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I NrlUMIEJmOAlém da honrosa visita ele curn- i GAZETA" se ba empenhado em ANO
prirrientos do ilustre Interventor

I continuas luta, e porfiadas cam-
, _

dr. Nerêu Hamos, por intel'me-, panhas, não se afastando jamais
I'io do seu secretario, jornalista \ da diretriz que se traçou.
.Iáu Guedes, recebeu o diretor I Os que fazem este vesperí.ino
d('ôfa [, ,Ih", f'utrfl outros. os �c-' Rnúdam SI'IlS confrades da folha
I!uinl(,�" penburar.tes telegramas: aniversar iante.»

I- <Urn cardeal abraço de Ie- I ---

licituções pela passagem anivef-' Hecebemos o seguinte ()fici,):'--...--�...���,i'.II,.""'�---:;����,tt,��".�

�,Jri(J brilhante dia,rio "A GAZ�-: "Floriauopolis, 17 de Agosto di) I �
J A> Cu) Ivo Aquino, Secretario 193_ SAo jornalista Jair" Calltldo,' Odr) rnl(�.,C'ior e J ustiça i), II dd. Diretor da "A Gr\ZET'A"

'

n' d I V.:ruo�a§--

: 1 "r ��'!>�l� um ano e ('�- -NesLa--Com () presente venho
",.

=-

plendida- vit n,��, () IUt'U Ilff'tuo- levar ao conheciuieut o de V, S- ,."...,"',.....".;�·..,_;�__;..,�.,;;,;;;��_...,,;;:;�:;r�;_....;,...,,"-""''''''am._.'.,,,'l,,!ói;;ô,;:miãi-�..,-.m-;,;_,,::.....ãi;.;;m..""'......!ia..re.....,,;.;,;,
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�R·I'O, 17 __ Por toJoJ>Dll'leé�t""e''''lm'i' "Lr f, (r.\ Ivens di' Araui«, que, em reunião realisadu (lnlptr. � I.l "

B.
� �:.C�H; dR Sf'gllr;llIç<l Pul,li·

?8i ,�:if:"�(��,iii;dati;;l!(� �f�Q,'QCi''''�. N ��J iJ\� EDIl�E' �1r\{j ltJE �L D�O OCU� :roês� ��b�ic�i� 21r�r�e10(��� � 1

-- «r, ':1 u: (iII" "ii" ,eI'Bçi'ín ,I Getulio Vargas. Todos os Iaurver-u .
' t'l) b,di1dil[.' - 'll"'nbi' iir'trr da \! í D & O'itP�f l["f.� f,� çt,\ �,-'t'W acontecimentos do país, du-, , 1Jt,� k� .8], � .d;: )�WL'?) �..s1"� "IH'nal enVlu-t!' (J ln ',! ·,I('luu� ,l v rn , (I'Ip,r'i:lIJ!wç:,P. pP:, i

-'-"" ,,,:,._,, rante os últimos oito anos,
j..' ../(:u,\8) Alt omiro (' iltl;]Ii'i('" 'I:i>:\, j;ilf'to nnI10;-"'.'I'I' ) l7-7,; «i.i r l r d-crsto- çã,)graliCicflCh; ;p:)rmotiv�deférias,nôjoegala,1 aparecem nas paginas de
Sf'l'f'f'tiJiio da Fuzouda ». PIJ!>II'i\[' matu tinn que V. S. di- h'.i pe.» pJ' s;: ,,', 1,,1 15"�l�biica, 2')-:--dHt-Se-ú ;; Silb':Litl}i.ç�o au-! cm qu; :) �uncion3rio substitr-:to 1 «A Nova politica do Bra- J

--- «I\. Associação Cat8rin('IHc' rige. nesta c<Jjlilal. Icl!"pondo sobre ,i., -i Jo,Lil'llçO?"de tomatica, que 11;;') sem remunera-r e () substituido nada ,perceberao'l sil >, narrados, comentados,
de Imprensa apresenta ao bri- A rdili'id,) propost.n encontrou

I

funclr:narios, em carg JS ()'l funções d�, quando esti VÜI.' [ll'?vista em'l'\!érn dos ve:l:,�me�tos de, �e�ls fixados pelo seu primeiro Ilhante ('OPÍ rHdtl sinceras fel ieita- 8é,pitaçi\o eh uarte de todu� que gratificadas. ) lei, regulurneni f) 0;1 O'rglmeu to. I cargos, A gratificação de função
I

magistrado.
({�eR pr Ia r':,:,;s>'gem do ouart« a- t,mdJPrn ltl'ioifc;L;-lc Jt;l SCII re,.((níjfll- ESSlS substituiçõe. Ilcarão su A substituiç í

I remuneraria de-: será percehida cumulativa com os Ninguem melhor do que /-riversuri« do H'U prestigi<;sn ma· p(l:' OS;',0 MJllL0(':tnprJto, !l1nti';) 1 fnd.i'lJ,das aos sêgnintes principios prnderú da c\'r_�di.;:.'íd de al.o de! vencimenLos do cargo efeLiyo elo o sr. Getuli[; Vargas pode-
tl:h:1t (;�) l_;útÍ:,to Perc;ru Pn',i- 1"'1' q I,' f,'li 1 H \1, S. (',1;1 ('I'i!)\l- gerui;:;: p,utoricbcle cumpnlentc: andO rc- i funcionarjo, obedecido o limite ria apresentar êsso trabalho I

) p', , 1"- I' I l' I ' I,·
d

-, .

OI I(intf», , ." j, I, n 'fl] '<1- l' -,';) navr.ra S\�{)stltlllr.ao re- munerac a lnL?penr e,'d f)OS :)LO" o: m:l'-nmo . i) remunc:'açao r�'evlsta, retl'OSpeCLIYo. iVfO tem,
-- A' ilu ,tn;,!;-J " , , n 1'1'" '3 'I no imp",jiment<; legal que se refe,'f) I-',.;Le QrLi�ro; e 3.' em lei e o dispo3to do arti:';o 3-, I , assim, o maior interêsge. O IZETA>, " Tl' -

" te l1,)IIUH'jO d) dClIPQl1te de 5'Ó"iitlliç[i., ['eT�llmerad3 em cargo cJpitnio VI, da lei 23J." de 23!' mais importante

IJerSOlW,'!(', " de> i" � ',); C-Ji'{!;) 1--oLdo, cargo em cemissão i')oiado lcr({ rl�f_': H' C[!WiFio iniprc"" IOtl936. Quaodo o ocupanLe elo gem da vida b�'asilei!'a ne3-
-" . 'lta pela pas..:ageil1 d'J " (i ,,_c:n E i' \,1!' i." ou cll� fllUClom1l'io que ex,'l'ce fun- cindível, em face das necessidJdes c�rgo is?húO ou c'trgo em comis'

I
tes dois úll'imos,lllstr.os, ap.a.

_

"'1;") (e SU'1 fuo l ." II c' --.---
-- ------- ---------------------- do s�l'vi�o e re:::1irá em pC'ls{i;) S'W eSll\-er, cvcntuf.lmente, por rece-IlOS atraves (lo que

"

':�d�s,;.' .

"'"
":

t;l�,il"f �;J'f2l,:7l��f''''� ;'q.'�! §��'�:'�hf1) &J'��� �1J_\1f�;f.��� estr::mha aos qu:drrn do [({;leio mOlivo cIo J'él'iHS, nôju, gala OlI pensou, do que falou e do
.'11 nm':'f'I'"'U;:_\ __ I Pt! ! �j '1:_,) ,'� Li �l 't",:' 'W" � t, '''-' � \:i.••, ;J �J �"b �.Jil �.12 '>ii..9' .,.,.., 'W b \ilJ)í�;; ">.$1 l1'I'i';rno a qllal j) 'cCt:'k,r5. 03 ven- prua rlisciplinar, ou inqoerito ad- que cOIlstruiu.

CÍ['.l' ,,'! ,:m(ltlll�; !<;c,ta-I - -- -- ---------------�- cimentos iutegT;J):; el,) car;ZD, O minis�rativo, impedido de'-'exercer «A Nova Politica elo Bl'[\-
•.-es, SlllC('iUS-"t:..;,;! 'igl ()x_"le,! I "�,-'i ":,.';,�p;,',,'.;,.. �

..;:>.·:.:,:;·..·,,�..

:-
..rJ:' f;';: 1T�-1j ·}:,�.'.. ,y.'''':..i(!�,1".�_'-)_'I' 8"�k-1 S,-rr"li'_I.:i'u �,A"(l lI')oeRdo pe[n!lfC- as r(,spectiva�, fnnções, poderá ser

't.Sil,_ contém a o()inião da
, ;'. e pr()�prric�t1des_ Cu:'di8! a ..

,
''''�'' - c.;.-_ -� - ,li:-$' ti i:J � "..t, ,� '<tJ7"", � - siddllte <.ia Re;lU:-,iic:!; só j)·)d�rti, de�l!;naUO, ])('13. ant"ridalle cum- ma,s oe,:;!.acaaa figura do

! :;;('0 (.I) ,�,1a('llad[) Pache n, Pf(�-; -----.- - ----------------.-------

exercer o C:lrgc, cmqlwnto dUl'3f pelente, p3ra substituí-lo, tlm

I p�lÍs, em torno da qual gi.
" til (, :),1') JURé>. '�'", "'''.·,,'RqC'},'l.�';'. �"I'!l .."'.-ri"i";';>[����;y'-�!�l� o impedimento cl� se:J OC�lr):lnLe, outr-ofuncionarioao qualnenlmma raram todos os acontecÍ-

- «C n;rnlllllo me DfC 1;1:]" :l
': ;,� " % 'J"ilf "',.' t;-,.�'i9 � 4.'t't� -é:-liJi,i b \f,;:; � 1� '�Ji- � sem que nenhum direi to lhe as.,is- onLra van( agem pecunial'ia será , mentos marcantes da nacio-

J�(} r-:I�'a�('nl q (] :tr! () [4 ni v 'nrll io -------------------------, -

ta ao provimento cfetlvo do cal'gr). a Lribuida alé!n da ue seu cargo4 lidade, após a revolução de
valoroso orgão «A GAZETA» (il) A gré1tificação ele fllnç;'ju c3berú a Fic'-lm sem efeito todas ue no- 1930. Por palavras, por atos,
Rogerit> Vieira». I HIO. 17-SôhrB fl proPIl,;t,l de tada pr'lposta parn <,e!' estudarla C'fuem realmente a exercer e lleh meações; e designações decorrentes o 3r. Getulio Vargas nos
- «Ao velh� amigo e aos de- fornecim€ln!o d�� avíi5,�,l alrm:íe", em t0dQS os ��LlS detalhes, no mo· ,estiver Jegalment3 investido, no de decretos, portarias, despachos mostra o que tem sido o
ais coiegas de «A GAZE'L\ >. 01'1 troca d" rne:CiHL:ri l� Oil Q['.)-

m:-:.n�,o, em, que fi administração I caso de subslituiçã.o automatica, ou 'I�aisq.uer outros que contrariem I
seu governo.

l .. " forte abraço pelo di}} ue I;w' dutos brasileiros. q;] ,) o I i ntll'i' a!.Í b�H';lleIn1 J;) l{:pr opo:-t.uno ». ! los dISposItivos deste decreto-lei, «A Nova Politica do Bra-
- (R) [;".' i�. ta Porf'ira, diretor cig ii envi'lrá ao Mi!Jj�teril) da Viat;t'ín,

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

---------'-;;------------------- i
assim como ficam ren)gadas a lei sil � é um amplo repo:sitorio

'MP!F�NSA OFICIAL.. o titular dt�,,�a ptlsla, gen'''fal '�:rél§t� '��ano '�llinID}iUen?aII158, de 3
..

0!l2!l935, e o decreto] de discurs®s, maniwsLos e
- «Envio roeu apertado l'lbr3- I Mf:ndonç3 Lim<l, fez ;1;.J >;rg-uin\�:; 1�

,e,,,,
a

. � . &:;, ':.i;

1M2, de H{2[1935. realizações.
(, �,etc, oa;_a esse conceituadoidecl'lftle-ões á imo('en"a:

"11\l"l�'-� (!':�� (,:r���1:Y&� �ft �'l1i1il��
(",\riu ('(Jnt€'n1ora 8elI quarto ani"

«0'1' fl1b[ic&rlt�il d\� aviões :il1,,- �l�'l'�� �ij. �t;) �Plil. �� ��� ��.i!i.í4�iJII sQ,je��&lfb.QIP®®e��eco.coe01E@�GI®õi�@·�;�iQ;®<é�oo�u8��W:.�"d
Yt'fsario (a)�!�doaldo �obreg�». mãeg fizeram aq:lOla prc:posta.

I �.o�.��. �� V.'�aç�,:�%/� L M'� �J &f.1111).t,�.·.��áfh�l?���- «Ao dIstInto amIgo Jarro devendo os aparelhos destlll:H-se, ��&.MV u� & &\?'!J,\w � �1.ÍiiB::di � -'!WS�... ll.�
<: alado digllD diretor de « A GA- FlOS serviços elo Depat'lamenL0 de I
ZE:TA», Otavio de Oliveira, Di- Aeronalltica Civil. Acontc!Zp, po-I • IR ENeli J�
I dor do Tesouro, envia muitos rém, que essa repartição aindu. RIO, 17 -- Ha varios dias o I Verbas espe:cwíUS de mi�
:rbraço�, pelo quarto aniversario nãCl di"põe de local apl'Opriado á I

gan�ral Mendonça Lima, titular Ihões de contos
.'" roo('eiLuado jornal «A GA- guarda de aviões, ,) que só se vc- i da pasta da Vigção ,'em:.::e entre- A .m;�.,����.d�...Il!A f ' r.,!fi� �.ZETA» rificarii com a conclusão das com- gando a demorados estudos DO
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d d K B1gm.�"i�!'ilUnU� .

�'7 ���tm!�fUl�m..GI.
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.. . ara a exectlcao o

grawel
.�& �"h!JiiI_'-' ..\djI�;.l&",

- «Ao J3lfO Q ao pessoal dp. t,ruÇOilS em andamento, elo Aero- seu gabmet\1. Ao que canseglllu I 1 -

•

r I b !li' A
<AGAílETA» um abraço do (a) pl)rto Sar:ltoll Dumunt. D�:;t?mo- apu�ar a reportagem de um ves_:piano.. Eerao c�m�e�Icas ver.as �em "",t1lil;;mJ� ft 91A��J!\'��l!d!"tt �,lfj�Hi'Th'�. . b'lh d l'especuu3 e atHlO'Il'aO a vanos � �1iI1ij._.i1g U ��WJ���� �'\iJllil�11:j0-';�'lJ Co-ta advogado em In- do por ser prematuro o exame pertmo o tr3 a o o genera 'Ih- d

b
•

d
--

,J' '. -

f'
.

M dI' I' mI oes e contos anUGIS, u-

til! �dn;al >
' da refenda transaçao, lCOI1 a C1- en

onç.
a "lma re aClOna'se com

t
. . !'ti I!l Ei'"� ii!!rft ln� ��.' ��D"Jh:_'«ELlvio ao prezado amigo e

------------------.---- .. ,------

a or(ianização de importante plano
ran e um Q{lllnquemo. Uliliífil I!l V U �� \ ,���

a todos os quu o au.xiliam na 1= t t t d fun de viaçã? e obras, do ?côrdo com DoJorosF.l e triste foi a ocor- desfechando.a.
faina gloriosa e� qNe IIJ0Ureja LS ii U O OS UI" os des.elos do p�esldente da

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

rencia, registrada no distrito de A' detonação seguiu-se um gri-
pelo engrandGClm1mto da nossa •

'-bl� ,RepublIca, sr. Getl1ho Vargas, e São João, a qual veio roubar a to lancinante. A fatalidada detel'-
tli'rra. pfu�ivaill Sfludações pelo donanos pU� IICOS 'que .deverá ser executada dentro AlrlerisS2W! vida a um infelizcabôclc, casado mmara que o desventurado ca-
faustoso lliOti vo da passilgem do

• .. i
de ClQC0 anos. e p!lZ cIp. 7 filhos, por um3 fata- bôclo recebesse toda a carga na

quarto aniversario da brilhante e CIViS �er.lll tor�ada !idade imposta pelo dêdo do Des- cabeça, pelo que teve morte jns-
''C!'l('(,itllflci,. -« A GAZETA >, (a) I I Complexos �robDemas' c:iDi' 3' tino. tantanea.

r'f I1deflil9so JuvenaI.» I deverão ser soluciona -..los Cbefiada pelo sr. Carlos Jau- A ocorrencia registrou-se em

. .: O "Diarfio Ofãdal do! Quando 6i1item. �no- sen, conceituado gereDt� da imo territorio paranaense, por cujasAmda apresentaram cumpn-· Estado", pUblicou em sua Nes_se ampl.o e complexo. proje- tan ';0 um avareihoi' da I po.rt!ll1te . fir.ma Oto B,e,nacke, autoridades está sendo aberto o

ment�5 pela. passagem do nos�? d"
-

d 16 do corrente to estão preVIstos os s�rvlços de S"'''''''' d "" _ !il.R. � saIU de JomvIle uma caravana, o respetivo inquerito.
4· 8"'lversano os SIS.: des. (,11 e Iça0 e

'.' ""..... a I' Vla�810 c�a\la�� o f' d I' 'd A horrivel tr'�gedl'" prov
u

.' -II. d t t rodovIa, ferrovIa ria. aeroportos, ••
�

.
•

a .lm. e rea I�ar u:;?a caça a no
.

1 co
.

a ocou,
Costa maior Antonio Martins mês, o l-uoJer.o e es a u-

sal'leamento de baixadas. portos e
I tenel�te J.u;'t�e da Stih/a! (�IS�f1to de, Sa_o Joao, nas matas em Joinvile. a mais Jolorosa im-

dos S�ntos, Gustavo, Neves, AI- 'to dos funcãoll1l3r90S p ..t-
navegação, iluminação publica, I Arau!\), depo&s de �e\'a!l'B'" hmlt;ofeS,a dIVIsa com o Estado pressão, visto o autor involunta

borto Brueggmann,. Piragllay bUcos civis do Estado, eletrificaçã!9 de estradas, obras, tar \100, procurava rumo do I arana. rio do ocorrido, ser pessôa alta-
Corrêa, Bento Ar?uJo, .Fulberto recebendo o govêrno, du- t ê t

..

pJ""� d"d A' caravana juntou-se um CH-
mente conceituada naquela cida-

Machado, Clementmo Bnto,. Wal-
'" "t d"aq. quais- con,r)3 a s cabe °d� rods PflncIPMa�s I

ara omvl e, eVI o a
b®clo, muiLo cOllhecido em toa'a de.

mor Wendha'usen, Jo"é NlCúlau ranl!.e vln e
_

I ;', "p�OD :mas SlI _or _ma os ao 1.1- uma falha no rncl'l(ljr� foi
Born, Lourival Camara, Cassio I' quer sugesto,gs, as quais mst,eno. da Vlaçao. I forçado a amer:ssar li"as

aquela zona, o ql1al, por emitar
\ d t Esse Importante trabalho deve-,!

� 11 c admiravelmente o pio daiS aves,da Luz Abreu, Miguel Aterino,. no inter�sse o seu es 1.5-
rá ser �ntregue ae 51'. Getulio proxi�idades de Santo era sempre contratado como �B.�1!1

' �José do Vale Pereira, Pantaleão do deverão ser fu�da· Vargas, dentro de poucos dias. .1 Anfomo. "chamariz", pelos caçadores que ��� a Ji.llZAtanasio e A�cioly Vasconcelos. me'ntadas com d�-ilreza e - '"'e�'·d " ali aportavam. ,'" /)

O
•• • .,!i.P "I 0, pcrem, ai pcr-

11Íl"� �

DIAHIO DATARDE, o Vi-I
resumidalnente. mlllnstC1er�o aptnara manencia de duas canoas, Foi assim, que, a certa altura m.&!, e� Cl�la.ilça§

brante e bem lido ve8pertíno de O pr esuB,ente que �e encontravam p�s- da caçada, foi ouvido o pio de I
Tito CarvAlhe. teve a gentilexa I

(;ardenBS C8Il1ldfl!, naquela praia, a
um macuc?, q_ue. °dcabôclo pro- S. PAULO, 11 Comunit::'a-no3

! t lr r .�� qniversario I curou atrmr, InCItan o-o. Oe BotUC@l:I"'.(6l tlQ II:)' .' ii,,_
I MEXICO 1 R' manobra da am�ris§agern �

'e ' ç' m d Q. '"fa
N ,,§ , 7 - eUDIu-se,on- Com tanta perfeição o fez, que "Na Miserirord�:t Eotucatuens?,l)O:���:�:lh�i;:'·":�.,· seu quarto .n end � ical'(JO Ue tem, á noite, o ministerio, tendo não poude ser executada a ave se foi aproximando a tal uma senhora deu á hla três cl'i:m.� d 'II'bArado dar pleno apol'o " po- c"'mo

.
.IJ," t bA I

. ças do sexo maE;culino, "'ue r ...aroe·IJ�_
ano de existeneia,:iI nossa vibrante • •

e ,.
- u. ... as ClfCQ.U1iS",anCI3S o pon o, que o ca oc o para evItar

ram O" "'I)-""es 1 G t 1� v" rl
•

t ""'nSe�ros !'t. a do p e'd t C d a8 d I f t I d
.

h-
.; .. h. (.e e U lO m.'e.élSconfreira «A G�ZETA)}, q�(i) _!le es ra B ,I

I-IC r SI en e ar en , eterminavam, pe�o que a ugen a -a, se �Itou no c ao. Be�ito Mu;;solln.l e Adolfo Hitler:
edita nesta CapItal sob a dIreçao i

afim de executa! o. seu .grande, O aparelho so.f.re 9g _
No rastro segllla o sr. Carlos I FOI aberta umJ subscrição para

do prllsado confrade tlr� Jairo I
. . '.

programa de açao, mclmllve na

I "I 1M a U
Jansen, que, localisando o ponto prest_a� auxiUof> D famma (f1le é de

Callado.
. I RIO, 17 -. InICIOU-Se a .lU.de· parte que se refere á questão do mas avarias. de onde partiam os pios e vendo condlçoes mod��,t1l'.s e luta, no mo-

I O piloto
"

'1 . mento, com dIÍJlcui<l�de3 decorren.
Jornsl d. ampla aceitação, «A tifieação gratUIta dos estranlelros. petro eo, saiu. eso. um movlmlmto, apontou a arma, tes de sua situação.

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

@ M.hnlo@ G�® unce&1i ...
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MI,;DI�O OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 11 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

11 FONE 1450

I
Atende chamados a quaUquer hora dia e noite

UTUO ��

rZ,� ·

�tím� L�l �,

NOSSA HDSTORDAiServi�o de fiscali- Telegramas·1L. DE NAZARlETH zação de leite retidos

[A b -IA de
·

]
Na estação telegrafica de I

S a eas e o Illmo do pescado ! Tendo sido iniciado o Ser-I Florianopolis estão. retidos
1

viço de Fiscalização de Leite, I telegramas.
para: ,LUIZ ,Bar-

181 ft 1938 no dia 8 do corrente, leva- bosa Garcia, Jose Prudente
�::II fJ'iBI1B'I

.

se ao conhecimento da pO-1 Vie!ra, .Sar?i
va, An�onio P�e.s, I'I pulação desta Capital, que Frei �-Ilpol�to, Mur!I�, LIgia

.«Dá ,conta o Conselho da Fazen�a �e que, havendo e�pe-I ê�te. servlç"o, está send� feito I �rJuJo, Tito e Arlstides Ste
dido oraem a Junta da Fazenda da Provmclu de Santa Catarina [diariamente e com obserVên-,I .an.,•....,." •..... ; _."

"

.....

'�

...
'

�:d�raq�:ê!�sdoes;:;:�:n��to�u;o���e:i�e����ã(,) d�ue diz1:: lu:: I â�ast�g��;:rt��n��t�l�lal�:�;��
',;:-.k:f.gi� '�-';'m�Jl.���'��"·:,,\Fl�·1

bal�a5, ao arrendatario �ntonio Me.ndes de Carvalho, ela satis.fizê. i sid,OQ inutili.zado a té a gi"e- leite, terão desta data em di
ra, l�formando �a man�Ira que abaixo se ve, .sobre os seguintes I �,e{!k data: 2 8 4 qARi\.A- ante ROT!}LOS D�A�IUS
quesitos que se lhe havião proposto, em provisão de 11 de No-: t' AS de leite de vanos for- em que serao mencionados
vembro de 1828: 1. se a pesca das balêas e outro qualquer pei- necedorcs e SUSPENSOS

I
a DENSIDADE do leite, da

xe de que se faça azeite, he ou ?ão isento. do dizim�; 2. por por ínfra.çõe,s 4 er�trega(�or:, t: e .� visto do c�efe. ou�_do
que ordem, declarando qual tem SIdo a pratica observada; 3. Sei Os v a lJW"1meS C J!J e (I encarregado da Fiscalização.

.

d d
1--------------.---------------

OI antigos contrata ores pagarão izirno estipulado para êste fim,: '-

_.

, I

em condição. Que, não obstante a falta. de documentos p-Ia perda I
do Arquivo da extinta Provedoria da Fazenda, na invasão de :
1777, desde a primeira arrematação feita em Lisboa, a Inacio I
Pedro Quintela e seus socios, que teve principio em 1762, e em !
Iodas 85 mais que se fizerão daquele contrato, até passar a sua Iadministraçãc;> á Fazenda Nacional em 180 I, nunca os arrematan- I

les fQrão isentos de pagar dizimo, não só das baiêas que pescavão,
como de suas produções agrárias, e' por que 05 mesmos contrata"

dores logo no principio entrarão em contestações com o contratador
dOI dízimos, então o Capitão-Mór. Francisco Ferreira da Cunha'
adotou o Administrador daquele contrato das balêes no nio de ló \:.
Janeiro, Francisco José da Fonseca, o sistema de arrematar 1j5 di- /'/" "",

•
.

I \ A 't:',
zrmos em massa, paea depois os subdividir na Província de Santa i '\11" » �
C' d ! 11�'iL?atarma, em ramos. impon 0, logo, por primeira condição aos I i �I!#!J.!!J�;/;' ,>t:�i9�)".(/ \ 2 \;:'�:"
armistas, não pretenderem dizimo algum das armações situadas em l ' 'I ii ,,, 1.":::�':;':%;·:)F;'

.

4 J�l:1
di

. .

t' [I/r!!! /II ",,' ",:�;�1f;i't�1 !. If�.J
sde�s istntos, e por isso nunca mais os coetratadores das' balêas 1 1.11/1 II'! rliL1,. i'

"''' ,f'.JJJJ!.'j\'" ,'.·..:I,i'j A's 21,35 .... P<!gI1'l8' Esquecidas .. Pro'
eixarão de arrematar os dizimas até 1777. I 11',:/ 1/111,'['111:',1 " 'j,/, "'I I ,:),i\',\.I� gramo ar> rei!115C,' ri, 5, (1 ror, .o l e

Que tendo a dita Ilha sido invadida no referido ano,! if
,� ,;���!Lt;.,,,�:::.-� ti ff, !1!(/!lh __ , \\il:)ifR' l"'liso 6uimarãe5, f-Ibigail maia,

pelos Hespanhóes. eles por sua conta, filerão a dita pesca, mas I _ � � � � \��},��.í/.\� 1\ _ __...\ �nll�[llI;fdl��JTJ!iliIii:.Jii.r)tl�, ;��Ja,n�O�a�r�� r�,�5 must. ��c�')���:
sendo ela restituida em 177$, ). á os contrstadores Portuguêses a '1! ����!i��L-..' S�0�,>r ;�'"�;! I

\ -

t\!l\' � ',J,,'i/',�.!!i�., �=-:::: f'-1's 23 horas.. A HORA DO JAZZ •• Pro
--::o:: ...._ �.i" � /:'� \ Jl.l .. j,,"'i./ li

íizerãe Deste ano, e porque não tives:õem ainda contratado 05 di-l =--�,,====,;:;:r-�

'<:!:'i,'=-y�,�'.� l\�\/-'�.;..:'�::/Íí
..!./f.;.\)'· gramo àe lT'u5ica americana

. ! .-.!!'<--> � � (�\� ,�'t- ,\';,,)1/.'/'/; ,

zlmos, como até então fazião e depois fizerão, orden<Íi8 a Junta I /IV' �,�:,',\\\ &f \.

.

"� \:,,,\,';':�/;/ 1--- 5peaR12fS �12 stuàio: i'elso 6uimarãeô e

d F
-=='" VI' ,,;S.o�' B!,I � \\ '\ \"��:;"'<IIj,I--- Oôuvalóo Cozzi

a azenda do Rio de Janeiro, ao Governador da referida Ilha, =-=-!f /;;' " 4 �; /' � � .

I \, �;':\f\;;�'=-
I:' • -=-_:

I/t
r '.

1;' J"./,1. fI � �i,\ \� \ .\��\'\\\,1 -._

A h- � I à 5 I -, o1nncISco Antonio da Veiga C'lbral da Camara, ii arrecadação -1 {Ir. Ii f'J-=lI� \\\,\\' \(,�1\) ��= "'""
man a - vr an alUO, hC1,bor i'l '.

dos dizimos, per administração, indicando o meiQ porque se de- =.----1 J .é' ..I}� f.jl.li!r----- �l '�\\\\� ���\\�-�� r-estar f'lmoral.

via cobrar o dizimo das balêas. o que se verificou pelo arbitrario ---r.�'�'
-

�;�; ti Jt����j��:���\m��\ �\S��\"-=:Co: A's 2�'��1��ài�ea!�J� e� o��ga'''zá�ã�,5,e!��
d 8$ d

-=cr.�"_, � �III,' ,_c-- X J1 � 1.\\ ;p ,..? ,\ "v
e n. ca a uma, em tempo em que a medida do azeite se ven" ----;�

,

{ H ';'.'!; rF;+!·u."",,,,,,-:A'.-==- .' -::. t. "'\',,,, �\ interpretação �a ria. ae roméailS ao

f�á!��J;j.;i!�;�:�:���::��i�.����t:�f:�::::�lfI� ���� Para:; :�:r:. pru:of:�AH L ,�; U i ri,
."\ P d d F d N J d C é o Cíen>e que revolucionou {)
v rocura or a azen a 1 aciona respon' eu ao onse-

A d t d rai a Casa Musical, qUe con

Ih d I V6n
.

� tr.);1W" ft as aS mundo velho, f, o'ra revo',ucl'OI'iI a
o, qu�, á vista a inform.aS;ão.. da Junta, era evidente se.r. a pesca". '�I'Ul

. \1� �gJlilm � ta com a oficina melh.
"

d b � Ame1iea do Sul.
.

as aleas, como sempre fOI, SUjelta ao pagamento da diZIma, de-j �!I1l montada lia capital.
vendo, aSSIm, declarar-se á Junta para o exigir e fazer cobrar do l!1"1! 31<:1maCmas 'Rua ]oà,) Pin10, 12
arrendatario Antonio tv1endes de Carvalho. IRmDlmlEllillilRl1ií111m1.lll�i&1iIlíl"iillll3�����.....IIl!li__

E como seja conveniente que ela se cobre pela forma de- !f
termiaada na pr.visão d@ 3 de Fevereiro de 1779, parece-lhe 1':'

que seja justa dar á mesma providencia, mandando proceder a

Dova arbitramento, cem atenção ao valor atual dali balêas, prove-
1

niente do maior preço do azeite.
Parece ao Conselho que á dita pesca he injusta a dizima,

• que, suposto ser tal imposto de natureza eclesiastica �m sua ori"

lem, • qual não he devido nem cobravel, em régra fóra do cos·

tume, com que se pagou sempre, e se vecique pela informaçãO da
Junta, que • mesmo dizimo era arbitrado em 8$ fi. por balêa;
como a mesma pesca se considera artigo de indu stria, estancado
no Brasil em benefício das rendas do Estado, e a mesma Fazenda
Publica era a unica que enrcía a mesma pesca sem pagar diZImo,
interrompendo-se, assim, o costume: entende o Conselho que se

poderá cobrar do arrendatario Antonio lviendes de Carvalho o di
to dizimo das baleas, que pescasse 110 ano proximo passado, pelo
costume de 8$ rs.) com que fôra antigamente regulado; e pelo I
que respeita ao futuro, se haja de (.Obrar á razão de J 6$ es. por t
balea, fazendo-se disto expressa menção nas condições dos con- I

tratos de arrendamento das armações que se houverem doe fazer) \conforme a resolução imperial; ficando assim reduzido á definida a

vença o referido dlzi o. Em 18 de MaIO de 1829. \Resolução--Como parece quanto ao pagamento do dizimo,
devido; e qu(\nto ao que de futuro, dever�se �agar�se-ha segundo \
a n�va avença que a junta da Fa.zenda respehva h7.er, tendo em

IICOD&lderação o preço atual do azeite, devera fazer com os arre

matantes das armações, sendo a mesma avença, previarnente sub·
metida a 8!lrovação do Tesouro. Rio de Janeiro, Paço, em 27
de Maig 1829.

--Com a rubrica de S. M. I. (as,.), MIGUEL C AL
MOU OU PIN E ALMEIDA».

la �de Agosto

$000

Programa diurno

De 6.15 âs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

------

Muitos fjremios de 30$000, 20$000 e 10$000, e mui
tas isenções... Sómente com t�ooo apenas, é

FORMIDAVEL...

12 çste t tõc
N UIIO P:ol criõ
NI2:;,.or Ama' a
rmãos Tap"õós
f'll. írinho lumurgo
Íl' c.uro Ce IlV ira

r-ques tr-o al2 Oon9as
r cméa g O HIl 5tor!!!

R.:glonal
ô

v Dante 50nloro
t:àuarào Pctnnê 12 sua Tipica C'orrientes
Romeu 6hip9rnan com o urques!l'o Õ"

roncertca

Abutura com VOZES NOVAS, cl71nentD5
e5treíonlr;:s no rcõ!c.

f'I'!!i horas certas, [orric!e falaàos com n,,'

lícias em pr-imz lru môo. fOrr:Jeciõas
pela A HOITE, e o íer+o ao Cosa

6uímqrã�s Ltõ o , asencio ta Lo
teria feàerol.

A'5 21.30 rAHçÃO 00 0lf1 _. Escrita
e lntcr-pr-ztcõu por Lomor+lne Babo.
uma aferia 00 COSQ

õ

e lou';«::; "O

IH�AGÃO

CHARLAUTH

CHARLAUTH

çhe extinguirà as sardas, pano
.

ravos e espinhas, �em' a minima
irritação deixando-lhe a cutis ..

limpa, macia e fresca.

18 de Agosto!

Premiados em 4 de Agosto os prestamistas menores ENIO e LEONY, resi
dentes em ITACOROBY, Rs. 5:500$COO

João B. Souto e Hilda residente em Florial1opolis,
contemplados com o premio rraíor no valor de Rs.

5:300$00. no sorteio clt> 4 Junho de 193ft

�����t':';:X��i
'''lJ D

I ARTUR ECORREA i
I�

ROSA CORREA
i

:1 Comunicam ás pessoas de I
.,r.,�

sua Intimidade o naS!cimen- �,�to de sua filha Marlene b
�

Correa.
�

� Fpolis-16-8-38 �
I\� �
® .

rol
::'t��::���r�c�����.

Concurso oe dati lo,·
grafo

,1

Pela Diretoria do Interior e
Justiça foi aberté1, pela pra
zo de trinta dias, a inscrição
ao ..;oncurso para o car70 de
datilógrafo das repartições
estaduais.

\)

Transferido
Pela resolução n. 527, de

12 do corrente, foi transferi
do, do Campo Experimental
d�' PÔço Preto para a Esta
ção Fitotécnica de Lages, o

agronomo-auxilit\r do Serviço
do Fomento da Produção Ve
getal Lourenço Waltrick.

Gerd I1g, residente em J(linville,
cOlltemplad) com Q premio maior
no valor de Rs. 5:400$000, no

sorteio de 4 de Julho de J �38.

HABILITAI VOS
\

,_...., n 'F&H'+J'

INSCREVEI ..VOS!
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A GAZ

A. Padua de Araujo

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr•. André Kiralyhegy s LO o
. DIRETOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina Caixa Postal, 19

o melhor estabelecimento, �perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de

.
doenças pul

monares (pneumotorax, frenicotomia, toracoto�ta). Este. San�
torio eacontra-se localisado na Estação Perdizes - VIla VI

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

estradae de automovel, com clima salubernmo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

Seção separada para convalescentes de doença! graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico

-

"(malaria), esgota
mento, etc.

Curitiba do
Representantes nesta capital

'"

MACHAD
Rua João Pinto

I� I

...----r-.- <.-.-,fi P
é. ; na •
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Dh é II!R cwudill 1b;mIl'UltaJ, pQlNa é

5» lIIl�ho.. It� IIIflMI!'I!1IU

... forte - 116m r.aiVt 11I0lHl " '!r3iL"I03 IJICI!\III aOlMl'IIllllldl••

IlIUItIII qtSa � OOlllCOM@ l'>JMhlrl31 (�!S IUIIIp.)
IMm®mUl dlill"�"&IIIII.

A

,,� em toda...a li...

IIUIIIIIIlllIll d&'l 1'1I11R.

• l1li0.

CEPOSITARIOS EM _TA ..

MO CK

FlO IANOPOllSItriz

Filiais em:

BluHrneRIIM, CrMzaira id. filll,

JainwiO., L_II•• , La"UI•• , Scio

Fr�.mH!r;i••• d. 5.a

. ...."............... _,�_.;!JO't_ .... ".::::z: .....

�J:.!I" • • .,....._
'

..... l#!!I:�"" mw ?'IF. J,iIil.1Ioret!V

� ·1" d" O· � ta If."J.' ,'� �� ...� ,

,� ..;. ,� eh
Endereço Telegr.: DOLi' • Caixa Postal, 32

S. FRANlCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A

�AüENCIA DE VAPORES
�:-.

(;.ompanbia Salinas Perynas=-Rio
Prif�g Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Ltda.v-Cabo
Vandenbrando & Ci.a.-Santos

Frío

VIAQHNS DIm�TAS PARA O peRTO DO RIO IDE JANEIR9

Wavcga'tão entre BUCAREIN (jolnvíle) e: SANTOS.
'

ANGRA DOS REIS e RIO DE JAL\�EIROt diréta-
mente, sem transbordo

Tem sempre vapores em porto, carregando
11Icarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

téros etc ... cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Pais, bem como para e Exterier

Recebe cargas de tmportaçãc.]do País GOL de Ex

terior, para lSesembaraço e redesoacho para
as praças do interior

.

BESVIO i)A E. DE FERRO ARMAZéM PROI-R!(i)

SERVIÇO Gf1.H:ANTlDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS

•

ancc do rssll
CI!ll!$,a1 1IíHD.U09:lfJe$�8Q

F.o dic"rlllnf& y2ie.748:1@_oa

i.lICUTA TOlllA5 AS OPERAÇÕES BANCAFUAS

..UlNeIAI li e@llltBSl"'NDJlNT� .iI(:tT0])@ Q PAI.I

."(lIA. LOCAL l\lJA TJlAJA.NO, )]'$ li

Abona. em conta. corrente. os segúints8 jurol:
Jep. tilm. J.ru (COAlE"RCIAL SEM LIMITE) 2% al�
Jcp. Hliuta.�s (Halit( de 50:000$) 3� ala

Dep. pepulares (idem de 101000$) 4% ala
lç. de av1st prévio (de 'lf;!aisquer quantia:s, <lem :fetlradas tasi-

bm. I.c qll.lisquer lrnportallc1a.s).
:.z:._com anso prévle de 30!1dias
t4tm le 6& «ias

tJdem de��99 dias
�IIIII_--.--·"'iê .

".$�iTOi A. P.aAZO�FIX6:
(�;�L"PO 6 mêses

por .2 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
par 12 mêses

Sujeito�a(Jí\j�sêlo '':Proporcional.
Sxpedient�: cas 10:!!1âs 12' .a'fdas 14 ás �16
AOIII sabados: das 1"0 ás '11,3Q horas

Endereço tetegraflcci SATiLLITi:

TELEFONE 1.114

horas

"__.IIIBMIIlIllfJfllti�flMMADHlIIIIIIlIII!WJIIIIIl.III'1IIiI..-ilIIltlMilllllll@III!.IíIIIIII'_IIII'IIIU w

Casa no Estreito

(JoIo Peisôa)
Salel. de 'Visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - .c"pa - eosinha e

instai ações sanitarias
Luz elém ea em todos os

compartimentos
Dois quintais cempletameate I
amurados e umll explendida �

praia de banhos
Deis porões e dois anques

par a Inação de r�upa.

I
Metado prátice para se <Onibus na porta.

aprender a executar com Todos os campertimentos
llbsoluttl p"rfeiçto, ao Sax�- tem jl111 ltl�s e a casa está

; Iene ou Clllrinete, os mais c$mplet, assente nova, CQm

I variados moderna \ [ossa .o M 5lt
Ct Trues acrobaticos. e Agua 611 canada para serviço$
I imitações eomi'8S, ' da cceinha.

I
Preço do volume 12$000 CHAVE S A' RUA MARE.
Pedido� ao autor: I CHAL GUILHERME N' 1
Antonio Lopes Guerreir a I Fie irianopolis.. Vila de Sarzedas, 55-S.P1Ulo :

.!iiiiiI���� iiIiiiiiIiliiiiiíiiiiiiiíiiiíi!í<íi��""�íd.ii_���
',' \"

�»;'F�&;pj "," Jitiiilfiliii'i1tlii!llíiiiliiiiíiiiaiii iiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii-

�����----- illl1

I
��� Em loteria a sua favoritak�

" I Alia Felipe 5ichmitd no 7 e 17 a

I
��
'I
I

Favorita A Eleírico"
l'rNX' ;y��itAtÃÇt��\jl1ttf� 'ITENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· I..

TOS PROCUREM
..

A ELE·TRIC ..�

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

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A �lé<it'l!R4� t.r�
Rua Joio Pinto n, 14 � ..Ja. A�u

ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SORTi-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO "..ARANTIDO

---�'---

•.� ...

N o�;:E�tr&lto Ponta do Leal

TL II

e SantPfl Catarina

NOS CL;\SglC05 INVELOPES FECHADOS

de maquinai de escrever,
rádio" e aparelhai em geral.
Rua Conselheiro Mafra rr 66

ALUGA-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'li .Dr. Alfredo P. de �,raujo
MF"'D� ()

I Especialista em molesiias de creanças, nervos
I ) impaludismo e motestias da pele

�����i·'(5�;�?·----
Tratamento do enlpaJudhmo e das molestias da pe

,

le e nervosas pela .flutohemotherapia
Consuitorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3

Telefone. 1.584
Consultasr-De« 8 às I 1 e das� 14 às 16 horas

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO'

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

�rlilWC> ; ,.,!.,CQn!sultor'lo:'" R,�a Viço\"
Mei;�le& 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Restdencía: Rua Vis- onde
��) de Ouro Preto, 42-
Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencie , 1355

Dr. Claribal
te' Galvào.'

)

'} ADV06P;DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrltorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
com�r(.;� d\) Estado,

I

I. E)critori�:: R. Deedoro 1:\' 15

FONE .1 ;665
,.'!Jtf'J\:

Desen1 b� rgador
Sarvio Gonzaga

ADVOGADO

Ex-chefe da cliuics do Hoopi,
tal de Nürnberg, (PH.lreeSOI
lndórg Burkhardt e Professor

.Erwin Kreuter)
l:1.ua Trajado no. 29-: Eipeciafffeia em olr�rg�g;l

gelra!

DE

I\dvogado
P. 1 5 de Novernbro.b ';�b.

FO!1:e3 1631 P. J 290

Advogado
I .

CONSULTORIO·�·Rua Tra- .

Ru& Trajano, rr 1 soliraJo_ ano N. i e das 10 ás 12 e

I relephQne rr 1548 I das 15 as i 6 112 horas,

I
TELEF. 1.285

I
j
RESKDENCIA- ..�u'a Este" I

I. ve.s .JUnior
N. 26

ITELEF. 1.131
-- __._.-----

Dr. Carlos Corrêa

Partos _' Moíestías de
Senhoras e

Molestias de crianças

Dlr�RtlIr da MakU!frrli!fade
Medico e:l� Hoepólal

Dr. Miguel
-,Boaba,id
CUNICA GERAL

Vi.as Urinarias
(Curso,de espeeializaç o em

1
.

d h)
. 'I,''/:rtament� tnodeme dasmo estias <e sen oras Cj

molestias do Pulmão
t\tende .na Maternidade Consnlt-R. joêo Pinto, 13
até ás 8 '[ í2 da manhã '\1 ·R---··e·-s-'.···-H·· oltet':11€'aJolnnr!f:!1"a.1F:.9ne5 1333e à !ar�e - Consultorto:

v

ANITA GARIBALDI, 49 -! .

(oilSYJlto!. &c 13 ás 16 hrs.

..

·�i_;��t,�·;��··��"'
..

-�··
...

_�'-�����=·���;�...�..�,,��>;���-'-����;���_�

I
-

�nfortc,
.

i:t�i���ã(; e
-.

;l�ela
---,_......�

Econorni:a
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de

:1,
.

P�"'ofissijon�a;s r�.t!:�bi!itados par'a t.ados
4".J!s ra':-1íiOS di::-J! engent",a�'"ae��

Administração. construção e reforme de prédios com

pagamentes em prestações
<

Escrttorto central : �1ue. 7 de Setern bro, 47

Porto Uniã�
s ,

:.;. - .,-!. ,- ...... ,
.�..................

-----

•
I , '{ _

I l...-hm', T iii"'· '8'--------------------
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.Ao G�ZETA

o rI u b e Atlético Catarinense
oficiará á L�. F. F. solicitando seja proibide a perrnanencia da assietencia Atrás das
}r�t.�VE�S visto que, foi devido aos apuro's dos que ali se localízava.,...., a intervençAo
Infeliz .do arquei.ro Pelarlha na jogada que abriu a contagem para o AvaL Que seja
atendida tal solicitacão, pois Que ela é justa.

ZETA

a A CAPITAL..

'0 E S PO RT IVA
REDATOR: Osmar Cunha

,

s-. ViCO de Forner.to
,", �

da Produção Ve�
getal

o govêrno do . Estado
contratou os engenheiros
agrónomos. Luiz Romão Sól
para exercer as funções de
agrônomo-auxiliardo Serviço -

RIO, I T-Anu�ci.-Ie 1ue a C: B .. D. j' orçou em .6?0 do Fomento da Prouução
contes a1 despelal a reallz�r com a POUlv�llda d� leleçAo braslltm. Vegetal e designado paraEm rnoda os 80 Ca..peonat. Sul-Americeno de Futebol, em Lima. dirigir os trabalhos do Campo"

ra id s" de, o au.nto p.orím nAo eatá
..

resolndo e Dia se ap.rel.nta Experímental de Poço Preto;
n 6}teção Iacil, me.llo com a mtenençlo po.J.�I�a, uma ,Yez que uma lote.rr.u- Clovis Nery para as funçõesOs ponta-pés livres se classi- (Penalty-Kick) I t -' dfi pc; o nos campe.na os, prestei a imciar-se lena ae grao e prejuiz« de agtonomo-auxítlar doficam em deis grupos a saber: I bSTOCKOLMO. J 7-O na- para OI c U OI. Serviço do Fomento da Pro-Diretos-(com os quais se poderá O é I d dador Sally Bauer, que rec ..at ..... 1

, ... , ' dução Vegetal e·.·.� desíznadomarcar tentos diretamente com ° ponta-p pena eve ser " "'-
, :

"

quadro ofensor) e indiretos-(com executado do lugar. devidamente mente realizou a proeza de atra- Vi Iadon ica em para servir come assistente

os quais não se pede marcar ten- marcado. Todcs os jegadcres.com vessar o Cattegat atravessou agora E a rn � g @t d o do laboratorio de química na

tos antes que a bola tenha sidol�xcepçA. do .guarda-méta e o pela primeira vez na historia o caminho do pela """naquJna Dlretoria'do mesmo Serviço;
tocada ou jogada por outro joga- Joglld,or escolhido par� b�ter a msr de Haland. R iO Artur Seabra para o cargo
dor. que não seja o executor do �enahdade, se colccarãe fora da Entrando nagua ás 5.45 da RIO. 17 - Veriíicou-se eltã de agronomo-auxillar do Ser-

tiro, antes de passar a bola para
area penal e nunca a menos de manhã. em Gasslehamn. Il cêrca manha impressionante desastre viço do Fomento da Produção

a méta), : O jardas �c:l distancia �a bela. de sessenta milhas ao norte desta MONTEVIDE'O, 17-Con- no Morro de Santo Antonio. Da Vegetal e designado para su

AG> ser executado um ponta-pé O arqueiro adversano deve capital. temeu pé em Mariarann, ferme se aaunciára, embarcou para ocasião em que ali faziam exerci- bstituir O Diretor do Campo
livre direto ou indireto nenhum permanecer parado (sem mover os eapital da ilha de Analand, ás o Ri. de Janeiro, o jogador uru- cios os soldados dll Policia Es- de Cereais e Lpguminosas
jogador do quadro adverserio po- pés) sobre a propri .. linha de mé�a 19,15 minutos. tendo usado. guaie Viladenica que foi contra- peciel. de Tubarão, enquanto durar

derá aproximar-se a uma dis�ancia e entre os post?S, até que seja "crawl" durante toda a travessia. tado pelo clube V fiSCO da G�m.. IOlltal,d.. no referido [ogar , O afastamento deste e, o

menor do que 10 jardas da bola, dade .0 ponta-pé penal. A distancia coberta foi de 25 Um gtande n'm�r. de esportistas uma maquina de sondagens da técnico agricola José erreira

salve se se encontra parado sobre O Jogador que e�ecutar o �Oll- milhas, emquanto que a distancia comparecoram ao cáes para apre- prefeitura apanhou ° soldado Chagas para exercer as fun

a sua própria linha de méta e ta-pé penal, deve ]Glgar a 001. em linha reta é ele cêrca de vinte sentar a8 luas despedidas 80 ,ia- daquela corporação Pedro Luís, ções de técnico-rural do Ser-

entre dois postes, para a frente. Não poderà tocar ��!!._._. ._. •
jante. viuro, com 32 anos, matando-o viço do Fomento da Produ-

Se um J'ogador adverserie se
novamente na .bola, antes quoe a instantaoeamente. ção 'V('zetal.

h d d AI uma con
aproxima a menos de 10 jardas, mesma ten a SI 3 toca .4 ou Joga- uga-se fortave
ao ser executado o ponta-pé que

da por outr� qual.quer )ogado�. sala e quartos a pessõas
até que se faça cumprir a lei. A I A bola. e conslde�ada em Jogo de trato.
b.la não será considerada em jogo, jlogo dep�ls de tedr sido executado

Vêr e tratar a rua Fernan-
antes que a mesma tenha percor-: o ponta-pe e po e-se marcar um

do Macftado n. 41.
rido uma distancia equivalente á tento diretamente.

.

•• .. ... c

sua prepria circunlerencia. Se a bola tocar DO arqueiro CARTAZESA bola deve permanecer pa- I ar�te5 de passar entre os postes ..�
.

rada quando SI'! exec�ta o ponta-' meta, ao executar-se o panta-pe

I DO D IApé- e ao dá-lo, Q Jogador não I pen?!, ne �omentQ em que se

poderá toc,-ja novamente, antes ,I p.xplfar o �elO tempo ou o te[J')po ODEON, O lider d..
que ela tenha sido tocada ou jo-. fi()al,. e ainda me_smCl, ,momentos, eluolDus

gada por t!)utro jogador. I depOIS. o lento n�o sera anulad�.1 PROGRAMAS DE HOJE:
Em caso de se conceder um I

Sendo necessano,prolongar-se-alponta-pé livre ao quadro defensor o telD�o, para que seja batido.o A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
na 5Ui árl!a penal, o guarda-méta I ponta-pe penal, tanto no meio

A LEGIÃO NEGRA
não poderá receber a lDola nas I tempo

como no 6nal.
IJ h B

. ,
com �ump rey oggart, Ano

mãos para depoIs lança-la com um 5heridan e Dick ForaD. €) Paquete rrAQUERA sairá á 20 do
ponta-pé para o campo; a bola Penalidades: a)-Em caiO

Preço-I $000. corrente para
deve ser jogada diretamente para

de qualqutlr infraçAo do quadro Paranaguà. Antonina.
entrar em jogo,f4ra da área penal, defensor. o tiro penal se repetirà, CINES 60ROADOS Santos. Rio de Janeir.,
cem um ponta-pé e se esta parte

caso não far marcado ° tento. Vitória, Baia, Macei'.
da lei não fôr cumprida, o ponta-

b)-Por qualquer infraça. do
REX. às 5 7 e 8 30 horas: Recife. e CabeJélo

.

pé serà executado novamente. quadro atacante. com excepção ••

Cargas e passageiros para os demals�pt>r-
feita ao jogador que executa o TERRA DE AMOR cine tas sujeites a baldeação na Rio de Janeiro.

Penalidadei :-Se depois de ponta-pe penal, se dcvolverà a operêta da Ufa com Gusti Huber
ter executado o ponta-pé livre, o blt!a para que o ponta-pe seja e Albert Matterstoclr. AV.ISO Recebe-se cargas e enc�mendaS' até a vespera da5"saí�as dos paquetes
jogador executor, tocar novamente repetido, caso tenha o primeiro Preço -1$500. e emite-se passagens. nos dias das saidas dos mesm0s, á vista do a.
a bola, aotes da mesma ter sido ponta·pe marcado teDto. testado de vacina. A bagagem d€ porão deverá ser entregue, nos Armazens da
tocada ou jogada por outro joga. c)-Em caso de infração co· TEATRO A. DE CAR- Companhia. na vespera das saícias ate ás 16 horas. para ser conduzida, ,gratuita-
dor, se cOilcederà um ponta:-pé metida pelo jOiador que execute VALHO-Royal. Cine-Teatro menté para aordo em embarcações e!peciais.
livre e indireto qUI: ser?! executa· o ponta-pe penal. um jogador do ás 8,15 horas pela Companhia ESCRITORIO-P�J\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 888. (FONE 1250)
do pOl' um jogador do quadro quadro contrario darà um ponta· I'�acional de Comedias Ribeiro ARMAZENa-CAlS BADARó N:3--(FONE·I 666) -END. TELEO. C!)STEIRA
contrario e do lugar em que foi pe livre e indireto do lugar em Cancela - O FI!..HINJ-fO DE Para mais informacões com o Agente
cometida a infraçã.. que ocorreu a infraçlo. VOVO. ,'.

PreçQ:--3$000. J, SANTOS CARDOSO

GRAS INTER.,
ClONAIS OE
FUTEBO'L.

600 cantas para a Brasil
ir ao Perú

As últimas modificações introduzidas'
pela "�nternational Board"

.

Xiii _

ponta"'Pé[Lei
XIV - Ponta-p6

livre penul

Ainda nada decidido sobre
à nossa participaoão no

Carnpeon,ato Sul
An"lericano

Lei

Companhia Nacional de Navega ..

çã_' Costeira
Movimento Maritimo ...Parto Florjan�JtP;;f�I�

,I! +; ..

Serviços de

$ I' 7
I.' fi" - 1 ri" . 517 t-

Para o SulPara o Norte
.

G7ii

Fretes de
•

.' J

cargueiro:
O Paquete ITAGIBA sairà á 24 do

coren te para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Parto Alegre

VISITEM

o maior stack dg r.upa. par.
•

menina•• gar6t••

esquina da Trajano
À CAPI'TAL

,

1

Rua Conselheiro 'Mafra
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GAZETA, 18 ...8 ....1938 Florianopolis
........................................mm..ED RRP� t.*a�.i mm' e.f'•••! .,.,.

INSTITUTO BIOP�OGICO Clube Doze de
CATARiNENSE

Consultorio veterinurio gl.atnito
Agosto

Avteultor, Ca01t::i1. - :; 'ia fubá dt' milho 45(,Jo I
varias vacinas contra a co- far-tinhr de tr1go 150101 De ordem do sr. Presiriente. convoco os srs. SOCIOS para a

!;\ le
...

râ aviaria, inclusive urna remoido de t!h:�o 150'0'lsess1Q de As-emblé-a Gera! Ordinária a realizar-se ás 20 horas

f(,repara,;a por ··:,t:: Instituto. tankage (avina 60);0) 20C);o I' do \ ia 19 elo corrente, sexta-feira p, vindoura, para o fim de se

, A aplícaçã , é rIlu.tO facil. osso frt seo moido 2010 proceder ;i eleição da nova Diretoria que terá de gerir os destinos

Cada a.n»: 1,\ co.npa tar nha de ostra 2(1[oldt'�tf> "luh(> até 12 de agosto de 1939 '

nhada das dL)LruÇÕ,)

ne-,
53l f no 1 °10 I

Caso não haja numero suficiente para a eleição, na hora

cessarias para o seu �s' J.
-- marcada, será a, m:srila realizada, meia hora mais tarde, com i '

J. c. S José. - O banho Isso tudo é encontrado no I qualquer numero oe SOCIOS presentes.

161"'carrapaticida, na falta de me- comercio. I Secretaria do Clube 12 de agosto, em FJorianopolis,
Ihor recurso, póde ser apli- Pedimos licença, agora

de agosto de 1938,
cadb por mterrnedio de um para diz=r que o no 80 con-' II'�.· Tecidos FINOS, MEDiOS e GROSSOS

simples esfregão de pano. -ultor.o trat 1 ,i" v' t..'rÍnaria f\JARBAL VIEGAS

1,'.','
saceos de aniagem para CAfE',HERVA-1\1ATE etc.

Póde bansar o se.u cavalo.] e não zoot.cn a, 1'. Secretáno Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA-
mas procure faze .. lo num dia i 1. D. (?). - 0-, c:a', hor i i '

- - .... -.----,---�.---_.--- .- "''''''-'' -_._._ .. _.

--:-': !. RBNHA etc.

não muito frio. Se o cavalo lr hos provavclmen-e e:-:tão:�[$1.n:J�r.if:1���:T;;:�:�-���1 Vende-se um 011 I
.. Oleo ríe CÔCO BAIBASSU', para fABRICA DE �'

vOltardPara 0hmesn1o potrei-] sendo \ itrnados pelo::: ver- � Otavio Arm2mdo de � gocio preço de ocasião mTfa�: I· SF���O. .

"W 'fiT
[�

ro on e apan ou essa ca- m-s,
.

�.� Brito e Argentina F. �� 'c'h'
'

eh'
'. " imssnnas melas ALK.II.RIA�� para HO- �{i

d d t' á: n.J!
.

I •

1
4<). d �"t ,�na arutar.a J ic. I' MENS erNHftl!)lAS CRrAril.IÇAS 1;�

ma a c carrapa os, ele ser I'!l,ign Z�, !'Tcu.lllanGat:. t' k� e IClri o �� D
-

f r R F r! ,�"" UA e K,;,.... ��

fatalmente infestado nutra no apetite. eslr. gar o] anus � . . � Sch�'-�� 9
os oras, ua f tpe

II
Afamados vinhos marca (Õ(ÕCnUZEIRO��� de

�ivez. Donde, a necessidade no chã?, \{(\.t(ique��» .: (C,ri, �� part:clpam aos parentes
�

e

r.,1" i" Caxias.

de outro banho ()U melhor ! (','C' en'l.' ....urormes \ "."") ,- . _
"i, pessoas de suas relações � I, Deliciosa e incomparável CHAMpllGNE "MI-'

d t b h'
.i

'i
,) .. o <.I d""'"

,j

:-,
.. ,to. ',e. ".' �� o contrato de casamento de �

i"
� M-

e ou ros an os. I tomas ,'.1'(111,1:' Fif sldçao W sua fi!haZULMIRA com o �� L
Iii CRIELON�\ de Caxias. �.

Enquanto o animal per-I de vermes. �� SR. SEBASTIÃO DE MA. � indbergh vae a � Colchas de varios typos, para SOLTERROS e

manecer no potreiro ,prague I Dê o 3Cr(iJillk v-rmifurgo: � TOS TLUNLER. � iVloscou �' CASADOS.

jado, u sr. deve aplicar esse extrato etvr c d,� íeto ma.: � � I: Café de todos os typos, de MINAS e ESTA-
t" i·i!',l��r:::t$;k�:�� '411 � �Obanho, de vinte em vi 'te chi} una grama. a 'U! de �� � � � PARIS, 17 -- Inlormase l] lIJ1 DO RmO.

,�jias. Ao preparar o s l!U' hort lã o.t gr i'nJ.'� "1;! ia d : �4 �� Zulmira � � que o aviador Charles Lind-Í] Madeiras aplainadas e portas compensadas de;.

ção, não deite o carra.ian- fiÔ·, d lara-ua vi.ite gl�,!l11as �s,J"''!O"�'��� e �, ""'_"""� bergh pretende ,partir para

�'!"
Rio do Sul.

'

clda além da quantida le re,· F.' CIlIlV' niente ministrar
,., .•.•

�� Sebastião i�-'''�''__'''''''' Moscou, onde 3:ês:stirj {I . a::IO IDE CARGA', genuinamente nacional, espe- li1di J'
,,�.�.,� d

' .

d 'I ai para c
1 • D

llIh
I,

l.'omenc a a n.l rot-u,o 0:1 1 ,rn (!:1(l'� 11' rI"· \ ezf.' ( orn �? M retlmao e var:os aVia ores ! l c ozer qualquer sacarIa, multo m�.11 or� I

bula. O; (:lHa )ate 1'!;IS' I;� ,.' ;j !\ ; ;'. 'r rês W noiVO.9 �� polares russos, que discutirão I'
IIDuito lIDais re�d.steJlJlte e muito mais �:

vel1enos{,s. I',' ,i)
"" PiI'- ,1.,,,, ,,,, ",' ·,,,,,l a possibi!ida,de da ,ealisação

'1
barato do que qualquer barbante (fio de vela) I:"�Ans ! I! 1 /< ,.1i1, �,l I; .; ,; i S de d� um voo ce um )I)nto pro' i
fabricado com fibras importadas, de Juta e de

rê réç(i(' .l (i,ll (', t.

·Ilia';a. f� /\ S A XltnO ao PO!(I N<)rte élt� ti f (;anllamo. • fI:
r h3 d,' s.>, C:( i! :,1 D�'v SC'i' obsc�vadi, mui- ..._# � f--\ palo Sul. fi �

prd, I �1"
t, '11 '" .n';� l'. f li,,,,, p'e'''. ghs����;�, C������;in��nef�� ij ALGO���:�':D:L::O�::�!c��OS OS I

,

" ( ,j I UI ' d;,I'lnte rer;ciar sobre problemas !TIe- � _".._.,."". .• i
v tac;e e,f I.( rn '

.

" Id ;;) J. ".". ú.' j'll ch d cos com ocr. Smirnoff, li�........���,.:;:ttt;m��

[� b,,� '-d---';"�
.

��
;"'" ", ." .. h· ,,:', p:,!i'a:\"n,tn:çib reCUile.'· a,.:' " ,�I ('�n'rialstaem coração, pois

�r. r-e!:<i·O e 3�.·,Il.ua �"':;n'\), I' ,.',. " "

L b
'

1
"

: I :
•

: 1
•.

; , i'T )j,,;)i li .. U 'um i1'," a.J"ania·.Jo e Cm,,-, ',. nd e·'gn inventou. junta-
IV.. v () 1:,," i.!dO! .,',.' ". ,',' inN.- ,jS", \. ('OUS'- Ci)ntnl0. 1.1'\. ntf' ,um {l dr. A!f�XjS Car-

Rua "'rriliar:íJ í : !

___. __ .. _._,.:..,_.
' ,�(\[, Cíi){ ;lrlf",·.iis). . "; o (;1rélç;,\Í' artiLcia1.

•

A

ARNALDO
rua João Pínto n: 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr.

térreo

"ALGODAO��

Codigos�'União�� (Õ(Õl\fasCl�ote��e particulares
Sub-Agentes em: JoinvUle e Curitiba

Representante directo de lFabrieantes e Ex
portadores dos seguintes artigos:

VENDE-SE. uma maquina
de escrever «�oodst?
ç k», por 600$tJOO. Rua

<:;alrl;:jnhl) Marit'lho n. 10.

Vendemse � l���
nida Río Branco. n.60 A' tratar
na mesma.

-

PALACIO •

Ir
PIiIJJI

o

I. lWlW_ J.e�··. -

p��������i
� .�
� Durante o mês de AgosJo, H
� todas as CQmpras g� superíores a 30$000, darão direito a I�� fi�os presentes, como seja�: loções, tr

� pos-de-arroz. sabonetes, melas, gra-

� vatas e até bilhetes de luterias. �
H H
�k���::;@��������

�����������������h �
I Af· de corresponder ao m- �
ij Im cesso obtido com a maior ��
�� llquidação de sedas havida em Flo- �

�,� ria�opolis. 0_8 preços g€rais sofreram

I�ii
malar reduçao:

� 30 a 40 por cento :
�������������""{:���::��

Visitem nossa exposição de presentes

FLORIANOPOLIS

RuaJ�felipe Schmidt N. 22
Telefone, 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Elipeeiali.ta em doeneas de SeDluneas RIO, 17 O CORREIO DA

MANHÃ diz saber que está nas co-

.

e cl·eau(!&§) g:itações da administração, anexar
Reina grande animaçiio no meio ao Departamento Nachmal de Pro-

do funcionalismo roubli00 moti- �ONSULTORD:O pllganda os orgãos oficiais do �ovêr-
F tIO, isto é, f) DIARiO OFICIAL, ls.

vado pelo grande torneio de n- R.a Felipe Sebmidt, 39 e 2a. seções, e o DIARIO DA JUS

drês, dama e dominó que bravo- TIÇA, visto serem identl5i1s as suas

mente r;€ realisal'á na' 3éde do HORARIO: das 10112 ás 12 e dams 2 ii 5 horas final:!dades; • a divul1Jaçao escrita e

CI b d li' • •

P bJ· I falada alem da propaganda intensa
u e 619�' UnCIQnaflO� u 1-

dOI á.t�s da administração do pai"'.

cO�ara a ,realisação do citado O���G••••••tJtJ*G�OOD••••OO••����
torneio, o sr. AdGlfo Bitencourt ��� �
da Silveira, esfClrçado e dedicado r,

,

f b· d em... nh d
A

I I""
,

r�
Presidonte clGilS81 Associação, Boli- � a rica e nafAJUS e - pe o e a �
citolJ o concurso dos srs. Vitor (ij D E
Silva, Elpidio Fragoso, Antonie l1�

f�/::�:n���ei�:ese�iCI��;�I��:� � ALFREDO O. EBllNG & CIA.
tado o referido torneio e, segundo, �� Sucossâres de Oscar Teichmaou 4& Cia.
nes CODlita, essa Comissão já se I �j FUNDADA DA' 42 ANOS
dese�rjgou da rsissão que lhe foi � PORTO ALEGRE
confIada. O
Oportunamente,. publicaremos G

ali! bas!)s do torneI().
��,'".

Possúe 158 máquinas de típos ID('ldernoiil e

�7 aperfQir;oad05l. Dessa!', 16 são de costura

G Uma �erralhit ia, com 18 máquinas instaladas,
• está apta para consertos, fabricação de peça!!

D d d II e peqneulils obras.

ecreta O O esta o .. . Para a confeção de fôrmas, caixas para cha·
- péus e consertos em iteraI, pOllsúe 18 máquinas

de sitio no Japão : PRODUÇAO DIARIA: 600 chapéus
G

i �:f5i=i�sE�5Tlooc���bia. �
� Rua João Pinto, 5 Caixa Postal,37 �
� TELEFONE 1658 FLORIANOPOLIS

·����••G•••••Oi.I•••CI••OD.O�'���.

A G T Um furto de 1.500

contos, em notas
....-.r.a...... ,·.. 1 �, ..Q •. ,;..,•• :"..:;.y.': _,-

-

•. .t

do Banco da In-

glaterra
RIO. 17 Segundo um vesper-

tínõ, as autortdsdes políeíals estãe
apurando. em sigilo, um grande
furto que acaba de se verttícar no

Rio. Atinge êsse furto á tmportarr
ela de 1.500 contos de réis, em notas
do Banco da Inglaterra. enviadas
para esta capital por via marítima.
Varias diligencias estão-se desenvol
vendo no sentido de ser descoberto
o autor do delito.

-

A VOZ Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO f:;ALDO POVO L D oA

Nossa Vid a
Ore (;arlos Gomes de

OUveill·oCANCE'LA

TO

RIBEIRO
; ,

·oe '

'S ;P'.:

Afim de assumir as funções de
Diretor do Institututo do Mate,
para que foi recentemente no

meado por decreto do Presidente
da Republica, seguirá no proximo
domingo para c Rio de Janeiro,
o dr. Carlos Gemes de Oliveira.

"'HiD!!l!lSi__m_UWBo1:1ll1im_tm1l(c...

llIVERSUIOS

PROF. !NA.C-L.TO DAlUANI

A data 4e lioje resida lO ani
versariu Datalioio dá) 1I0SSGI distin
t. e••terr••e" ,rofellsf.Jr sr., Ana
eI.t. 'Da.ialli. 111. d.s mais cul
t•• lIl.mbroll 4. Ql8gistériCí) cata
ria'.I', em cuje seio di.frllta !lie
ia�ul,.r .sti•• e de justa acimi
Meio. E.b.ra llr�.tlre COIll a saa
•neSliva ••dé.tia escoader 0S

leUi gra.dea méritg., o pref. Da
.iaDi i� '...iegui. destacado lu
iar, q.. a .ua ful,urautfil inteli
,nda • saber .�nqui.t.ra.Ul no I�.rr.D. de ...iDo, Justas peis ]
I.ri. as ••••••reDi prestadas Ili.i. ao .c.tade sducaeionista e

,. lIuai. «A Gueta» se 1IS111Húa.
I

:rei'.i. lieje • leu aniversario
� D••S9 e•• terralul. sr. Agapito
de Arauj. llollbl(JIi). alte funeio
lIari. apesentado .Ia Fazenda Na
c:i'Dal.

AGRADECIME
A família de Eugenio Beckert agradece, penhoradissima, a

todos quantos, por qualquer fôrma, lhe tenham manifestado senti
mentos de pezar pelo falecimento de seu inesquecivel cheís e (l ho

menagearam com Ilôres e corôas e (I acompanharam (1 morada derra-

I deira.11_����_�i�
__"""'��":'::""_:= __

...

---:�

liA c
II

I
VEN DE te+ E J melhor � COJlforbvel D 'Pi' -

W';::) "" dade do município de sio José,
dentro da cidade com acomod-ções para numerosa familí I é r.. tr�

tamento, fundos para o mar com magnífica praia de banho. \t;U'
encanada. garage para 4 automóveis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto. eh ica -a com díversas qualidades de arvores

frutíferas, e outras dependencías, e servida pelas linhas de onibus
de Sãe José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar, com o proprietario, na mesma. Carlos K
Poeta.

Geral

F.z anos hoje e Jovem Was
laiDgtoD Luiz, fillitl do sr. Ripo
lite Pereira, :uarda-livros da im
pilrtaute firma S-,riaco Atheriuo
.ii IrlOã. e QllfGlrçael(l presideate
da Liga Operaria.
J�Si:' BlU.lJNSP�1\(ij{ER

-

F.at.jau ôJilt.m. • leu aatali
.ie • D•••O pral5adQ ami�o sr.

J.d .:8r••••t>.rc.r, ropresentante
4a Cernj.ri. CaHriaellse iii d.e Encontramo-nos ôntem, com: rever a terra dos pinheirais, onde
".ri.. i.p.rt.nte. fabri,as COS Ribeiro Cancéla, o conhecido atôr espero raceber acolhida igualou
••i•••retlitaàoll produtoil. qu@ tanta simpatia goza do povo parecida com a de vocês. Mas,
ar••••'.r'.r, que p@IQ 8fi1lil ea- floriauopolitano. meu velho, sou santo de casa!

val••iri••o e finis.ima ••utaçií.o O velho artista, figura de reno' E rematando com aquela graça
tio faeil co.quistou a merecida

I
me na cêna, bom corno os que o toda sua, pediu-nos que nada dis

••ti•• que '8.1., tOTe oportu_i· sabem. iler, trouxe-nos até ao"Bubi" séssemos sobre a piada do "po
lide •• O••Btatar o bem que IIi. onde eutret.eve, CClHll �quela co- leiro" com referencia á "Baleiú".
-ruir a a••sa g.at.. nhecida verve uma interessante -Era hora do almosso e com um

....0 �.i�.nari..t. enviamo. o palestra. Falou-nos dQS vélhos forte aperto de mão deepedimo-
••IIH smcer. a»raço. tempos em que Mndou por aqui nos do distinto atôr a quem tan

com Furtado de Medeiros, Pinto to queremos.
de Morais e 08 demais artistas m:m_Wri&M!Mí!f t�

que n9S deram FLORIANOPOLIS Vi@lento bsnaduu·deio
POR UM O'CULO, a revista que eontl53Madl·id
na Ilha dOI Casos Raros bateu <)

rQcorde de repref:!entações.-"Sen
tia-sQ na fala de Cancéla saibros
de salAdade. Depois de pequena
pausa, o querido atôr entrou a

apreciar a colaboração que
9

a im
prensa vem emprestando ao su

ceSi. alcançado na temporada que
óra faz. com a magnifica Cia.que
diriie."
Praza os Céus que em toda

parte sejamos assim recebidos!
Como você sàbe, meu velho,eu

fui creado em Curitiba, onde aos

11 anos in iressei no comercio,
começando na juventude a sentir
verdadeira volupia pelo palco e

então. a figurar em elencos de
amadores. Aos 25 anos não poude
mais resistir a tentação: joguei-me
de corpo e alma no teatro, fazen
do·o de minha casa. Tenho me

sentido felia e eobremodo confor
tado eom a acolhida generosa da
gente ilhôa. No mau regresso do
sul, em principio de setembro,
terei o prazer do convivio dos
bons amigos daqui, e depois irei

LIGA OPERARIRibeiro �ancéBa

Assembléa

De ordem do sr. Presidente, cenvido os r.enhores assod�dos a

comparecerem ã sessão de Assirnbléa Geral li:xtraordinllrill,!:I realizar'se
sexta·feira, 19 de corrente, ás 19 horas, em nossa séue 80

ciaJ, á rua Tiradentes 11. 20 ..�ara trntar-se de assuSl'lto� de grande interes
se dos associados •

Cumpre,me tambem illfonUlil' que, si não houver numero legal
em la. Convocação, será 1eita a Assembléa em 2a., ás 10 horas do dtl :Si

(d<>minào) no mesmo local. com qualquer numero de associado;>. de COl!'

formidade cellt os nossos Estatutos.
O assGc!3do que deixar de eomparecer, dar§ com o seu retrai

mente uma prova de nenhum intel'esse pela nossa Lisa.

'u...... koje:

a ex... ara. L.o.or S.ki.fIer
.!lna••• , di,.a ••p.la d. ar.

011••1' Abr..... fu.ei..ari. da
D.I••aoia li.tal;
• lira. Belizari. iios I.utos

Ar••t•• , I.p... dQ sr. filo81ella
Ar••tes, fu..ilillario públilli apo:
...ta'.;
• Ir. Arlinclo •• Olinira, el·

'.rç.'•••pre�ado •• «lleJlltal1-
rote Blite».

I Florianopolis, 18 de A(I!!lsto de 1938.

I\_1AD�ID, 17 - A artilha�ia I João C.�i�ac� LOilíei
naCIOnalIsta bombardeou, hOJe.' m, _IJ".�";'����""""

,

' "

���:::::e�;:e,��:a :;;��\���:'�g� II Dr. Arminio Tavares �� ..c�j�
E grande o numero de vItImas

I
-

, .

l!e t'l9

t f'd t . d·' CIRURGIAO-ESPECIALISTA ASslst�l.!lte do prof. Sansonen re en os e mm os, sen Q m' , . , -'

'�Ical�u�aveis, pO�·.outro lado, os
Consultas das 10 a� 12 e das 16 as lS-Joao Pmto,7sob-Tel, 14JG

pre)UlZOS materIaIS. _= _ _�EiNiY....."....]ii!i;""""í7
.

"

Jorneia
dalna

de xadrês
e dominó

Dra. JOSEPHINA SCHWEUJSON

Para a eonstl·lI�ão
de escolas rurais e

urbanas

RIO, 17 - O diretor do Insti
tuto Nacional de Estudos Peda
gogicos. sr. Lourenço Filho apre
sentará ao minist.ro da Educação
um programa de construções de
eMcc;lal rurais e urbanas, para se

rem. f.itas Das zona� de illligra
ção nos Estados do sul.

D. sua viagem ao norte tio
'.í. r"rossou pelQ !lviã. da \t Pa
�ip•• DOI80 prezallie (Jonterra-

11M ar. H.rem. Avil., �olilceitua
ti. r.pr••••t••t••••er�illl. Apre
IItIlt•••S os votes de bÔ1l1 vindu.

I.... d•• FUDeionarios Públicos �ivis de
SaDta�atariDa

Convielam-ee os srs. funcionarios públicos estaduais, nossos

ssoeiadoB, para apresentarem, por escrito, á Dessa Associação, até
o dia 28 do corrente mês, sugestões, afim de serem estudadas e

encaminhadas ao exmG. sr. dr. Interventor Federal, C0m relação ao

ESTATUTO DOS FUNCIONA'FIOS PU'BL1COS CIVIS DO
ESTADO, .e.forme publicação feita no Diário Oficial do Estado,
em iat. d. 16 do corrente mês.

Flori••opolil. 17 de agosto �e 1938.

TORIO. 17 - Todo o Japão
está desde ontem sob o estado
de sitio, tanto material corno mo

ral. Essa resolução foi tomada
em reuniria do conselho de minis
tro!!, acreditando-se que visa en

carar a pose;ibilidado de uma

guerra de larga duração, colo�an
do o país inteiro em pê de guerra.

ADOLFO B. SILVEIRA
�Dte da Diretoria

A Diretoria da Associação C:1-
tarinense de Imprensa esteve reu

nida ante ôntem, em sua sede so

cial á rua Felipe Sehmidt.
Nessa reunião foram resolvidos

diversos assuntos de importancia.
ficando assentado, tambem, que
a sede da Associação ficasse aber
ta todas as noites, de 18 ás 22

horas, para que os seus associa
dos a possam frequentar.
N a mesma reunião, por pro

posto do presidente, sr. Batista
Pereira, foi consignado em ata

um voto de congratulações p>!:
4 aniversario da « A GaZl;[;.v,
propesta esta aprovada por una

nimidade.

/

-'l

FamUia hlteb.·a ata ..

eada por UGa cão
,

hiEll1·0.fobo

SANTOS, 17 A''J 19 hor is 0(,"
ontem, na rua Sílva Jardi.n, H','

cão acornet ído de raiva, al3CGIl (

mordeu uma tarntlía residente 110

predío 215 da citada rua.
'

José Mor8is, brasíleíro, branco.
comercíur ín, com 35 <1IilOIi de idade
foi a prímctra vlttma da furt.,. do
animal, sendo merdldo na -não CB

querda. Sua esposa, Julia Mor;:;is,
{oi e. vitir'�3 8riBuintr., a�jHj.{(,\ C criH i

[�
'cus dóis f.ilh{J·� ',�p.i'nr>r'·;;;. t:d'n ,lTI','

� �dg3rd, com 13 e iJ "'Ui,DS.

·h'Hr."'{'·n�e, qnc• f:1!1l"l'l mer H fI.

ii
I

pernas,
Akrr: d 5�;

cão ain
resídcm L

Orlando e li.ii ... _�,
' J

'
...

do !lR mão esqued,i, ;,; 'j ',.3'-',; I'_' a!!

perua direita.
José Morais, sua esposa, assim

como os quatro menores, foram
medicados no Pronte Socorro. e a

seguír retiraram' se para a resí
dencía.

_"- I...oterh� do �\§tnd�

�Q.il�a (Í#tmtr:1! SOlcte

g li."a l1uli!

A Loteria
Catarina, ".
das loter',
um \'" g J 1 j •

COXRC�': �·)!10ri,.. ��. 1 :,,-C" H�atla
telia� �.rt; .. l�rt�!1.:;I 1<..1·'::�?' :a Ct Chi o,
ucabam de pe.&",r ao seu feli:,: pml·
;!tlidQr, sr. Arnerfco Lirrl'1, c-rm' i '.(J

da Cal.1'adori<l CUHral do TIC,';,u'o
Federal, no Rio de J-tnc!ro, o pr,!!'
mio maior de 50 contos de réIs que
coube ao bil'h-ete n·. 4n7 na extra,

ç130 realizada pm a;:Juela Loteril n:.
'-l'uinta-feira <I de Agosto corren

te, numero êsse que cOl'!ltemplím
áquelc feHzsrdo, qut! por. isso mC8

mo entrou na pl:'>SSC da magnifica
"bolada" .

E' mais um trlulõ:fo fl juntnr-se
aos muHM da i1.u'glwlu'Jel "RJU·
,'IHA Di�8 LOTEIUA::; •

OS O,1"1' -,"''''O
'''',\

",,\\ii .)'>
,."." :JI

oficiais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




