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VEL EMPREENDIMIN�!:�
T<�-,�'-D-O-G-O-VERNO NEREU RA�OS),J
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�r_/
São

Terá legar, amanhã, ás 11 horas, em Maroim, no municipio
José, a cerlmonla do lançamento da pedra fundamental da

Psicopatas, obra esta que vem juntar-se a muitas outras, que estão im
pondo Santa Catarina como um dos mais adeantados Estados brasileiros.

�AIS UMA FI�ALGUIAI
DO COM_ANDANTE CAN"I

DIDO CALDAS I�·- ..��.--�--�-- ��--�����-�-�������=��

IA V O�, D O P O V O
Do Ilustre tenente-coronel Candido Cal -Jas, II Proprietario e Diretor Responsavel 4; A L L A I) O

d2gno e nobre comandante do 14 Batalhão de Ca-
,

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

çadores, recebemos o gentil e penhorante telegrama.��O VI florlanopolis, Sexta-Feira, 19 de Agosto de 1938 1 NUl\fERO
que segue: I

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

-"Redação de A GAZETA-Nesta-Congratu- I

AI D S O:��::.���:�� iil��::n����::'���s:�I(�)sa�:n��= _ ..�H,.A. ,

O
! ��Iy��. ARI 1�!l>,I�ni�de PSic�pat�!

te cor��:�;a����:ec����l��� que registamos o gest� D E ._!_ '___� ç_

A �__ � T A ' ,
TeI·á lugar, amanhã, ás II horas, a cerimonia do lança-

fâd ,; 0'0 do di3':1-:;,,).�:} �,�, �,�� dtil�: érdt(l) N '�f) .
.._. mento da pedra fundamental da Colónia de Psicopatas, li ser esta-

� belecida em terrenos recentemente adquiridos pelo Governo do
pelo estimute .f.nil� t.:ir." çz 'l�fs �;.{�"·'j'>')",Õ�c; 'j;ãÕl " t \)G.m nos mencionados em nossa edição anterior recebemos Estado, no municipio de São José, a 19 quilometros desta capital.
�PJ2H1tOS nesta â::� mm..lrt\Z,lM " f d� mais as 3egllint:el pessôas: dr. Wanderley JOT., dr. e a 2 da usina Hydro-elêtríca de Maroim. ,

------------
-- - -- - ------- RJ1)f'n� RlHl,"", EmaDi Costa, dr. Oswaldo Saback, Aristides de A importante obra, que representa mais uma das O'l'and�s

(i Ohveira, Rud ..dlo Hakter Q Alberto Entres. iniciativas do Interventor Nerêu Ramos, terá a capacidade
<:>

inicial

I:' e!
- c DIA E NOITE), vibrante bi-ssrnanario que ae edita p.al'a 225 doe.ntes calmos, 30 agitados, 30 sob regímen da vigilan,

nesta capital, dirigido pelo [ernalista Meneies Filho, assim noticiou ela e 15 sórdidos num total, portanto, de 300, os quais ficarão se-

lo n05H) aniversario: parados, conforme o sexo.

--------------.--- ------1 «Os nOS501 brilhantes celei81 de imprensa de «A GAZE- As edificações serão construídas em vários blocos separados,
_

__o -------, T:\ », comemoraram ante-entera o quarto aniversario de publicida-, ligados entre si por pasasgens cobertas, achando-se o ambulatorio
�1n -1���if�}�U 11·.,·ill d,�;i>, seauraeea dtl do bem f@ito matutino dirigid? pelo jornalista Jairo Callado, I localizado á il'e?te dos. mesmos. .��"lr' , ;&. ,...� . ."íMo_ '. '!'" 8 3' cDIA E NOITE� cumprimenta, com prazer, os colegas do O hospital de mtercorrencias terá capacida Ie para 32 lei-

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

jornill aniversariante.» I tos, distribuidos pelas diversas enfermarias de clínica médica e clí-

" i Jlic� cirúrgica, além de salas modernas para operações, partos, cu-
R,V', IS-Em procr-sso pn.r e- i U 'lIItiga resideucia do chef'« da 4 t 17 f O I d t at i t

Estado da Par:.íh'l re;,\- extinta' Aç;ão lBtf'g'ftliista. mor os, e.. co era e em o II'
vos, � cparte destinada ao refertorio e cosinha será localizada

c, la tlH'flOll de 103 acu- -0--

·d 13 fxerote japonez
de D?anei!'a a ter faci.l acesso com �odos os setores, ficando mais

H li�tt'l dos :.;rtl;< no- RIO, IS-Pelo procurador ad- rI' os e casas L I próxima
a parte destinada aos sordidos.

n.i-. enc la pu••
1 ão Sanr-r ] junto sr. Goulart de Andrade,

I
A área do terreno á de um milhão e meio de metros qua-

( lTZ A [, ii foi r('lquerido que se arquivassem destruídas : drados, sendo a da construção de 5,3�8 metros quodrados.
Df.fen,_'. ><,' ,'" .1)'10, os I:)d\'OV3-, os autos do prtK0SS0 instaurado I O ât '

idid 1 I N A

..

I SHANGAI 18 U' idernia ' a c sera presi 1 o pe o nterventor ereu Hamos, com-
dos José Porcira Lira, Os v.s.do na policie �ontIll � Hadio Socie-

d
..

'I 'K' rki
nu ePtI, erma oarecendo todas as altas autoridades civís e militares

Trizueirc (i Vllldemur M"drBliu dade �.1ayrI!lk Veiga. .
e 00 era em lU -Iang es are-

-

__'___
.

. _

Di!!�. O r epresentant e do Minist erio B;\RCELONA, 18-Púuco dl- tardando o avanço dos japonezes.

P b--0- Publico ba-eis o seu requerimen pois da meia noite, 5 aviões de Noticia-se que os dez mil 801-

ente 50 reRIO, 18-0 juiz PI>J"I,jri{ Bra-;Io �() fato de não h:i.\"e;', no re- borsbardeio ?eixsram cair 50'dados nipeuicos quealichegar�rn '..
gm, julgou em sudiencis.' ônt em. I ferido processo, depoiment» �I '. b,;,m.bos Q:xpl�SlV8B e outra! �an- estão tod�s atacados do ternv011aceno n, 5['" do Eiltll.do da :tum de testemunha que autOrIze tllS mcendlanu Gobre o baure mal.

!)i�'�íbfl, e refer�nl(i à revoluçêo lJ clQssificação do delito c.ontra a! rel!donl:Íal, matand? 4, p(!1I0aS,
.

Calcula-se ler.a ca�sa pro;e-) --=0--------------------('Jmu:tlista "li verificada em DG- rrf'�rida sociecl2de de racho, 810 ferindo 17 fJ d.a�t�Ulod.o comple-I
mente o terem sldo deIxados W' RIO PO'VOAMENTO

vfmhro dI'! 1936. Forarn sb$olvi· havündo, portanto, motivo para tomente 13 edlhclo!l, {Iea.ndo lllU- sep.ultHs numerosos ca�averes, na

(' 08 68 8C'llEados Q conderwdos 1 dglluncia. meroa grandemente .vanado.. ratuada das tropas chmezas.

�'�I;�:'f;l:a��t.ã�I��\:c��;.�mAlr:::�(��!A "ViAJ-ÊM DO PRESIDENTE DA RE-
1.;ma c o funCHiHHIflO publlco; _ _ __ ., � _

JJomiflll& Miranda Sá Junior,!

p U S·- L-··;
..

-C--------A-·---- A O E S T A D O D O R I Oapontados como cabeças do mo- i
.

t IVliUel'lO. t ..

_.
_

Ambos Coram cOIllden!ldos 8 6,
-.

anos de prisão e os outros a pe-I
Dlihl variavais de 5 an0S Il 15 Odi8S. .

Funcionaram, come procurador, ',.." b
-

dos �o� grande entus.-aso 8r, Clovis Kruel, e na defesa'lseraO rece 1 ., a.. a
ti

(IS advogados Medrsdo Dias, Pe-

1 ti
-

S-reira Lira e Osvaldo Trigueiro. IDO pe OS UlDlnenSeS� e eXCla. talD-
A defesa apelou da condenaç?ío.

RIO, 18-0�djuDto do procu- bean visita.rá a Paraíba, Pernal11buco
radar Kruel de Morais, ofereeeu I t B

'

lO juiz Pereira Breil, dfl!nuncia e, provave !Den e.. a ala
contra Belmiro Valverde e outros, ,

...

Ileusadoll de autores no forneci ..

m"nto clt! armas e muniçõe. 6.

Radio Sociedade Flumin.nse, em

fenreiro últiD}o.
A denuncia dá os réus como

incllnos no nrtigo 15 da Lei de

f.egurança.

Colonia
de
de

A AZE
--�-------------=.------------------------

..JAIRO

1227

A censtrução il)i executada sob a direção do competente cn
.enhelro Anes Gualberto, operoso inspetor da Residencia de Tabar(o.

Com I! conltruçio desta ponte, não será dora avante, Interrom.
E b

. pida • pasla�em sobre o rio Peyoamento, nas época, de emdlentes Q
na �et•.IIl rQ. � preslde?te da

, que ocasionava avaltados prejuilos ás jilopulações dilquela i!t>resceZ:te
Repubhca se,.ua, de aVlão para relUl••
a Paraíbll, olld. iNau"urará di- -------

verBas obrai do interventor Ar- C U M P R I M E N TOS D O,emiro d. Figul)iredo.
Era ee,ltida o sr. Getulio Var-

gas visitará Pernamlmco, indo, PREFEITO MAUROPQslivelnumt., á Baía.

Mais um me�húrameDto, a juntar a tantos O1.ltr�s,.qlle tagem
do g8v�rno dQ 6tr. Nere. Ramos um dos mais operosos que a adminisa
tnção ltalill1ca de S�nta Cllt!lrl�a registr., vem de stir tornado fc.lida-
4e com • construçao, no distrIto de Anitapolis, da -ponte s.�re o rIo
Pe'l'oamente, na es.trada Florianopol1s . Tubarão, cuje transito acaba d.e
ler aberto 80 pnblIco.

A Importante obra de arte acha'se assentada 30bre encontros
de alvenaria de pedra argamassada, com cimentu e ilreie (1:3), tendo o
volume de 209,483 metros cubic.s, sendo o seu vão total de 2:1,90 metros
e a lar.ura do estrado de quatrometros.

Sua superestrutura é cORstruicia de madeira de lei tilll) trape
zoidal, div�dida um três paineis, t.cndo a cobertllra pua

'

proteção da
madeira, Sido feita de folhas de ZInCO, pintadas com exidc't ele feu••

Toda a madeira foi pintada com duas dcmio8 l2e plxe quente
hb.vendo o Istado dlspendido nesta constrllção a imp'lrtanci. de....

•

18:791$100, a.siM discriminada:
.

Alrenaria de pedra
Madeira lavrada e serra.a
FerradeD1, zünco e pintura
Mão de obra

9:02:1$000
4:146$900
3:117$400
2:5C4$800

sr. Getulio Vargas e a 'sua cOlDitiva

TOTAL Rs. 18:191$100

R lO, 18 - O prelBidente da D. I,uá o pr.sidente.Ia R.-

República inici.rá lexta-f.ira a pública ir' • S. G08ç.lo • Nic

lU. 'f'isit. ao E.,tad. do Rio. E.- th.roy, onde (' ••,.rá.o meio dia.

barflAndo de Itviio para Campol, Por ocu'ão do d....b.rqu. pr•• -

o chefe do ,.v�rno cheg.rá .li ao : t.rão )tonras militar.. ao .h.f.

meio-di.. da N .tão teda • tropa f,à.r.l

-0- O Ir. Getúlio Var,as será re- al{urt.lada •• Ni.theroy, a

RIO, 18- Informa um ve!lper· cpbirlo CQJB signifiGatins mani- rarça PÚDlica FluIIli.eDl., o

lino qu@, dentro de breves dias, festações de apre�o e simp.tia. Corpe de B...lb.irol 8 a Policia

seria levados a leilão todos OI Ap6s CI almofo o chef.. da Na- Especial.
moveis e utensiloil que guarneciam ção inaugurará Il DistiJaria C... O intern.tor Amaral Peixote

CURA DA LEPRA------------
-

traI do Estado, eUl'a pedra fund.- efere••rá••Dl legui•• , um almo,o .

D t d

I AI
.� t d R 'LI' en re 8 gran e numero de cumprime""'tos

G a mental teve a oport.ni4ad. d.·o pr'.hlen. I .pu. lca • lU. ••

ener -

I.. ,,,,r quando d. lua ,ri••ir. eo.itiva. ,recebidos durante o dia de ôntem, por metivo da

mer.lo de vil!it. á llanchellter Fluminens.. O Ir. Gatulio V.rlls dirá ie-
,. iQUilPl@;lpassagemdoquar.toanlver:;ariodeAGAZETA,apraz_

Em aeguida assistirá a y.a p.is UIJl. recaptão a \ed(il.. LISBOA, 18-0 jornal : nos registar o que foi endereçado ao' seu diretor
manif.st.ção trl'lb.làista ., noite pr.f.itt.l. flulllin••••s e ás ...to- <A Voz, .ouneia que vários pelo operoso prefeito da nossa capital, sr. "Mauro

Moura COlllpar.cerá, com toda a lua co- rid..... iudiciariall e admini.tra- l.prolio! foram curalli(j)s pelo Ramos, concebido nos seguintes termos:
mitiv., ao belllluete que lhe ••ri tivas loc.i.. dr. Joao C.elho, com o em- -"Embora atrazado não é me s;,.... "e""" '"'

ofereci". p.la. cl.U'1I eOIl••ryado- A'. 15,80 herlu o prelid.nt. da ,rego do metodo descoberto nos u •• ", • .." ""

, ,;, itn:i de breves dias ra.. I
R.ptilbliea a'lIiatirá .0 lançam.n- pelo antigo farmaceutieo An- meu abr�ço pela

o

passagem do quarto an§yersario

"l,sverá chegar ao nosso Fin40 o b.nquet. I. excia. (,Dl- to da p.drafuRdameBtal doHospit. tonio Fraaco. do teu brilhante Jornal. (a) Mauro Ramos". ,

I it d I Ib 't
.

I 4••Ttlb.r.yle.oil e 8·iaau,uraçlo
.

O jornal a.ere!laenta quo
o Satisfaz.em-nos estas demonstra""3es de shn-Estado, em v s a • n5- .r••r,.m. rem el�'Cla, para do Meread0 Muaieipal. d II d t

Y

peç-ao as uno,dades aquar- Igná, .adt maugur.ra u.m mo- �veflOI me lC�1 . 9.S, a .

ca- pataa por partirem de individualidades· que· nro"'u-
d I I A' 1630 h

.

t' L pItal e da prOV1DCUl la llve- t 0'1
. "" 1"

I d I A.metlo: cieroo • mo e ar eprolano. • . oral 81111 Ir_, aa
t 'd d d 'r' I,nam,

cem en USBasmo, pelo progresso da nnssate a as, o I!nera EISa .olenidade ler' .uistida praça d. R.publica, uma Iraadi· ram OPQr Ulll a e e v.n l-
t h

de Moura, Ilustre ins�e- tamB.m pelol mini.trol da Edll- o.a maBif.ltaclo p.pular, á

qualll1
car êSles casol de cura da

li
erra, e que, recon ecem no nosso esfôrço o desejo

tor do 2· grupo de Reg.oes cllçlo • Agricultura, bem COlllO 88 seguirá a queima d. fogo. de m lepra. I intimo de colaborarmos na grande ob!'êlI eí11 que pre

Militares. pele interv8nt9r federal. artifioio 4. uc.peio.al efeito. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiíiiiiiliiiiilliiiiiiiiilll
J 5 entemente se empenham todos os bons brasileiros ..

RAMOS

_ ..... , ......,.,,, " .. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Balelilcete Mensal da Re ... Faculdade deiDELEGADO I ? CARTAZESDE .HIGIENE Meeanieo da PeDi- i

celta e Despesa do Mu- Direito de San- teneiaria ! DO DIA
nicipio lIe fJDarati relative ta Catarina I IA

d
O sr. dr. Clemente Proco·; �Pela resolução n

.. 4.226, de ODEON O lider dosao mes e Junho de 1938 [piack f"i designado para respon .. In do. �orrent�, fOI .contratado I cinemasEDITAL der pela DelegacIa de Higiene Patl'oclOlO Jose Laurindo para
do municipio de Canoinhas, du- exercer as. fun.ções de mcdmco! PROGRAMAS DE HOJEi'Ab."e inseru;�ao ao rante o impedimento do reSDCC- da Pemtenwma da Pedra

71$200 eoncurso pau·a pro-! tivo Delegado dr. Benoni :�au- Grande,.
fessores c-tatedrati- : rindo Ribas.
eosdeDireitoRoma":����

930 KiLOCYCKJS
��!.:,
r'���

3:273�200 aberta, na Secretaria desta Fa-:
::::' .

,.:"",::"",,,,
..... "'.

culdáde, a inscrição ao concurso I
para o provimento dos cargos de I
professores catedraticos das ca-l
deiras de Direito Romano, Di-;

24$000 re�to Interna�ional Priva.do e Di-I
reito Industrial e Legislação do I
1 rabalho, na forma do edital! .

, publicado no «Diario Oficial»�·
56$000 I do Estado, de I 1 de Agosto I

corrente, e no jornal desta Ca
pital, "'A Gazeta», de 14 do
mesmo mês.
O prazo da inscrição corre

de I 5 de Agosto fluente a I 5
de Dezembro proxino,
'Os concursos serão feitos de

acordo com a legislação federal
vigente.

Os interesados deverão dífigil�
se, para mais informações, á Se
cretaria da Faculdade.

Florianooolis, ) 7 de
de 1938.

.

I G�:;O!ê',:':'::�::,��tJ;ªm]it)
JOSE' ROCHA FERREIRA I '::i�/é��::\í1

BASTOS

RECEITA

Salde do mês de [enho de 1938
Beulla Tributaria

Imposto de Alvará de Licenças Tab. A
lmpssto Industria e Profissão Tab. B
Imposte Territorial Urbano Tab. C
ImpostG Predial Urbano Tab. D
lmpssto Licenças $JVeiculos Tab. F
Imposte Licenças s(DiversQs Tab. G
Impolto de Gado Abatido Tab. H
Taxa de Cais Tab. J

140$000
1:755$100
464$000
101$000
142$000
295$000
32$000
344$100

Rentla Patrimonial

Relida dos eemiterios Tab. K

Renda Industrial

Tua de iluminação Tab. L

Renda Eveatual

Cobrança da Divida Ativa
Multa por infração de posturas
Multai por mora de pagamento
Emelumentol e baixu

.

TlU d. Expediente
('.rtitlOeI negativas e eutros

83$jOO
10$000
III $400
9$000

33$000
100$VlOO 346$900

Centadoria da Prefeitura Municipal
de Paratí em 30 de Julho de 1938

EDUARDO 8POTTI:
Prefeito Municipal

'.

DE.FEZA
AdlDini.tra�ã&

Veneimeato do porteiro continuo doc.128
Transp. funcionar. municipais doc. 124
Publieaçio átos oficiais, ] 938, doc. 134
Telearamas e Portes correio doc. 133
Aluguel apar. telefone e conferencias

doc. 133
Material Expediente doc. 123 � 135

- Fiile.liza�ão
Ordenado Fiscal geral doc. 127
ldom. Agente Fiscal Munic. B. Velha,

doc. 125

3:771$300

50$000
25$OGO

350$000
19$700

20$0�O
250$700

150$000

200$000

Io&tr••ão Pública
Vencimento "o profellor. municipal, docs.

7-4, 75, 80 e 82 450$000
Aluiuel prediol escol. does. 67, 71,78 e 83 160$000

D.spez•••olieiais e Judielat.

Alulluel predig Iode funciona a cadeia
e o quartel, doc. 132

, Forn.c. de luz á cadei�, doe. 125
Desp. com telefonemas,' doc. 133

Servicol!iJ ...rais
lIuminaçio publica da cidade, doc. 125

8bra. Públicas

CODstr. e leconstr. vias publicas, docl.
61. 66. 68,69, 70, 76,77 e 81

'Compra de ferramc:mtas, doc. 60
Conaervaçlo das ruas da "idad�, doc. 131

90$100
5$400
2$900

715$800
EDITAL

Secretario

VISTO. JOÃO BAIER FILHO
Diretor

Centro Aos
dernico XI de
Fevereiro

De ordem do sr, presidente,
faço publico que se acha aberta,

3503000 na Secretaria deste Centro, dia
riamente, das J 0.30 ás 11 ho
ras, pelo prazo de trinta (30)
dias) a terminar no dia doze de
setembro, a inscrição ao concur-

10 de oratoria, para o fim de se

610$000 escolhido o oradur oficial doCente
Poderã. imcrever-se quaisquer

alunos das cinco series do curso

desta Faculdade de Direito, me

diante simpb requerimento assi
nado pelo candidato.

As bases do C@IlCurso serão

98$300 . oportunam�ilte publicadas.
Secretana do Centro Acade

mico, Florianopohs, 12 de agos
to de 1938.

324$400

o sr. Otavio Manga
beira em liberdade

J. A. NOGUEIRA RAMOS
.

I. sECRETARIO
�-_.-----.-_._---------_.

6Bl$000
8$000

440$200 I: 139$200

(;he".u a Mos.olI o
ea!tai Li.dbergb
MOSCOU, 18-0 aviador

e a sra. Ctarles Lindbergh, des
ceram no aerodromo de Moscou
ás 20 horas, (hora locai).

Besp.z.s patrimonlai.
Ordenado zelador cemiterio da cidade,

doc. 129
Idem idem, dt Barra V('lha, doc. 73

50$000
25$000

D.spazas eventuais

Gratificaçio ao Agente Estatistica Muni
cipal doc. n. 130

AluluelIntend. Barra Velha, doc. 72

Saldo para o mês
de Agoslo 1938

50$000
15$000

•

75$000

Radies
Para seu concerto, procu·

rai a Casa Musical, que con

ta com a oficina melh�r
montada lia capital.

Rua João Pinto, 12

65$000

Programa diurno

De 6.1& ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 heraa

Ortcnõo Silva
Nobar Dias
Nestor Amarol
Or-questro oe Dansas
Ra<'lamés fZ a Ali 5tars
RI/!glanal oe Dante 50ntara
E.àuaréla Potonê e sua Típica Corr-lentes
Romeu 6hip ,rflan com a or-questro oe

Concertos

Abertura mm VOZF,S NOVAS, elC!mlZntas
fZstreionte$ no rnõlo,

fl'5 horas certas, [orrmls falaoos com no

ticias I2:m primeira mão. torncclõne
pelo A t--!OITE, fZ oferta 00 ['asa
6uimarãfls [.tôo .• agemia 1'0 Lo
teria reueral.

fI's 19,30 . mELODIA5 UNIVER5AI5-
oferta ao fORD mOTOR comt?At-iY

(9's 21.30 CANÇÃO DO DIA • - Escrita
e interpr-etoõu por Lcrncrflne Bobo,
uma afrzrta õc (asa

õ

e louçua "O

DRAGÃO,

A's 22 00 'O Teatro em Casa .. apresenta
o 'coméàio em 3 atos "Zázti", ln

terpretaào por: mllequitinha. lsmenln
à05 5an1(.s, Abigail enula, ('12150
15uim,:trães, Violeta Fer ruz , Roàolfo

mayer e outros.

A's:&3 hs. - 5LF<E.N TA - O programa
mais

í

l nr.o 00 ro õi o,

5plZoRers oe stuàio: Celso Buimarãe5 e

OOuvaloo .ozzí

Amanhã - Almirante, Hun 1 Rolanu, Irmãos

Tapaiós, f'llzil'inhal Camargo, mouro
àe Oli\JlZiro.

A's 2 "'5 - VIDA PITORESCA E M.USICAL
. DOS COMPOSITORES· Creoção e in

terpretação OI'! Lamartine Bobo, sob
o potr-or inlo õos ··CHAitUTOS PlIUN

CIPE DE GALES", àlZ Costa Pena fi

('ia •• Baía.

A mala fEcha todas
AS

QuintasmFeiras

ás 9 horas no Correio
ás _10 horas na .Agencia

ua caiLl eh �� li i
�omingo na Europa

: ';;�-':�'����
·1'//""'$\.1..

,

<�')�{�i1illi:
I Cfor�a9õe9 :

Sindicato Condor Lida.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
UA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

393$600

1:771$300

SALVADOR, 18 o «E5
tado da Baía» divulga que, o

sr. Otavio Mangabeira foi posto
Iem liberdade e passará a residir

neste Estado. . �'.__-------------------
I

/

A'S 7,30 HORAS·

I E: ��';;I ;�;ç::�G" ,

I
com Humphrey Boggart, Ann
Sheridan e Díek I':"orao.

Preço- J $000. <

�INES COROADOS

REX, às 5 e 7,30 horas:

PRISIONEIRO DE ZEND,,\
com Ronald Colrnan e Madd�if1f'
Carroll.
Preços-2$500 e 2$000.

TEATRO A. DE C:-\f"<,

I
VALHO-Royal, Cine·Teatro
ás 8, I 5 horas pela Cl)íOranh\;\
hacional ·de Comedias Ribeiro
Cancela DEUS LHE PAGUE
de J racy Camarg '.

I Preço: -·-3$000
......ee•••eeoeO$••ee����

Desinfecção da gar-
ganta pela Panfla-

vina

A garganta é a principal
porta de entrada dos gl' rm- s

infecciosos que PC!;(": ré' P ,;

organismo hun-a ( . L {j g -ra l
os rnícrobios patogénicos an

tes de penetrarem nas diver
sas partes do corpo, alojam
se primeiramente na gargan
ta, dai se irradiando, até to
mar conta de todo o orcants-

C-

mo.

Nesta fase em que os ger
mes estão alojados na ;?:ar�
ganra, seu 'aniquilamento é
íacíl, Basta que se faça uso

de Panflavina, produto ;iai�'r,
e desinfetante ideal. () S LI

grande poder bat ríc.da (>',iá
amplamente compr..va.:o T ;,'

ma-se uma ou duas laS! '!HS
por hora. deixand 1-::',' li, s jl"
ver lentamente na hoc.. S u

sabor é delicioso. As cr.anç-s
o tomam com p-azer. Pan
iJavina conibaL: os germes-que
se encontram na cavidade
bucal e no faring{J.
�$_l��J��r�:;������ K
-�,' Otavio Armando de ,';

. fi

W Brito e Argentina F. ��
�� de Brito (�

� participam aos parentes e #
J� pessôas de suas relações :�
� o contrato de casamento de �
'W sua filha ZULMIRA com (;I ítti
�� SR. SEBASTIÃO DE MA� iii
� TOS TLUNLER. �
� �

I ������ :
i ij :� I
i � Zulmira � I�. .., i e n

������ S b t'_ n�� 'I

ij e as Iao ,.t ,.

� ii�� noivos iL�����

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou €)

.

\
mundo velho, e, óra revoluciona a �
America do Sul.

.

+-._.-

CHARLAUTH
nã<o é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirà as satda,s, pano'
ravos e espinhas, sem a rninim a

irritação deixando-lhe a cutis.
limpa. macia e fresca.
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BERLIM. 17 - Inaugura-se
amanhã em Fulda, a Conferencia
Anual dos Bispos Alemães.
A's g horas e 30 será realizada

a missa inaugural Na cripta de

S. Bonifácio. Tomarão parte na

\ conferencie todos os bispos cató
lif'(13 do Hei<:h., \'''\1) excepção dos

bispos anst l'il1f'O".
O bi"pu "

Conrad ,

manàã a

Fulda.

mortes
naufragi'J

150

LONDRES, 17-Telegr-afam de

Shangai para a Agenc.ia Iíeuter:
• neceia-se que 150 passageiros do
vapor alemão «Hansa> tenham

r<,�<>cido uf-.;g;�q:l('í< DO Dfl!n�ar-f;(!
. 1 � I

l':,-,;"'le ,',..o,'!() ",:'; r:flTJ5eq!i::J:\cl3.. (C ;'1
urna t'( ,/":Ú1::) r(\tn o na ,_ lo �\:'��(� ;�!
nico «Tio§' WU». rí;

Segundo as primeiras octícios, � I
somente o corunndunte do navio �I
ele narionalidade alvmâ e 13 pus- �i
sélgrirog chinêses t inham podido �I
s,,(var-se. A (,hnh()nt�ira bI itfilt!t':l �

I

I )
«Scat ab », que montava gU8f'C.8 í

-

T'
• I •

iuuto ao rd;(óCildcr « \ itnrw ",
.

i
,

. ,.. ""'

nprc-endido ônt em pf}U'-! .JO[H.);!0�eS, �
tomou parte nos trabalhos ue sul fi
van.vut« <Jt1::\ vitÜBc\g»,

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

, I
,

•
! ! �,I'�

IW�
• • I !",l�

�..J aVHHJ em que \-loJa o gene- �:,'f�&.
.,

.

é ". J I Fl.;·.,'
ral Vmi!PlnJII ' pl.IOlat:O pc' () co- I[ifl
mandante Rossi. �}�

�Ç�1
_ .. _----_ .._---_.----'-- �;�

pf��i��
I íltà
! �;���

� � )(l ",,·w
s» g I!'!� � '"l t� ' .. ';"" ") W1 �- r.', ft1l1 ôli"t-! tj I '. i �.;.�
't($ �� .. ".�_.,,_ ;.... 0" ,I·�, _,1 ... _ "'.

� ';13

''':1, ',1". iN �� 6i!i1l�"i. j UI 'Ú�
�_�

,

:� ! ·t::1�
fi'�, ss.. ';:-;i1eo/�

I ,Jl�
MILÃO, li-Faleceu hoje �m I

"

sua residencia de Vila Oagreglio, ,
.

o senador Nicoln Homeo. @1
O senador Romeo, que desa- �

parece aos 62 anos de idade, era tilrfabricante dos conhecidos auto- .

�
Jnoveiil <Alfa·RofiQo»,

'i

tino a Berlim.

......-�._-----_._--�-----_._-

Mais de 159,
ítalianosl

ROMA, 17 Anuncia-se flue
159 ltàlonarles ttaííanos morreram

. D08 campos de batalha da EHlanha,
no "recente avanço vítortoso" de

AlbantosfI, no sector d. Barracas.

Trêsgemeas
LIVRAMENTO, 17 - Elltá

dellpertando grande interesse nes

ta cidade o fáto do casa! de carn

ponêses Dario e Angelica Teixei
ra terem seu lar aumenta .. o com

três gemeas, de nome Ordalia,
Ibane e Dione, nascidas dia 12

dOCCilueute.
As três SllpU!
prefeita &aude.

crianças gozam

rSuprirn ido o

mo bonde

( \

ILdti .. ITragico finl do her- O gevêrno de
deiro do fabricante Paulo atende

de autemeves J�edido
"Dodge" Nerêu

um

do dr,
Ramos

,

jf

"'( t- ,� ....

��.��l

usando o creme

�ID[f'ÀnJL ...Lili.U'li'mi

I

ii
I

I

{

�O··'···''.
"

v
I
Il u ls

Caixa Postal, 19

Represel1Jltant.es nesta capital

O melhor estabelecimento,
�

perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomi.a). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 300
metros sobre nível, possuindo uz elétrica, agua encanada e
estradas de automovel, com clima saluberrimo. .

O Sanat?rio enco?tra-s6 instalado com aparelhos mo-

�,
demos de RaIO X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio '

, para exames de escarro, sangue, fezes, etc.
f'.ít'

I
Seção separada para convalescentes de doença" graves,

" estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota
mento, etc.

II .

�,wn;;••"Z\lqpa e

EsI. do
,

araria

MACHA.DO
Caixa Postal 37Rua PintoJ@ão
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i ..
··

4 llllliiWi rtrn:ng). �
1;:1 IIIE ..RESENTANTES E.

CARL.OS
auzinas

BD eH

U··"

DEPOSITAAIQ& EM STA. CATAR.N��

HOEPCKE
FLORIANOPOllS

Velas e Magn
Matriz

Filiais em:
, ......._1. lIIa...'IS, po....... 6 c

...aDlhop diÇ ...undo

'-'!III - u_ ......arlo••an. 0 111•• l11li_

....1 _ oonsOla. bat..... (2�5 >
............ du... III� .

"

••nda .... tod.........

Blumenl1tu, Cruzeip. d. Sul,
Jainvile, Lages, Laglllla, São
Francisca da S.I

,
o•••• dll ......

.110.

MOSTAUAAIO EM:

Tubarãe

;�._;2&m
.. J!:W'li: :":'·,-C"wit'naf"w".. o. Fama Munt111lil1.1

_--_-I!!IIIlII---II!I--.. !.-W-!!,·i!!I!.A!iI=_AAiIIIIlI.'l!!IIt44!!!,!�!P���.'�'�� .....__

_dolar Sch al�I_i �,...._' FavoritaI.mlereçQ Telegr.: DOLl�. - Caixa Psstal, 32 IS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

I:�_ Em�A6ENCIA J;;>E YAPORES
�

iempanbia Salinas Perynas=-Ric loteria a SU" favoritaroog Terres k Cia. Limitada-Rio I � I _ -

Navega�ãt) Brasileira Limitada-Ri.
Nave,afãa Cabofriense Ltda.-Cabo FrÍQ
Vanelenbrando & Cia.-Santos

VIA'tiNi 91RiTAS PARA O peRTO DO RIO .:e:JAN.En�.

.vegaçi. entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS. 1ANGftA .DOS REIS e RIO DE JANEIRO, fIIiréta· &�mente, sem transbordo ,j'tJ
"em semJí1rt v«p.res em I'orfo, carrelQ/ftfl fi

'.earreCII·se de classificação, medição e EMBARQUI"e I • I L IPI E T .. •�as as especies dll madeiras serradas, bleneficiadasl e em �t8[e6 etc•• cereais e mercadorias em gera, para Q)Ull quer ,-

fporte �e Nerte eu do Sul do País. bem como para 8 Exterier Fealeral e Santa Catarina ij
qU -In t r'-<ftecebl cargas de lmportaçãe]do Pais GUl d. Ex· � \:...J" l

teríer, para Ilesembaraçe e redespacho para �NOS CL�S$ICOS INVI!i..O"� PECHADOI

I AlI
as praças do interior

1 .s w� t.ESVItl DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRl., ��_ ,�:-=:;;, ;:!iiE:=� 8 LIe agos o
SEItV!S2"gA�tN;rI?.o E RAP2P,9,-PREÇOS MODICOS

b f�nnw Df 10& . CoaC!or&.s e limpeza
41 :�r:'�d�����•.� de maquinas de escrever,'" Imllute7U do 2aD,u.,

• F.c,'.ar !",.,At!.� rádios e aparelhos em geral.
Jt.n.-"'W! Rua Csnselhelro Mafra n' ó6

�t��E.CifM�
M�NiHÁS J.' P!11IÕ�-RtI1ROS

-,

A

TEM SEMPRE E\;l STOCK E ;.\' Vi; 01D;\, PC'lT
PREÇOS SEM COMPETlDORES j.J \ 1:"" :\Ç!:
MATERIAIS ELE'I'RICOS, LU'<rf<ES L AbA .1-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS t

NOVID/�PES.! VISITEM 4 �fi.é).����� i
Rua J030 Pmto n. 14 � �A�tt,A��a I
ACABA DE Rl::Cl:,BER UM FINíSSIMO SORTi- r
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, "'!OVl

'�.',DADE NO RAMO--I\H rico ,_,.ARANriD.�) @

Rua Fel ttie Sch mitd n· 7 e 17 a

No:Estreit. Penta cio Leal

Banco do Brasil
ALUGA-SE

11&.808:."$00.
.

il'251.74&�1.0$'8.
Ca,ltaI

rua.. •. reserva

ilECUTA TOCAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

Casa no Estreito

(Jeio Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - cepa - casinha e

instaI ações sanitárias
Luz elérrvca em todos 08

. compartimentos
Dois quintais cempletamente Iamurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anque s

para lavllçãe de r'lupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartimeavos
tem janelas e a casa está

cempletaraente nova, com

moderna fossa 4�0 M S»
Agua encanada para serviços

da cosinha.

Sr,

��,.
'i:.'Vió:! i��:�2r.âi -��
"���·YARI.··
- .Willtr�U'011 dt __ �

"l

."h'f, ���m,tTMl""
........................

iSAXOfONd
IDIABOLlCOI
· :

I' Metedo prático para se I
. aprender a executar com I
I absoluta perfeição, ao saxQ-1I fone ou Clarinete. 0S mais

I variados
• Trucs acrobatieGs e

Ilmitaçõ,s
comicas

,Preço do volume 1 2$000
Pedidos ao autor:
Antonio Lopes Guerreir"

• Vila 1ft Sarzedas. 55-S.Paulo
•
• •

O-Wk&MªíF*iêQi4iê.; +, W âõMIt .

ACUltJeIA5 E QORl\liISPON.KNTRS EM!.:TOD8. PAII
"'ClA LOCAL )lUA TJU,JA.NO, Ne 13

Aliena. em conta cerrents, as segúintes juros:
Je,. cem Jur�s (CO!VlE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Btp. límit�,dlls (limite'e 50:000$) 3% ala

.c,. pepulfl.rc.s (idem de 10:000$)'
.,

4% ala
.cp. ie aviso ,ré,!a (de qJtaisquer quantias, ,om :,rihradas tam-

ilell de quaisquer importallcías).
'::�� ,am aviso prévio de 30". dias

idem ie: '8 'ias
�idc. de:" tias

rlSüm..s ! PH.AZi--FIX(i):
�..;;.;; 1'0 6 mêses

per 12 mêses
Com retida mensal

,

.'

.,..,
'I

LJmi\AS A PIlEMIOS.
I'Or 6 mêses 4%�a. a.
por 12 mêses 5�

t'

c

Sujeito "�elo]fsêle"proporcíeaal,
mxpedlente:'" das 10�ás 12: ,el?'clas 14 ás �15 horas
A_s sabados: das 10 ás 11,3& heras

Endereç.:: telegrafico: .,,�.SATELLITE
TELEFONE 1.114

CHAVES Â' RUA MARE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis
uw

_- Zi'
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Florianopolis-. 1938 --.:--'
______�.'.f<�� �:::.�_

<!, :-

I

l \ '

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

•__ ._--_._-_._---_._- -- o
_

�\,. 411 :::.:- (-'11 IM \íi' U '
.._ �,••-I •

Especialista em moles/ias de creanças, nervos
1 impaludismo e mo/estias da pele

��3;f·:,":
�

. ....::,:.:t:-��;
Tratamento do emoaludismo e das mal, stis s da

le e nervosas pela ./lufohematherapia

I I

Consultoria e residencia+Praça J5 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultas=De« 8 às 11 e das' 14 às 16 horas
�,

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Resldencia: Rua Vis- onde
ctt' Ouro Pídn-, 42-

';:ne: Cor sultorio, 1405
Frone: Residencia, 1'155

Dr. Claribal�
te Gaivão

, ADVOGI'éOO
1. visa aos amigos e

anti�o� constituintes que
reabt'fiu seu escntorio de
aC!lvfJ!,eacia e cont.inua a

aceítê{lr chamados I para
traba�bª,r em quah1uer
Comarca \do Estado.

;E�critorio; R. Deodoro n'; [5
FOI'Jj: 1.665 h
--

I---"::::'__---���

.Ita cirurgia, gin:!ecelogia, (do
<1Çil.5 d,{s senhoras) e partos,
irurgia do sistema nervoso e

operaçêes de plástica

)

----------1',�}t. 1Jf.l!ir�r!!:i ii' f\;;li;mnt F€iJf[l'\'j

Advogado
l<u& Trajano, n' 1 sosra.ío

I T,.!ephonc rr 154R I
ONSULTORIO···Rua Tra·

:mo .N. i(il das 10 ás 12 6

das 1 5 ás i b 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
"

ves jtmi@fN.26
TELEF. 1.131

1 �

Distinção e

1retemente modem" das
melesties do Pulmão

Censult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone, I 595

}(es. Hotel Gloria-Fane 1333
Ceneulias das 13 ás 16 hrs,

, ,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

�,1olestias de crianças

Dlr$fC'Jr �! M;!lltmlrniria�1PJ
Me�lcll d:J HOllpital

Dr. Miguel
f.iloabaid

CLINICA GEftAL
Vias Urinarias

Economia
nos Trabalhos do

(Curso de especíalizaç o em

moles tias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
f' á tarde - Consultorio:
ANITA GAFlBALDI, 49

Só
Consultoria Técnico de I

I
I
I
I
I
I

IVO Ali CAUDURO Ice
Enge ..,lieira Civia

li

I Pr'oflssioAais habilit.ados para todos
os rarnos de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projéte":t-s em geral

Escrttcrio central: Rua. 7 de Setetv1oro,
Porto União

47
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florianopolis

SUICIDIOS EM
1937

Tr�bunal de
Apelação

recurso, para. confirma� aides. URBANO SALES.

sent�nça que. Julgou extinta Foi confirmada a sentença
a açao p�nal Intentada contra

que julgou prescrita a ação.
Advogado

o recorrido.
.

Rua Trajano 1. (sob.)

U 1- Recurso crime n. 3.142 da
I
teee H oeo _, fí8

comarca de Canoinhas, em i

que é. r�corrente 9. dr . .JlIi�1 Pr&fe�tul�(� MUU1icip )!I do

Habeas-corpus da comarca de.DIreito e recorrido Miguel iii ,J;j ''o.n , li

Verificaram·se no Estado, Os suicidios possuiarn ida- de Indaial, em que é impe-
Skiba. Relator o sr. des, iiin !15,liL�Da [li

em 1937, consoante o re- des cornpreendídas entre 16 t t S'I' B
.

OUILHER'-'1E ABRi.

I
ran e 1 VII) UrIgo e paci-

su tado de sm inquerito le- e 58 anos. Gruparno-las ente João Zacarias da Silva C?nfirmada � .sentença re-
i B a tf.!l f'1cete dm receit3 e das ..

vantado pelo Departamento. assim: de menos de 20 anos, e outro. Relator ° sr. des. ctoorncta que decidiu
com accr-I' peza ve rlfica c� a em 3O de

de Estatisttca e Publicidade, 3; de 20 a 29 anos 8' de PRESIDENTE. 'A lã' 5 9"1 I .J u IhO d iE3 1938

30. casos de s�i�i�íos e ten- 30 a }Q anos, 3; 'de 40 a Convertido o julgamento
pe aç o cnme n.

.:
o

tatívas de SUICldIOS, assim 49 anos 7' de 50 a 59 em diligencia, afim de pedir-
da comarca de Can01llh��,

especificados: anos, 6;' de' idade ignorada, se ao sr. dr. Juiz de Direito
em que é apelante a lus�lça

Quanto ao sexo de seus 3. informacões si os pacientes
e a(elado Alexandre Schrno-

:;

autores; 8 mulheres e 22 já for31� ou não pronuncia-
wski, Relator o sr. des, SIL- �.e�dla Ordinaria:

homens, 27 eram de côr dos, e caso negativo qual o VEIRf\,NUNES.�, ; I

!§-3' imposto de licenças

branca, 2 de côr mistiça e
A IV '�rá I

. motivo da demora. ,I O fnbun.al anulou o J", § 5'
:. territorial urbano

um de! cõr ignorada. c::: de so - j Habeas-corpus ela comarca ig�mento, a�lm de que o dr. §- .
« dde I?dtlstiib e �b!�fis�ãC

Segundo a nacionalidade: tura 'ide São Bento, em, que él'Jl:IZ a quóJulg�e o proces,so! �=67'
{( e diversões pu ucas

27 brasileiros, 2 estranjeiros . impetrante Virp'ilio Osório de ylsto ser o Tribunal do jun § .
« de gad� a�t.t;do

e um de nacionalidade ígno- RIO, J 7 ,-O presidente dVí1 l\' .0
te En H f Incompetente para dele co· §-8. « de capttsção

rada. Quanto á naturalida- Tribuna.l de Segurança Nacíanal,' fI qUlnoRe PIatclen
e nco da

-

nhecer. § -9. Emolumentos

d 25 tari 2 I B B d' I mann. e a ar o sr. es. A I
-

d d it § 10 11.1 I d'

e: ca annenses, a e- sr. arros arreto, expe lU esta I PRESIDENTE
pe açao e esqur e n.

--

. LV � tas, rvervas

mães, 1 gaúcho 1 fluminen - tarde alvará de soltura para o', F
�

,

d
�.

d
. 207 da comarca de Mafra Renda PatflmoOlal:

I d I
'

. OI' d S
.

OI nega a a ar em nnpe-]
.' § 11 C b d f)" .I A

o

se e e ugar Ignorado. sr. 10 o ameraro, umco réu I t d
em que é apelante o dr. J U1Z -

• o rança a < ivroa tiva

Quanto ao estado civil: absolvido na sessão plena de on-,' raRa. .

3 J 64
de Direito e apelados Mano- i Renda

Eventual:

13 casados, 12 solteiros, 3 tem, pelo TribJnal, no julgamen- decurso crI:;e Mn'f' el Tentan e SIm. Relator o I § -12, Eventuais

de estado ignorado e 2 viu- to dos assaltantes ao Palacio! a c?marca te 1 da,rJa,. edm I
sr. des. SiLVEiRA NU;-�ES-

Td G b
' [que e recorrente o r. UIZ e 1\.1

.

V?s. o os os �asados e uana ara.
. .

.

I Direito e recorrido Inacio No- l� egou provlm.ento a ape- SALTO DO MES ANTERIOR

VIUVOS, a excesao de um Todas os JUIzes confirmaram. it I' R I t d GU';:: I lação, para confirmar a sen-

d
"

t' h íllh
.

b I' :1 d
VI Z (I. e a or o sr. es.

oJ-, t I I
.

Oi pnmeiros, In arn lOS. asum, a a 50 vição f o acusa o TAVO PIZA
eriça torno ogatoría.

Dos solteiros, um os tinha dada aateriormente em julgamen- O T ib i . Apelação de desquite n.

tambem. to de primeira instancia, por sen- ,

t
n una negou provi- ,204 da comarca de Canoi-

22 possuíam curso primá- tença do juiz comandante Lemos ren,.,e
ao

...rectrs�, para C?O- nhas, em que é apelante o

rio; 2, �ecundario; ,4, ins- Bastos. ���;�n�o�e�e�i�rr(�� ��� dr. J�iz de Direito e apelados § --1. Deparm�nto de Ad.ninietraçâo Municipal:

trução Ignorada e 2 eram

-C�S A.
I
bem consultou I) direito e a

Henrique Adam e Sim. Rela,� 1 -Contribuiçà0 ao mesmo, ref. á 3s. prestação 875$000

analfabetos,
.

prova dos autos.
tor o sr. des. GUILHERMt� §-2. Administração e Fiscalização:

.Segundo O motivo presu- Recurso crime n. 315U da ABR�. .

2-Subsidio e represectação do Prefeito 550$000

mIv�1 d� atentado: 13, por ..
comarca de Tiiucas, em ue

FOI confirmada � sentença 4-Vencimt:uto5 do Sfcret;�ri()-Contador 500$000

motivo Ignorad?; J po:- des- Um casal, sem fIih�s, �reClSa é recorrente oJ dr. Juil qc!e que homologo.u o aesqUlte.. 5-Idem do T€soureiro 350$00.)

gostos, � por ahenaçao men- de uma casa n�o mUIto dl�tante Direito e recorrido Sebastião
Recurso cnme n. 3.165 Cfl 6-Idem do FíSCi11 GWll 3S0$000

tal, 3 por" revezes da �?rte, do centro da CIdade e seja d� HI olito Ser a. Relator o sr. �ornarca de Araranguá., em 7-ldern do Intendente de Ascurra 3 \0$000

2 por �mor, � por dlftcul· (:C)ostrução recente. Paga.�se ale de�. GUIUfERME ABRI.
e ,re�orrente o �r. JUIZ

.

de 8 --Idem ,:10 Intendente de Agmdaban 300$000

d�dt-s fmanceIras, 1 P?r gra- um ano adeantado e fuma-st!l Ne$!ado provimento ao
DIreito e recorndo Avelmo 9-DA�ría5, ajuda de custo e transporte dos

VIdês, 1 por molestIas, J contráto.
ó Manoel Ramos. Relator o sr,

funcionarios

por ciumes e 1 por tédio da L&2 = i M'ps
H l5fiI"Z"W""" ddl_ml", '.I\IW� I) - Pu6llcaç;5" ;,,: !,..,i1 e at '3 oficiais

vida. C (Impanh IIIa !lI� I'l ;o 1'1a
I d t!a N ave II

''l), § ---4. EriUCióç2IU PopU!'!l:

Dos 30 casos referidos,

,

I',P"I' !fi 6
'

�
'.' üa m 14 - V, n;',rnci'!o.s dr):) i.>rdtssores mUG\C:p ,is

20 se verificaram durante o

§ --5. Hq51(�ne e I-\sSi kncía Publica:

dia 9, á noite e 1 em hora ça-.:� COt,!:t81Iir�.
16-Sol'ono e '�,:;sliltel1cja SocaI.

ignorada. 20 se registraram
U �"g § --6, A:;!mldt'lra e P"'cuana:

em casa de família, 7na. • �
...

&.
16 - uxd" ,I ) ,<I f! cri lção

via pública, 3 no mato, 2 Mc'vlmento MarltlmO ..Parto Fiorlanop@lm�s § ·7, D '�tZ'ld ,'vlicluis e Jujiciaís:

em interior de quartel, 1 em S,ervioos de Passageiros if9 de (,':;,3 ·'��Y:3S 1�0
,-I., jJduC;,:; d, VC1Cltlos. .

estabelecimento industrial, 1 "
"

,

'.

• ,.

,�.�, . p-� """""",<,,, .. 1 - V�nClrn<�ntos do CarcereIro

em estabelecimento publico, "

�
"------�

-,-

- ,-
-

§ --8. Serviços Cerais:

I em embarcaçlo, 1 em ca-
Para o Norte Para o Sul 123-1luminação Publica e ma'eri,d

deia pública, I em rio, e

§-9. Obra� Públicas:

um em lugar i�norado. Fretes de·
'24-Con�t,uçãO, réconslrucâ:1, COlse:rVllçao das

2.5 morreram e 5 escapa-
CargueIrO·

vias públicas

ramo O. meio utilízados

'. § -- 10. Despez&s Eventullis:

para a consumação dos aten-

26 - Despezes não previstas em ontros titulos,

tados foram os seguintes: E> Paquete rrAQUERA sairá á 20 do O Paquete ITAGlBI-\ sairà á 24 do
mas indisp.

enforcamento, 9; arma de corrente para
carente para:

Credito Especial--Decreto-Iei n. 10, de 216133:

fogo. 6; envenenament<;�, 4; Paranaguà, Antonina,
Vencimentos do Topografo--dçM'nhi,ta

ignorado, 4; submers�o, 3; Saliltos, Rie de Janein:"
Imbituba

Outras despezas com os serviços to?ograficos

precipitaçlo, 2; e arma bran- Vit0ria, Baía, Maceié,
Rio Crande

ca, 2. Recife e Cabedelo Pelotas�e Saldo existente em caixa: na tesourari,.

Os .s�i�idas e tentativas
t

Cargas e passageiros para os demais:par- Porto AIegie

de sUlcldlOS ocorreram nos tos sujeites a baldiação n0 Hio de Janeiro
seguintes municipios: Flo-

.

rianopolis, 7; em São Fran- AV.ISO
Recebe-se cargJs e enc(l)mendas até a vespera 'das)aídas dos paquetes

cisco, 3; em Araranguá, Con- e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm0S, á vista do a.

c�rdi�, Cresciuma, Itajaí e testado de vacina. A bagaç;em d€ porão deverá ser entregue, nos Armazens da

JomvIle, 2 em cada; em Blu Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita

menau, Brusque, Campo Ale- menté para Bordo em embarcações especiais.

gre, Gaspar, HamônÍa, ln- ESCRITORIO-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S0B. (FONE 1250)

daial, Nova Trento, Rodeio, AftMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

SAo JOIé_ � Tubar�o. 1 em Para mais informacões com o Agente
cada. .J. SANTOS CARDOSO

Julgamentos da

(Inf.rmaeão':o Departamento de E!!ItatíliJu tiOla sessão

tieK e Pa.lieidade - Se�ão de P.blieidade)

Dr. Pedro de Moura Ferro

Receita Orçamentarl �

')

4:101$600
25$000
90$5000
60$000
306$500
538$000
245$000
142$700

22$000

165$80J

5:697)�1 00
18:591 $200

24:288$300

Despeza .1"�,uDentaria

340$0)0
98'$5)0

150 :r:

10$
10)() ud

I: 598$21J0

7:6B$l 00 >t,

f;50?700

4u U lU

II U$OOO
----

16:017$600

na séde 5:741$300
na Ioterventoria de As-

cura 1 :830$400
�a Interventoria de

Aquidaban 692$000
-_._-_

24:288$300

Prefeitura Municipal tle Indaial, em 30 de Jtlho
de 1938.

VISTO

Pedre Ferreira

Secretario - Contador
li'rederi.o Hardt

Prefeito

Edmuotlo Woelf
Te$oureiro

�""""""""""""--'.

VISITEM

A CAPITALa

o maiar stack de rDupas para meninas e g_rõtos

Rua Conse�heiro Mafra esquina da Trajano
À C A P I TlA.':' '-

.. - '1)'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r:1 ;.-. L:) '4v.f'/J e,
't, /��� :-'-'-''f. �, f:>O

PEc
r+ « ':1'\ '

, I \ lI:!
,"- - , f)' l' (-'.)\�A ,./\ (t(:,lf' J. U,-�.) vo�;ntt:: ',,!cm;]o r'\�Vlolt ",uac-

• ", "� �..-. : t
.� -

" t '\ � o',
. I '1 1)

. Àr�ola�p?Iot�iHJÇ) um carro ;':�t:,h·:.� r:... �)r,�� v ..�n"'t��? (J J�' \ ref�l}{)I'-,cer�

l t
�

I· ' ..

. , • 4' 2 !! -,

\0, [82,;':;1l00 as J t) V,:),(:i/,S eb CHC'.nta num tot;;.! (;(.� I .o quuorne
tens em 3 hriíH5 "� 6 mi"ut<lS e 43 segu'1d:),. /\. rm:dh1 foi de
1 34,783 quiloH''''(,OS j:Ot hoa.

Luigi Fr,!ii�il!. lt;;.h�,(), piiot·\:rd; �l""'l ALF;·\·f(OMEO
�. I."'"."'.n, \"0." (�I,,,, te, ,'U1I'O '::f"'redor ital:;'t;'1O tirol!('(i.í14U 5-0' w .,', '"

I', tt'ru; '" , . .-Iri "ç�" [,i, I. u,:, t- Ui"<,- !\LFA,HOMEO.
(.

.

i •."".- -'�') H'I: ',��1dt·-:;,'() �t.i�uL��3' orreu corn lHO CAi','

,A.UTC·-i lON;, ,btc''l",;�''tI .'1 c(Jíl'Idal'go d-pois da ln. VI'

em conscqu-ncio d:" d· Ie i;o ),'; ,,'·'[ot.

O volaf!te };iC\J;,�{� v-1u,,�1 f, t,1n'}��. -rn P·b")I1(�ondU a (.��-l{

/'1 (�ep cli'l 9,1. �n t·,
"-

,) U i O·UNIO""{.
------------,._-----_._--

C('Jrrids a· LI t()�
.

_...o·b 1".'i&,,1-;O ,�.
! I a e......... -\ .... , �".�'t;

de A.br\.Jzzi
r��-,----==o

jPA R A
1
1

pr seARA, 18 - COItes e

Ch,',. i, diriginJo nltemadamenti",
Iurfij nAifa-Romeu·, leva'o'taram n

Irdfll da corrida de aUlt)moveis I

d· � bruzzi. durant(" 6 h01'85,
t·; !'Ido p' rcor'ido 669.093 qUilo.
metros.

.

CSimpben não conJ 1
seguiu bater o recor.I'1 BinoculosPrlsmaticos

de mundial em lan-! ,I BUSCH
cha automovei l Joalheria ADOLFO

l
.

I BOETfCHER
}.

GENEBR t\, 18-0 corredor i
Rua Felipe .Schmidt, 11 �11\inglês Malcólm Campbell fracassou ----tI

mais uma vez estl\ manhã na ten·

tativa de ba�er o recorde de ve·

locidade em lancha-automovel. Prorogação
O corredor inglês atingiu a dO exped ien·

velocidade média hOIaria de 205 te barloario
quilometros, emquanto o rcc<trdc.
estabelecido é de 208 quilometrol j RIO, IS-Realizou.lle, no

I_!IL"..-�,"'"�4 metros.
, ,Departamento Nacional de Tra.

. i'Corl.eo�" e 8••S ••- balho, uma reunião de represen

qU8zes hemislados I tantes dos Sindicato� Baaacarios,
em 8erglpe Patronal e Trabalhista, tendo fi

cado resolvido uma velha ques·
tão relativa á prorogação de ex

pediente dos empregados.
Ficou assentada a adopção de

uma ficha para registro das pro

rogações, o que virá par termo

aos mal entendidos entre os Ban
cas e seus empregados.

Sport" Viag.n.,
Turismo e Coea

RIO, 18:-Informam de Ma
ceió, que as últimas noticias alí
recebidas esclarp.cem que «Co-
risco» e seus sequazes se encon·

.

Iram homisiados no Estado de

Sergipe. Faltam detalhos sobre a

)ocalizaçlo dos cangeceirQs.

Florlanopoüs, 19-8---1938
• �'.....

'-_",' f .. °'0 ,·.:..if�·"':r�"'-�.

T s
Il

]S tentos

2 »

12 tentos

13 »

9 tentos

6 »

6 »

5 »

5 »

5 »

5 »

4 »

4 »

4 })

3 y,

3 »

3 })

2 )}

2 »

2 »

') »""'

2 »

1 tento

1 »

1 »

I .,

1 »

'vez

5 vezes

7 »

8 »

12 n

20 )}

24 »

REDATOR: Osmar Cunha

10
I

•

li!

carl'it(�:fjjra
Carnel�a

can1peanato
meros

fim da
Primo

Atletico
te na pe nun a e per- Iris
que não sabe fazer ou

tra coisa. A Federação
de Box da ltalia prei
biu-lhe de voltar ao

ringue. Tentou realizar
uma demonstração de box, mas não obtendo resultado algum vol- Secura (AI/etico)
teu-se para o palco. O número que realiza cornpõ i-se ele jJuL na Ivo (Figueirense)
corda box simulado e uma pantomima em que dai.çn com um glUpO ]\Jizeta tAvaii
de coristas, um número en6m, no genwJ>, do que foi lilnçado pelo Brito (Atletico)
correder francês Ladeumegue, de5c1as�ificado pe!d fec!er <).;flfJ no seu >: IljJO ( 4vai).
país, A imprensa italiana e o proprio público cnucam (I seu descm- Saul (Avai)
penho mas até certo ponto o desculpam em virtud- d(� sua bô;,;. fé Pernambuco (Iris)
� ingenuidade, combinadas com o seu 'bom coração, que o reduziram l3íaulio (lris)
<Í situsçao em que hoi� se encontra, depois de ter s do vítima de Dilmata (Iris)
"managcl n espertc a. Enl, etanlo, do pouco que COOSI' gui u sal va r dtO � Pi ocopio (A vai)
uma l"érie de processos que lhe foram movidos por uma série de II Fornerolli (Avai)n·;,'<!f)FIí;�er,;",co()S Ip:u COi sruir uma casa para a famili�,com um bem Galego (Avai)
,,,;,'Il�'ld0 ginasia, onde pratica a cultura tisica, quando I stá em ca�a.1 n:rí (Figueirense)
\t', l"',"n�e Carnelli está em perfeita condição fisiLtl. a pzrne ei,tá I Eeck (Fif!.ueirense)p' 11 mente curade, mas perdeu a pouca rapiclês de j( Hexos qu Calico (Figlleirense)

t'utr'ora, \ Carioni tFigueírensei
Sabino (Figueirense)
Pacheco (Avai)

de
Miro (lris)
Rusôo (Iris)
Borbinha {Atlético)
rarias (Figueirense)
Frecli (Fip,ueirense)

E' recordista o snr , Alberto
l\loritz que éÜUOU 7 partidas, se

guido ,i "grande distancia" pelos
sra. A. P. Neto que atuou três

partidas, Manoel Morais duas,
cap. I-\ldo Femi<ndes e S. 0,
Luís Gonzaga que apitarem uma

Primo Carllera

Arqlleiros vasados

{\jAR1�AL VI��AS Foram verificada!' as seguintes
. Secretano

J contagens:----- ------------.-----.--�----.- .. -'--1' wift;@!t.e'.Qi1.i$d,,>%,w'tHf.,tnpijwa

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

Colocação per portos perdidos:
.2. turll·U13

Clube Doze
I�gosto

I . --Atletico
2' -- F joueirense
3'-A;ai
4'-lris

1 ponto
2 pontos
3 »

6 >

-

De "rdem do sr. Presiàelite, convoco os srs. SOCIOS para a

ICSS \0 de As<emblé a Geral Ordinária a realizar-se ás 20 horas
i di) � ia 19 do c�mente, sexta-feira p. vil1doura, para o fim de se

t proceder á eleição da nova Diretoria que terá de gerir os destinog
I:

t'. deste duChe até 12 de agosto de 1939
haso não haja numero suficiente para a· eleição, na ora

I marcadd, será a mesma lealizada, meia hora mais tarde, cúm

qualquer numero de sócios pre�entes.
Secretaria do Clube 12 de agosto, em Flórianopolis,

de agosto de 1938.

Vadico (Avai)
Portugal (Figueirense)
João (Atlftico)
Vilain (Avai)
Pereira (Figueirense)

16
Pelanha (Atlé.tico)
Beija-Flôr (Ir!s)

l'-Avai
2 '--,Jqtlético

o ponto
4 pontos

ASSMmiu o cargo de promc"
" I' dtor pUO ICO a comarca de In-

d
....

aial o adjunto sr. Irineu Lopes
Gonzaga.
....,....;:-:_�.:-' .. �..:r:-Jf��!�:���-:�iF'-=::
Retrato do presiden
te GeteU® Vaaegas
Na sala pritl�ipai do edificio

da Intendem:ia de Aquidabuu
distrito de Iodaial, foi inaugura�
do :;olenemente o retrato 20 pre
sidente Getulio Vargas.

._----

PtaolDot®ria de
CIIl�itibanos

o Govêmo do Estado no

meou o sr. Carlos Grippa pafa
exercer o cargo de adjunto do
promotor 1?úblico da comarca de
Curitibanos.
------------

Aluga-se
sala e quartes a

de trato.
Vêr e tratar a rua Fernan

do Machado M. 41.

uma con

fortave
pessõas

-----�-.--m--mq __�_.Nm__ .Q

i Intendeneia de Rio
do Testo

No proximo domingo, dia 21,
será festivamellte instalado em
Rio do Testo, no municipiQ de
Blumenau a Intendé'nl�ia dis
lrital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nossa

I
I

d'MADRID, 18-A artilharia na-] Pelo nosso presa o araigo sr.

cionalista levou a efeito um bom-I Hercilic Avila, coaceituade re

bardeio sobre Madrid. ontem rI I presentante comercial, foi-nos
aoite. Foram arremessados 198 obu- oferecida uma amostra do produ
ses a maioria dos quais atingiu as to mineral «Terra Deatoraacea »,

ruas centraes da cidade. que se destina a evitar us alts-
Noticia-se oficialmente que em rações de temperatura quanto ao

-----

consequencia desse bombardeio. calor ou frio. OuLra. aplicação do

eleva-se a 10 o nuraero de mor- importante minêrie é o poliiaen- QU a rto com pensão-
d

.

f Rapaz solteiro,
tos, havendo ainda 23 feridos. to e metaes, sejafJl qua@8 orem, d . t .

.

,
-

pois que o leu uso lião desme- li cos umes, preCIsa. �m pensao

I
bôa ou casa de família.

rece.
P Clovi COoortuna ...ente daremos tOelOIl. r?curar o sr. OVIS rua on-

0& d�d6i1 cientificos sobre o n0vo' selheiro Mafra, 84.
-------------------------------------------------------

produto. Gratos ao sr. H. Avila

pela oferta que 110S fez.

"DEVi da ARTE"
JOAO BARBOSAANIVERSARIOS

SR.A. DES. HENRIQUE
FONTJ:S

v 02:ARealizou-se ante-ôntem no TeaPassa hoje o aniversario nata
lício da exma. sra. d. Clotilde da

tro Alvaro de Carvalho o festival
de Francisco Gabriel. esforçado e

Luz Fontes, digna sonsôrte do distinto secretario da Cia. Hibeiro
integre desembargador Henrique Cancêla, com uma assisteucia se
da Silva Fontes um dos expoen
tes da cultura brasileira. A vir-

lêta e casa repléta. A peça encê

t h I
.

I
nada foi E. .. O AMOR E' ASSIM

uesa seno era que pe as lt1VU ga- da literatura teatral chilena.
reli qualidades de eoração tio 'do
It· f T tari

Estamos que a alta come la
a o se, Ubrlp(;)Z Ila adml III d ca a.n·· satisfez aos que tiveram o prazernllll. e em ...rece ora as

SIll-1 d
.

t' 1
Cl:érall hOmellla!eDI que receberá

e as;�n.s .}- a.
-

li
I f êrid d hoi Na interpretação ha a S8 lentar

re � e em:n de e

f
oje, e calnsta; Francisco Dantês que esteve ma-

+?�a o gr o o es ima eJ:1II que e
,istral no desempenho de um pa-

nca.
I d f

. L.

A .1' ti t I pe que ..e a apta per eitamente ;J
4) wIIl IO " casa � A Gazeta» I ibilid d

..

ita maeeit
'
sua sensr inca e artística, contra-

JIl�l. & r()SpeI osamente apresenta cênando com inexcedível precisãoIelieitaçõe», d d it
�

e manten o em to as as SI uaçoes
o verdadeiro cara ter do persona
,em que encarnava.

Hibeire Cancéla, no papel de
Baltazar, reafirmou a sua formi-I
davel compleição de cômico real
çada pela naturalidade e pela Iór
ma segura como piza o palco.
Izidoro, o caipira rico e inge-

nua, não podia ter melhor inter- LONDRES, 18-A Embaixada r-m"II ""

prete que Miguel Mamocio, tal a da China informa que em conse- m. res opera_,fidelidade com que retratou o quencia de um « raid » da aviaçãe $ I
tipo. niponica .sobre Y�ngt�in ho��e rios meeees I

Artur Lessa foi muito bem e naquela cidade quinhentos ClViS

I
:

perfeitamente integrado na parte mortos e oitocentos feridos. PORTO, 18 Três operarica :

que lhe conferiram.

I
morrerram afogados em conse !

Rosa Moreno não desmentiu o
. _dd �_a .. _ ...... _ .. __ ....... __ ... quencia da inundação provocada I I

Dhaura, seu talento e a precisão com que pela ruptura de um cano de abati-
Dhaura, entra na cêna. E' sempre a mesma. Não Iôra Darmos Junior, que I tecimento de agua, na mina da

Grave injustiça sería não real- salvou a situação com a sua companhim de Luzf's Portug1lêsas.
çar Dina Barros, a ti'l Cruz,ran· vérve, e a im'j:llessão teria sido I A. raptura do cano fuÍ causa

zinza e implicante, mas dona de ainda mais deslilstr0sa. E como a da por um desmoronamento ds

coração bonissimo. No terceiro ato, última impressãe é sempre a que ttrra�.

ante a confissão da "Caturrita" perdura, aconselhariamos o 1-C1com·
-----------------

que abrandou-lhe li irai3cibilidade, para vel ator Ribeiro Cancéla, a

e:;;teve magnifica, não podendo es- apresentar os átos de variedades
conder uma lágrima furtiva, re- no inicio das representações,e nao
veladora de alguma saudade de no final, COlIDO ante-ôntem acoo-

amôres doutros tempos. teceu.
De Renée BeU será pouco tudo Velho atôr, conhf.cedor, portan-

que se dissér. Foi a mamãe cari- to, do métier, não desconhece que
nhosa e bôa, que tanto sofrêra nas proprias peças teatrais a in·

I
com a am;encia do filho e ainda tltllsidade da ação deve ir em

:r.R. JOÃO DE OLIVEIRA rnaii5 com a guerra que lhe move-I ordem ascendente, de áto para BURGOS, 18-lnforrnaçõe� po·
ram no regresso ao lar. áto, para atingir o máximo da gitivas de fontes fideginas decla-

:lneOlltra-s@ nesta eapital o dil- Os,demais a�ti8tail corresponde- e?lotividade, si possivel, na úlLima ram que 3 aviões desconhecidos,
tinto advoga.o Ir. dr. JoãQ de ram a eSlpectatlV3. cena. foram vistos atraveS3ar afrontei·

'

Oliveira fUl1dadQr do diario ves- Antes de terminar esta li�eira Em todas as coisas onde entre ra franco-espiwhola, sobrevQaodo

partia. '«A Hora:., a saÍr breve- Dota vamos dizer "quatro palavri- o fator "público", é indispensa vel o� Piryneus e, durante 5 minI!":
mente nesta "apitaI. nhas" do ilustre redator-chefe de8- o estudo psicoL.lgico desse mesmo 'I tos, o territorio nacioBalista da

te díario, o brilhante iornalista "público". Tal regra não deve !ler província d0 Huesca. Os apare-
OUTROS PARTEI Mimoso Ruiz: desprezada pelos teatrologos,seiam lhos vínham de uma direção no-

-<lO desempenho satisfez plo- autores ou atores. Daqui o nosso 1 roeste e tornaram a atravessar a

namente. Pena foi que o ato de conselho." frouteir8, vind0s do sudoeste.
variedades viessQ empanar a ad
miravel impressão que a peça L I:deixou. Rosa Moreno, é, inoliscu- .

tivelrnonte, uma grande atriz.Nair
Lelisa, t3mbem o poderá su. O
que, porém, nem uma nem outra

apresentam, ó pendôr pmra o canto
nem para a dança.Daí o desacêrto

Icom que se houveram nos sambas
que procuraram cantar e dançar. . .

.. � I De ordem do sr. PreSidente, convido os senhores associados a
TIOa DI Lorem:o, expresilao

'I
comparecerem ii sessão de Assembléa Geral Extraordinaria, a realizar' se

-Estiveralli 8Di! FloriaraoQoJis, máxima do sentimento artistitlo, sexta-feira, 19 do corrente, ás 19 horas, em nossa séde soo

1&11 sra. Aremor 'aTaco e Miguel que chorava e ria, de verdade,na eial, á rua ·�iradel1.tes n. 20,para tratar-se de assu'ntos de grande interes-

A
.

d B
. -

d -

d' I d I'
se dos associados.

men00 li arros, ellCflvaell (l enca�naçao a mlrave ?s seus Cumpre.me tambem informar que, si não houver numero legalCivol e Crimo, respeetivamentp., papeIS, tornou-se mundIalmente em la. Convocação, será feita a Assembléa em 2a., ás 10 horas do dia 21
f6sidentes em LI'l.:maa. famosa pela espiritualidade, Pas-\ (d.In�n8o) no mesmo locai:' com qualquer numero de assodados, de con'

-Para U 1,11 ia Flltaao partiu tora Impel'io revolucionou em I formldade com �s nosllos Es�atllt_os. _ .

... J B
.

. ;,. . I O associado que deIXar ue comparecer, dara com o seu retrai-ante-oBteIII. o sr. oão aIi:í.o, oncl�s de palxao a mOCidade aca- mento uma prova de nenhum interesse pela nossa Liga.guarda··livfI:'ll!. demlCa da Europa, pela atração

I-EstiverAm entre nÓi! CiS I;rs. estonteante dos sells"Zapateados". Floriallopolis, 18 de Adosto de 1938.

Augusto Oliuger, indlistrial em Regina Paccini, l\Oie esposa do João CUmaco Lopes
Brusque o Antollio J. FadeI, an- ex-presidente da Republica Argen-I ,.,_

1'. Secretário

tige c('traercialilte eOl Porto Belo. tina, dr. Marcelo Alvear, celebri

_I.II�
_'lO = �± :!I' , ;

-Acha·so nesta €apital o nos- Iil@u-se pela maviosidade da sua

nA·· T Ot!lividos ",ueiz
SQ colega sr. Honorato Tomelini, voz maravilhosa, Jam@is, porém, I uf rmlnlO avares..

., ,

.ir.tor do iornal« C0rreio do pensou qualquer destas grandes

III
·

_
..

.
gal-gRuta

Povo», que ia publica em Jara- !Sumidades, ir ao

encon.
tro da arte! �IRURGIAO-ES,PE�IALIST�. Ass�sten�e do prof. Sanson

'LU' .!9'! _. �:.;.�da ,�%.. iIlIfrl!iilil!m!Jllll! .. I �onsultas das 10 ae 12 e das 16 as 18-Jo:10 Pmt(),7sob-Tel, 1456 I
�Iube dos Fllncional·jus Públicos Civis de I,

I pr- ._."._c_",.,...._ __ ,,= h... ""

Santa t::atariua

Convidam-se os 8rs. funcionarios públicos estaduais, nosso" I
associados, para apresentarem, por escrito, á nsssa Associação, até I
o dia 28 do corrente mês, sugestões, afim de serem estudadas e /'encaminhadas ao exrno. sr. dr. Interventor Federal, com relação ao

ESTATUTO DOS FUNCIONA'FIOS PU'BLICOS CIVIS DO·
ESTADO, Cilonforme publicação fllita no Diário Oficial do Estado.
800 data de 16 do corrente mês.

.

Florianopolis, 17 de agosto de 1938.
ADOLFO B. SILVEIRA
Presidente da Diretoria

10 e 23 Terra Dea-"
tOlnacia

mortos
feridos

ROBERTO c. S�H:MITT

Três aviões desco�
nhec;dos atravessa
ram os Piryneus

Festeia hoje o se. natalisio Q

nosso conterraneo sr. Roberto c.
$camitt., empregado da impor
tante firma �rn.st8 Beck & Cia.,
desta praça.

O estimado aniversariante será
por eerto, lII.uÍt(l) cumprimentado.

Ceifando vidas

Fazem anos hoje:

4t sr. Rui Yíaaa,
nario des Correios e

atualmente servindo
pital;

a senhorinha Julieta
dilêta filha do sr. João

alto Iuncio
Telegraíos,
nesta Ca-

do nosso comercio;
a Sl·a. Marina Vilain;
• jovem Adernar N Iln('s Pires.

CHEGAM UNS

CORONEL LOPES VIEIRA

Do Ri$ de Jueiro, Qnde foi
elll Qbieto de servi!;o da COlílllpa
a:bia. Iwl Aooerica, regreilsou a

elta capital o 110$80 pre;i;ado ami
gg e iluatre latri(;i0 sr. conmel
L.pell Vieira.

InL ANTONI9 RIBEIRO

A ARfAleguiu 3atew para () sul do
Eitaào, em sfuvil10 de insp�ção,
acampam_ado do nessa distinto
3wi,o • 81t. fUlileiollario do S.
I. S., Ir. dr. Jos� Estevã8 de
Arrllda, 0 lU. dr. A..tonio J. Ri
beiro, ilm:t.re infipetor Regitmal do
!Qrviço do Inspeção Samital'ia
•este Estado.

Assembléa· Geral Extraordinaria

Dra. JOSEPHINA SCtlWflDSON
(Espeeialiáita em doelli�as de

e erealll�as)
(;ONSULTORIO

Senltoras

Bua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

p. lIA" = ie WA '.WiWJBWWWiMM

Foi reinteg.·ado o dr.
Raimundo dos Santo.

RIO, 18-0 ministro da Agri
cultura assistiu ônt13111 a demon ,
tração de uma maquina par"! ex-

, •

d 'b·· ·!t.ltrair cera e carnnu a, lh:allll o

bem impressionado.
O sr. Fernando Costa autorizou

e diretor do Fomento da Prorlu
ção Vegetal a adquirir alguns
dos extratores, afim de distribui
los entre os agricultores do norte

do país.

deExtração
cêra de car-

naúba
Somos seguramente informados

que os tribunais superiores acabam
de dar ganho de causa 0,0 sr. dr.
Haymundo dos Santcs, na ação
por este intentada, no sentido da
15U:i reintegração no posto de ca

pitão medico do Exercito N acio
naI.

Credito Mutuo Predial
FUNDADA NO ANO DE 1914

MaioS" e mais aereditaclo clube fie
S�neteios d@ Brasil

FLOIIIANOPOLIS

RUA V�SCONDE DE OURO PRIETO,13
Resllltad.o do 330· sorteio :a·eaUzado

no dia 18 de agosto de 1938

CADEIlNlETA No. 4.415

o

Premias em mercados"Das no vaSor de 5:550$000
Foi contemplada com mercadori.as, movei;; c tecidos no

valor de cinco contos e quinheut.),;; e cinc:J2:Ha mil réis . • •

(5:550$000) a caderneta n. 4.'115, pertencente ao prelltamistll,
Gumercindo Medeiros, residente em Floci.anopolh

Prem50s em me:r��do:rias no va�Dr de Rs. 30$000
0370 Gertmdes Léo, Mass:nunduba Central
7171 Pedro Miguel Costa, Hio 1'81 vares
0413 Elio Cabral Wendhausen. Flol'ianopoli�,
11534 Carmen CUDCO PeJusa, FloriauopoJi
16058 WiJJy Scliepp, Joinvile
16277 Bernardo Kurtschal, Rio Neri,. 'v

12618 Francisc,) Sdll1ill3rek, Joinvile
15292 T�rezi[}ha e Zelia Silva, Santo AmarJ
19595 P€rciliana Souza, Paratí
13434 José Silva, Itajaí.

Premjos em �i1l}rc3dlJraa3 no V.1§OT di! rs. ,2')$1nO
7153 Ã-nesia e Arinesia Wagner, Santo AntonlO
0893 Maria Autonia de Sousa, Florianopolis
9033 Migllel SGJUsa, São Josk
0101 Nossa 6eghora do:! Hf.lilledios, Batones
15751 America Santas, ILajaí
15968 Fiorencia Bernardino Sousa, São José
1723,t Francisco Radios, Valões
2606 Rodolfo Hcsk, Perdizes
159&3 Laerta Sales Medeiros, Camboriú
2158 Maria Ana Coelho, Florianopolis

Premios em l11ercadorias iiD valor oe rs. l'il$')'Ji)
8820 Siioé e Antonio Costa, Trindade
9695 Miguel Mario Sassi, Brusque

10668 Heins Tenfner, Blumensu
0368 Paulo Hubner, Rio Negrinho
12809 Teodoro Luís Pereira, Itajaí
15605 Lauro Fernandes de Aqllino, Três Barrai
1016 Ana Denk, Haus.a Izabel
0938 Laura Werneck, Rio Negro
8803 Mipervina Reserade Conceição, Itajaí
4427 Luís Carlos Sayão Ferreira Lima, Florianopolis

Isenções de pagamento por cinco sorteios

10848 Constacia Pape9ck, Florianopolis
16997 Mar�arida Ort.h�y. Sã() FranciS!co
14,764 Maria de Lourdes Silva, Florianopolis
12707 Donatilia Duarte, Santa Luzia
15769 H.icardal Wiest e Familia, São Francisco
2193 Henrique Misfeldt, Rio Kramel

] 2028 Henrique Pabbert, Joinvile
3971 Alexandrina M. Vieira, Biguassú
10640 Maria Pereil"a, Clirnboriú
3223 Mertlntina Maria Mussu:iAi da Silva, MOllra

Florlanopolis, ] 9 de Agosto de 1938.

Visto, João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA tx CIA.

Lavand,O"'se com o Sabão

pecialidade""

---------------------------------------------.�-����

Cialll mlm!3II Joinville MARCA REGlSTR."DA

economisa�se tempo e dinheiro.
de WETZEL &

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




