
salto de
edifj,cio

John Ward do alto
do Hotei Gothan

do
NOVA YORK, 28 - Um

meteoro que de acôrdo com

as autoridades do <Haydcn
Planetarium» � '0 maior vis
to até agora nesta regiao,
atravessou o céu em direção
ao nordeste, seguido de lon
ga cauda de centelhas ver

melhas e azues. No seu tra
jeto, que durou cêrca de
minuto, o meteoro passou
por baixo da Grande Ur
sula e da Estrela Polar.
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; Na data de hoje, ha um � �.
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I Prefeito da Capital, o sr.

.

� A V O Z IL�
. OMauro Ramos. 3 -=....-_. --------------""'-.;.,_,:=-'.__..=........

Vindo de um quadrante : Propritetario e Diretor Responsavel
� extranho AO movimento ati- �

� vo da política, o seu nome � ANO
foi recebido com certa sur- �
prêsa, muito embora se a- O

®
chasse á altura do mesmo. ®1

(!b
Mas agóra, APÓ., o ,,�11 go- �

vêrno se encont ra cercado ::
da simpatia popular não só :
pela orientnção moça e re �
novadora com que fi U3 :d· �

fi
ministração \ este fi Pr=fei- QI)

tura de Flnriannpolis, corno �
t ambem pela energia serena � ,

aplicada na solução de di- €»

versos caso" e problemas. E :
elI

fi atençào pública volvida : nf'uriosa para o r asarào da � V
Praça 15, onde iniciativas �
novas são convertidas em .,

"" ..
projetos em execução, vê O I
florescer a Capital de melho- Slle., MaiU$4{) Bam®�., = i
ramentos dignos de sua cul opeli"OSO in·efeie'o da :' r, NOVA YORK, 28 - O jovem tentou chegar perto dele, presa
tura e do SI'U progresso. Capital G

C� doO
• "'"

11'90 John Wal'd atirou-se do decimo pelos tornozelos por uma corda,
O atual chefe d« exe- �. �nco IVISOeS d sétimo andar do edificio do Ho- que era segura de uma das jane-

cutivo municipal inaugurou para a cidade um sistema novo � 1
S M9.. I tel Gothan. na Quinta Avenida, Iss, mas na primeira tentativa

de administração. Profundamente operôso, de uma coruaern ;: general gajial ficando reduzido a uma massa perdeu os sentidos.
administrativa merecedora do melhor aplauso, pois. não w

: ele carne e ossos ensanguentados. Um destacamento da policia es-

hesita ante qualquer realização necessaria, lambem não se � 1 fRONTEIRA f.�iANCO! Momentos antes do gesto de

I
pecial tentou segurar o treslouca-

atira a aventuras perigosas, o &r. Mauro Ramos marcou o(/)'
. desespero, a multidão que transi- do. mas esse fez uma nova amea- NOVA YORK, 28 - O II

primeira ano de seu govêrno n50 só corn os import.antissimos � ESPANHOLA, 28···· Os na- tava em frente ao hotel gritou a ça de se jogar á rua. diretor do <Hayden

Plane-Imelhoramentos públicos que vem realizando. como com o �) clonallstas Informam �U� <una-voce s: «Não se atire». A senhora Buli tornou a pren- tariurn », Charles Federer
impulso que deu ás financas do municipio. � sua aviação dg5bu�li8 as

� Graças ?s. provjdencia� �m�dia- der os .tor�ozel?s e, chegando per- declarou que o meteoro a-

Sobre todos os assuntos, sua ?E'�tão tem lançado um O quatro pontes qw� servl-: tas da policia, o local fOI isolado, to do H:nao, disse:
"

vistado esta noite foi um
.

olhar de carinho: obras, Iinanças, assistencia social, são rea- = n��" � �,de forma que o salto desesperado I -Voce tem carater. Voce tem dos maiores e mais lumino-

�;:;:.esE�:g��Jod:e �: ur���;;�I(�r�l��e :t�:�it:a�a�ai:ipn�st:traa =, ����v��:::I)OM[�:�]�!:s �:��:I �:uonre�z em perigo nenhum

tran--I �a�:n��r�t:r�eOus�,�le eu. Volte re- ��: ��ai��:�i����:. not:��
parar apenas no final da subida. � car as posições ao Iengo : John mostrou-se mais alegre, I.'. teoro, cuja cabeça era da

Realmente, sem alarde, sereno, êsse catarinense vem : de uma frente de cen§:o e NOVA YORK, 28-08 ernpre- mas não deu sinal de atender a metade do tamanho da lua
trahalhando ativamente pela Capital do Estado, dentro das : e elncoenta quitoenetros. gados d? I!otel Gotham <;Iizem irmã. Levantou-se do lugar on- parecia uma bola de fogo e

possibilidades financeiras do municipio. Muita gente, a maio- 4lIl
E f' d. ,,; '�I' �'" que li) suicidio de Bull emocionou de se sentara e começou a pas- atravessou o ceu eom a va-

ria, acredita no seu esfôrço. Não tem faltado Aretiuos e:: ste ato
. eu. c(u';�o a "'�u profundamente a multidão, que sear ao longo da platibanda, Iu- locidade de cêrea de cinco-

Zoilos mas ao fim de 11m ano a administração aparece re- � tado O anlqullamente de no momento de seu tresloucado mando. A irmã passou lhe um enta quílometros por segun-
construída, sist.ematizaJamente organizada � o administrador :: clnco divisões governlstas, gesto circulava na Quinta Ave- copo com agua e, no momento I do, a lima altura da cêrca
surge aos municipes de Florianopulis com a mão cheia dos • num total de dül':e mil nida. em que ele se inclinou para apa- de sessenta quilometras da
fru tos da sua dedica�ão e de um t.ino só descortina veis da - : homens O suicida chegou de Chicago, nha-lo, a multidão, em baixo, fi- terra.

queles que são capazes de compreender uma mentalidade Te- : ...� em companhia de uma irmã de cou espavorida. As mulheres gri-
novadora. : Os repubhcanlll� telt'ata�

nome Caterine Buli. em visita á taram, tapando, os olhos para não
iliili!iiiiiiiiiiiiiiiiiJ_·_ãiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii.iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

O trabalho é profícuo, mas imenso. Porém mesmo as· : rani atravessar (j) irão á senhorita Patrick Valentine, da verem a parte mais tragica do
sim o alicerce não custou a aparecer id1ôr da trrra. Aí estã') @ noite, sem fazer ruido. alta sociedade de Nova York, espetaculo.
para comprm'al-o (J 'serviço renovador das ruas da cidarle, a I Os nacionalistas, porém, com quem consta que Buli eg- As amigas da �en.hora Bull pu-
el'tabilidade financeira e umfl prinnt.ação nova e firme. Sa 9 perceberam o movh'll1ento tava noivo. zeram um comprImIdo com um

cudiJas, enrrgias adormecidas ac()rdaram para o trabalho =.. " "" . Bull teve uma discussão com calmante no copo com agua, pa-l
prodlltor. Motivo porque, já no primeiro sem��tre do corren- :

e deBxara� o Inln�lgo caar Vnlcnline, no apartamento da' recendo que esse produziu efeito.
le ano a arrecadação revf'loll um apreciavet sup�r()vit em �

na ar8'!u,,:hlhal a,as d) que mesma (l., �m seguida, coneu Um rapaz, amigo, de John, de-
rclaçiio ao orçado. � ai auSação que patrulhava para a janela e pulou para a pla- bruçou-se na janela, perguntando·

]\'1 uito, rntliti"f'imo, é preciso aindA fazer, m&s milito, � <3 regii(? destrutiu as pon� tibancla, começando a andar de lhe se queria assistir a uma par
muitis�imo, iá [(li fei�(). e feito sem o,tent8ção, atrnvps I) pris:na � 'h�5 e ata�ou com bom� um lad0 pi:Jra outro, enqllanto a ti�a de. f.uteból, mas a resposta
apenas uaqllrle lema rio verdad('iro semenc!or .- expres�o na � multidão em baixo olha\'a estarre- fOI negatIva.
santidade dn poesia clp Amarlell Amaral -

qlle plantava «pó � bas e metralhadDras 05 cida. Jobn continuava a passear na

pelo gesto eligiôso e "erênll de plnntHI': ... » _

� grupos de republh:tU1GS, Enquanto isso sua irmã implo- platibanda, fumando e bebendo
Assim, vimo, trfizer as nossas felIcllaçoe,; ao sr. Mauro � os quais em barcos procu- rava: agua, aparentando a maior satis-

Ramos, a quem FlorÍanopolis IIlllito já deve. � ra'lfam atingir o lado opOS- «Voita p,)r amor de Deus. ·Nós fação.
� to te queremos muito. Fazendo isso Entrementes, a policia instalou

,\l)ee«lIlS.8••0$I9.S0.Q)••IDO•••0O@CitC@.ui••ee8••�Gl9il1l39@�0.::'-' •

t
"' estás demonstrando um pessimo uma �inha �elefonica da rua p.ara

T f· d
U!; gcvernas 35 que Jâ g�nio!>. o decImo OItavo andar, por CIma

rans e� Idos e OS AD... ES itin"�am avançad.o mnuit:os i No momento em que o .rap�z, de plati��nda do decimo setimo. O• qUhometros, retiravam-se 1 se lançou ao eSYJdçO, sua Irmao Um pohcIal postado na calçada.

Prisão exaspe�:Mlu§ pe�."'J I �}íroturando atravessar o caiu sem sentidos.

I
vigiava os passo� de John e co-

ódio a@s in��.l1ê§e§ I rtio. ! ml1nicava aos que se encontravam

JERUSALEM, 28-Dois faloS I -.-- ,�-- NOVA YORK, 28 - Enquan- em cima, Estes tinham pronta
.

dI' I" I E III
to Johu Ward andava de um uma corda para laçar John, quan-�r�tlca os pe as trupas mg �sas, ngrn IIU a· lado para outro na platibanda do este estivesse deHprevenido.fIzeram com que os arabcfl fIcas- U Di

sem exaspcrados pelo ódio. fazen-I d t d
do decimo setimo andar do Ho' O condidato ao suicidio conver-

do recear a intensificação da re-I • en a lmratei Gothan. de onde, finalmente, sava com todos, fumava e bebia

volta. I
se atirou para a rua tendo morte

I agua,
mas não se mostrava pro-

Pela primeira vez na historia" I'I,,,'D... ' _
horrivel, o policial Charles

Glas-I
penso a desistir.

.

I"
1

_.
• gow foi encarregado de se de- Interrogada pela policia, a se·tropas lOg esas penetraram nos 1-----

Ilugares sagrados dos mlIssulmanos,' I
RIO, 28 A's pouca� 1\0- bruçar á janela e tentar conven- nhora Bull revelou que o irmão

I J IraS:1a tarde de ontem deu en· ceI' John ?e entra. r, mas s.i suas I era sugeito aperio.,dicas d,epressões DISTRIBUI�A-Onos montes on, em emoa err:, I tradu no Posto Central de As- -

V DE
onde encontraram grande quanLI- I sistencia, o advogado Olavo palavras nao surtIssem efeIto, de- nervosas e que 1a tentara uma

dade de armas. O incidente vêm I �ontinen�ino, de ,50 anos de I veria agarraI-o, para evitar que vez suicidar-se. John contava 26/ VAMBIO
sendo e�plol'ado pelos terrori3tas

I
Idade', reSIdente a rua do

RO-I
se suici�asse.

.

anos e sempre foi «extravagante» ..
, b d PI'; i cha n. 167, que tinha presa UllÕJa vez perto do jovem, o - RIO, 28-0 Banco doa:� es a a e"Lna e outras rc-

I I aIO de�ofaso uma dentadura_ policial disse: 6 milhões de ho- Brasíl resolveu antoriz:lr
I
glOes. 'ime latamente foi encaminha- «Meu Deus. Tenho mulher

.....

I
As tropas inglêsas destruiram. I

do á secção de otorinolarinSo· e �eDs aptos para a distribuição de cambio
os celeiros e dinamitaram quasi IIOBia

onde o dr. Caetano de, trea filhos». E dirisindo-se ao

�a guerra para cobranças vencidas
d d Id

.

b
Castro em poucos minutos re·

I 'I
rapaz, acrescentou:

h'
Ato as as casas a a ela aw e tirou o corpo estranho que S' ê t lt

. SHAN AI, 27 Os c meses e depositadas, até o dia 2de Bagua Gahbieeh, COIDO repre-' quasi não deixava o pacien.
« 1 V0C entar sa ar, serei anunciam que em 1939 terão seis

salia pelo as�;assinato de George I te respirar. obrigado a agarral-o e você pode 1 milhões de homens adestrados na do mês corrente e tam-
Beauchamp, do Royal Scots. I

.

1 arrasta-me até lá em baixo. Fa-I guerra. O �erviço de treinamento bem para a remessa 1 em
__ . 1 ça, o favor. Entre e resolva isto astzueCahlmweannt.e e feito na proVin.ela de

geral até a mesma data.
E� crítica a situação dOi('a����t:�);�iU e resp�ndeu: PRESO O-D-I-a--E-T-O--a--D-A-" I S Id h

«!::ii eu saltar sera melhor ...

A mirante a an a" N�'sm;o,;�a�O::�.deôntem,Wa!d ACADEMIA NAVAL
se encontrava a OIto horas emeIa

SAN JUAN DE PORTO RICO, 28-Até as ulti- na platibanda do Hotel Gothan: ARGENTINAmas horas da noi'�e de ontem não foi passivei fazer Nas proximidades do hotel e nas

flutuar o "Almh'ante Saldanha", uma vez que as
ruas proximas viam-se mais de BUENOS AIRES, 28 - Foi noticiada a prisão do contra-

b t d d " cem mil pessoas anciosas. Alem almirante Belmiro Carlos Saenz, diretor da Academia Naval, porbombas se que raram, re ar an o o serviço das reservas da policia, que ha- haver protestado contra a intervenção do ministerio da Marinha_. a -- "iam sido chamadas para o local, na punição dos cadetes que maltrataram os calouros.
SAN JUAN DE PORTO RICO, 28 - Os oficiais e I duas companhias dos bombeiros e

. � c0Il:tr.a-alI?irant,e Belm5r� e.m seu protesto, achou que a

cadetes do "Abn=rall1lte Saldanha9' mostram-se preoa quarenta policiais especiais, alem mtervençao mInIsterIal fema a dIsclphna da Academia Naval.
ICupadissimos com .ai sorte do navio, declinando de

I d� um 'pa�re catolico e 11m me- -0-
•

A "b"m"d d d d
clIco pSIqUIatra, se achavam nas BUENOS AIRES 2° O I B' Mfazer comentarlOs. s possa DlI a es o esencalhe llroximidades 'E 0-. gene�a atls�a olina diretor

dh"inu§das : geral da Engenharia do xerClto, fOI remOVIdo pelo �reBidenteparecem. Os bombeIros procuraram esten- Ortiz. Sabe-se que a remoção prende-se ao fato daquele f " I- CI ..

de� uma rede de e�er"encia, na ter oferecidQ um jantar a 'lm grupo de legislador6s da opo�i���RIO, 28 -Informam de Porto Rico que os meios parte externa do. ?eCImO terceiro sem a devida licença do ministerio da Guerra. Molina q e
;

maritimos são d0 opinião que si o tempo peiorar, r,ndar,. mas admItIram que sería J
direitista, procurava intéressar a oposição no projéto contra aU ins:

Q ""ar pode�'á des4:ruir o "JUmirantl:e Saldanh.l9', de-
oemaslado fraca para suportar

o,.
talação do Clube Militar.

t peSA0 de John, si sa�t.as�e. Espet'a-se idelltico ato contra outras altas patentes do Exer-vido a posição em que se cncon ra. senhora BulI, Irma de John cito e Marinha, dentro de 48 horas.

J li I R O

IVI Florianopolis, da Julho. de

�ALLADO

INIJMERO1938

a e apre..,IPARECIA UMA BO
ILA DE EOGOATRA ..

avor �ESSANDO o crun e

Excluídas
varias praças da
Marinha'
RIO, 28-Foram excluídos da

Marinha três sargentos, quatro
r::abos e seis praticantes especialis
tas de primeira classe, iuclusive
o campeão de natação Beneve
nuto Nunes e mais sete praçll3,
que participaram da integralis
tada.

RIO 211-0 pre�idente do Tri

unal de Segurança Nacional au

orizou a transferencia par a 8

�a:;a de Detenctlo de alguns ex

rcmistas condenados pelo T. S.

L, inclusive Prestes, Barat3 e

sr. Agamenon
Magalhães

IRA� AO RIO

ournier foi condu
zido á (asa de

Correção

RIO, 28-Um vespertino se diz
informado que o interventor
Agamenon Magalhães virá ao !lio
de Janeiro, no proximo ffiils para
tratar de interesses de seu Estado.lerger.

uraei �alD8rgo sp,rá
direto.· do �el·vieo

de Teatlao

RIO. 28--0 capitão Fournier,

companhado de um delegado de

olicia, foi transferido da Forma

ào de Intendencia para a Casa

e Ccrreção, onde cumprirá �
ena de dez anos, que lhe fOI

posta pelo Tribuual de Segu
nça Nacional.

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

RIO 28 - Podcmos informar,
om se'gurança, que está definí

'vamente resolvida a escolha dCil

rilhante escritor Jorací Camar
o para o cargo de diretor do

er�iço Nacional dos T�atros.
()tlt.ro de 48 hOl'a�, o presldente
etulio Vargas, deverá assinar o

ecreto de nomeação do iiusLre

utor de «Deus lhe pague)}, para

importante p03to que terá a

rannp. respnnsabilidade de orga
izar o teatro brasileiro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Interessantes e exr.:>ressivos
do ��lelatorio relativo
tado pe!o dinarnico
pai, de Canoínhas,

trechos
a 193 7 apr�ese,,
prefeito

ssr. Alinôr

t •

n�unlc,-
Cor'tes

Todo êsse capital representa atualmente um entra ve ao

progresso muuicipal, pois a sua quasi impiodutividade assim jJod,_.
ser demon�tracta:-Canoinhas está aparelhada pala produzir de
zoito milhões de quilos de erva-mate anualmente e apenas produz

Renàa Municipal:-Nono lugar - 297:578$499. pouco mais da terça parte da suas possibilidades.
Suplantaram Canoinhas, pela ordem, os seguintes Municípios: FIe· Assim mesmo, a parte que é produzida, não raramente dá
rianopolis, Joinvile, Blumel!a<l, Itejal, Rio do Sul, Campos NOV08, prejuizos, ou então, lucros irrisorios que mal chegam para opa·
São Francisco e Laguna. gamento do imposto territorial.
Renda Estadual;-,}". lugar 699:227$100. Essa é a situação atual, de verdadeiro desespero para
Os primeiros lugares couberam, pela ordem, a Flori'lnogolis, São quem empregou todos os esforços de sua existencia, na indústria
Francisc')" Itajaí, Campos Novos, Joinvile, Laguna, Blumenau, Ja- que já foi o «ouro verde» catarinense,
raguá e Lages. Mas ús er"ateiros canoinhenses estão dispostos para a luta,

,

Si o imposto de export'l�ãO pago �elos artigos produsidos e�. apesar dos dias angu�tiosos que atravessam e etiperam conseguir
�ar,omhas fos�e .arr�cadado p�r ,!�terrned!o, das repartlçõe,S estaduais

I ainda, si�ãO li g�anC:ela e a opulencia do pa�5acio, �elo. ménossituadas em temtono do MUnlClplO, Canomhas OCUpeUlil um dos uma relilt!va valonsação pata o mate que as convemem'lali do
primeiros lugares entre os Municipios do Estado, na a�recadação mercado permitam produzir.
estadual.

.

Renda Federal:-17·.lugar-A arrecadação federal foi d,e •• ;.
161 :268$400.
Imposto de Industrias e Profissões: Quarto lugar-l31: 1 ��0$200.

A primeira colocação c:oube a Blumenau, a segunda a Jo-
invil� e a terceira a Fbrianopolis.

\

Imposto de Vendas <! Consignações: -Oitavo lugar.
O� primeiros lugares couberam, pela ordem, a Joinvi:e,

Blumenau, Florianopolis, L aguna, Campos Novos, Itajaí e i8rusque.
Exportaçao Estadua!.· -A madrira ocupou o 1·. lugitr. com .•.•

19.328.886.000 e a ena-mate o 3., com 8.988.770.0(\)0. Ca
noinhas ô>ntriLuiu

.

com cêrca de 60010 para a exportação" desses
prodútos.
Numeros de escolas isoladas (erotadual)-I3·. lugar, com 25 es

colas.
Matricula nall escolas estaduais is01adas - 8'. lugar, com \ 1.666
alunos. !
�UiDero de escolas municipais-J 8'. lugar. com 15 escolas.'
Matricula nas escolas municipais-14'. lugar, com 764 alue.los,
Numeros de escolas particulares 13 lugar com 15 escolas.
Martricula nas escolas particulares -11·, lugar. com 919 ailllnos.
Grupo Escolar: -o Grupo Escolar ANA CIDADE. com 276
alunos, coloca o Municipio em 20·. lugar, entce os 43 do Esltado,
sobre matricula fm Grupos.
NOTA:,--Os dados acima, são relativos ao ano de 1936. iI

�idade estradas estaduais que atravessam o Município, muito tem auxiliado r
o livre transito dos milhares de veículos que circulam nas estradas

Icanoinhenses,
A' Prefeitura cabe ainda. a conservação. de mais de qua

trocentos e cincoenta quÃlometros de rodovias. para que seja possi
vel a circulação da vultuosa produção das indústrias e da lavoura
de Canoinhas.

Sacrificando embora outras necessidades, aliando a realiza
ção de obras que o progresso do Município está a exigir, a ad
ministração municipal todo o possive] tem feito, para que o livre
transito das riquezas não seja interrompido. I

A Cidade de Canoinhas continua a se desenvolver, na an

sia de se transformar em uma «urbs> digna da grandeza e da im
portancia do Município do qual é séde.

A precaria situação das finanças municipais dos ultimes
anos, e a grande despeza que vêm sendo realizada com as estra
das do Municipio. têm impedido até agora, per parte da Prefeitura.
a realização dos grandes melhoramentos projetados, que visam dar
um novo e moderno aspécto á cidade jovem.

Entretanto, no proximo ano é intenção do governo muni
cipal iniciar, de fáto, esses melhoramentos, com a colocação de meios
fios, construção de passeios, jardins, melhoramento da iluminação,
etc.

Si a cidade ainda espéra a realização desses melhoramen
tos, a iniciativa particular vêm, continuadarnente, embelezando-a.

Canoinhas possue inurueios prédios modernos e elegantes.
belissima igreja matriz, ruas retas e largas que, com o pouco que
têm sido possivel ao governo realizar, como o edificio do grupo
escolar. nivelamento e arbonsação de ruas e praças, etc. dão-lhe
uma feição atraente e risonha.

E as construções de predios, os mais modernos, não cessam.

E o futuro da cidade de Canoinhas, certamente, será dos mais

brilhalttes.

A eultltra dB trigo

O futuro do Municipio de Cauoiuhas depende do desen
volvimento de sua agricultura.

E é compreendendo essa verdade, que os canoinhenses
tem aplaudido e apoiado a incremento desejado e estimulado pelos
poderes publicos, em prol da cultura do trigo e do centeio.

Em todas as zonas do lerritorio canoinhense sào vistas
culturas desses cereais, algumas de grande extensão.

Quasi todos os agricultores têm as suas pequenas lavou
ras de trigo e centeio, razão de a produção total do Municipio
atingir jà a um grande volume.

A profusa distribuição de sementes feita pelo governe,
muito tem animado aos lavradores.

A promessa da instalação de uma «Estação Experimental
do Trigo» em território canoinhense, é uma das razões que mais
tem contribuido para o entusiasmo dos canoinhenses pela salular e

patriotica «Cruzada do Trigo».
Sete moinhos, entre os quais se destaca o da firma H.

Jordan & Cia, [unciomm ininterruptamente em Canoinhas, os quais
consomem a maior parte do trigo e do centeio produzido.

A parte restante, que não é pequena, é exportado para
outros centros do Estado. principalmente para joinvile.

o rologio da Matriz

A posl�ao de �anoinh§s entre os quarenta
e treis munieipios do Estado, em 1936

Entre os melhoramentos inaugurados na cidade, destaca- se
o grande e vistoso relogio da Matriz «Cristo Rei».

Colocado no alto da torre do majestoso templo católico.
com quatro grandes mostradores de um metro e meio de diametro,
é visto perfeitamente de todos os pontos da cidade.

Para a aquisição desse relogio, que custou 15:000$000,
a Prefeitura contribuiu com 9:000$000.

Hospital de {;aridade
Outras eulturaM

Está, em construção um grande e moderno edificio, des
tinado ao hospital de caridade desta cidade.

De iniciativa do povo canoinhense, essa grande e neces

saria obra de assistencia social necessita do auxilio dos coh es

públicos, para que a conclusão do edificio e cornpra do aparelha
menta indispensavel a um hospital seja possivel.

Até agora, o Município conta apenas com estabelecimen
to hospitalar, de propriedade particular da <Cia. Lumber>, sito
em Três Barras.

Apezar de ser destinado aos operarios Q funcionarios da
Cia. Lumber, devido a bôa vontade dessa companhia, o citado
hospital têm prestado beneficios sem conta á população do Mnni-

Além do trigo e do centeio, é vultuosa a

batatas, mandioca, e promissora a de cebola.
arroz, cevada, etc. etc.

produção de
alho. aveia,milho,

alfafa,

ClplO.
Em muitas ocasiões,

dos proprietaries do referido
atendidos.

porém, a despeito da bêa vontade
hospital, os doentes não podem ser

E' portanto, uma das maiores necessidades canoinhenses, a
conclusão e aparelhamento do hespital de caridade óra em coos

truçlo, e o auxilio que o governo lhe conceder s€r;\ mais um

traço brilhante a unir o povo de Canoinhas aa operoso e honesto
governo amaI do Estado catarinense.

Servl�o de Estatistiea

Com o extraordinario progresso que vem se registrando
nos serviços nacionais de Estatistica, e, atendendo ao apelo do
Departamento de Estatística do Estado, para que com ele cola
borasse, 8 Prefeitura designou o Secretario Municipal, sr. Donato
Melim, para atender aos serviços referidos, deste Municipio.

Apezar da b8a vontade do funcionaria designado. esse

serviço não teve o desenvolvimento neressario, pois o crtado fun
cionario respondia tambem pela Seuetana Municipal.

Em vista disso, no orçamento para o exercicio vindoueo
�erá reservada uma verba destinéAda a um novo funcionario do
Municipio, que será, exclusivamente, agente municipal de estatis
tica.

A conservação das rodovia. constitue o mais seno encargo
da admini�tração.

O Municipio é cortado de estradas, em todas as direções,
.sendo o total da extensão dessas vias publicas superior a seiscentos
quilometros.

'

O governo do Estado, instalando nesta cidade a 6a. Re
sidencia da Diretoria de Estradas de Rodagem, e conservando as

Alinôr Curtes,ope.·oso
prefeito de (;alloinhas

Funeionarios
São os seguintes

Donato Melim
Üliverio V Côrte
Albino Budant
Alexandre Novak e Arnaldo
João T. Portes
Tales TrancLso

Kesh, FIscais Gerais
Fiscal de Obras Publicas
Porteiro

os Iuncienarios do Munici( in:
Secretário
Tesoureiro
Contador

Indentes distl'itais
jrJãuo Pacheco Três Barras
Joãu Peres de Lima Papanduva
João Florentino de Souza - Colonia Vieira
Augusto Gaissler Lagôa do Norte

tirva-mate

A vida industriai canoinhense é dai mais djlan�ada".:! a

sua produção canalisa plra a economia estadu li cêrca de duas de
zenas de milhares de contos de réis anualmente.

No Estado. Canl)inha" é o lv\ullicipio que mais c intribue
para a exportação para o exterior do país. pois produz a m,1I0r

parte do mate catarinense, artigo êsse que representa o maior

volume e o maior valor das exportações para o exterior.
A indústria ervateira já foi a principal fonte de vida. não

só de ':::anoinhas mas. tambem do Eetador tendo hoje ce Iido o

Seu lugar á industria madereua, em cujas atividades o Municipj)
canoinhense se destaca. pois produz, aproximadamente sessenta por
cento da produção estadoal.

A erva-mate, apesar dos esforços empregados para imp ",:

dir o seu completo aniquilamento, continúa atravessando díaj d :

ficeis, e os ervateiros de Canoinhas, que empr garam os seus r e

CU'S0S em beneficiar os seus ervais, em construir instalações pira
a pradução de artigo bom, limpo de impuresas, etc, dada a de'·
valorisação do mate e as dificuldades em sua produção, S� vêm
em situação dificil e procuram empregar suas atividades em outros

misteres, razão de a produção atual ser apenas de, mais ou menos.
40 010 das capacidades do Município.

Vultuosos capitais estão sendo
seu beneficiamento e em instalações
cheada.>

empregados em erveis, em

para a produção da <ca-

Madeitea

A hase atual -da ecemomia do Mun�cipio é a industria
madeireira.

A produção dessa ind:tstria é variada, exi.tindo o fabrico
de taboas de varios feitios e qualidades; cabos de vassouras. cal·

xas para exportação de laranjas e para outros fins, quadrinhos
para fabrico de «camas patentes», madeira laminada, moveis, ar·

tefatos de madeira. etc.
Varias dezenas de fabricas funcionam no Municipio e mi

lhares de operarias são utilisados pela grande industria.
O preç0 alto do produto, compensa os esforços dos m·

dustriais, e o comercio canoillhense se vê movimentado, e o pro·
gresso se acelera em todos os recantos do Municipio, onde 5U[-

,
<

gem varias e risonhas p0voaçóes.
O extraordinario incremento tomado pela explora'tão de

madeirar. não tem údo seguído do indispensavel reflorestei
menté do terreto[io.

Ape'lar Je, em varias zonas, onde existiam grande3 PI
nheirais, hoje a terra ser explorada para outros fins, o governo
necessita empregar sua atenção e tomar urgentes provi
dencias, no sell�ido de �er iniciado o reflorestamento, pdCa garantia
do futuro de Canoinhas e do Eslado. I

Continúa na 7a. página
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o-. Alfredo

1
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Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultorio. Rua Vitor

Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1'155

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa

_
aos

-- amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrltorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
coãiarca do Estado.

Escritorio: R. Deodoro n- J5
FONE 1.665

Florianopolis- 1938 ===

P. de -------·-1II, F"''''UiO I�!r4, do J

Rua Trajado no. 29

MEDI ,C)
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
�"'--

Tratamento do ernpaludisrno e das molesti-s da pe
le. e nervosas peJa ./lutohemotherapia

Advogado
J

.

Bayer Filho
Rua Trajano, 11

(esquina Felipe Sclnnidt)
Telefone 1.172
Residencia 1 .686

Omar Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

Palacio da Caixa Economica

ElJXJR DE NOGUEIRA

Andar Apartamento
Postal, 784

•

IImpr.,«il!lo eom flUcceS80 em to_
II- molesUas provenfentet da -

lfPhIIIt
• Impw:w",. do I!ArJ&1ÍG I

�... fERIDAS
ESPINHAS , .

ULCERAS ,1

ECZEMAS
MANCHAS DA PflLl
Df-RTHROS
fLORES BRANCAS'
(-1HEUMÁTISMO
SCROPHULAS

SYPHlllTlC\J
" Ilniilm8Dt... a.r4q
'" atioeçOal 0$ ...

Ii("''''l '".j;S1IJ'l� ..- "Ja ..

',UAVARIA·!
.-

1
_ MIlhM81l de cnndol (':'

��la!C�!:. DEPUUTIVI...

AdvogadQ

I RUá Trajano, rr 1 sobraão I
I Telephone ,:_1548 ICUNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da

Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas cornpllcaçõesc
Cifra Insulinlca da magreza- Regimens

obesidades, diabetes e molestias da nutrição

D,... Miguel
BoabaicJ

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderne das
moles/ias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
1 elefone, J 595

Res. Hotel Gloría-Fone 1333
, Consultas das 13 ás 16 hrs,

. -
. -.

-I
I Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direíto

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

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

Irnbituba
Rio 5rande

Pelotas e

Porto Alegre

E,p.Ciallll:ar�� clrurgl. ..
Para o Norte

..•

[.
. ". .

Para o Sul

- .. "'_

alta cirurgia, ginaecologia .• (do� _

enças das senhoras) e partos,
ãilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidliiiiiiliíiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii.iíiiiiiiiiiiiiii-=-iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

..

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;,_

cirurgia do sistema nervoso e Fretes de cargueiro:operações de plastice

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e. das 1 O ás I 2 e

das I 5 ás i 6 1 12 horas.
TElEF. 1.285

e Paquete ITAGlBA sairá á 27 do cor.. f) Paquete I TATINGA 3'ailil á 29 do
rente para: corente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

RESIDENCIA-l<ua Este- Vitória, Baía, Maceió,
I

ves [uníor N. 26 Recife e Cabeaelo

I II Cargas e passageiros para os clemais!por-
__

T�lEF. 1.131 .

I tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

I AV·5o Recebe-se cargas e encomendas até a �espera dasjsaldas do� paquetes

I
.

--I'
I e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a"

I testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens daDr Aderbal R. Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-da Silva menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 sss. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3-(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

I Para mais informações com o Agente
I, J. SANTOS CARDOS-O

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

:' Advogado
P. 15 de Novembro,) sob.

Fones 1631 e 1290

•
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Dr. S á li I o Ramos
Especialista em mo/estias do aparelho gen.to urtna
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex Asssterue do serviço d, cirurgiae

�.� ginecologia do Prof. Brandão Filho.

I� Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do

I'
Rio.

';� Ex- Sub Diretor d., SeI viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.

� Curso e prática especialisada em Urologia.
�l Medico do Serviço de Higiene Pré ,Natal do D. S. P.

I
do C. S. de Florianopofís.

Doenças de senhoras. Urologia

I,"',
Partos e Cirurgia.

Consultoria e Residencia á Rua Visconde de OlHO Pre
to, n'. II - Tel.-I009 -FLORIANOPOLlS.

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

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

quinta ..feira
4 de agosto

Vfsta BEM SEUS

FIOl Ianopolís, -1936
-------------------------

PRE 8Sociedade de Assistencia
-_. __ .. - .. _. --- ---- . __ ._.

lazaros e Combate á

Sta.
aos

,Lepra em
--------------

Balancete d. mês de ,'uoho de 1938

6 Recebido da prof. Antonieta de
Barros pela venda de 60
exemplares do li 'Iro «Farra

pos de I déas»
« Remessa da Secção de Laguna
7 Subvenção mens õl da Prefeitu

ra Municipal de Florianopolis
10 ConlribtJição de UI11 anônimo

IIIt!\DWl!i\II 17 Mensalidade dos socios de

I Floria�opolis cO,rrespondentes

1-'�������""!!"'��_�tM�I.�_��_�==����&""���1I
ao mes de MaIo

I'
..

11« Comi�são paga á cobradora

I Curso dD. Maqu;n�s e Pilotagem 1« D�spendido ,com ,aqui�jç::.o, no

t'. I li! I

I' RIO de JaneIro, ue diversos ob-

jt'tos para a «Festa dos Moinhos»

120 MensalIdades dos socios de S.

r
José e Palhoça �ntfegues. pelas
sras. Amelita Richard da Rocha
e Conceição Coimbra

I 1« Diversas despêsas para a «Fes-
OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

ta dos rv10inhos»
m,'

EULAMPIO DOS REIS VALE

11127 R !:'d d f M
. 1\,

U LARGO 13 DE MAIO, 41 ece -'I o d pro. ana wia-

II
FLORIANOPOLIS II

dalena Moura Ferro pela ven-

da de um exemplar do livro
_iíiiiõiii__iiiiiiiiiii ;iíiiiiiiiiiiiiiiiii� «Farrapos Ideás»

« Di versas despesas. para a «Fes-
ta dos Moinhos»

30 Compra de um livro de cheques

I .«
Saldo para balanço

I

I Saldo do mês de
Junho S.E: ou O. Rs. 3: 184$00(1

Catarina

RECEITA

610$000
707$000

Jô6$lOO
1 :000$000

845$000
84$500

I

150$0001
80$400

39$000
I

100$000

50$000
1$000

3:184$000

3:508$5003:508$500

DemoDstl"lu}ão do sal•• geral

I
I
I

I Saldo total em 30 de Junho de 1938 S.E. ou O. Rs. 159:862$400
IFlorianopoiis, 30 de Junho de 1938

r Visto
CAJ�MEM L. COLONIA

Depüsitado no Banco Popular
e Agricola, á prazo fixo
Idem no Banco Na,cional do
Comercio, idem
Idem no mesmo Banco. á disposição
Em Caixa

Presic!ent,�

50:000$000

106:678$400
3: 1�4$000

50$000

A Tesouseira
MARIA LUIZI\ HOFfMANN

Coneertos e limpezaCARTAZES
DO DIA

'ODEON" o lideI" dos
einemas

PROGRAMAS DE HOJE:
A'S 7.30 HORAS:
Em última exibição
Um drama [ortissimo com

I Henry Fonda, Margaret Lindsay
I e Pat O'Brien

ALTA TENSÃO.
Preço- 1 $000.

CINES COROADOS
REX, às 7,30 horas:
MOCIDADE GLORIOSA,

com Jimmy Qurant e Joan Perry.
Preço -1$500.

ROYA!...-,
FESTIVAL P R o'-P R E ..

VENTORIO. 1--------

de maquinas de escrever,
rádios e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra rr 66

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor d& Maternidade:
Medico cio Hospital

(Curso de especializaç o em

jnolesties de senhoras)
J

Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde --' Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Orlanào Si lua
Oàete Amaral
He:õlor rlmaca:
Orquestra de Dansos
Raoamés e a Ali 5tars
Regional àe Dante tlomoro
Eàuarào Pctcriê e sua Típica CorrIenfi15
Romeu Bhipslnan com a ',.'rquestl' ÓV

Concertos

Abertura mm VOZES NOVAS. elzrne. 'os
estreiantes no raàio.

Programa diurno

De 615. ás 17.30 horas

I
I -

I

A's horas certas, [or-nals falaaos cor. nu'

li cios em primeira moo, forneClclas
pela A NOITt:., e oh:rla àa ';JSO

Buirnarã.s Llàa .• a\:,�nda t't wll�

teria i:: rzae, 01.

['1'519,.::0 • CTleLODlf�5 W--lIVf:'R5i1l5·
ofdla õa fURD mOTOR COmPAI--IY

A's Z1:30 ('At-iCÃO DO DIli - - Escrita
e Interpr-eroóu por Lcrncrftn e t:s.(Ibo,
uma oferta ao casa

õ

e louças "0

DRAGÃO.

A's�ZZ,OO - O TEATRO EM CASA - Apre·
seutc a cornéõlc em 3 atos aIO ('orlas
m eàina, Idolos de Barro, na inter
pretação cc ... I'ic, àrz,,('o'lléCl/.5 õc 1",0-

,

cional ". ',"_�,j,':!tt�,;����,��.1
A'seZ3 hs. CLUB DOS fOHTflSmAS •

"'>' _, com Lcrncrtlne Babo.

5peaRers ae sluàio: Celso 6uimarães e

Oõuvctõo l'ozzi
:f___ �

Amanhã - Almirante, Sob Lcz», Huno Ro
lanà, mouro ae Otluelr-c, Alzirinha
('amargo, Irmãos .Tupcjós,

- A IN' m',
fi M Ti

A dança não é divertimento privCl
tivo da gente moça. Tambem 08

velhos podem dançar, desde que e

façam com distincção e elegancia.
'

Isto é sempre possivel 6 ve!hic.
ac.díc, livre de dores e achaques, Gl

mór parte das vezes provenientes
do mau funccionamento dos rins.

�
O tratamento opportuno do appa
relho renal com os comprimidos d.

� �
HELMITOL de Bayer asseguram
esse estado hygidu que é a maior
felicidade que os velhos podem'
aspirar, HE LM I T OL é agradavel

SI OS RINS V�O �EM de tomar, pois tem o gosto de um<a .

A SAUDE E BOA saborosa limonada. )

() flELMITOLfB
-

-MIl.

FILHOS

.nr'-------------------
,

esquina da Traja t», RMa Conselheiro Mafra

Lindas e graciosas confecções para meninas "" garôlos só

na A CAP��:torAL-

•

-
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A I PRODIGIO, significa
MtLA GRE

MILAGRE significa

I �DAIRLAUTB

1fJ. �1f)1 �ZA A DO ASIf:!UCA�A>""c,Pt ,�" .

c �. rJY -";;.'
N;�I1;:J'''�AI:����M�;;''.�.I\;���M�",,,,�=---��,.tai1It;;;:;��;;;;���1!A:';til

/\' parle 38 opiniões técnicas dos vários médicos enl revi -

1II!-��-��m�IIIiII_�����_��.�a""".""'�������...�.,�-��'�_�=�=�_���.IIIII_ _ _ ........,.

! ,'(1<:; sobre o assunto, Iodas uniformes no proclamar a snu ince-r-

A
-

VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
1, -tavel excelencia na economia organica do indix i.ln o, 1\ que de

-

.

J A I R O _C 1\ L L �...2__.:_r.�_1I' ais valioso se tem escrito em t ôrno da propaganda a favor ('O "'-=�����JII-����.��IIII�������-'--' _* _ __�...:'",

I -i.ior consumo do 8S�!1Car no Brnsil se encerra no nrtit,;o in: ;111la('o
/\ CAMPA1\HA DO ASS(_]CAH da autoria do !'I'. Àdalgico L!I- pletar sua liberdade económica; e Pernambuco neates'ultimos tem- dirá logo sorrindo: que produto
! -rnbo e publicado no DIARIO DE PERNAMBUCO de 10 <:0

pos vae acertadamente seguindo-lhe as pegadas, ambos seguros de ALUGA-SE uma esplendida sala maravilhoso I
( ri ente.

. .. " A •
assim trabalharem para a grandesa do Brasil. para escritorio, com 2 janelas,

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

Co�. a J'csp�nsablIHlaQe dos dois cargos _POI' ele ora exerci- Num país de tão vasta extensão territorial como o nosso, nos altos da Livraria Moelerna,
V d

um lUO(', s (Secretário da Fazenda r Delegado do Instituto do A�suGar. el a simples abolição de barreiras
..
interestaduaes não resolve o proble- de Pedro Xavier & Cia. en e ..se toro In-

('11 Alcool em Pernanibuco) quebrou o sr. Luhambo () ritmo da ma economico de suas Unidades. Tratar na mesma Livraria.
I

forma'

(':llllpanha des:a pr()pfJ�anda, que, �e vinha basear_:.do até- ('lI.lão Da Cada Estade tem o dever de produzir dos generos de pri- ......_._ ... ,��..--.-Hmples elevação do índice demográfico da ropll�açao campe;ma, ao meira necessidade pelo menos o quanto baste para o seu consumo
------

IIf" clarar com eS�,ra�h�vel fJ'anqu,e���que a q�es\�I:,) (�,o rr.aior consu- interno, certos de que elo outro lado do Atlantico dezenas de nações
f' :1 d�",8SSllC?r E U,MA QUES1AO DE I m:'.�o.

. . »Ó:» superpovoadas aspiram H aquisição do excesso de nossa produção. ....... I�, ��,.$::: E nos, que
_Jvwlhnm]os acof�Ptanhanel? com C�A rn.JUls DSllmAJI� '�OlCSO Si querem, pois, os usineiros penambucanos fazer sincera e �.

II �ere,se f'S38 cruzaua .evRf a a e.el o �traves a �a�"e>l <lOS ,

.\J_
: I patriotica propaganda do assucar em favor da economia nacional,

/ �SOCIApOS desse gigante do jornalismo brasileiro, que .e AS:_lS I devem dentro do mesmo programa ora desenvolvido juntar todos
�,.haleaubl'land, .aguardavamos e._xata.mente que e��a manif'estação ] os seus esforços no sentido de serem abolidas ao mesmo tempo a
( acordante partisse de uma peSSC9a vinculada aos mtere.scs ecollci-' quelas odiosas restrições que lhe vem entravando produção e con-
I icos de meu Estado, afim de em tôrno do mesmo assunto tecer Isu�o' DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
t..mbem alguns oportunos comentários. I

.

PEDRO CALLADO CONSULTORIO-EUA TRAJANO 17 SOB.
Ora essu intensa propaganda feita em favor do maio!' C011- �a•••••••••••e»•••••s••••••••••O•••O••O•••••••O••••O" DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

sumo do as�ucal ha de estar fazen:lo mui.tos leitores indifere�tes ao : '�I RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
I .sunto suporem tratar-se de uma induetria em superprodução, com : •

di 131rir cks estagnados nos depósitos do Instituto e das fábricas. Isso: I' ona
QJ I FONE 1450

r 50 é. porém, exato. E, para demonstrá-lo, sirvo me dos algarismos : li I Atende chamados a qualquer hora dia e noitedo anuario daquele departamento relativo ao ano de 19:�6. $ : "11

N esse ano a produção do assucar foi em I (lodo o país de : II] t.�80.198 sacos de 60 kg; a exportação 'para o estranjeiro atingiu: Companhia de Seguros: =E-������������-���-��''''''''''''''��.�'���-�-��-���
f Iltao a 1.448.197 sacos, tendo sido dado a consumo dentro do :: III I Ij.uís o saldo de 10.232,001 sacos, ou seia, 61.3920.060 kg, que,.: ..

d T Ih:1 C nhla de Seg1uros(.�vidid?s por 4,0.000.000. de habi,lnnie,., dão uma p:'l'c:-nlage'11 de: deACIdentes e raba o:'
I

ompa I u
c -rca oe ,22 kg .. por habltant_e. Em Pernambuco, P:'lOclpal centro • : "5 t C t

· "
J .odutor do artigo, a produçao nesse mesmo ano Ioi de '1,A59.297,: Capital Subscrito • 1.000�OOO$OOO:, an a a arlna
�'cos; a exportação para o estranjeiro e outros Estados foi de .. , .... -!: Capital Realizado 500:000$000 _I
,',J65.126 sacos, ficando apenas o saldo de 294.171 sacos, ou seja, • Reservas em 1937 619:949$600 II (S -t- t t)• �.650,260 kg, que, divididos por 3.000.000 habitantes, dão urna : Receifl:a 1110 exercido de 1937 1.832:462$800 o i eguros man ,Imos e erres res
r.iédia de (5 kg, 800) ou 6 kg per capita. I : I

Como se vê, êsses algarismo", estão a provar com exube·: Shdstros pagos até Dezembro
.:

r-meia que mes�o dent�o, de seu mail!r. cp?tro de produção a in-: de 1937 •• 870:216$800 I
( ustria nsaucareira continua sendo delicitaria para o consumo inter-I

ê

Valores do Ativo em 1937 1.288:801$100 e
no do país, : :

Si estamos, pois, em regi�en de sub. pr.odução, qll�l a real : D I R E T O R I A :
j lwlidade dessa campanha, qlle vem sendo dmgIda com tao rara : Dr, O,car Berardo Carneiro da Cunha _ Presidente--- •
J dbilidade, apenas em tôrno de seu consumo � : Comerciante e Tndustrial. :

A fOssa pergunta responde com uma justa ac\vert"nria o sr. • Dr. João Cleopbas de Oiíveira __ Diretor _ Comer- !}. Lubambo, ao declarar em seu artir.:o que q) INTERESSE RE-: ciante e Industrial. II
I IONAL NO CASO DEVE SER VISTO COMO UMA SIMPLEP, : Dr. João Carlos Machado _ Diretor _ Advogado. :
] ARTE DE TODO, QUE E' A ECONOMIA NACIONAL». E: Dr. Fred('rico Dahne - Diretor _ Comerciant.e e lu- :
f"sse tudo. Realmente, enquanto Pernambueo desdobra a bandeira,: dcst.rial. •
f c'Isa inegavelmente bela cruzuda pró maior consumo de assucar:: Augusto Frederico Sc�midt _ Diretor- Comerciante. :
] () Brasil, esquece que desde 1929 vÊm reclamando e obtendo uma e Séde Rao de Janeiro. :
) ,orrressi va elevação de seu preço, que de 24$000 já alcançou o : CD

• flcial de 48$000-; que em 193·1, conseguiu por intermedio do Insti-.: Agente Geral para o Estado :
tuto do Assucar e do Alcoolofôsse decrútada não só a limitação de ® H A V I L A :
f :a produção em todos os Estadc'. como ainda a proíbição da! li' •

,
]"ontagem de qualquer novo engenho de aS��Icar; e que, em, 1936. Rua Conselheiro M ir '41 B Fio· o�olis:

\ H� opunha apoia�o em sua bancada federal a transferellCla (SImples : a a, ,
-

flan.... ==
ces!ocação) de uma uzina daquele. Estado para o do Paraná, : : ..

Ha dêsse modo um verdadeIro paradoxo nessas duas antago-,
] icas atitudes, o qual permaneceria nas sombras de um ruisterio,!

í � i a elevação gradual e progressiva do preço do aSRucar d�tern:lÍna- i

(;1) pelo proprio Instituto não o desvendasse aos olhos e mteh;;en
(;1) dos menos conhecedores do assunto.

Sou tambem pernambucaflo; e, enquanto não transpuz as
.

f canteiras de meu Estado natal, mantive-me dentro dêsse pernicio· I

� .) regionalismo, que até o advento do novo t'�gimen vin�a se con�titu- ,

i lido lima das causas embaraçantes da evoluçao economICa e soclal do
I

Brasil.

J

ObserYa�do, porém, neste outro Estado onde estou servin

('O ha cêrca de quatro anos, a influencia dêsse mesmo regionalismo
T ernicioFo, é que me tornei verda?eiramente brasileiro;. e �omecei
8 estudar e compreender a exten�ao dos problemas n?ClOnal�, ser?
pre postos em equação nas vesperas d;JS �randes pleIt(Js eleIt�r31s,
mas nunca resolvidos, ante a sistematIca dIvergencIa, que os lote

ll'sses regionais lhes opunham, com desamoravel sacrificio do inte

lesse coletivo da patria unida.
Daí o poder sem nenhum constrangi�ento ,censurar �sse

mascaramento de um monopolio,. qu�1 o da mdustna
_ assucflreIr�,

que vem prejudicando aos demals Estadoi' da Federaf;aG, sem SI

quer li compensação �e rlu�adoura� vantagens a?sseus com��nent�s,
fi dpfensores, Prova dISSO sao 08 constRntes pedidos de auxlhos fe�
tos p�la lavoura pernambucana. a_os po�eres públ_icos, mesmo depoIs
da conquista de todas as restnçoes a�lma menclO?adas. !

Argumentando em, falso co� um. sl�peravIt a�ual de , , .

!'.OOO.OOO de saco�, que 'lomel'lte terao eXistId.), por efeito de reten

ção voluntaria á busca de mais altos preços, fere en�retanto com

mão firme o sr, Adalgiso Lubando o ámago da que!tao, ao preco

nizar que «si o assucar fino fosse retalhado no ser�a0 a preço de

('oncurrencia áqueles outros produtos (as�mcar baIXO e rapadura),
teriamos assegurado um aumento de cêrca de 40% no consumo do,
llssucar no país », E logo em seguida avança aos produtores o con- I

salho salutar de um DUMPING, a t,itulo de propag�nda, ,
I

R8salta nessas expressões a smcendade d.o fmanClsta, maIl
amolecida na aplicação <:laqueIe falso argumento, SImplesmente para;

lIão se esbarrondar de chofre cont�a a força do, tr�st do assucar,

Irepresentando na conjugação dos llltere8ses reglOnaIs de Pernam

buno, Campos e São Paulo, E tanto m,ais sincera e a�ertada q��,
á vista do que ora deixou exposto, apolando nos al�ansmo� �tIh- \

sado!'! pelo Instituto em seus Anuanos, li verdadeira, crIterIOsa, I�;an e propriamente economica propaganda_ do as�uca� no Brasel

deve ser dIrigida em favor de sua produçao e nao amda de seu

consumo,
, 'd I

'

d
.

E para �i1se objetivo a primeIra medI a a p eltear everIa

ler a revogaçã.o do decreto, que proíbiu desde 1934 a �ontagem d.e
novas fabricas no territorio nacional; a s�gunda d�v�na ser a h

herdade de produção até que fosse ,atingido. o coeflCie�te do con

sumo normal do produção; e a terCeIra deveria ser a �alXa. do �eu
preço ao limite máximo do determinado em 1930, Si maIS baIXO

não podesse ser,
,_

Ao Instituto, que na parte referen.te ao. assucar vem ?e
sempenhabdo simples função de orgão de fllla?Clamento e excluslva IdefesR do trust acima denunciado, reservar-se-Ia dentro das normas

do Estado-Novo 0 controle da distribuição do pr<:duto entre os

Estadoíl ainda deficitarioB, hem como o da exportaçao para o es

tral'ljeiro, de modo a não ser prejudicr.da a percentagem do consu-

, mo interno,
I'

. , , (
Propagar o consumo do assucar sem e Imlllar preyiam�nte

AS medidas de restriçã0 existentes é fazer campanha regIOnahsta,
impatriotica e, por�anto, antI-Bacional. .

Cada dia que passa intensifica São �aulo o dese�volvlmen
to de suas industrias agricolas e manufaturelfa, de maneIra a com-

GAZ T
usando o creme

CHARLAUTH

MEDIt;o OPERADOR

Fundada em 15 de Julho de 19:-18

Encerramento da subscrição de ações.
Valor-200$OOO--

A Companhia SANTA CATARINA avisa aos inte
ressado .. , 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, nilo será atendido nenhum intt:res

sado na aquisição das respectivas ações,

FLORIANOPOLIS, em 17 de Julho de 1938.

INFOHMAÇÕES-Praça 15 de Novembro n. 23-1' andar,

DIRETORES PROVISORIOS - Dr. Claribalte GaIvão e

C:::Jronel Pedro Lopes Vieira,
I
I

1 -

FLOBIANOPOLIS

TAPEÇARIAS Tão importante é o pro
blema da alimentação racio,
nal do povo, que a maíorLt
dos grandes paises criou e

mantêm institutos especiais
para ser estudado o valor
alimenticio dos generoso Na
época atual nãp mais Se

pódc admitir o alheiamento
nem o empirismo no tocante
aos problemas de higierie e

de economia alimentar" por
que sôbre eles rep�)ltsa a

existencia das coletividades.
Os estudos nesses institutos
tambem visam encontrar as
melhores fonte:.; de abasteci
mento, de acôrdo com as

preferencias dos habitantes
das c.iiversas regiões do pais.
Em relação aos individuo�,
os institutos incumbem-:_,,�
de "ensinar a comer" de
,maneira pratica. Ao contr,l
rio do que se supõe, bem
poucas pessôa 5 sabem se
alimentar. E é por isto qUe
se encontram todos dispep
ticos necessitados de dip'es
tivos, sobretudü de acido
clorídrico, No caso de deU
ciencia deste acido, (:P que é -

cOlTIullissirno, recomenda-se
modernamente. I) Acidol·PelJ
sina, comprimidos da Casa
B'aier.

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

.
'

Par� todas
qualidadesTapetes ,

Veludos
Gobeleins

Cortinas
Stores

Tapetes Service Bond,,_. Passadei
ras linoleum,.-rPor preços e stock

Vistosnunca

preços sell1PeçalD
1#

C0l11prOlD1SsoS

MOVEIS
".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná ����2������t_:iJ:J�1
� p

�� NORBERTO DOMIN- �� GOS DA SILVA i
� e �
'�MerCêdes Vieira da �� Snva �L �
� comunicam aos parentes e �
ij pess?as de suas relações o 'ir� �,ascimento de sua filha ��
�� I herezinha, I�

I � Fpolis 23 de julho de 1938 �
�

. ��r..���].�'-������d

Represc·ntantes nesta capital

MACHADO Cía.
Rua PintoJoiío �aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flte....SEN TANTES E

CARL.OS
Matriz

•

U m a s
BOSCH

DEP()SI'-ARIOS Erv� S"f"A .. CATIlARINA

I-tOEPCKE
FLORIAIIOPOllS

.... '" m.l. ba...t., por... ,.

......holl" GIl, mlllntl. Filiais em:
__ I..... - ti. tlllIII .II'J'M fi ..a..lo. 1II0n. Gamban....

•__1 que 'D�liI'" oO;-'lIf>ome tu.tQrla (2,5 .l1li11.)
ÂmmOl>""'lS. durabl".hl".

•

IIfI061dôla tlim toda. _

CIll:8W. do rlNllll.

SI.menaM, Cruzeiro do Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisco da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarãa

-������_.,�--� ������ --=-=.----- ".- .. ���

_dolar SChWS§'lª � A Favo.' rita �.
lnderefO Telegr.. DOLa �

- Caixa Postal, 32 Illi .
. I

5. FRANCISCO DO SUL-STA. CATARINA -------- ��
II�_ �fi�AGENCIA DE VAPORES � , �eQiiípanbia Salinas Perynas=-Rio ��

Ptir.g Torres & Cia, Limitada -Rio E 'TI lote r ia a sua favo r i ta &�
Navegação Brasileira Limitada-Rio ��Navegação Cabofríense Ltda.--Cabo Frío

IVandenbrando& Cia.--Santos Rua Felipe Schmltd n' 7 e 17 a !
VIAQENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO I

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS. N C) Estreito Perita d. Leal
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, díréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

lotarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de

t,c)das as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

lóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
_pQrtQ do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

Recebe cargas de ímportaçãe]do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redesnacho para
as praças do interior

a.svlo DA E. DE FERRO ARMAZEM P'ROPRIO

p * !WRV!ÇO o;.��i�!.I�?l R::L�?;-:A�SoS MODICOS
«

DECUTA TO�AS AS OPERAÇOES BANCARIAS

••"tlU.S Bl (leRRMPOND1ZNTPJS ltV,rrODO G PAU!
."CU I.OCAL RUA TRAJANO, No 1&

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Jep. iOm Jur,s (COtYIE�CIAL SEM LIMITE) 2� ara
)ep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
'ep. populares (idem de 10:000$) 4� ala
.c.p, de aviso prévio (de qnalsquer quantias, com retiradas tam

:,{�:.�, bem de quaisquer ímportandas),
çom aviso prévio de 30:dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias •

�"""""'"-�
DJ!tl,fiS'fr0S A PRAZO--FIXO:

I
1'0 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

»i
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses :5% :�_4: �f�
m Sujeito ao "sêle proporcional.

A INS.TAL AlDORA' D ��, [<l.1 i
...OBI At. ""'0- [,1m �,Expediente:' das 10r,ás 12 .eidas 14 ás �15 horas � n nn

i d fAos sabados: das 10 ás 11,30 horas POLIS, possue sempre grande stock de materiais

�" Endereço: telegrafico::;'í SATELLITE elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos
.

; TELEFONE 1.114 sepeciais para revendedores.

..................� ��i� �
---- ��.�.�-�-�j�.��;�-� �--��.:==�.���--�----�----..�----

Banco do Brasil
Capital

FaRdo de reserva

10G.000:000$000
'259.748:100$000

<;a;c..... ·7-
.... '

-

B I L H II: T IE�S

Federal e Santa Catarína

�NOg CLA.SSIC05 ENVELOPES FECHADOSjiI

v .,' ii 4"";j!'!'· __ -" ...._.,..

De F'aml2l Muntils' I

�ÀRAE��ttLAÇ5�Z. ��ÇA E ÂN·
TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM
•

Formidavl! !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

nhecer nO::;S08 preços e condíçães de venda.
Liç@es de bordados gratís

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

Rua'iConselheirn Mafra, 66
...

FLORIANOPOLIS

A Casa Miscelanea
--·�-----_"""r�.�",_--, ,----- _-;I', -�,

não precisa de reclame. visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA.JANO N. e
Florlanop,_ -_

A Elvtrtco
A ELETRICA

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEr,fI COMPETIDORES NA PRAÇA .

. MATERIA!S ELETRICOS, LU"TRES E ABAT
]OURS ELEGANTES E MODERNOS

, NOVIDADES.! VISITEM A Ele'tr.-1f't3Rua Joio Pinto n. 14 ...

ACABA DE REC:t.BER UM FINISSIMO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO- !\R rIGO CARANTIDO

1iliiiiiMí'iW?TWSW7fWj[b
.

ÕJiC. &. i1iiiTliEm

Motocicletas

NSU .. BM.W - -Triurnph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -

.

Opel" Bauer
Rad ias: ... American-Bosch e Los

we-Opta
Moteres: -ILO para bicicletas e motocicletas.

para iluminação de cf.l.sas.-Elpo-E
clípse=Evenrude para botes,

A_55.rios: =para blclcletas e motocicletas.

lmport�d�res - Distribuidores

João Prosdocimo & Filhos
ICuritiba � Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ramo] estabelecida
ha vinte e cinco anos.

f·· '
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i Botafogo Infantil Catarinense
I Futebol Clube

®j 152: 1 03$000, 1

, No proximo exercicio, a Prefeitura iniciará o resgate de I Fundado em l: de julho do corrente, e composto de jovens
cooperam, larnbern para [) d ,!"I1- II apólices dessa d.vida, por meio de sorteios. ativos e empreendedores com os quais se compõe, é de esperar que

N(,� ultimas anos, a começar na administração do sr. E'ni- i esta sociedade, hei de se representar invejável entre as demais da

2 v>rwjâri;1S. 2 fabricas de' ga-Ilio, �it2.mann, en�f[lleS sacrifici_o: íem ff',ito o Muni::ipio, ,de Ca- I Capital d� E,st�do. A'
'

rnainlv)'; d� trigo, 2 torreleçõ-« I n�m:-�, para h�Uldaf a SUl divida passl va 1 que tanto dificulta ,a I. E �llSter, Iemb�ar qU,e ,ele possue bem,�elmeados, bem co

C<lr:l'nel )S, 2 de palhões e va'l admmtsteação, lm�edlOda a realisação de obras �e grande necessi- llorl�as, as vHt�des moreis e cívicas. d� seus dirigentes, que deve�
Idade m8S que exigem grandes verbas orçarr'entanas para a sua de- servir de padrã« a, todos os sportmans. Escolhend? �ara seu pre�l"
I tivação,

, ,

dente o. sr. sub-�ficlal JOãO_Gomes ,Cr�7. e para técnico o, sr. oficial
! Com titules vencidos e sem recursos para resgataI-os, l'ão Pergenhoo Pereira Gmmaraes, contribuindo ambos desta forma para

Matrichlls I seria, sconsel' avel �o Municipio lançar ainda mão de emprestámos, o progresso e a luz do Iuteból catarinense.

F"minma Total i para aterider ás suas necessidades, O clube, possúe dois quadros: A e B, assim descriminados:

I Sem finanças sadias não se pode engrandecer a um Mu-
1,607 i nicipio, nem dotal o de obras de vulto.
686 I Entretanto á custa d� grandes sacriíicios, além de uma

341 I perfeita continuidade administrativa seguida nesse sentido depois de
858 i 1930 as finanças canoinhenses, apesar de ainda não serem bôas,
280 i pois existe ainda a divida de 165:687$080, são ás mais premis- Valmor

I
r,

7721
scras,

». D<!ntro de alguns anos, si for seguida a atual orientação,
! a Prefeitura conoinhense poderá realisar e pagar as obras de que I
tanto necessita u L'l\u!1icipio, pois disporá de bôas finanças, com a

extinção de sua divida passiva.

NURBUR.GRING, 28-Uma multidão calculada aproxi-
P

. • madamente em 350,808 pessôas, assistiu a disputa do Grailcle Pre·
Os esforços diq_;endidos çlflos govnn05 do E,t.:Ido e do . atrlmOUlo

AI hI!. mio da eman a, no qual tomaram parte as mais alarnadas marcas

Município têm produzido bom resultado, e fi matricula total de d I .J

- ..
.

. 1 E 1937 "r 'd d M
,'.

f'
í e automove no mundo, destacando-se Mercedes-8eol Auto· Union

: lunos, das esc(;l"s situadas \ m : fr!topn canoinh-nse, erc.vou-se a! m ,o patnmorno iqu: o o urnc-pro OI au-I Alf R D I h D IM· di
,

3772 ime'nlad" ern 77:788$610,atingindo ° sel! total a 194:756$382.: a- omeu, ea aye, �age, asseran e iversas ,outras .

•

>J.
•

A " f t J , II a J� " in I L'Ç�O oor Ul�l I
�M& • 4 au Na 1I11III""4 kMAW II Volantes dos mais famosos ocupavam as direções de seus

. .

p�sar G(�"e con (,1 .".1)[ re>.!. C;"" -. I S f ,c1 r'.' ,v

Agradecimento IF ESTA DO i possantes bolirlos na esperança de arrebatar as primeiras colocações.
eJ{.be moda a creaçao de num, 101;0. (�<..01í:.ls, pOIS, (Xl�t,!TI VéHl8'

, ; 'A' AI h b di' is doi d
.

d
, , ,. 'd '

I
I eman a cou e a up a conquIsta, pOIS OIS os seus mais es-

zunas do MUOlClpW, cor,· Wf\ndf-' nUI-r;,",O de ('Jlapças em ! doe l d I R' h d S H L
"

d
, "b I

.

I
. SENHOR

.. taca os vo ante.s, IC ar eaman e erman ang, pllotan o carros

e,cLJar, que amd" Jt:c!aífléll1J (l fa ta de e�ta ,eClmentos esco ares,

I Ao com,)l ür o t<"reeiro mês M d 8 I l' 2' I
.

. I" r (; .erce ,�s- eoz, co ocaram-se em e uJares, respectivamente.
Nos quadro8 demem!ratlvcs constantes nas pagmas segum-· d t _ 'f 1 I 'd b

o
,

.

'

d
' e ratamento, entranda na ase Bom Jesus �amentave ael ente, entretanto, mu ou ao grande az do ale1tomobl-

l ã d monstra dos c',m fi elcqut:'l\c1a os numeras os progres-j J b'" '.'"

s, s o e." '.,
.

,

, _' b
' !

oe resla eleclCJlento, sem que ate llsmo alemão .Vlanfred von Branchltscb, a oportumdade de conqUistar
. o' do MumclplO de Canolnhas no setc,r ria Iil'u-uçao J.:u hca, e d t h

' ..

J d d
"

, ,

, , .

h d _ I
a presente ata se en a regls- a pflmelfa co ocação a gran e prova, o que então garantIrIa para

" sucesso da campanha em que oe acbam empen a ,os os 9.0Vcr t J 1 . r - Celebrando"se no dia 7 de f b' M d B ,," I 'fi
,

. ,
", 1 ", ,ra o qua quer comp lcnçao, a a fica erce es- enz as tres primeiras c assl cações.

105 do Estado e do MUOlClplO, pala que �eF� mlnlstraoa a ms' I

cumpro o mais indeclinavel de- agosto vindouro, na igreJ'a da T d B h't h 'd 16 lt 'I t d
d I

.

' eo o ranc I sc percúrrt o vo as pi o an o sempre a
-

todos que e a "lêCe'sllaJcm

I d 'd 'bl' d V d O d 3 S F dl[U�aOa'" . ver e Vlf e pu ICO, agra e- eneran a r em a. . ran -

vanguarda a grande prQva, ttve neces�idade de abastecer-se dt!
cer ao exmo, sr. dr.. Paulo Ra- cisco, a festa d:J Senhor Bom gazolína. Ao fal,ê-lo no entanto, seu carro foi prêso de violento fogo,

-.rovas Eseolas d 1 J
. . .

n I �0S a extrema eOlcaçã,o ,e 50- esus, a� novenas terão IOICIO no que o impeàiu de conquistar uma, vitória certa, quando apenas fal,
II C tud t d dia 30 do corrente, ás 19 ho- I 'G d P

.

d 11.1 h
,

1 _, e com que me assls lU u· tavam quatro vo tas para termmar o ran e remlo a � emall a.

/) Além do� estabelecimentos dt" eosino que já eXI tlàm

nd,,) i 'ante todo êsse tempo, e cnal!e- r'lS, respectivamente em prepara'
'

tv1unicipio, mais novoe escolas ruraiô foram creadas no ano é Iler sua alta proficiencia, ma!s çiio á essa tradicional ceremonia, AfastadO Ortiga, Veloso e Morais.

1937, sendo 3 municipais e 6 estad,u�i�. ,
uma vez comprovada, no trata- que terminará com missa solene, § único: Resolveram espulsar

As escolas creadas pelo MumclplO feram locahzadan em
mento du,n edema super-agudo ós 9 da manhã de domingo 7 um C rack o sr. Antonio Salum do quadro

Rio crAreia de Cima, Sonetes, e �ampo das Moç�s (vaga). do pulmão, desvelando:�e �m de agosto e benção ás 19 horas. dos casados por ter jogado do-

.

l\s erea,das pelo Estado f�nclOnam �ro Lago� do Norte cuidados ,=!uando, ao enconlrar- O abaixo assim,do, convida, mingo tio primeiro do Aval.

(f ) V I I C I a Vieira «(amenIna) L1goa do Sul

I' t d '- f'" Salum deiXOU o qu.adr,o do. I Perderam, pOI'S, os casados um
emtnma. alO 105, � onl , ,.

"
me agormzaote, empregou, com a o os os umaos e leis a com- ,

C I 'O V rde e "')ancho Grande I A' A' 1 f 'd t
casados. Sabe-se que fOI feita uma esforcado elemento dos nlal'S faro·

o oma uro e � ...

peno exlto, terapeullca de urgen" parecerem aos re �(J os a os.

leia,
como grande sangria, inje- Pedro Evaristo Dias reunião estando presentes garrafas I feiro;...

Grupo Escolar de Três Barras ção int-:rcardiaca, etc. Irmão Procurador de cerveja, Aldo, Bilbão, OW11
, Pelo muito que fez por mim. ,,' "'-11

O benemeríto governo do Esta?o-, demonstrando, mal; restituindo-me! á vida e cuiddndo- ,(.,,,rr Iua San a t o r I· o "s a n t a C a t a r I· na"uma vez, o grande interesse que de�lca a Instrllção �opu!ar, esta,
me com o maior carinho, jamai� 1

conlitruindo, na sédr! do Distrito de r rês Barras maIs um, grao- cessarei de fazer preces ao altis-
aerea

dioso edlficio, destinado ao Grupo daquela pr�spcra localIdade. sima para que entre nós conserve

O povo de todo o Municipio de Canolnh'i6 não, esconde. o granele, tão benem('rito e com

o seu jubilo e o seu �incero apoio a grandIOsa empreitada, do
pdente profis;;ioDal.

governo do E�ttldo de difundir a instrução, hvrando os catarmen

ses das· trevas do analfabetismo.

pro
,ã proba
ressista

eAdministr

(�ontinuaçao da 2a. página
Outras industl"ias

Diversas outras industries
volvirnento de Can0inhaô,

Funcionam no Municipio
Z038S e gua-anás, 4 ceramica, 7
d·; café, I corturne, I fabrj,,:\ de
rias de filrinh", de mandioca.

Uesumo ela DudleieuBa
das escolas do UJUlili
eipio de C::anoinhas

Escolas Estaduais
Escolab Murúipais
1 �scolas SubvensionadJs
1":scoJas situadas na cirli1de
Escolas Particulareti

919
401
185
421
150

688
277
156
437
130

2.084 l,6R8

Publica

Divida Ativa
Escolas Rurais

.

No ano de, ,1937, a ')Prefei;ura m,antevé' 15 escolas, su�-1 ,

.

venCIOJ1OU 8 e auxiliou com .):601)$000 a Escola Nor�)al Pn- I O total de impostos lançados
maria ane xa ao Grupo E"coiar «Ana Cidade" _

j data, "tinge ao respeitavel total
Além des:;fis escolas e dos estabelecimentos de ensino �i-I

tuados na cidade, funcionam, espalhadas, pelo interior do Muni- Re!oillltado

c!pio, 31 escolas rurais, l!O Estado.
O Muucipio empregou na instrução publica a importao

cia de 35:657$500, que representa cêrca de onze por cento da

receita arrecadada,

e não arrecadados, até a presente
de 2 i 9: I 59�i202.

do exereieio

o exercício foi encerrado com o «superavit» orçamentário de
7:716$947.

Inicíou'se a corrida aerea

atravez o Atlantico Norte, na
qual diversas nações entram,
este ano, em competição
para experimentar o seu ma

terial volante. Aquele im

portante trecho será dispu
tado por inglezes, alemães,
nfJrte-americanos, francezes,
devendo se notar que os ale
mães, devido as suas expc- I

riencias nos anos anteriores,
aparentemente estão na van

guar�a dos demais competi
dare s. A «Deutsche Lufthan
S1>}, de Berlim, emprega um

avião melhorado do tipo Ha
139, denominado «Nordme
er», que já está em pleno
período de experiencias. En-
quanto isto, o irmão gemeo
do «Nordmeer», o quadrimo- go posfal aereo entre a Eu
tor «Nordwind» (vento bore- rapa e a America do Sul,
aI) trafega na linha do Atlan- \ em combinação com o Sin
tico Sul, onde contribuiu bas·

I
dicato Condor e outras Gom·

tante para acelerar o trafe-,panhias aereas.

Fpolis. Antonio
Corrêa Junior

Gomes

�ivida Passiva Prefeitural de Itajai
Na amortisação e pagamento de juros da divida p8,ssiv8 .

d· d P f 't 1937 a impoctancia dê 31,730$200 O sr. A.rnaldo José de 011-
Ispen eu a re el ura, em ,J ,..,

'
,

�O" �
•

á
:;endo 10:834$000 em resgate:: de ajJolices da diVida �o�50hd'1da I

velra, :s\.. ... r�l.arto reSp?nd�r
. .

t' 20·896$200 em amortização da dlVlda flu' i pelo expediente da PI efeltu-
e Juros respe lVOS e,

t

.

nlo" )1 ra MUnicipal cte Itajai, en-
tl,lante com os seguin es pagame .. �,

'O pt) de 1936 290$000 i quanto ourar a asencla do
espezas por agar f

.

I
.

8
R f· F F d saldo dQ seu credito 3·480$200 I' pre elto sr. rmeu orhau-
u IOQ • ernan es,' -

_ .
,

D t' M' a saldo de seu c(ed�to 244$000 I' sen, que
obteve 30 dIas de

eme no I OISS " I''Emiliano A. Seleme, saldo de uma Letra lIcença.de Cambio vencida em 30 de outubro de -------------

1930 e valol de uma Letra de Cambio I DelelCad� de Gru-

vencida em 30 de dezembro de 1930 16:882$000 I zelro

" Atualmente, a divida IJutuante =-:s= em 11 :786$880, I Pela resolução n. 183, de

correspondente a juros de titulos, a favor de Emiliano A. �elene I
26_do corrente, fui n?meado

e 1 :797$200 de Despezas por PagàC de 1937. Joao Pedro Castelo Leite para
No orçamento para 1938, serà reservada a verba oecessa- exerce� ? cargo de _D,el,egado

lia para a completa liqUIdação da divida flutuante.. .,
! ele p�hcla do munttlplO de

.l\ divida consolidada é ainda vultuosa,..I:j atmgmdo atCruzeiro.

. '

florianopol is
r r--;/It.I �-' c::

,

I
I
i
I

QUADRO A

Enio M.

Nilson
Alvaro

Nilton
Aloisio Alfr�do.

Silvio
Pedro
Valdir Osní

QUADRO B

Vadico
Djalma

Enio G.
Didí

JoeI
Solon

Manoel
Vicente

João Marciano.Acacio

UM SPORTAM

350 mil
.IJt.

pessoas
assistiram o "Grande

mio Alemanha", de
auton-,obiiismo

Pre-

O:melhor estahelecimento," perfeitamente aparelhado
para"o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneurootorax, frenicotomia, toracotomja). Este Sana- ,

torio encontra-se locali"lado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Hio Grande, 800
metros sohre nivel, possuindo uz

,.eletrica, agua encal'lada e

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

dernos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

AndréDr. Kiralyhegy
DIREI'OH PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Auxiliar de Inspetor
O sr. Paulo Grossenbacker

foi nomeado para exercer o

cargo de auxHíar de inspe
tor de Fazenda ca zona d�
Blumenau .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chegou ao

gal. Lucio
Rio o

Esteves

RIO, 28 o ministro Osvaldo
Aranha contínu'a acamado, com

gripe, tendo hoje obtido ligeiras
melhoras.

foi absolvido o ca

pitão Vitor Gomes
RIO lPARDO, 28 Foi absotví

do O capitão Vitor Gomes, sub pre
feito do 5'. distrito, do processo a

que estava respondendo por ter
morto em legitima defesa, um de
sordeiro, quando este resistia á
prisão, em uma carreira.

A absolvição do acusado foi mui
to bem recebida pela população lo
cal, poís <I capitão Vitor Gomes
goza de geral estima.

Seus amigos, hoje, o recepcíona
rão em seu regresso âquele distri
to, tendo daqui seguido uma cara'
vana.

o
O

processo sobre
movimento de
11 de maio

Café Gloria
Teve lugar ontem, ás 15,30

liIoras o chocolate oferecido pelo
sr. Dewetrio Garofalis, proprie
tario dQ conceituado « Café Glo
ria» aos representantes da im
prensa, estando ,presentes os de
«Diario da Tarde �, « Estado» e

de cÁ Gazeta� que foram cumu

lados de gent.i1ezas.
Foram servidas at! orIgmais

10rradas, especialidade do« Café
Gloria» e que já teem número
apreciavel de consumidores.
Gratos pelas atenções dispen

I'adas ao nGlSSO representante.
r·

A z IA esperteza
de

RIO, 28 Chegou o general
Lucio Estens, que conferenciou �""�����.....�-==���=�m����"�-���·"�_���,��-�"-"",�����-"",-,!""",,!,,�-�"���!!,-��._�.��-'!"'__��....��--���
com o ministro da Guerra, deven-,A V OZ D n P O V O Proprietario e Diretor �le$p!)�"5a"!�1
do assumir esta semana a diretoria U J ... I B O 4",f). lIIr

"e engenharia. .t. "--' 1',:11. JL

fst� acamado o Mi.. FESTIVAL E BENEfiCIO

mstZa���aldo
.

DO "PREVENT_!)R!O"

RIO, 28 O capitão Felinto
Muler remeteu ao Tribunal de Se
durança Nacional o processo geral
do movimento de maio. Foram
apontados como cabeças os srs. Bel
miro Barbosa Lima, Caruso Gomes,
Plinio SallJado, general Castro Ju·
nior, Airton Plaisan, comandante Terá lugar, hoje, no Teatro Alvaro de Carvalho, um bri-
Fernando Cockrane, capitão Eucii- lhante festival, em beneficio da construção dr) «Preventorio � para os

des Severo Fournier, José Antonio filhos dos leprosos, const.ando de uma super produção egipciana,
Flores da Cunha e Carlos Araujo com letreiros sobrep0stos em portuguez, a que se seguirá, a apresen·Borzano. Entre outros, foram apon' tação do tenente Nicolau Haddad, numa exihição técnica de força.

'

tados einda como cumpUces os ma-

jores Soares Santos e Barros Biten- Por essa ocasião a laboriosa colonia Sirio-Libaneza desta
(ourt, capitão Faria Albuquerque, capital, prestará ao famoso campeão brasileiro de lula grego-roma
tenente Astrogildo Corrêa e capitão na, cognominado o « Hei dai Força» uma significativa homenagem,
�:e!�e!_B_e��_ .. .. _ .. _ .. ......

ofertando-lhe uma medalha de ouro.

'\ situa4tão dos es- O produto total da venda das localidades reverterá: a favor

IItranjeiros da Sociedade de Ássistencia aos Lazaros e Combate á Lepra em

_ RIO, 28 Reuniu-se a comis- nosso Estado, associando-se, assim á magnanima cruzada de inicia
são constituída dos ministros da tiva da alma feminina da nossa terra.

Justiça, Exterior, Agricultura e Tra-, I I'balho, sob a presidencia do sr. L· h
"

P t
�

t t I'Francisco de C.amp,!s, afim de d�I�-1 li1 a aerea or o I i o con os
Iberar sobre a sltuaçao dos estran]Cl- Iros domic1liados no pais, ante a Alegre Ja�uaraNo t

I
nova lei que regula a entrada de - !; §)ara en errar umestranjeiros no Brasil. �

A proposito, o DIARIO DA NO!- JAGUARÃO_, 28-Afim de inau-
•

dTE ouviu o sr. Negrão Lima, que - jU eu
a tarefa da comissão é examinar gurar a nova linha aérea Porto
e resolver sobre os pedidos d(ls eg- Alegre-Jaguarão, chegará a esta RECIFE, 28 - « A Folha da

Itranjeiros que naquelas condições cidade no proximG domingo, ás Manhã» publica uma cart.a rece- Idesejam fixar-se aqui. Esclareceu 11,30 horas, o trimotor da Varig, bida dos membros da colonia iS-I Ique não se trata exclusivamente de
organizar um regulamento e deter- pilotado pelo comandante Xavier raelita. Entre outros topicos, des-

E DE S E"'" Ih f tI'
G

. .

R' .1 L P I I V N � -".:l mel or e C.OJ.\,.or ave .propne,-mInar providencias, mas sim de ralas e mecanlCO IcartlO au. taca-se estp,: « ara que um cor- �'d d d d S'- J.... "" a e O munrclplO e ao ose,examinar de por si os casos ocul' O avião trará uma comitiva com- po seja sepultado no Cemit�rio
tos. A c;omissão terá função delibe' d d" I r h 'd d d _ I

dentr,) da cidade com acomod�ções para numerosa família de tra-
ratlva e sua criação constitue uma posta o representante o

Illte�-I :,�ae Ita, a neceSSI a e e cer
tamento. funjos para o mar com lllagnifíca praia de banho. agua

oportunidade para os estranjeiros ventor fedeHlI e as altas auton .. tIfICado que faça prova de que o
mcanada, garage pala 4 atttomoveis, cocheiras para cavalos e

aquI domiciliados para provarem dades estaduais, federais e mun:-I morto era israelita. Por êsse ate3-
va,cas, gránde pasto. ch.1cara com diversas qualidade,) de arvoresser convenientes e uteis ao Brasil. cipais. tado 0« Centro Isranlita» cobra IAcentuou que existem no paiz mi' A P f't f' 't 'd t d

,. A frutíferas. e outras dependencias, e se.rvída pelas linhas de oníbus
Ihares de estranJ'eiros em situal'a-o . r.e el lua o erecera aos ex· I OI o a .ez con 01'1 e reIS.

car-I
'

s� J
' P Ih S t A P d

.-

.. ue ao ose, a oça e an o matO. reço e ocasllo.
'

�Irregular.1 cursIOmstas um lauto banquete ta termwa dizendo que essa si- Para vêr e tratar, com o pi'Oprkt<lrio, 113 mesma, Carlos N.
.

I
no Hotel Gerundo. A caravana t.uação foi creada dep0is que o

Poeta.ALUGA-SE dois qual'tos com regressará ás 12 horas do mesmo atual presidente do :Centro assu-
mobilia para casal ou solteiro dl·a. mI'u o "'Losto.

-

wMi_;;;;Õ__
-- .-, .. ----------------

Rua Estcves Junior94 __�'�n�'__""_' �__�. __�..::� n.... r--"'_.",.",,-�

mmn
._

-- Im_ ----"""""""''''''.......-...... _...........

Fone 1495

Tte. Nicolau Haddad

mater�a isolunt�
§e hdl:iUilllOW!

U� 8� ....i!1.1i'.a �I1'{Il;
rôto

Ontem, de manhã, cparcceu no

escrítorío da fiem a Carlos Hoepecke
O S. A. um menor, apresentando, pz r a

cobrança, devidamente selada. uma

nota na ímportancia de 300$000,
por compras que teria feito na V
vraría do sr, Alberto Entres de )'-Tecidos catari ..
vros e outros impressos para U êCH

TOUJi�ON, 28 Dois marínhet- escritorto de advocacia, o d., Ad:;-
tOS morreram c um ocerarío tícou bal Ramos da Silva,
gravemente :ferido em -conseqm:nciu dO guar a livros, em pre;e.nça da-de um acidente que se verírícou

1 d d d festa manhã a bordo do submaríno que a nota o a voga o da firn->,
Espon,. o submersível estava que se apresentava com êrros

.

g 3-

atrar.:.:do a� câes do ersenaí e dois ves de ortografia, desconfiou ('a
maruJos. pmtavarn as paredes do

mesma pelo 'ln: convidou � mcr er
compartímcnto de acumuladores • ': -',

IJ uc: ,

com uma matería ísotante ouando a acompanhal-o J Lvrarta em qtrcs
se produziu uma explosão c' a ma ! tão, afim de certificar-se da valida,
í�cr:ia Isolante se infl:nuou. :nado o de da m; <;011

Tecidos crús 111:684$600 alarme a trluulação tentou em vão
- .... -.

e O ,,-
-

d d
- - No mo.ncnto. porém. em cue � (:1-

» estampados 55:957;],0 O acurnr em socorro os OIS :man..., .

r • '1- . {

tintos
.

5.7].2:6405:500 I nheiro�. Q,na,mlo linalrnentc., ()S DOS cnez.wam ",m treme a í�rzla uc
»

"'"' . .

w bombetros lograram traze Ios a su São Francisco, o TI i':nO.r (i)1'l'eu, de-
» nao especificados .... - - pertícíe, jâ tinham morrido a�;íixia- 'f' d -{

4� 260<11'0"0 saparecenco em u)!,a cesor ena .. ".

• J:'�, u (los e seus corpos acresentavam A d f d < 1"
. eSCOll iançl o gua�Cla- ív.osOs principais mercados com- gra,viSS!rn.ml que!madura�. Um ope- r. f [J I

�

pradores foram: Paraná Distrito rano do arsena! que trabalhava cr�
aa irma noepec (�:, to-nou-se então

_ '. outro cornparttrnenso rarubern fm em certeza ée que se tratava de
Federal, Sao Paulo e RIO Gran atingido pelas chamas c fl)I recolhi- uma falcatrua, G qce momentos de ..

de do Sul, figurando, a seguir. do ao hospital em estado meltnríro- pols era ronfirmado pelo sr. Alberto
Alagoas, Amazonas, Baía, Ceará, SO. As a�tDrid::t�es OT?enaram �

Entres, o qual, surpreendido' com a
Pará, Paraíba, Pernambuco e Ser- abeTtur� oe um mquerrto sobre o

I
. acontecíuo. apresentação ce uma nota, das nti-

gIP�. tecid tari e cuia

tlAI � f' s[rlA,' ",!,"'.'s....JI� I�. E'"
lisad-s pelo seu estabelecimento Cô-

i s eCI os ca armens s, U], ;, -_
:i'"' _'" mercíal, com a agravante de )':-

i excelência se comprova pela cnn-.... . .r b"1'
.

nncm (,lI? 1.:0 exisí lr, por parte é.1)
tínua procura, e. ainda, pela con-

• o .. dr. Ade::bo.l Ramos, levou fl tato �n
quista c:escente de valiosos

mer,,/ vltonoso nos ln .. conhectmento da, pollcia, que e:.:i
cados, nao se endereçam, apenas pl'OvíJeücià.udo 110 :,ei1tído de des: 'J
ElOS Estados brasileiros, mas, tam- "-un � ,·S br:r o autor da e
bem, ao Exterior. Em 1937, a Uu U

pro za.

Argentina nos comprou 17.383
quilos de tecidos tintos de algodão,
no valor oficial de 121 :681$000 e

com o valor comercial de, apro
ximadamente, 400:000$000, (In
formação do Departamento de
Estatística e Publicidade).

nenses
/;

A exportação catarinense, em

1937, de tecidos de algodão,
(crús, estampados, tintos e ou

tros não especificados) atingiu a

consic1eravel soma, no valor ofi
cial, de 5.925:5J,2$100, assim des
criminada:

LONDRES, 28-03 tribunais Nos s a
inglêses deram ganho de callsa a ...""""""", L�a_.';;;;':;'_,.;;;.,;,o.".",, ..,'2'.'

Hailé Selassié numa ação contra I
Al�l V �RSA KW�

uma companhia teleg[�fica, con·! Faz 8nos hoje H exma. sra. d.
denanGo esta ao pagamento ao Marta Simas, digna consorte elo

Negus da quantia de 10.163 li-: nosso conterraneo sr ....�Orlal}do
bras esterlinas. I Simas.

V i da

HEITOR W. DOS SANTOS
Vê passar hoje o seu aniver

I
E:ari�; nat.alicio o nosso prezado

Senhoras I
confrade sr. Heitor Wedekin dos
Santos, diretor do semanario

I «Nova Era» que se edjta em

Rio do Sul, Cavalheiro de fino
,

trato, com reais serviços presta-
Rua Felipe Sebmidt., 39 dos ao Beu' Estado, o distinto

r.
aniversariante goza de grande es-

HORAIFUO: das 10 1�2 ás 12 e dias 2 ás :,) horas
I tima, razão por que rt'ccbel'á r.�j-

.......... n. __..". w.........-:rr ,, I
la passagem da auspicios� data,

..- .

I : mUltas home�ageng, as quais pre-

D A·· T Ouvidos, nariz., ; surosamente luntamos as nossas.

r. rmlnlO avares gat-galllta I i Decorre boj'l a data natalici'l
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson do sr. José Goulart, funr:ionario
Consultas das 10 á� 12 e das 16 5s 13-João Pint.(),7sob-Tel, 1456_1 i�: )�iretol'ja dfl Terras e Culoni-

��-=-�'
-- ---------

Passa hoie o aniversario do �r

� major dr. Dalmil'o Buiz de Bar.
ros, oficial reformado do Exerci'
to NacionaL atualmente residin
do na Capital da Repuhlica.

Dra. JOSEPtllNA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de

e el·ean�as)
�ONSUJ['TOBIO

AT

SCHAEFFEH

Fazem anos hoje:
o dr. Francisco de Assis Brasil; -Ja menina Beatriz da Rosa;
a senhorinha Alumides Silva.

CHEGA!I UNS

DR. TARCISO

PEL.E
LUXO E ELEGANCIA ARISTOCRATICA !

Grandiosa Exposição

na "A MODEL R"
Preços o

A.

mes de JulhoExcepcionais durante
' ......liA 44i1111!11111Df1'Mffi , DiliI'Vr OI • H.

INão use lDais fóssa
. '1 o problema da depuraeão das aguas de esgotos está definitivamente lI'esolvido.

Se V. Excia. quizer resgouuodar a sua 'amUia de doeD�a§ infecciosas in!f;estinais não deve descurar um I!uomento.

Compre imediatamente uma instalação para a depuração racio�
nal e cientifica das suas' aguas domesticas.

.-

n i.-higienicas
._---- ..- _._�----

I.
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