiça
125 Vigilante Permanente
121 Cosinhciro
123 Encarregado da rouperre
350 Àuxiliar do Impressor
466,Guarda auxiliar
3541Servente
297 Atendeníe

1

2
,

IN. fun-
cionár-ios

-----------

-,
---

iCentro de Sãúde Ja Capital 'I 8

Serviço do Interior 3
E. N. P. IIIs1. educação da Capital 1

jlns(ituto de Educa,'ão de Lages I 1

'Tesouro do E.slado 6
.Sec. da Segurança PubliCél ,

Junta Comercial 1

'Penitenciária do Estado 1
I

Dcpertcrncoto de Educação 1

T, 50"1'0 do Estado 3

Diretoria do Interior e Justiça
Diretoria de Obras Publicas
'Dep. de Saude Publica
Centro de Saude da Capilal
,Coletorias do Interior

,Escolas Normais Primbrias
lnspeloria Federal de Nacionalização

I
do ensino I

Comarca da Capital IJuizo de Menores
Penitenciária do Estado
IPenitenciária do Estado
'Penitenciária do Estado
Imprensa Oficial

. Tesouro do Estado
[Imprense Oficiel
Centro de 5aude da Capital

Vencimentos:
anuais 2:700$000

225$000

1

2

2

1

16

5
1

31
1

3
t

TABELA XXXVI

I

� Verba I Cargo
21 '

2 190!Por(eiro de Grupo Escolar
228 Portei 1'0

2

Cargo

TABELA XXXVII

1 - --...,,;-....-----------------
2 I226.Professora Normalista Primá";"

239;Professora Normalista Primária

1

2
TABELA XXXVIII

merise is

Repartição I ��n��i'�'S

'Instituto de Educação da CaPital--I-----1 1
,Grupo Escol"f Silvei r" de Sousa 1

Vencimentos:
enueis 2:580$000

215$000

I verbal
6

11811COCheiro! 122 Jélfdineiro Horlicu{!or
2 239 Professor" Provisória
2 2261Professora

Provisória
3 477 Guarda mensalista
1 477 Coletores Provisórios
1 477 Encarregados Postos fi..scai.s

mensais

(il _

,

I
I
I
I

I

I
l I
II PrH:,:)fissionaís �'.... abiílt9dr·\';�, par-'a
: < OS rarn·os c�e (?ng'tf3'nhf.:l�,o·i�

li Administração, construção e reforma de prédios. corn
pagamentos ern prestações i

,. PÉC;{�t��� c�:�I�e'-Rlua ? �e Seterr1bro. 47 i
��"'.�!""'!!.��_2LL��._��"_�"*'I,,"�_aM!,"���_� iJMM........".,..,..,,��''''A��'wn��""'''''''"��....._�' ! P CD r t., Una a o I
ICrédito utuo Pr�dia' I��V-�E=�.�t 'i: a rua f emana0 Macha-

r
! • � : do esquina da Visconde

I : s: : de Ouro Preto, num dos can-

.11,. 4-Agost'O 4-�gosto I �ç:: iitos ela praça 15 de 1.'Jovem-

I
: i"{+\'tS e bro. Ti atar á rua Bocaiúva

I CIGARROS "SABRATI" I n. 67, fundos.

5:500$000: :
I DE LIJXO :
e

•

: =
.SAVOIA- EVA - MACEDOMiA

i FI�OS II
: -··1'e AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS
: UVI -AUGUSTA- MONOPOLIO -LEDA :
: :

I
�

DIVERSOS I
II!e•• POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA I
le

- BRASIL - HELIOS - GITANA - •

le
-

'e
•

I: Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, O� afa- :
: medos cigarrolS SABRATI, que }}lém de conterem chéques, :
e desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. :

: e. O 'I
' d!

I
s cigarros SABRA1 ia se encontram a ven a na

i! CONFEITARIA CHIQUINHO.
� � ; ;i iw._A"__.�__�, ' �!

Multas
..

premlos meno�es

de Julh�J
rua Silva Jardim

outros

Premiado
ftelvina Jacintha dos

elb

Reis,
18

sln.

FlORIANOf.-�OLIS

I' E' FORMIDAVEL••• E' FANTASTICO•••

com 1$000 apenas

_CO_"_'_or_to_D_i_st_in_ç_ão e eleza I
com Economia I

Trabalhos do !
nos

Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOll
Engenheiro Civil

Grupo bcolar de 1 a. classe
IEscola3 Isolada"

Vencimentos:
anuais 2:4005000

200$000

3
311

I
IN. fUIl-

I
cionãrios

590
1

100
39
57

2:' (10$000
175$000

mensais

Repartição

Penitenciária do Estado
PenitenciárJél do Estado
Escolas Isoladas
Grupo Escolar de 1 a c1as.se
!Tesouro do Estado
'Coldorias Interior (mínimo)
'Coleforia.s Interior (minimo)

Só

TABELA XXXIX
V, ncirnentos :

menseus

verbal
I-�

_I RepartiçãoCargo
I
I

Grupos escolares de 1 u , classe
Grupos l:'scol�:n.:s de 2a. clesse

IGrupos
EscolMe" Vidtd Rt,mos,

Silveira de ::SOUSel l Arquidio
ceSüI10 Slío Jose'

Instituto de educa<;iio da C/lpllal
Caldarias do init'rior

229 Servente c(exercício em 1-:. N. P.
236 Servcnte c(exercício em e. N. P.
230:Serventc

I
191 Scrvenle de Grupo Esco!al'
472Servente

'3
24

')
1

3

1.

110
1
1
2

TABELA XL enuais 1:000$000

150.';;000
Vencimentos:

3
14

mensais

Cargo Repartição I �'. fun

I
cioner-ios

-1-14

1 Verba
2 I
1 �-----------------------

2371Servente
352 Expedidora

22
1 Grupo Escolar de 2(\. c1élsst'

[lmprcnsa Of:cial

1

12
1

2
TABELA XU

\'encirnenfos-
anuais , :560�OOO

mensuis 13USdOO

1

VerbaJ. _ ------

23911proFessora Àdjunle
353 Auxiliar da expedidora
242,Servenfe
54'ZelmJor do Iorum

IN. Fun-
cionérios

---,._._

Cargo
1

i Repartição

---IE5coI115 rsola�s--
�

,Imprensa Oficiel!
Grupo Escola,' de 3tl. classe
Comarc.is ele LllgUllft e .l oinvile

Palácio do Governo, em Florianópolis, 20 de julho de 1\)38.

NElmu HAMOS

"
Ivo dAquiuo

Altamiro Guimarães

lYens de Araujo

Celso Fausto de Sousa

•

Dr. Carlos Conêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor dó
Medico do

Maternidáde]
Hospital

(Curso de especíalizaç'o em

molestias de senhoras)
I\tende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á �arce - CrJnsu/torÍo:
ANITA GARlBALDl, 49

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-:--A��t;CFt�i(;J;_:"",",&,--i._t-A �� f_'lo_n_'an_o_p_ol_ls=__1_9_3_8_-.

ZETA'INOICA
--

---I I'
I �����������:fV"AV�VÃVA��.

Dr" Alfredo Pn de Araujo
I
Accacio 1V10-1 � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �

ME [J I CO I rei r� "

� estrutura em con- catízaçâo e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos

I c� tem seu escnp- � ereto armado de ob. as �
t;;]f.���ldismo e molestias da pele I

tório de advogacia á rua � e ferro Aparei hamento com �Tratamento do empaludismo e das mDlcsti';�s da pe- I I t� pleto para constru- � �t?
le e nervosas pela fiutohemotl7erapw

I
I Visconde de Ouro Preto � ções de pontes em �

13 �� concreto armado �lConsultoria e residencia-Praça 15 de Novembro,
n. 70, __ PhotlP' 1277, _ 1! �J

Telefone, i .584 I I �Consultas:-Das 8 às 11 e das] 14 às 16 horas I' Cal,' x '.1 1 l
�_ ----

I
Postal, 110.

I � I
Dr. Cama;; ;;;;;:s-Ir Dr.PedroCatalão � Omar Carneiro Ribeiro

�
'I � Enger;heiro Civil �

I
Diplomado pela Facul-

�.�_.,!.1 "','1:$dade de Medicina da �� �Baia (�I Ex-in�erno e assistente do I'
lll1

i Serviço do prol. Morae, I �lEx-interno do Dispensario i
Silva Lima I �.l

Ex-adjunto do Hospual I ��." GraHée Guilllf e Sanatorio
... ',Mi r_a ii r_ WjllNi!iil!iWMfiiLZL ..,...._ Manoel Vitorino I
i �:1e::::- :

H

0:=�;:e:ij, CIi�:BEE���kl�i�:��:�:" I �
dos ispecia .sta em r ��� Cu r i "''-L /jbaL 1-1O·S, NARIZ, GARGANTA E � J

OUVIDOS
'll!llM1'/fAJ1J'

, CONSULTORW �OUVIDOS, NA!<IZ E GARGANTA

118- Rua Trajano -18 �
O r,. J o ii o d e A r a li j o '

RESIDENCIA �
--- - -.----

Irq Hotel GlOriai'; �
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe 1, .. I�:r,.:a..m.. ,_�n...t��,6ás.l,.8.b.s .

._'_ �. Ftorianopolis direção: Er�� g ro , OMAR RU PP �do serviço de olhos f oto-rhino do Centro de Saúde
--;-
__ , ....;;;;;. ;;:;.;:: _

_ _ �\ �
de Florianopolis �����t��$7K��,,��������7AVA�&����DMembro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio. • __ • 'H ."'_ N_ '

Consultas diarias elas 4 ás 6 112 - Fone 1009

I
.

----

I�:�O;IS .
I Dr. Pedro Camata Simões

I

A G

ME'DICO-ESPECJALISTA El\I MULESTIAS DO ESTO
l\IAGO, INTESTIi\'O. FIGADO E RECTO

CURA :RADICAL DAS IIEl\'lORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

'CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

1
j
I Formado pela Faculdade de Medicina da Univer-

sldade de do Rio de Janeiro

Oro Joaquim �1adeira Neves
MEDICO ....OCULISTA

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

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

da Fundação Gaffrée-GuinJe do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Elelrecidade Médica, CIi�lica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sebo Telefone 1456
RESIDENC1A: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

, I

I Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Censultorlo: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h<;.

Residencia: Rua Vis- onde
de Ouro Pi'eto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencía, 1" 5 5

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A,DVOGP�DO

Avisa; aos [amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E;critorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

Rua Trajado no. 29

Palaeio da Caixa Econamica

Desem ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Advogado
J: Bayer Filho

Rua Trajano, 1 J
(esquina Felipe Srhmidt)
Telefone 1. J 72
Residencia 1.686

Andar .. Apartamento
784Caixa Postal,

Sucur'sal:

ELIXIR DE N08UEIRA
IIlllpre�ado com IUccuao em t�.. moJ"IIt!at prov..r.l"nt... da lJ'JiIIIIII• ImPru:et':lI do '''�.'

Dr, Miguel
f30if3baid

CLINICA GERAL

Advogado
Rua Trajano, rr I sobrado I

, I
I Telephone� 548 !

., FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANÇHAS DA PruJ
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RHH.JMÁTlSMO
SCROPHULAS

SYPH1UTICAI
• llDaJm.at.........

"..
U ur�.,. ....

�'t"" �.uv..;I,J .- IGiJa •

UA \.? A R IA • �
- llilharea eH curadcla �.
�R.ÃP49f DEPU�TmI._

ID,. Pedra dl'M••ra =1
CLINICA fVlEDICA Vias Urinarias

I
I

I
-vsma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone J 333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações-c

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestias da nutrição �1������������'��I

I Ora Osvaldo Wanderley da-I
.

Costa
Bacharel em Direito

Et!:.TRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia, (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oekcn). Banhos. de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas
-

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-

i)�I ta Catarina. li1 Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

I sobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATAPlNA �l:,.__• iiiIIõiiii��iiiiiiIIleiiiii.riiiiiiãiiiiiiiiiiiie".(-iiíiiiiiiiiiiiiiill!_iiiiitffiãii:·�""""'__iiiíiiiiiiiliiiãiiiãiiiliiiiiõiiiiil!ilii_oi.: .,

�� .• c:zL;: ... ;� .·z· .. ·
. '., $&& tE ,

Companhia Nacional de Navega-
çã� Costeira

Movimento Maritimo ..Por"ta Flori_nupolis
Serviços de Passagei ....os e !�e Cargas

CONSULTAS: Das 9 ás 12 e das 4 ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, 1167

\-·Dr. F;.:icardo I
I Gott_srnan n.

II Ex-chefe da clinics do Hospi-
tal de Nürnberg, (Pcoreescr
'Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsta.m cirurgia

gera!
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Para o SulPara o Norte

Fretes 'de
.

cargueiro:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porte Alegre

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2RS

RESIDENCIA- l<ua Este-

'I
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

e Paquete ITAGIBA sairá á 27 do cor- O Paquete I TATINGA saírà á 29 do
rente para: corente para:
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.
Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para �s dernais'por
tos sujeitos a baldeação no RIO de [aneiro.

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das'saídas dos paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nes Armazens da
Companhia, na vespera das sa�das ate �s, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO.-PR1\ÇA 15 D;E NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3--(FONE'1656) --END, TELEG. COSTEIRA

Para maís informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

)

Dr, Aderbal R.
da Silva]
:; I\dvogado

P. 15 de Novemho, 3 �ob.
Fones 163 I � J 290
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G�ZETA Florlanopolis, 28-7 -. ··1938
---_._-----------------..,---- --_._------.

REDATOR:

Escre;veremos, hoje, as nossas I sn.VIO Mu:h c-I. T';ado
DJe>sÕé'S sobre o j0!ZO individual, ate r as PflAf·.]HJ>.- Foi O melhor

s plaiers d" Avoi fr UC[ SiI.,' U vi ""C' r <: i v u I",�;;� le�c;;�i:l7:�:ve bem seguro, II
Séde propria

se: (-,� 6 t;,tllr� 0-;1,\:':

Fi!lueirense ! n.• ro UII'?' grand.· harreira para o

I
S. PA.ULO. 2� - Era. umaAv� �

IFOI, I UCAL -. H", :;-'[,<'1 rts velha asprração da Associação
VILAIN.--Rgubr. FOi d. 'Iél a!' :.1], CJnrrw'u SI),I JA'R '\lg�fraçop�rqut[(�rIComercialde São Paulo eda
logo na pil,'WH" 6da qUi ve II (IR"J. F". mfd;z rJ.� I,m;,e;ra bl'i,' \ l"P'''� P ,ado visa do os Jogadores! Liga oas Ser,horas Catoiicas,a
sua dmçãf> e mandou-a p a la I deVI'!.' il :,ituôçlio d.. C'HT.'pü de'l'" !'80 l� bula.

, I construção de predios proprios,
anteio, desse me.do rnostraudo b IX" da (une e-tar lot a c10 r"'glJ-l BO,�BA-Rt_gular, 1,:1n que se instalassem condigna-
e eslava nerVQSO. ,i;.\rTlCllt('.

.. I, �:UI(.S--]., gOl! como sempre'j m,:�te os se,os .serviço:; d.e .

real
ARNALDO-Esf<:-ve a·4rmra· Ft<EDI-Bom, li"� V'gnu m1lJ- Mll:O •

slorçado. ! lltll!dêl�e publica. Ínstituições
sendo um dos melhores. to Pt-'Ri-I<1P. U A rO-Bom.

I que ampliam constantemente o ,t

DfAMANTIi';O-MUlto ira ANTENOR-jo,sou bem.Es· B�LELE-T8mbem agra�ot:;. seu raio de ação, não lhes po-
teve seguro.

SECURA-Bem firme. sta diam servir instalações feitas em

BORBA - l\1uito esforçado: ,-::ARLOS - Esteve regular. I melhorando bastante.
. prédios locrdos, pois uma adap-

uco fez no entanto. Pouco. fez apesar de marcar uma I NANAD?-]ogou de.hc��a. tação dessa. natureza nunca pou-
PROCOPIO - Som. Esteve ponta fraca. I

mente, por ISSO tem progledl 0'1 de ser p-:rfella.
grande dia. CHOCOLATE -Bum. Foi o I

BORBINt-IA e BR!TO--, Aproveitando ii passagem por
BERRETA - [ogou muito I melhor do Figueiren.e. I Formam (J�� ale de re�pelto. 'São Paulo do presidente da Re-

no) primeiro terqpo; regular GUARIDt\-Ref.{ular, ape,. r' .� .flt,�ell�O. pr�g[:?lU bl'lsta,nt.� I pubiic.1: a A�S(lC!açilO Com
...erci�ll

, ",-ise. r],.. H,iHC1H um ponta qu,! não nest fi de JS últimos logos. SfLd,
e a LIga dos S�nhorêl.s Catuh-r

...AUL E:,-tando Ióra de HJ'I e;.13\1a Jogando grande coisa. r um fort� e dlhcd adversario par!) cas, por intermedio do interren-

ição, por um grande êrro dai SABI"'O-E-tpve regular. o Al'az: ,

., I
tor fed<ral, sr , Admar de Barros,

inador, nada lez , júganclo livre
.

CARIONI-Io�ou muito bem, .Qua�l Hnpossl,�eJ e pre":��. qurr' pediram 110 SI. Getulio Vargas
egando bastante br.Ías que não LI um bom sub-tuuto do, �OIS ven:era, :U?O d( pen - OI

que executasse a sua pretenção.
oveitou. IVO-F?eguiar. i da b.oa atuação d,o JUIZ. O chefe da Nação, recebendo
PACHECO-''{egular. DICO-Fraco. I Drl-se que sera o cap. Alde

com grance simpatia a schcitaçào
t-II? ETA-,Apesar d� muito

'

NERI' -Muito eslorça-io, mas
I Femardes. Sabe-s� que .este irA da Associação Comercial e da

o individual, esteve fou;iidavel. P' rdeu de chutar muitas bolai em aluar corn �rélnde imparcialidade Liga das S;"nhora� Catolicas, re

FORN HOlL! -- Péssimo. goal. Ínesper iente, por ser pessoa idonea e vasto co-
rornendou ao dr. Samuel Ribei-

m pare.:ia o meia-e,querda dusl FARIAS -Foi bom. Dc:vt! ser nhecedor das regf3s. ro, píesideote da Caixa Econo-
os anterioft�s. o efetivo. I I mica Feddal d� São Pau:9, que

I
Iris estudasse com carinho o assunto

end I'a apo
I ., c'�S BEIJA-FLOR-Regular. l': atendesse á velha a justa aspi·i ,,I '- CRUZ-E.steve bem falho.

raçdo d:is duas grandes institui-

a 'O
PARAFUSO-Foi muito es·

ções paulistas.
p raZ forçado.

CARLINHOS - Apefiar de F E STA DO
oovo agradou.RIO, 26 - A

companhial
Disse mais, Lacerda Frei·

DA"'JTE - jogou como serr;- SENHORriatica," a Empreza Nacio- re que agia aqui e em Juiz
I de Economia Ltda, e a de Fóra onde tinha comi) preFCQ,t\ E Jmpanhia Aliança da Baia,! Sf)cios H0raC!Q Lir o e }..:sé I

.

L .."

-d
steve firme, mas Bom esus

.
, G I

I muno ne�? o.

pre3as que negociam a, ornes A v m. i POVOAS p, f. E JIWI"'F+W I5iIiZtilill!II!tIIIftlM' mwwSIHilllB'lI!l"**F'M1IitIIIIII!IIiIWiii Riiiill

nda de apolices a presté1-! Edw:ud l lccrdrl. FrEir:� c'! ri
-. (,ueo 1:;1... stava

Celebrando.-se no dia 7 de Vende se
a casa Concertos e limpeza

s ha dias, apresentaram' seus CllIllDiit"S foraill remo )e� marc'l o

,

.
.

d
. "

I
'

lIli éi Ave· de maquin&ls de escrever,
.

á t -d d l"d
'

J d F' ,V\lRO-J,'gnu P('UCOS mllllltos i agosto, VIO ouro, na Igreja (?, nida Rio Branco n 60 A' tratar rádiü�1 e aparelhos em geral.�,xa 's, all ar! a es POjl-, Vlj0S oa, a u�z i e ora
lurdnk est'c;, auxiliou bastante Veneranda Ordem 3d. S. F,an·j

na l11e�ma

..

l� contra seu erW)regal ame r,'spo ,; ,a) a n"oe S IV' I
d

'.
f t d S h B I"

..) , . Rua Conselheiro Mafra n' &6
.'

' ,

s,'n.o macnuca o. CISCO, a es,a -) en or om ;�,;,,�,· �Ü__�_RG:m:H__glf.tlw�rd Lacerda Frel:e, que, suo 0'-\,".1\ :,TA-R'_'gular. Jesus, as novenas terão inicio no I t�
Ol� de receber varias con-

A Ilatllraliza�ão de 8'�AULlO-roi o melhur cio da 30 do corrente, ás 19 ho-!: ARNALDO MARAN HAAII'O, desapareceu carregando estraujeiros ,eu bando. Emérito artilhéro. r"H, respectivamente em prepara'
liosa jplportancia em d -'

PERNAMBUCO -Regulõr, çiío á essa tradicional ceremonia,
eirü. O acusado que tam- I RIO, 26 - Realiza se ho-

prorluzindo mais quando pa.sou que terminará com missa solene,
mera viajan t � das firmas je, às 16 horas, no Pólacio

para o centro. 6s 9 da manhã de domingo 7 ��
ada,-, ha qllatro mêses Monróe, sob a p esidencia dI)

JAl MO F de agosto e benção ás 19 horas. [J
.

d F' I'
,

d J
. J

._ laca.
I) a utz e ora, a I co· fOlntstiL' ii ustlça,· a pflm(�lra OI�LANDO --Pouco fez,]O- O abaixo assiné.ldo, convida 1;;ara inumeras apolices. 'reunIão da c o m í s são

gou alguns minutos af.lenas. a todos os irmãos e fiéis a corn- !
)aqueJa cidade mineira, de�ignHda pelo presidente d,t

parecerem aos rebridos atos. I
ós receber as prírneiras Republica para estud'lf e da: Agradecimento Pearo Evaristo Dias �:
stações, t dward Freire wluçã i aos réqu::Tlmento, for Irmão Procurador
sapareceu lesando diver· muladós \)0: estranjeíros qUt: pre-
S pessôas, entre as quais tendam fixa.r·se no pais. Ao compld:u o terceiro mês
enhora No�rIly Eucasser'l ESSii comissão é constituída de tratamento, entrando na fase
Barros, que pagou a: pelo; -MS. Ernani Reis, pelo

Mi-ide
restabeíecimento, sem que até

antia d.e 1 :000$000,. � le- : nístt,:riQ
,Ja Justi'td; Carlo� AIVt� a presente data se tenha. regis

da queixou· se á poliCia 10- de Souza Ftlho, pelQ das Rela- trado qual'luer coml-'hcaçãoj
1 que em diligencias apu- ções Exteriores e José de Oli ei- c.umpro o mais indeclinavel de-
U ter o .acusado tugido para' I li Marques, da AgrIcultura. I ver de vir de pÚ,blico, agrade-
t� capital. ....

,

cer ao exmo. sr. dr. Paulo Ra- P MAS E H
.

Solicitada a detenção de Oe Ie9ac.a I m'Js a extrema dedicação e so-
ROGRA D OJE: I

ward Lacerda Freire, á F
•

I liCitude com que me assistiu du-
retoria Geral de Investiga- ISCa

rante todo êsse tempo, e (nalre-
es, foi ele encontrado à cer sua alta proficiencia, mais
do Ríaçhuelo n. 346, A �ecretaria da Delegacia' umll vez comproyad", no trata-

artamento 10, prêso e Fiscal do Tesouro Nacional nes- mento du.n edema super-agudo
nduzido á Policia Cer.tral. ta Capital', precisa falar com as do pulmão, desvelando-se ...m

zia-se ele estabelecidJ com seguintes pessoas: cuidados guando, ao encontrar

ri\Qri0 à' rua do Ouvidor Procurador de Filomena Mar-! me agornizante, empregou, com

...:�, 3' andar onde ele ques Pinto, Alberto Entres, Ate-I pleno êxito, terapêutica de urgen-
era conhecido. ni) Bersou Pereira, Alvaro T0- cia, como grande sangria, inje.

ntenogado pelo inspetor lentino de Sousa, juça Barbosa ção istercardiaca, etc.
dia á' D. G. I. o acusado Callado, hjd de Sousa Dutra, Pelo muito que fez por mim.
nfessou eue se associan- Maximiliano Fceislebeo, A.na Prn- restitujndo-m� li vida e cuiddndo·
a Salo�ão Cheiback, or- tes Fioravante, Comp. Brasilf'ira me com o maior carinho, jamai�
nizára uma firma para a Cubonifera de Aruranguá, Adau' cessarei de faur preces ao altis
nda de at'olices, firma essa to Alves, Valdemar de Sousa �ima para que entre nós conserve

\! durou apenas 3 mêses, Dutra, João Corrêa, Juv.;nal da o grande, tão benemêrito e com

po em que ele passou Silva La ego, Ismaial Corrêa de pt!tente profis�io!)8l.
and,' as r<'feridas compa· Lem"s, João Fel:pe Kirch"er,

Lol,b(',:1 venjei11I
r)

o D,A c: X {.'ter dos t�ei� e I Fpolis. Antonio
a prazo. Oscar dos Sa!ltos Pereira, IConêa Junior

R.epresent�nte directo de :t'abrieantes e Ex
portadolees dos seguintes artigos:
Tecidos FINOS, GROSSO e MEDIOS
Saccos de aniagem para CAFE', HERVA-MATE etc.
Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA, �tc.
Oleo de CÔCO BABASSU', para FABRICAS DE
SABAO.
Finissimas meias "WALKYRIA" para HO
MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
Afamados vinhos man:a "�RUZEIRO", de
Caxias.
Deliciosa e incomparavel CHAMPAGNE ·".MI-
CHIELON", de Caxias.

.

Colchas de varios typos, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de todos os typos, de MINAS e ESTA ..

DO DO R O.
Madeiras aplainadas e porÍ<:is compensadas, de
Rio do Sul.
FIO DE COROA', genuinamente nacionaL espe�
dai para cozer qualquer sacaria, louito melhor,
muito mais resistente e muito mai,.:�·' \

barato do que qualquer barbante lho dI}' vela)
fabricado com fibras importadas, de d'�nta e fIle

ROYA!...., ás 7,30 horas: Canhamo. ,/

CHI\MAS DO DESPEITO!
ALGODAO EM PLUMli DE TODOS OS

, I
! ESTADO� ---PRODUTORES

CO� Jack Yolt e Grace Bradley.:�, �:'heço-I$UOO., 1_SJ!fZlf>j'lí)!I'h'���'Tt:ei�

iii.
z T

valores individuais x IRISATLE'TICO
i
-,

)J,do jC)go AV;?ií vei'''SUS
/ F-igueirense

e seus valores individuais

Atlético

CARTAZES
DO DIA rODEON, o lider dos

.

einemas

A'S 5, 7 e 8.30 HORAS:

Carole Lombard e William
nPowell na inexcedivel comédia da

IIINova Universal
I

IRENE, A 1" EIMOSA. I
Preço-I $000. I

I.

ClNE� ruUOADOS I.REX, as 5, 7 e 8,30 horas: i '

MOCIDADE GLORIOSA, I :

com Jimmy Durant e Joan Pe!ly. i
.

Preço -1$500.

Gomes

RTIVA
Osmar Cunha

l
'"'fo:

Programa diurno

De 615. ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 âs 24.00 horas

Almirante
mario Clara
releste Aiàa
Huno Roland
mamo de CJlivllira
Alzirinha Camargo
Irmãos Tupu'ós
Orquestra àe Dansas
RaClaml?s e a Ali 5tars
Regional c)e Dante 50ntoro
Eàuarào Pctcmê e sua Tipica rorril!ntes
Romeu 6hip6man com a orqueatrc dI!',

I'cnrerfcs

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiant!25 no roõto,

A's horas certas, jornais falados com no

ticias em primeira mõo , forr:l!2ciàos

pela A HOITE, e oferta da raso
Buimarãl2s t.tõn., agenda 1'0 L.o
teria E'eàeral.

A's 21.30 rANçÃO DO DIA - - Escrita
e interpretaàa por Lcrncrtlne Babo,
uma oferto. ào casa õe louçne "O

DRAGÃO.

A's 21,35 .. Velhas Paginas .. Remiscen'
ctas àlZ antigos meloàias a cargo de
relso BuimarãlZ9 IZ Ismenia àos
Santos.

A's'23 hs. rLUB DOS E'f'lHTA5mA5 -

-

com Lamortine Babo.

5peaRers àe stuàia: Celso Buimarães e

Oàuvalôo rozzi

Amanhã - 8rlanào Silvo, Odete Amaral,
Hetõtor Amaral

A'5 22,00 - O TEATRO EM�CASA - Apre·
sellto a com�àia em'3 atos oe rorlos
m eàina, Idolos. de' Barro, na inter

pretação ào ria. de rom�àios da Ho
donal .

rua João Pinto n·, 5,
Caíxi3. Postal n' 45
Phone 1.346

.

Telegt·. "l\LGODAU"

térr�o

1

CodiglJs:"União',"Maseote� e particulares
Sub.agentes e'n: Joinville e Curitiba

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

----------------_._----
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CENTENARIA BRASILEI�ARA COM 7S3 DESCEM.-
.

DENTES
VOZ DO POVO

!AGEilLit!iEiD •
mmm

.__ � _ __...__ .

Proprieb1l'io e -Diretor Responsave)
Ji\.lftO fj ..t\LLADOsob bom sorrisos que precisa be- A

ber o remedio dos remedios. Ain
da têm vontade de viver, De vi
ver mais algumas dezenas de anos.

Ela pretende assistir a evolução
do automovel. que julga, no fu
turo, ser aviões pequeninos a voar esobre as ruas como, passaros de
aço. Ela confessa que têm direi
to a pensar nisso. Não se trata TOKIO, 27-0 <Nichinichi > CURITIBA, 27-Comunicam
de conto de Julio Verne ou We- informa, de Mutankiang, que de Paranaguá que o waco DZW
liso está sendo travado um violento H2. da Marinha, ao tentar ater
Não foi d. Candida quem as- combate entre as tropas sovieti- rissar no campo de aviação, de

sistiu o carro de boi transformar- cas e mandchuquas. vido á forte cerração, bateu nos

se num automovel rle cento e Segundo as informações, tre- fios da luz, capotando em segui-
tantos quilometros á hora r... zentos sovieticos travaram com-I da.
A centenaria de Barreiras têm bate com os mandchuquos que I O aparelho ficou completamen

algumas centenas de descendentes. desembarcaram de quatro canho- te inutilizado.
Orça em 753, o numero de seus neiras, na manhã do dia 22 do I 03 pilotos, capitão-tenente Car
parentes vivos. Ela dá-se ao es- corrente. los Sampaio e o tenente Eduar
port de saber um pouquinho da' Os russos, após seu desembar-] do Oliveira ficaram ligeiramente
vida de cada um. Sabe onde mo- que, incendiaram numerosas casas I ferido�..ú tenente Carlos P?Cjuet,
rarn, como vivem, o nome, as de japoneses. Os guardas da fron- que viajava como passageiro do Por motivo da passagem, boje,virtudes e os respectivos defeitos. teira mandchuqua abriram fogo waco, saiu ileso, s�guin�o �-iagem A ernpreza cinematogrufica «Me- do seu aniversario natalicio, seráEm sintese e especificando os contra os invasores e com eles se de automovel para Joinvile, em I deiros Film », convidou as auto" alvo de grandes demonstraçõesgrâus de parentesco, eis como se empenharam em furioso comba- visita á familia.

I ridades e a imprensa para assis- de apreço e simpatia, o nossodistribue a descendencia da sra. te, até sua retirada para o terri- tirem, no «REX », á passagem prezado amigo Eduardo VitorCandida Guedes e Manoel Case- to rio sovietico, depois de cinco ho- jll\m 1_1D!i\ifiI9W�� de vários episódios cine�natugra-I Cabral, zeloso funcionário post.il,miro de Abreu-o falecido mari- ras de luta. Iicos colhidos nesta capital. a quem enviamos nossas Ielici-
do da centenaria paraíbana: 18 " Raid" en'l Com uma nitidez impecavel, taçõesfilhos; 81 netos, 470 bisnetos, 182 PRODIGIO, significa MILAGRE foram passadas no ecran, as vi si-
tataranetos; 2 tetranetos. MILAGRE significa tocí leias tas feitas pelo sr. Interventor
Sabado último aeorreram a vi- ,mo oCle Federal ao Quartel da Força Pu-

sitar a sra. Candids, cêrca de t::DARLAUTB
I

blica e Abrigo de Menores, va-

quatrocentos desceadentes que CURITIBA, 27-Vinte moto- rios aspetos do Leprosario, e,
ela têm espalhados pelo Ceará, e, usando o creme

ciclistas brasileiros decidiram ho- por ultimo, varias passagens do
notadamente, no municipio de baile realisado no Lira Tenis Ciu-[e á tarde, tentar uma viagemRedenção, neste Estado. Depois CHARLAUTH do Brasil aos Estados Unidos, be e de algumas partidas de te-
de missa solene, oficiada por três nis.
sacerdotes, 09 revdos. João Vas-

. I
afim de presta.�em un;_a hom1�a- A Iilmazem veio comprovar a

co, Moura Pinheiro e Tiago Pin- dirá logo sorrindo: que produto I gem
«aos presi entes .L ooseve e '?

d d da-

maravilbosol Getulio Vargas». 1 compe�encIa .

o opera or
nheiro, entrou 110s comodos da <Medeiros Film », que, por tal
sra. Candida uma velhinha, uma

D JOSEPHINA SCHWII=IDSON motivo, recebeu 09 mais francos
senhora já um pouco tremula á fil. L aplausos de quantos tiveran
força inexoravel dos anos. Apro oportunidade de assistir ao de-A <Companhia Melhoramentos ximou-se da sra. Candida e pe- ( i I- d _. S h senrolar da interessantissirna tilde São Paulo», é sem duvida das diu-lhe a benção reverentemente. Espec a Ista em oeneas ue eu oI-as

magem.dit
.

ag a m
.

e Cl··.... ·U ....asl!le 1 oras que mais se cons r ra Trata-se de sua filha mais ve-
ou... v !I

na espansão das obras didáticas.
lha, uma senhora que já tatara- CONSUL1.'ORIOSeguidamente tem lançado li- vô e que tem atualmente, 84 anos

vr651 novos nos quais a mocidade
de idade.

patria vai aprendendo 6lS conhe- Candida Guedes, casou-se comeimentcs precisos, para poder 14 anos de idade. O consorcioformar na fila da civilização. realizou-se em sua cidade natal,No ENTRE-A'TO das suas
isto é, em Areia, na Paraíba, em _,,"'_"'__�"����=�-������������������edíçõee ele livros esc olares, a

O24 de agosto de 1852. seu ma-
I<Companhia Melhoramentos" tem

rido um conterraneo, tinha al-

'Ipublicado outros livros. Estes,
guns anos de idade a mais. Ela

Porém, nunca são muito fóra do
rememora êsse dia a que chama

selJi primitivo programa. Agora
o mais feliz de sua vida. E' sur

mesmo acaba de enviar-me dois
livrinhos muito interessantes: .A preendente a maneira c<1mo evo-

ca o dia de seu casamento, I'tLenda da Vitoria Regia", de Ia-
vinda, no ano seguinte, para o

çanã Altair e cRabequinba Mara- Ceará.viJbosa» de Renato S. Fleurí. O Narra as viagens penosas da
primeiro faz parte da "Biblioteca

quele tempo. As resistencias dosda Adolescia lO, e o segundo da
país ás pretenções de casamento IIcBibliotéca Infantil", que a edi-

Sí' t
. das. filha.. .

eu casamento foi con-
to�a, cr �erlOaamen e, orgamzou. e seguido depois de um incansavel Iyal pu�hcando, para o recreIO I trabalho de sua progenitora. V EN OE SE J melhor e confodave1 propríe-ilustrativo dos est�da?te5l. . I O "velho:> pai dizia, que não. "

., dade do município de São José.
-

cA Lenda da yItor�a RegIa:>, Parecia inflexivel irredutivel dent!/) da cidade com acomodilções para numerosa família de tra-
s!.o lIar�.çoes reglOnahstas .. Iaç.a-. em seu ponto de vi;ta. Mas um tamento. fuujos para. o mar com magnífica praia de banho. aguana AltaIr conta. as �u.as hIstOrIe" dia veiu a padre. A casa se en- encanada. garage para 4 automoveis, cocheira� para cavalos e O B d B '1tas com uma slIliIphCldade sedu- cheu de gente. Puzeram.lhe- um 1 d d d RIO, 27- anco o l'a8I Está em festas o lar do nosso
, vacas, grande pasto. chacara com diversas qua i a C5 e arvores resolveu suspender a distribuição distinto conterraneo sr. dr. Arora. ve'u e seus cabelos negros de me- frutl'feras. ,. outras dependencI'a�. e "ervI'da pelas linhas de onibus I b' b

.O d b 4lscolhidos ... u ..

(e r:am lf) pa.ra co ran?as v�ncl- mando Simone Pereira, provecto� enre os
_ e� nina e moça ficáram oircundados de Sãe José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. das e deposItadas ate o dIa 3 advogado em Curitiba, com o�ren em a atençao o começo ao

pelas f1ôres de laranJ·eiras. Para veAr e tratar. com o propridarío. na mesma. Carlos N.. d ê b

I
f oms corrente e tam em para nascimento de um intere9sant.e1m.

. . E iílso aconteceu ha «apenas» Poeta. I t" esma' ,

d SI:mcRabeqUlnhaMaravIlbosa:.que 86 anOi.

'
a remessa em gera a e a m memno que tera o nome e er-

Ren�o & F�url e��veu, n�� ������_������������������������������d�a�t�a�.��__ ����

g�.

:ai��ic!l�a:r!�or�E�P::�s ud�
---�

P�-"-"_"'·"""'E""""''''__· L. E S' O TEMPOque isso. Ele é um conhecedor ,

sutil da Piicologia da alma dQS • Departamento de Aé.petizes. Na proporção que elilcreve ronautica Civilvai-se transfQrmando no velho I

ELEGANCIA ARISTOCRATICA '. BOletim diário da Esta-mage que sabe mostrar encantos LUXO E _

para 08 meninos, ávidos de ma- çao Aéro-climatológica
ravilhas. Previsões para o período da9
Ambas edições são enriqueci- G d

·

E·""" 18 horas de ontem ás 18 horas
das com su�estivas ilustrações. ran losa XpOSlf"aO de hoje:� Tempo-Em geral instavel, com

chuvas.
Temperatura-Ainda em decli

mo.

Ventos - Do quadrante sul,
com rajadas bastautes frescas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 17.0 e mi
nima 15.1 registradas, respecti_
vamente, ás 14.50 e 7.00 horás.

-

FORTALEZA, 27-Por via aé
rea-Na localidade de Barreiros,
municipio de Redenção, neste Es
tado, foi descoberto, conforme
nosso comunicado anterior, um

caso de longividade que desper
ton a curiosidade publica pelo que
de particular encerra. Trata-se de
Candida Guedes que, completou,
precisamente, ha uma semana,
.cem anos de idade e cuja arvore

�emealogica compreende cêrca de
oíto centenas de pessôas.

Nossa reportagem avistou-se
com a centenaria Candida Gue
des,

Um acidente, ha oito anos, pro
voeou-lhe a ratura do fémur, e

ela agora, não póde andar. Toda
via está muito gorda e forte. Ri.
sempre que quer e aproposito
de incidentes pitorescos, improvi
sa versos.

D. eandida é paraíbana. Nas
ceu em Brejo de Areia, (hoje sim
plesmente cidade de Areia), no

dia 16 de julho de 19la. Veiu á
luz, consequentemente, num mu

nicipio que têm dado grandes in
teligencias ao país. Ela sabe de
tudo. Têm noção mais ou menos

precisa dessa coisa. Sua memoria
é prodigiosa. Tudo recorda e até
comminudencias.
D. Candida deseja agora, to

rnar o <elixir da longa vida».
Quer umas doses, quer conhe

cer o autor e a fabrica. Declara,

--�_._��---------_.

PlW

AVIA0 "AD IMORTALI
TATEM!'Luta entre russos'O

manddiuequos eapeeou RIO, 27-Maig dois candidatos
se apresentaram á vaga aberta
na Academia Brasileira de Le
tras com o falecimento do Conde
de Afonso Celso. Esses candida
tos são os antigos jornalistas e

escritores Joaquim Tomaz e Vini
cio Veiga,

UID tiinl da
nossacapital

A'
das

margem
edições

O A·· T Ouvidos, nariz,
r. rmlnlO avares -

ga..ganta
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 áE' 12 e das 16 ás 13-João Pinto,7sob-Tel. 1456

Matou a

pauladas

Rua Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 101!2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

BELO HORIZONTE, 27-No
ticias procedentes de Piranga in
formam que o sub-delegado de

I polcia do distrito de Piraguara,

�������������������
Fraocisco Alcides matou, a P\U-

'! = " º' - , ladas, o lavrador José Bernardes.
O delegado de Piranga dirigiu-se
para o local do crime, afim de
instaurar o respectivo inquerito.ATENÇÃO
Suspendeu
a .listrlbui4Cão de
cambio

Tambem rect'bi da .:Companhia
Melheramentos�, as edições do ins
trutivo passatempo: cCom Tinta
e Tesoura» n' 1 e 2, organisado
por Runi(le de Souza Campos e o

<MeniDo Pintor» album de dese
nho para cobrir cuia gentileza
agradeço.

•

na "A MODELAR"
Preços Excepcionais durante o mês de Julho

Lavando.-se COID o Sabão

"VirgeDl Es ecialidad:�:

L. ROMANOWSKI

�...•I
�1-�.

dinheiro.
&de WETZEL

-

Cia.
economisa.-se tempo e

Joinville

Nossa V i da
--------------------------

LILI CAYRES PINTO

Decorreu, ôntern, o aniversario
natalicio da graciosa e gentil iSf'

nhorinha Lili Cayres Pinto, dilé
ta filha do tenente farrnaceutico
sr. José Cayres Pinto, estabeleci
do no distrito <João Pessôa>.
A distinta aniversariante que

é elemento de realce no SET flo
rianopolitauo foi muito felicit ad-i
pelo transcurso de tão Iesti ,[,1
data.

Passa, hoje, o aniversario n 1-

Lalicio da distinda dama d. Clr
lota Prates Brueggemann, esposa
do ahalisado engenheiro sr. Teo
doro Brueggemann.

Tambem na data de hoje, vê
passar mais Sf'U aniversario na

talio, a exma. sra. d. Edith Sil
veira de Souza Gondin, virtuosa
esposa do nosso prezado amigo
sr. Vasco Goodin, esforçado re

presentante comercial,

Fazem anos JlOje:
a senhorinha Ierusa, gentil fi

lha do comandante Lucas Boiteux:
A menina Terezinha de Jesus,

filha estremada do sr. Francisco
Bittencourt da Silveira, represen
tante comercial.

CHEGAM UNS

DR. CANTIDIO AMARAL
Está em Florianopolis o nosso

ilustre patricio sr. dr. Cantidio
Amaral, integro juiz de Direito
de Concordia.

Acha-se em Florianopolis o sr.

dr. Edgar Pedreira, juiz de Di
reito de Tubarão.

OUTROS PARTEM

HEHCILIO AVILA
Via aérea seguio para a Capi

tal da Republil:a o sr. Hercili.:>
Avila, diligente representante co

merciaI.

NASCIl\IENTOS

sp..�Ã���RGtAf
EspECIAlIDAOE
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