
ussolii1.i fará, 11111 apelo a Paris e Londres
Tchecoslovaquia

para que abandonelD
Tem que Ill1!Velo Anselduss

a

1#

I oleI r r e
• ,. -

lee I o I
.\

I o por "5
Satisfuterio o es

tado da princêsa
���_��_�_�������_�����������'

Juliana

VioP��c;�o�t����é�r!�h1: en?r��,A V Z D O P O V O -_

�_..._ �__.......","""-�=�.........,"""""",,,,_I HAYA, 17 Anuncía-se que a

á mets noite de ontem no BAR I
�rincêsa Juliana não assistirá á

SUISSA, nesta canítal, e poz se a
-

Proprletarto e Diretor ResEn@nsavel J A .li R O (; A. L L A D O
abertura solene dos Estados Geraes,

beber até 11 horas da manhã de
li"" a realizar-se na proxima terça-feira.

de hoje, quando foi acometido de Á�tfi,
--------------'

Tambem o príncípe Bernhard

um ataque, vindo a falecer ao lhe nt..l."tU V I F'-orianoponS� Dondngo 18 de Setembro de 1938 I NI1MERO 1240 esta ausente.

serem prestadas os primeiros socor-
-------�. .__,________________

sabe-se que a princêsa está Sri-

ros,
pada mas que seu estado é sattsra
torto.

Bebeu
horas

quasi 1 2
seguidas e

morreu

I
!

ROMA 17-De acordo com informações fornecidas pejos i
Altos circulas fascistas, o sr" Mussolini, no discurso que pronunciará

"

no domingo dema!1uãemTrieste.faráumapeloáGrã-Brel.anhu.mt •
•• It c • •

I
-

e fi França para que abandonem a Checoeslovauura «a sua ineviLa_11Ul4HUIU
.'-ilni�se os a os liunClouarlOS a emaes

vel sorte» como ultimo reCUI'SO para manter a paz na Europa.
-

Acrescentam essas Iont es do iuformacões que o Duce deve- ,

BEH "IM, 17-Na reunião de todos os altos Iuncionarios

la proclamar o apoio incondicional da Italia 'ás pretensões dos su-! e dos chefes das tropas de assalto do distrito político de Berlim, o

detos de promoverem a anexação do seu território á Alemanha S3-
sr. Goebbels, como chefe distrital, tomou a palavra e recapitulou os

lientanj� que a. It.ali.a não poderá permanecer neutra, se a Ingl�ter- principais pontos do reg?lam�nto do partido, que os Iunclonarics

ra e a F rança insistirem em lançar mão de meios militares para
devem observar numa situação como a que presentemente se atra

impedir que o sr. Adelíc Hitler incorpore a zona dos Sudetos ao I vessa.
Heich,

Saudado nazistamente

BERLIM. 17-Circulos nazistas declararam aue o sr. Hi
stler disse ao sr. Chamberlain: «Têm qU€ havê!' Anschluss com o

udetos e dentro em bréve s ,

���;�iM��"@li?'_il

Dr. Celso 'ela instru ...

fausto çãe

., Fueluoel" fez verdndeheo Idduudau!llI a
Ch&unbel'iaio

.. -

taram o

matr::cula dos 611.�1Hi""
l)íI)S Eseollu·es do

Estado

Em cumpri�ento ao disposto
no decreto-lei 88 foram criadas
uma escola mixta em Santa Isa
bel, no município de Palhoça 'uma
em Batêas de Cima, uma em' Pa,
panduva e uma em Lageado, mu
rucrpio d� qampo Alegre, toda
em substitUIção ál! que anterior-f
mente e�istiam e que não pude.
r�m shhsfazer as exigências con
tidas na lei de nacionalização do
ensino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fj�L:A C� �

�
e) Fóros I o, Dlstríto
f) Aferição de b slan

ça6? P"SOS e me.

elidas [o, Distrito
g) Taxa, de ernprez as

transportes 10,
Distrito

Reuda do Mercado
do Peixe e Carne
lo, Distrito 5:918$400

251$100

Ga�dos d]lUlC p"s5a;ram de c:\{�H'(;�c3G de 1.931

lio. .lnHlsát-iltu - ntt�jaA
1 - Nó. Cr ixa Geral
!J N" o t> .. '" E, .: : ,
•.

-
� c J ,.,., l.lh\C; �t-'� 1"..1a,IJ.:.,.

a) De�t:l1, lO � construção
de cavs d, 0rJ(r,r'os

b} De ,tio rlr, a construção
do Gir.aslO Municipal

C) Des 1'1<.+' a Cai�w
E�t(1I •n l\r1uilit:ipal

20.. Díi§ltli"iitt@ -- Penllug
.' _1 •

ALiU pocer Ó'J '.g"nte
Fisra!

clt posito do Banco
J.ll:lush Ia e, Comercio
(L po .ito 1.0 Banco
f' faw nlll do Co
mercro

Em pode r do Agente
FJ�ct:;1

4:942$500

2:849$600
14:690$000

7 zossooo: )')'w,")

Ih)

I
! i) Renda do Mer-

I cado Publico
24: 188$400 i .

lo, Distrito
, IJ) R��dr�u��c�\/It;,'JU-

! Distrito
40$200 ! k) Taxa de deposi-

I tos nas ruas São
i Francisco e: Santa

i Catarina 1°. Distrito 770$000
332$200

ITitu.lo Iii
----

! Taxas de serviços municipais
I o)

Taxa sanitaria. para
í remoção do lixo 1,

i DistriiO
Ib) Taxa d'agua lu,

I Distrito

13:960$800

t71$OOO 6:878$800

8:756$000
40$200

332$200

150$000 3:456$000

31$500 19:335$5000

3: 139$700

Em 11:715$600
apohce � doa ernpres
trmos Ir uni, ipais pa
ra gi rar.tia do con-

, r ,

lt ib a" torça e luz

él rnUV'Cl'w' 500$000
,t\rt. llJ.- ��t.Síii�d.ãt�t}I ��'. 1.•. , de 12g1�1'_j38
1:'itej@ ii

�

i<C'ceita oruinaria

§ 10,_ Irr posto de
Lic�;rjças I. Ois·
tnto

hposto delice:nça 20,
� :istrito

Imposto d- licença 30.
Distnto

• I Limposto oe .çenças
40, Di�trito

§ 20,-- Ín.poslo Ter
ntoriel Urbano 1.
Ditnto

§ 4o. Imposto sobre
diversões publicas
10. Distrito

§ 5o,-lmposto de b
dustrias e Prdissàes:
lo. Distrlto

20,
30,
40.

� 60,-- E!:ldUlClenios:
lo. Distnto
Emo!l.!tnent. s 20. Ois-
trito
Emolumentos 30. Ois
trito
ErnoJumenks 40, Dis
trito

§ 70, --fV.,ullas por
de pagamento
impostos:

10, DiArito
20. «

30, «

40, «

§ 80.-Multas por in

fração de posturas:
J 0, Distrito
2o,
30.

«

«

37:: '19$700
I

2:243$400
,

1

I
I

I
!
10 C s P e � a
i J

I Art. 3--Resolução nr.; 171,

li-.Distl'ito--ItajaíEncargos da administraçâo

8:912$600

3:461$5000

53:577$000
de 121111938

2:951$700

«

133:213$700
6:28! $900
9;744$800
2:831$400

3:900$000

«

§ l'--Camara MUnicipal:
o) Para material de expediente
§ 2,-Gabinete do Prefeito:
a) Subsidio e representação do

Prefeito
§ 3·-Sectetario:

I § 4'-�-D!retoria do Exp.e�ient�,
Flscahzacão e Esiatlst:ca:

'a) Diretor
�

3:300$000

I b) Porteiro e Arquivista 1 :800$000
c) I' Serventel:020$000
d) 2. « 600$000
e) Dois fiscais 3:600$000
J) Para material de expediente da

Prefeitura 2:038$500
k) Per�, ;"1i rec,ão e publicação, etc.,

de atos oficiais e leis 2: 190$OO()L

111) PIHa despesas de lele�ram�s teltfo-
fones e portes do COH€JO e com-

I pra de selos
i) Para transporte e diariil� de funN

I
257:879$708 j) Serviç� Est.atlstíco

§ 5'-Difeton8 da Fazenda Muni-
cipal:

a) Diretor
b) Procurador e Tt'suureiro

I c) J' Escriturario
d) Dois 205. E&criturarios
c) T,eis 308, Escriturarios
f) Fiscal de Rendas
g) Porcentag�m aos encarregados da

fiscalização da taxa de diver
sões

Iz) Porcentagem para a celeta de da
dos para a cobrança das taxas

« 389$600

1 :660$900

48$000

274$200

144$000
mora

de

6:790$600
648$000
688$300

1: I I'3$OdO

710$OüO
20$000
8SÇiOOO

1: J 97$500

2:895$000
2:397$800

clOnanos

3:000$000
3:600$000
2:400$000
4:200$000

1:980$GOO

5:956$200
69$800

1 :428$2.J0

de empresas de transportes e de
positos, 734$600 41 :312$80:)

•

§ 7'- Divida Flutuante

Para pagamento da divida [lutu- 21 :446$600 21 :446$600
ante inscrita

§ 14',- Obras Publicas
1 - Diretoria de Obras Publicas:
a) Diretor
b) Fiscal
c) FeitQr Geral
d) Almoxarife
e) Chaufer do caminhão
r) Forrdgem para os animais e con'

servação de veiculos
g) Combustivel e conservação do

(;ontinua na 7a .. pagina

§ 8,-Educação Popular

30.. �i§itrito - Lllliz Alv!281

<j pod do Ag -nte

Fiscal

TitnJi® II
Recc, ta patrimunia! e industrial
a) Cd\rança eh Divi clt: A'iva:

lo, DistrÍlo 2..::5518;200
2(;, « .2: 191 $200
3o, « 3:027$100
40, « 4:489:�600

b) Rt:[,d.' dos cemite
r"Oti J o, DIstrito

Oi} R r,/a (Ir> krr(;nos'

p. '. wc cJl81S 10,
D s ... ;t(

'1:'il.tlmlo I\T
2:321 $200 I Renda eventual

i § lo, Rendes não €5-

I �eciflcrldas [o,

! Distrito
Rendas não espé-

ficadas 2o. Di�lrito 1 :419$000 l-Serviço' de saude publica conlo.rr e
Renda� não especi- ajuste feito com o Estado:

500$000 fic3e�s 30, I?istrito 450$1)00 a) Nledico auxiliar
I Rendas nao especi- I b} Dentista auxiliar

I ficadas 40, Distrito 220$000 13:804$600 I c) Doi� guardas sanitarios

I Tito lo V d) Material e transporte
l D I II-Serviço de hidrografia samtana:
j .....eceita com ap ícação especial
\ § lo. Taxa de caes

u) Para pagamento do pessoal diarista

I cobrada pelo Es- b) Material
III -Subvenrão ao Hospital «Santai, rado destinada ao

x

, I' { Beatriz»
emprestuno da ," _,

�
j

Ponte da Redenção ('t. IV - Enterramento de indigentes
1 D··

'

25 0/8$800 35',06841>,800 V-Amparo a maternidade e a m-
o, .struo ':J : o________!ij) Iaucia

l-Diretoria de Educação PopuLr
a) Diretor

11 b) Inspetor Escolar:
Vencimentos e diarias

I c) P,aticante

I d) Vencimentos dos professores do I'
Distrito

I e) Professores substitutos
I j) Subvenção a Escola Normal Pn-

82:850$300 I maria anexa ao Grupo Escolar
«Vitor Meireles»

! g) Subvenção ao Colegio «São José»

I e Escola Nnrmal Primaria anexa

,Iz) Subvenção a Escola de V srzea

I do Raochinho
i) Subvenção a diversas E�colas de

22,791 $500 I. Luiz Alves
,

! J) Material Escolar
'k) Aluguel das casas das escolas mu

mcipais

§ 9.-Higiene
publica

e assistcncia

439776$900
§ 10:,-Auxilios diversos

a) Auxilio a Da, Maria Leonor Clau
dio de Souza (ResoluçãO nr.

227, de 2-10-1934)
b) Idem a Calixto Pedrini
C) Idem a Guarda Noturna
d) Idem ao Oficial de Justiça
e) Idem ao Escrivão Distrital de

Itajaí
h) Subvenção a empresa de oaibus

de Domingos Merico
i) Subvenção a Associação das Da- i

mas de Caridade
k) Auxilio ao Departamento das Mu

nicipalidades

I § 12', - Despesas policiais
a) Vencimentos do Carcereiro
b) Para o serviço de fiscalisação dos

veiculos
_'

c) Para deligenoias policiais a serviço
do Município

§ 13'. -Serviços gerais
a) Iluminação publica
b) Para ampliação da rêde
c) Varredores de ruas

d) Jardineiw
t') Material e conservação dos jurdins
f) Remoção do lixo
g) Irrigação Oe ruas (chaufer, com·

b llStivel, etc,)
Iz} Limpe: a d03 mitorios publicos

2:880$000
840$000

20: 1 03$600
465$600

2:148$000

1:800$000

180$000

2:082$000
1:470$000

1 :960$000 33:929$2(\:)

3:000$000
1 :800$000
2:992$500
1:098$100

6:634$800
896$000

6:000$000
402$000

940$000 23:763,HOJ

480:$000
120$000
600$000
300$000

50$COO

90()$000

180$000

6:377$100 9:007$100

1 :020��OOO

1:020$000

327$000 2:367$000

J 1 :946$600
3:673$' 00
1 :680$000
1 :380$000
215$400

1:859$700

2:892$500
299 $200 23:946$fOO

3:000$000
2:100$000
1 :800$000
600$000

1:030$000

6:387$300
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A
Vende-1I62 terrenos no Estreito,

sendo que um da frente para a rua
Neva em frente do quartel, e outro

.

.

, COM casa, ao lado do cinema. Tra
tar á Avenida Rio Branco, 16.,

P . nesta Capital.A VOZ DO POVO roprletario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

Recrudesceu a perseO'ui.- Para a pra(m de es- r�inva IZ8liu8
., portes do "Lages Fu- � Brazinha

C
'

I-
teból �ln"." n participa aos parentes e

ção aos ato ICOS n pessôas de suas relaeões o

De conformidade com Q pareesr ��'
contrato de casamento de

do Departamento de Administra- � sua filha BLANDINA com

ção Municipal, o sr. dr. Nerêu • o sr. ORLANDO PRAZE-
Hamos, •• decreto que t.mou e i RES.

�número �4i autorizou a Prefeita- tt; ��
d L d "L � Biguassú, 11-9-938. �ra e ages a conce er ao ages � rti1��1:-C��'it' ijFllt�ból Clube", daquela cidade, .�.� �!J ��

um terreno ali situado, para a sua H �i
BLANDINA � J�praça de esportes. � IH e

, �Ess. terreno contêm a área de ���.. ORLANDO ���16.500 metros quadrados. t apresen- 1i••••__ .M�__••••• M •••_..... � ��.��: �
�lIfC:iC�Ordem e disciplina

Minlsterio

PARIS, 16-A perseguiçlo ire-I doaas da arte sacra na vizlnhan
ligi�sa 8llrava-se no Terceiro Reicb, CIl dai mais repugnantes maaí
de aM:ôrd. com informações da' hstações de nudez. c O jornal
melher fonte recebidas pelos di- acrescenta que se deve tomar o

I> rigeates da Ação Católica. máximo cuidado com a revista
No sicmentc em que se encer- pois do contrario, em vez':de qle

rara, eDl Lion, OI trabalhes do fender. a raça, será. o elemento
cengreaao d. ensino livre, '1ue da lua destruição».
atesta a vifaHdade das escclas
católicas de França todas as es

colai livres da antiga AU6Itria lo-
'ra.. privadas de persoaalídade
civil.
D. outra parte a <'Slo�ia\;rí.

fl08 .s\.dut.1 .ri.lhl al.miil»
" Il c lira das estudant'l aleml1is
criatãs» faraa dillo}vidas.
A. ultima. perseruiçõel priva

ram 22 de 26 dioceses al.mi!» de
toda or,auização da mocidade
satôlica.
N. A.atria a prisãc dos chefes

80S sindicatos cristâos acaba de
IlCO\r �.IIIl.leta cosa • encarcera

l'llelllQ da conselheiro Dengler.

RIO, 16 - O ministro d» Tra o m rtive que o haver justificado.
balho baixou ontem a seguinte 5. Terminado o expediente,
portaria: deve os serven tuarios guardar os

<Ccnsiderandu ser necessarío l livros e demais material de que
imprimir á atividade dos servcn- se houverem servido, de modo DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
tuarios das repartições instaladas 'file deixem em perfeita ordem as CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 SOB.
DO edificio-sêde deste Ministério respetivas mesas. DAi 9 Ai 12 E 2 AS 5
ordem e unif@lrmiàade para a in- 6. Enquanto não fôr inaugu- II ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
dispansavsl disciplina que deve rado no edifício sêde deste Mi-

[j FONE 1450 Quem perdeupresidir aos trabalhos que aí se nisterío o serviço de -luacb s, será
f-xecutam e. ainda, para obser- facultada aQS serveatuaríos a

11 Atende chamados a qualquer hora dia e il\lli � Foi entregue nesta redação urna
. 'vencia da circular da Secretaria saída para @!ilse fim no período I chave encontrada em frente áPfI.r �utra parte a. �pô�t8til�� da Prei1idencia da Republica n' da tempo cQ.preendido entre 13 �_iiiiiiiii__iiiiiiiã_i -�iiiI_-•••";;;íiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiri!Ni#_õiii,__iiii�iiiiiiiiiíiiiíiiiiiíiiiiiiiio'; FAVORITA, que será entregue.1lItlphoaDl-'� ••b a lnllua[)@la

- 71&8, .la 16 d••goste, recomel'l- • 15 horas, 6l eruc se fará, po- a quem provar pertencer.4. D..-p••aDl.... S611... I;. 8a: do u, IfI. fIIm.t(Jres • chefes iii. rém em turmas não eX1;!edentes
Thuri.�ia �4.00� fi9is ah�n.?n�-I.eryiçoll ou lecf(5es, sob pena de de �m li{uarto dos cQmponentesraw • ),rf\J�; rQ� mesrn� 1O.tlt�1-! reSIIOD!lfthilidadf, o ri:O\'OliO cum- de cada secção, ob servando o
..ta uma c,nmom••apeClfll em .m- primento tlQ lIe�uiote: prazo meximo de 20 minutos {la-tençle dei .embrea �o .

partido L () ponto dever ser encerra. ra o uso de tal permissão.»
,ue abandonaram a Igrejll. fio' hora regulamentar, �end)
Mu, I?er eY�ro lado do é �tl- disp'!Iuados da respetiv-a IlIsinll

n�1 maluC•• ta A uaç!. cat6hca, tura .omente es lIerveotullrioll
_EM Tirhule dA I"re8f�içio. élo i�8nt"lI por terminllçlíe expressa·PIICOp.do d. BerllM lIae ffllt..

em lei «lU r."ulaMeote. Qutlndl),
prec.. na .ora lantA. UleQ!�1 �- pM eonnniencÍa do ,arvice, não
ra repar.r • dane feIto á llre]8 puder o Ifrnntlllilrie ulioar '1
cat6lica reman. pela calunia dOI

I !"o.nto 'r bura re,Ulllm.ntaf dêY."IUII il!limi'8s. � f f L d dr:. "",.('. iO �m OUd'3 flora o lt'l,S. aI apostllsiu slo nllm�ro-, ,""11,{1 d6t�rrrj,,!,,-r:;, pl'llo
IIU, por outra p::t!t�, t!\r.nb�m�· fp'lif,r",:'c',-, ',' ;:'!'Hta,
n-�t'nterr aR, \'fjl'açõ��� fP}i.

iÍfe do
-�----_._-

148 Batalhão de Ca-
çadores

...
,_�, o..

;-. i. ..-,.,:; .•• ,;;..• r.� .Úr�tures e
,,, ... ., .. -- , ,. --, "

., de :'!tcção, uenhum ser- I
4tlí H·

--- - . ,--- -

(,luario poderá receber, no re-
mo·, I 'iI, ." <.:Ínt.) dOI trabalhol, ali pellil08SAssiru (; qlltr II': �;"iJ _I� ;);;lito An-

qUI! o procurarem, cabendo aOIl
temio, nas pr<,xIRHOadctl de Paten- chl'lCes de sicção providenciaremkirchll foi celebrada recentemente

I quanto á fiel ob••rTllnei. delta
missa a IIUI!! assi:5tiram perto �61 di�poi5it;150.
8.400 fiéis, na maior parte tra]a-' 3. São determinanteme.te }'roi
lJos , moda dg país. f bidnlil, no recinto das eecçõ'!s,

I quaisquer palestras eitranBas aj I - De ordem do sr. Tenente-Co-

" serviço. .,
.

rtlud c.�mall.dante do Batalhão e I4. Aos servent\lanos e vedado

j'
Presidente do C9nselno Ad.lnístrati-'

VATICANO, 19-e ..Oslerva- que!ile retirem .do recinto do!!
Vi, faço publíCI que se acha aber-I

tore: Romano � ataca a Dova re-I'
trabalhos resp�tlvoS dentro das ta çancurreacias publica para il.�b

vi�ta < Defesa da Raça» aJe,andQ hor�s d� expedIente,. �alvo p�r j'laÇãO de í,Hlla cantíll.a neste. quartel.
que ali publicações da mesma !ãGl! motIVO lu�to e depoI!'. �e uuton-

1.1 - Os íuteress::tdos deverãQ en

imoraiB 8s�iru como os seus :lr- udoll Flor quem d8 dlr.elto. E?se! tre-,;ar as p\'opllsta lacradas até o

tigulI, f�)toglafía8 e de5eobo::!. Diz' 1>.fa!ltamento serÁ. cousIgnado no! próximo díJ. 29, ás 10.00 h\ltas,
o or�ão oficial do Vaticano. «A. livro de ponto, ]Ulltamentc úom I q�e serão abertas no dia l' de Ou.
revista atenta contra a dll1creção, I ! t1.lh·o �:óxiJll'lo •
• decenci. e a wOfal, apresentan-,

- . - ,

III - Diariamente, �as 14,00 ás Ido tm luas pet,in.. o deif!ovolvi-I 16.00 heras. 81 Intere!lsadês peie-
mento do f'to humano, nal Ta-

P6 de Arroz e rouce rão obter informações e e�dared- II combinação felir; ! S ti!ri... façali; i,ualwflllte 41ullmJo '

ment�s necessar o): na ecre ar_a
.

p",bJiea reproduç�es de < VenuI Ad.r..60 I deste Corpn.
..

d. Milo» perto d. �. s. Júr,. @
a nnda em �odo o Brui! Quartel em futrlito (S. José), b

.mmflo G:liàe as mala plua!! ma" aotadamentfo.a Capital da de stttlilbro de 1938 •
.
' Republica. ,SlIvl. Pinto da Luz

I
Elta a maior prova d. lua alta

4IfuaUdade. Cap. Ald. e S.cr. do C. A.

Novo Delegado de--
Cruzeiro I Sanato rio" Sa n t a C a ta r ina"

P.r ate d. ar. Iat.rnBtor 'e- i
deral foi uooerado • 1•• ten.nt.
da Força 'úbliQIl 40 1!!ltado, Ir.
José earIos Ve!OIÓ, de delegado
regioaal de policia, eom séde ém

Herval no município de Campol5
, �� .

et>BI lurilàiçie 110 d•.
�_lIíiilliiilliililiiilililiilliil_iiiiiiiiIIliiiiiiiiiiiliíiiiiii_iii!iii__"'_iiiiiiiiiiiliiii�íiiiii"CIIUIIí.. I

--{

Ceatra a ..oral

Por &to do Ir. l11ternntor Fe
deral foi nOIll.a4. o Ir. Jerc.,
Brasil de Almeida, para Bnfetr

o eargo de Delegad0 de Polida
de Cru.iro.

fxonerado O Dele
gado Regional de

"erval

o Consul alemão em P09�1U

to Alegre _ avistou-se com
-------------�--_. ----

o Interventor

PORTO ALEGRE, 16-0 dr. J copiosa documentação apreendida
� rederiso Hiedel consul alemão, pela policia, fui apontado como"
nesta capital, avisteu-se, ôntem, á shefe de um movimento racista
tarde com o dr. Misuel Testes, escolar no Estado, burlando, as

Secretário do hlteril'l;' responden- sira, as leis do nacionalização do
do pela Interventoria, durante a ensmo.

ausencia do eeronel Cordeiro de Por êsse metivo, o Secretário
F

. da :Educação, sr. Coelho de Sou-ana!!.
.

'I
. .

N
.

it '" fOI· de corte- za, mandou substitui- o, mterina-
essa VISl a, que I f C 'I·

zia por ter o dr. Miguel Tostes my'ente, ciPe!il I
p�o eslsora eCl;�aassumido a Interventoria, o COOSu.11 argas,. o co egio e ementar �-�

daquele país, aproveitou a opor- <]uela cld�de, entreg�ndo o Ca,SO
tanidade para aberdar a questão a �eCl'etarl� do Inter!?r, que ae

fa Esc.la Normal Sinodal de São vena,. por ISSO, apreGla-l_o em face

L ld da lei de segurança nacional.eopo o.
E

..

Com. divulgámos, o sr. Fran-
F dnt�etantRo: dnes�a }Ylstta, o sr .

tzmeyer, diretor daquele estabele- r: erice ie aec arou ao sr ,

cimente de ensino, de acôrdo com MIguel T?s�es que uma vez ces-

sada a atividade do sr, Frantz
Ileyer na direção daquela escola
voltaria para a Alemanha, encer

rando-se, assim, definitivamente,
,

o caso em que se acha envolvido
êsse prefessor,

O Secretário do Interior, depois
de OUVil a exposição do represen
tante do Govêrno Alemão, nesta

capital, concordou com essa leso-

. lução, ficando, dêsse modo, encer
rada a questão.

MI",DI(;O OPEIlADOR

no

do Trabalho

Matsu-Chang caiu
em poder dos ja ..

TESOURO NACIONAL

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepio;
aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega 6 Recebedoría Federal-incumbe-se 9

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Advogados 8 oferece REFE

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua 1· d� Março nr. 115-2· Andar
Endereço telegráfiQO: TH.iiORGA,...",.RIO DE JANEIRO.

-o·

poneAses ,\. :.;.. __�i-,.';!. ,i: ��j-::}�.
t t_�:��Ii:-';. ,

LONDl1ES, 15 -- Noticiall de
Í�nte$ iapsnêl§�, rt!cebidfis de
5hslliai pela Agencia Heutcr, 1'('

fefiro que Iil Gidaele_j. dej(Matsu
Chaug, na margem sul !de Yang
Tsé, li 16Q quil(\m,'tros��de Rim
ktw, caíu em poder das forças

....�

S�rfft� ?

lfD ��â�� r�(�rSO

>} Á�TI-S4DM TElL.

Concurrenela para a

In.tala�ã.,. d. uma
cantína

EDiTAL

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estaçio. PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

• melhor estabelecimento,:perfeitamente aparelhado
parato 1;ratamento conservativo • cirur,ico de doenças pul
lUonllel (pneul1lotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
tori. ..c.ntra-se locali.ado na Eltação Perdizel - Vila Yi
teria ua E.trada 4. l"orr. S. Paulo - I\io Gr..d., .ft
.etr�......r. nini, p...uind. ua .I.tri_, a,ua .n�.. tla ,

..tra4la. ti. autemevel, com elima .aluberrim••

O 8an.t.rio .neontra-I' inltalAdo eom aparelhos Jl'I8-

.eraoll de :Raio X Heliodor, Ondall Curtas • Labor.tori.
para exames de escarro, sangue, fezes. eto.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEPOSITAAIGrJ& EM

HOEPC
FLORIANOPOLIS

Blumen8U, Cruzeiro da Sul,
Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisco do Sul

e

Z) ..... a .. .,1. "arata, po..'" •

• ...Ih•• ti.. ...untl. Filiais em:
_ - .. u_ ".rlo. aon .

...... "u..... Gon.o.... bat.rla (I�!I )
lllamon•• lIura...., ...

A

".nd. • toda .

••••• III" .

" ao.

MOSTAUAAIO EM:

Tulaarã.

Velas e Magn •

Do Fama Munrflar t

Knder;.eço Telegr.: DOLH-. - Caixa Postal, 32
OS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

IAOENCIA �E VAPORE!)

�ompanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres &. Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Lirnltada+-Riu
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Frio
Yanãenbrando &t Cia.-Santos

VIAQENS DIRETAS PARA ° PORTO co RIO IilE JANEIRQ

Navegação entre BUCAREIN (joinvíle) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE- JANEIRO, ãiréta-

"I mente, Sem transborde
Tem fsempre vapores em porto, carregando

Incarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
[toelas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

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

Reéebe-éãrgas de irnportação.t do País OUL de Ex-
terior, para iiesembaraço e redespacho para

�
NOS CL.t\SSICOS ENVEL�J.lDES FECHADOS

as praças-do interior
�.ESVlfal DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRI.
�liRiSlI!.

__S.ER.Vill.Ç.O.GmA.R.A.NiUT.I".OgE.RIÍIAIlIP.IP.G_IIIf'.R.f.'.S_M.O.D.IC.O.5... :���1iII• liU�,h de ''liiiVe, -
:;.'
fERIDAs

�

fS'PINHAI
UlC�RAs
ECZ�MÂS
M�Ne_H(s � P!UI
DÀRTHRÓ$
FlOR� rJJltANCÃI
RHEUMA'�
SCROJlW 11 ira

�
.� ....
.� -

��\i(': "'fi�� .... ..,. •

"�t�\VArtIA··
-- Y1il�"Im �-(,� '�)
..�::':==.:L.··l·f � ���lL��J I

Metodo prático para se ,.
aprender a executar com t'

I
absoluta perfeição, ao Saxo- I�r fone oU:CléJrinete, os mail

I "'variAdos,;rrucs acrobailcos e

limitações comlcas

I,• Preço do volume 12$000
Pedidos ao autor:

• Antonio Lopes Guerreiro
.f Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo :

........ .. .. ...._�. ��..__��.a.. I�----------��-----_�i��I�.�'-.�,

A Favorita
Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

NS)�E:streito Ponta do Leal

B I L IH E T' E a-'

Federal e Santa Catarína

de maquinas de escrever,
rá.(.� c aparelhos em Itr�l.
Rua C..sethe1r• Mafra n: 66

Banco do Bralll

comparti.entes
D6is quintai. eempletamente
amurados e uma explenclda

praia de banhos
Dois porees e dois aaquea

para lavaçãc de roupa.
Onibus na porta.

Todos os cempartimentos
tem janelas e a CAIa está
completamente nova, _ com

moderna fossa "o M s.
Agua encanada para serviços

da cosinha.

ALUGA-SECapital 101.000:001$000
'.do d.�rallrva -259.746:100$000
BECUTA TODAS AS OPERAÇlE5 BANCARIAS

•,ENOIAS E CORRESPONDENTES EMlTODO" PAIZ
l'(UiNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No U

Abona. em conta corrente. os segúlntesl juros:
Ie,. cem Juros (COJ.VlE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
'ep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
De.,. populares (idem de 10:000$) 4% ala
.ep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso prévio le 301dias
idem dc� 60 dias

r�_��m_�:i0 dias

D.PQSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com rtnda mensal

Casa no Estreito
(JeIe PessOa)

Sialll Je visita - cinco
g,ran4es quartos - sala de
jantar - <:.,a -, cesinha e

illstalaçies sanitaries
Luz elétrica em todos os

3.5%�aJa
4%:aIa

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por , mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c

Sujdto ao sêlo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás .15 {horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

CHAVES A' RUA MARE
CHAL GUILHERME N· 1

, Florlanopolis

A EU e f-r i��l'
PAftt gimT-�LAÇ'BfI�ói Luz,··tiRÇF{�� J
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES.' VISITEM A Elétr.-"f"'IIIRua João Pinto n. 14 ..c..

ACABA DE RECr.BER UM FINISSiMO SORTI-
'

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVl
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

fatlll '="'.IIJI!ijSÇI;�fiWjj!JWg�
"

.- � .�.""" "

-;��:"::-:.�.
-_.1(' ""��.,....

quinta-feira
22 de setembro

,

. -,

..
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'A QAZ ET
I Dr. Alfredo P. de Arauj. I I Accacio Mo-I i�ãlculode qualquer

MEDICO reira tem seu escríp- � estrutura em con-
Especialista em molestias de creanças, nervos

�
ereto armado

:.[�.�..s.,mo e molestias da pele
á rua' r� e ferro

_ .. tório de advogacia �Trataments do empaludismo e das melestlzs da pe- �le e nervosas pela .flutohemetherapia Vísconde de Ouro Preto �
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro. j 3 I

Telefone, 1.584 _j
n. 70. - Phonei 1277.-

Consultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas

I ICaix 1 Fostal, 110.

Dr. Camará Martins
ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
�!. :::MAGO. INTESTINQ, FIGADO E RECTO

CURA �RADICAL DAS HEMORRHOIOAS, SEM OPE-
-� .

RAÇÃO E SEM l)@R

_GNSULTORIO á Rua Trajano n. " sobrado.
diarlamente das 5 ás 7 da tarde

I Mo!es'tias e Operações
dos

OL.HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianonolis
Membro da Sociedade de oto-rhino taryngolcgia do Rio.
Cbnsultas díarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
"\,a Visconde de Ouro Preto, 11 - FL9RIANo.POLIS

Diplomado pela Faeul- �
dade de Medi�ina da

Bala
I fx-interno e assistente do ;

St'rvi�o do prof. Moraes
Ex-intercGl d. Dispensario .

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospiial

GraHée Guinle e Sanatorio
Manoel Vitorino

CIÓli,a médica cÍf"rgica das
molestias da

'IAL:EÇA ti PEiQQÇ(,)
Especialista em Cu r 'I· t"lbaNARI", 81t�){TA PJ

'I�." _.

umllETelU8
la- Rua Trajan� ---18 , �

ltIll51DEN.A � !SUQU raa I:
Hotel GlOria

r
. �

Diariamente das 16ás 12 bs.
I �. Florianopolis direção:

"re,-dft'RMi �.

Dr.Pedre Catalãe

ti

Dr. Sá u I o
� .,',..

Dr. Joaquim Madeira Neves
ME:DICO .....OCULtSTA

.Ferrnado pela Faculdade de Medicina da Untver
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e círurgíco de todas as moles
tias dos olhos

CQ!SO � aperreiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo F'ilhc, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob, Telelone 145m
A�I DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1521

Dr. Au'gusto
de Paula
tMEDICO

f)OENÇAS DE SENHO
RAS-FARTOS
Operações

Consult.rio: Rua Vitor
.Meireles II

A's 1 0,lO e das I as 4 h••
\
fReehteacia: Rua"Visronde

de Ouro Preto," 42-
Peite: CODsultorio, 1405
fone: ltesidencia, 1 �55

"

Dr. Claribal
� te Gaivão

ADVOGADO
Avisa(.,.aQs [amigos e

aJtti�s constituintes que
reabriu seu escriteric de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E'5critorio: R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

rssf!!t 'i'i�

Desembargador �
Saivio Gonzaga",

� ADVOGADO I
�3
� Rua Trajado no. 29

i
,

I

Ramos

I � 4.
����

Planta.execução, fis
cal ízação e �jr�ç",
de obras

'

Aparelhamento com

pleto para ccnstra
ções de pentes em
concreto armado

O.mar Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

Pal.cio d-<."='Caixa
1· Andar

Caixa

Ecanamica

J

AdvogadQ
Rua Trajana, n· 1 s6J�raJ1(J

Telephone n· 154!
.. '6··.· ..... watt t

Dr. Carlos Corri.

Partos - Melestias .,
Senhoras e

Moléstias de srlanças
Dlrelor dai Mal.rnldlde:
Medico do HOlpllal

(Curse de especíalizaçlo ela

moliestias .te aenhoras)
A.ten(je �a Maternidade
até As :8 112 d.a man�i
e á tardL! - C'lnsultoflo:

AN5-TA \
GARIBALDI, 49

,.,:"

Apartamento
Postal, 784

•

PÇ3rarl� �
�

Engro. OMAR RlJPP

Curso de
Especialista em molestias do aparelho genito urina
fiO do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurglae
glnrcologia do Prof. Brandão Filho.
1: x-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
Rio. ;..

Ex. Sub Diretor do Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especiallsada se, U.f4igí�.
Medico do Serviço de Higiene Pré·Natal do D.S. P.
do C. S. de F'orlanopolls.

Doenças de senhoras. úrologUl
Partos e Cirurgía.

Consultorlo e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre-
to, n'. J J - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

�����...������I Dr. RicardClICSQttsrnann�
Ex-chefe da clinicl,:do Hespi
tal de Nürnberg. (PkoreaSGII
Indórg Burkhardt e ftrofeslOr

Erwin Kreuter)
ElplalaUI!a em alrurgla

geral

I
I'

alta cirurgia, ginaecologia. (.10-
®ças (ias seaheras] • partos,

Jl.!: P8dr� !!. �oura Flrro
cirurgia do sistema nervos. e

operaç�. tle p)asticIl

CONSULTOftIO-ftua Tra
ane N. " Glas li áll 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28;100M"'....

RESIDENCIA- Rua Este
, LV�

Junior N. 26
I

IN!· .J:g1?!._t
-:-...

t

cne ...;*...",,·;eim'imec &fj' t

Isl,0.-. M igwel tiIBcaa.aid
CLINICA Gli:RAL

Vias Urinarias

1retamenie m9tJtrnl .«s
mslesties ifJ Pulol'Q

CCNlsult.-R. jolio Pinto, 13
1 eleíene, 15�5

Res. HotelGloria-Fene 1333
li: i Ccmsu/tíls das 13 ás J 6 rua.

PRF.J>ÁliAM·8E ALUNOS PAI'U. ...._.\ *" �,
QUINISTA5, PRATI€ANTB8 DE iU'�':�/'"RISTAS E A. TUDO MAIS ,tH� 5., _�

I'l
MUGAKI" �A.ITlp.·· -;

.

�; i. lNT i A��JfI'�8B'::"'_.r���fi A. •.
LAn.O 13 :e:m 1l.U�, 41

FLORIANOPOLIS

I

I
li

Dr. AderlDal A.
[&ta Silvai
I\dvI,ado

P:1's J:"rt>vembro,p SGb�
Fones 1631 e 12,g

1 7

Co'nforto, Dlatlnçlo " Beleza
_____________-------h-rt-�)�=&�--c--=--e=rc-n-.·-��_·(�·_".,.��,·#�Y'�FN�,(.-�-�.O���17'_.,..<_lF _

_ '$ t'
" , ,'t m. h

Economia
nos Trabalhos do

Cem

S6
Consultorio Técni'co de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,h.I"D pi.�1 1

ProfisshDIDais habilitados par.a itodos
os ramos de ene;enharI8" .

Administração. construção e reforma d, pre�l"os com

pagamentos em prestações

projétos �rn (i;eral
Escritorio central:

,

'Ptua 71de Setembro, 47'
Porto Uni

ã

o

:-"-,�.�'
-
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A GAZETA,...,18f1iR1119,..,938 Florianopolis

--1==0-D--E'O-N'" o 17'dEe�$��-;-��i;;ToféOifFORTÓ É PRES1EZÃ
I Advogado ! _

dos cinemas Rua Trajano 1. (sob.) II COMO seSport� Viagens, veriíica nos g andes centros em que o servi; '1

Turi smoe Ca�a I4;AFE' METROPOLE i de transporte de passageiros é fei�o tambem em I�mou�ines, res�l.
I ria po:\�ircl que Adolfo ,\lenjou vera� os lr�ãos Rü�eres, con�ecjr:!og e seguros vo�antes (Íerneot •

I Tyrone Power - Lo- estivesse gadlilndo terrenc no; Marl.o e LUIz, �rgaDlzar um) linha entro esta capital e a futur ,,-

: retta Youug, a dupla teoração da sensual Loretta, con-I
sa cidade d� l,Iurr:.ena�. , .

_
.

'da eJ-dauol·a e do' : ,I v 11"'r toda � .imoatia ' ASSIm, estilo a disposição d(ls que queiram viajsr p:H,\
-� ; se€,U!flGO e _C L. a'.!

, G A •

I"
romanc@ ! • «c1 ar 'te» de TylOne Poweri?, olumenau três conlortaveis e luxuosas imousmes.

Loretta Young e Tyrone Po- ,Nã�, o caso { muito diferente, III � custo de passagem é d: 30$UO? Desde que a 101 v
Binoculos:Prismalicos • I t d I t

�U e!!CH : wcr, os dois heróes de - Café: muito mais ÍnterEssante, e não o i Çd�o es.edJa co�p e a os carros partirão aqui a que quer !l()fa (ú

�..., !

M
'

f'
..

I
I

d !
l' , , la OU a noite

! I etropole- a IOISSlma e UXUQ5a I vamos «c arar, piln, r.áo cnrm-: , : ,

iÓ�6hLPÔ BOETTCH ER
!

comedia. da 20th ,Cent.ury-.Fox,
I
nui� a.sm a surpresa a,g',ada?i-I J

Outras inlormeções na portaria Hotel (Jloria-Te!efone .

I que o lider estreara hoje, mter-. bSIfl'a que pr o.rorcronara a tonos, .3,30., "'"

Rua Felipe Schmidt, 11 I � pretam os papeis de dois jopens: os «fam» a estréa desta pclicula II
�----------�'; americanos, ávidos de sensações i c-!a 20;1, C:n!ll'y Fox. que sou-

i � v. Excia.
'e romance, que se encontram em! be reunir rnagi::itralmeak c" amo- i
Paris, na primavera, e sob as '110505 de - «Quem Bem Ama ... i

P d
A

t
circunstancias mais interessantes

I Castiga»... i

ed ed-se a pessoa hque. ehlll' passiveis. Naturalmente, aconte-I -Cafl- Mdrcp.J!e-- uida a-Iguar a o um cac ornn o .,

I
.

deve.nos l li'"

b t t d
eeu o mevitavet, pOIS eve.nos I presenta no seu cast out. O� al-!

ranco e PLe o que a en e lembrar que ela é Loretta, a lin- r tistas de quilate, degtacanclo-re i
"

po� n�rne tUX, fazer o úb�� dissima e tentadora milionaria, e l.�d,)lfo Menjou, Gregorv Hatoff,!
I.dqulo te ebo regar66a rua êle Tyrone Power, o simpatico Helen W,:ttley. QmlF.5 Win-/
e se em ro n . .,

I f d d I I .

F I' •

r. I lk
.

..

e Jrr.es�::tJve requenta or
I

o e e-I mn?er. (fCaiJ3n� 'J.(IltSC 10,
.

e f
.................,......�e•. gantissimo-e-Calé Metrc�ole- o I muitos out �5. U�JtT? rJllto In'!
CINES �OROADOS i �rendel-.V?US" dOdA«t�mté1s)l e I ter�s�ante oe

- Cafe i\1dffi'_P,]!e [
I
aos pansrenses.v.

.

palxon;.;ri.lm-I-�e que bCU aq:;ul1lf'nto 01 �s. I

RE�X 2 h
; se loucamente e quando prenten-I ente por um dos seus propnos I,às oras: I di . .

C· E' �(

M t"
, Iam tornar-se «rnonsier» e «ma- i artistas, ,JI'tgory !"i:htuti. '1u� ila mee d 'I f' I' b

. �.

I ame» surge entre e es a 19uca :'.seou-se [1:'S ,.u03 pr:Jpila:; a-

l) FESTA MILITAR--nac. DFB! suav� c ímpla,cavel de

AdO�fO! ven�uras "�, :x�e'ci��:cí'lS Ci'JC rob�
2) 20.000 socos SUBMAR!-l MenJou, c9nh[m�ndo o adagiO. lev __ du., atoL LO <L.c! lenga t,er

NO 1 h d P i que «três é demlm»... Ml'lS se I1U!OOllCI5 em Pans
-oesen c e opaye ,

I

3) HERO'E DA FRON TEI- i
RA--far-west de 'Wíl!iein I
Boyd. As a ventufqS ele Cas·1sidy

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

OBEON, O lider dos
cinemas

A'S 2 HORAS:
Vesperal Lider

:) RODEIO-nac. da DFB

2) TURISMO BARATO-dese"
nho

3) TARTARUGA MODERNISTA
-desenho

4) BUDDY, O CARCEREIRO
desenho

5) COCKTAILS E HOMICI
DIOS - um bélo argumento
com John Heward e Nan
Oray

6) JIM O t\S SELVAS-conti
nuação do seriado.

Preço:- 1 $000.

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
Sessões Ele,antes

TYRONE POWER e LORETTA

YOUNG, a dupla mais querida do
cinema na agradabilissima apresen
tação <ile

Café Metropole
Uma linda comédia da FOX.

Abrlrio as sessões:

FILME JORNAL N. 71-nae. da
DF8

FOX AIRPLAN
NEWS N. 20184,

�Qr:4ir iip--
. �

PARA

Cachor�o
precisa de uma limousine? t

ri
o n. ..!S:ii2 de seu telefone e f;!
para seus passeios, como tarnbern para

;J
�1
q
[j
1�
,

J

Pstrocinio
Rubens

Vieira

Disque
terá não só
viagens.

São todos carros modernos e conforta veis dirigidos por
babeis volantes,

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
\Valdemiro Vieira

"COOPERE PARA A SEGURA.NÇA Dt TODOS"
,.-'

�., .

4) VIGILANTES DA LEI .. -

continu"ção do seriado d�
grandes emoções. 5' e 6'

episodíos
Preço- 1 $000.

-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 hora�:
contend" as seguintes reportagens:

Hanley
FRANÇA:Procissão em Mouraux
EE.UU.: Inaugura-se na Florida

o maior aquaria do inundo 1) MORí,<OS CARIOCAS-nac.

EE.UU.: A câmara lenta mostra DFB
a gr�ça e be!esa das nada- 2) VOO MUNDIAL- desenho
doras californianas

INGLATERRA:EO cavalo Me- 3) MARIDO SOr\!A'\t1BULO
now derrata War AdmiraI. -Uma comédia da Para-
perante uma assistencia de 100unt com Charles Ruggles.
600.000 pe5saa�.

Preços-2$500 e
4) VOLANTE CICLONE-

2$000. jll.mes Stewart na mais ar

rojada das aventuras velo-

O-UNA: Tropas japonêsas captu
ram Anking no Yangtse

FRANÇA: Antes da visita dos
soberanos inglêses a Padi

CflECOSLOVAQUI-\: Con
gresso internacional de 30-
kols em Praga

INaLATERRA: Regatas

Para amanha, o ftLider" tem

em cartaz' II fina pelicula da FOX

.. otimista

Preça-I $000.
d�'."""""Z•••

�SSOMBBO !!

'-luer receber uma bô'!
surpreza que lhe será de

grande utilidade, etc., es

creva a Brandão: rua das
Marrecas, 35-RIO.
lSêlo para respo�ta).

A voz de Richard Taubert e

a música de Strauss em

Um país 8elll música
Uma opereta da MetrQ.

No programa:NOTICIAS DO DI!\

Preços-2$500 e 2$000.

atrazo ORll

Apressa excessiva só poderá aCC<1i

relal' accidentes e prejuizofo
Seja o exemplo para os seus 3.m:gÜ5
Guie com serenidade e prudenel[)

Dim.inua �Qmpre

" 11lorcha nos crIL·

2I'amento8 •••

••• 1t!llgltern 1Jode
p,'ever o que 1.1CfU

do outro lado ...

Antes Ullla pequena
delnora, que UI:1. nlez

de of/iciua ou h o�pi! alo

502
503
505
514
519
521
525

T'
I
! Noticias do dia

ROYAL, 35 2 horas:
Matinée das Moças

=-

& II '"'z•• UI r

TEXACO MOTOR

OIL - o olco Ins

TILLA DO gota a

mamacas.

:�l.lt:1, resiste ao ca

lor, Inelhorando a

!:ornpressão e evi

l:,nd'l o attrito, que
':ra accidentes.

P,eço-l$OOO.

-A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas:

A volta de Joan Bennett (gre
ciosa estrela de Vogas) ao lado
do màsculo astro Henry Fonda em

Tinha que ser tna

Um novo triunfo da United

No programa: VOZ DO

'ql�?; N. 70
Preco:-l$500.
WÍ± fM

MUNDO

VISITEM

MOTOR OIL - It1ãARF1\K

GASOLINl\

TEXACO

1
,

I
l

!
,. f. A erupção de um vulcã$ I i
J semeia terrtlr nas Hhas F�· i �
I HpíniU', A Jl9p:dação í()ge; �

espavorida deílnte dJ. onda I �
I de larvas ca:;dente.

I

o jornal Bulis em
dia que será exi
bido sõmonteboja

no Dex

Mantêm JOVE1U o seu aulomovel

2. Netícióls d (qui e rialí.

Fíb,delfia: 12 mil cdançl5
celebram 6 aniversario ri,\,
constituição

ARREZO-ITALIA.: O� ':>r;·· .. 't)·�'i
herddr.o..l tss!sh" ,-o' ir
favocita d� ;�da.�h:. D!,� ,1 i .. ,<

CASTELLON-RESPANA: As
trop�s de Franco entrare
nesta cidadf. onde fl/.1.€111 :\1

luga. distribuído cle alir.!\!ll- t �
t' s á popu!açãc:. i.

NOVA ORLEANS: A Íragata ,.
Sarmientt �a Marinha Ar- ligentinafaz sua ultim � viagtl'li

lPAGINA FE�IIININA: Paris a
nuncia a entra4a do verão
lom de·di!? de lindas g.lfO
tas e modelos.

Turistas sãg vadna>.Ías am
tes de tomarem e avíãe que
as levarãe afl Rio clt: Ja
neire.

NOTAS ESPORTIVAS:

NEWPORT. llIipelíJes pela bri
sa 43 barcos disputam uma

r�gata de 5 dias •

Ascot. Inglaterra.
E' disp1.dada cem::

presença., 'I'do Rei a corrida maIs ele-
gante da tein�orada.,

Redios
Para seu concerto, proCli·

rai a Casa Musical, que con:
ta com a oficina melhlil r
montada lia capital.

Rua João Pinto, 12
m

CAPITAL.
O maior stack dte roupas para men�ilIa5 e garôios

a

Rua COllselheiro Mafrta esquina da Trajano
.tA C7A P I T A L.

�;

'\.,.:�
.. �
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GAZETA, 18111 ..9••1938

I Q
_Jogarão, �oje, em interessante inter-r-nunicipalJ os esquadrões

Br�usquense, dOIs dos mais prestigiosos quadros do Es'tado.
-------- �---------------------------��

Gc

§ J 6'. - Despesas eventuais

a) Para despesas não previstas, mas

indispenss veis

Despesas Reprodutiva� ..

S 1'. - Despesas patri-noruais
�) Para a cobrança da Divida Ativa

b) Cemiterios pul licos:
Vencimentos do Zelador do Cemitério

da Fazenda
Material para ampliação e conservação

do Cerniterio da Fazenda

Conservação do Cerriterio da Praça
da Republica

Conservação do Cemiterio de Nave-

gantes
Conservação do Cemiterío de Itaipava

§ 2'. - Despesas industriais

a) Para aferição de halanças, pesos e

medidas
b) Agua:
Zelador do rtservatorio da Fazenda
Zelador do reservatorio da Ressacada
Material para conservação e ampliação

dos ramais de abastecimento

c) Mercado Publico:
Zelador

.

Servente
Energia eletrica
Material e Conselvação
ü) Me�cado do Peixe e Carne Verde:
Zelador

.

Selvente
Energia eletrica
Material e conservação
e) Matadouro Publico:

Zelador
Servente
Matetial e conservação

RTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

ET eu PINc

Deverão jogar, hoje, pela manhã, no novo gramado da Base
de Aviação Naval, as equipes dessa briosa Unidade e a do Gina
sio Catarinense.

Os aviadores possuem em seu meio elementos de grande

SALDOS:
I .. Distrito -Itajai
I-Na Caixa Geral 29:519$300
II-N85 Caixas Espe..:iais:
a) Destinado a construção

de casas de operarios 7:205$000
b) Destinado a construção

do Ginasio Municipal 2: 1 05$300
r) Destinado a Caixa E�coll\r

Municipal 173$000
d) Destinadc ao serviço do

empréstimo da Púnte da
Redenção 9.068$800

4:736$80012-. DistritoaPenhaI Em poder do Agente Fiscal 1: 7 74$200

la-. Distrito - Luiz Alves
1 :020$0001 Em poder do Agente Fiscal 1 :659$300

14-. Dlstrito-Ilbota
i Em deposito no Banco ln-

300$000 I dustria e Comercio

i Em deposito no Banco Níl-
I donal do Comercio 150$000
I Em poder do Ag:;nte Fiscal 1 :371 $400 1 :552$900

13: 148$1 00 I ' Prefeitura Municipal de Itaja}, em 5 de Julho de 1938
i lrineu Bornhausen Mario Uriarte
•

I Prefeito Procurador e Tesoureiro, it:t,

Erico, no golo; ,J\1uSSl)li:ú, na zaga; J Belli, na linha média;
são os waod�s ,:,&�eios da cideza.

O ponto DIto, porém, está na linha dianteira que se diz
ser, no Estado, a única capaz de emparelhar-se com a do Aval.

cartaz,

300$000

1 :650$000

245$600
206$000

255$000 2:656$600

Con't.ir'\uando sua trejetória brilhante nos campos var'zeanos, o esqua ...

(,.irão invicto de Gazeta, enfrent:!3rá o ;'Leao da Varzea".

'A partida lnter-munlclpal
da tarde de hoje, preme

te ser magnifica
Cont.entar'ios ..-Os quadrosk8

Outre::s nr>tat�3
Florianopolis lerá oportunidade de assirtir , na tarde de huj!', Os ginasianos, desta vez, tudo farão para opôr ao seu leal

mais uma interessante partid« inter-municipal de lutebó], Cl:jos pro' BRUSQUENSE: Erico, Schatffer e Mussolini; Diegoli, advets ario o rnàximo de seus esforços,
tôgonistas são: o Aval F.C., campeão da Capital, VçfSUS o Blllsquer-. Celso e Belli; SUl do, Soni, Albani, Anibai e lsmar , I O;; do GinasÍo jogarão sem Santa-Rita, Damiani, Cunha,
}�p S.c., de B'usgue; o esquadrão que conseguiu quebrar a inv-nci Áradernico, Oto e Ovidio, ausentes, atualmente, da Capital.

����ilidade
do Cip, lider no Vale do ltajó}, pela estonteante t:llntagem Outras notas Assim mesmo, porém, a rapaziada està disposta para o que

de 6x3. .
der e vier 'listo que os seus reservas estão à altura dos eíetivo-.

O BluH�uense é sem dúvida, UOI dos mais completes qua-I A's 1·� h"lf�S. haverà uma partida preliminar entre v ilen- O Externato formarà aesirn: Zuza, Barreto e Helio; Cala-
r os claquela indll,triuil zona, 11f'�, A 's 16 flnns, f"rà inicio a principal. Dfscf'nhecemos quem seja I do, Ciw f: Chw:m; Fl:nio, Baiana, Niginho. Solún e Saul.
�����,._ .....,.�?$.����...�B!mi!iiiS'��.i\��;ilii'!.����W',!�.m�:lgiM;:-;i·M.

aíancete da eceíea e D;�spesa da lFr.eteitura �Iunic:ipal de Itajai referente
ae 16 semestee do exercício de 1938)

.

h- 4:646$800 y b)\ Pagame"'us (('in o saldo do exer-carmn ao
I

Í) S�guro dos proprios municipais 374$500 !
j) Desaoropriaço-s 300$000!
k) Pera compra de material de de- I Despesas ext. z:n' ;11

senha, etc, 41O$000! a) EmpreEI imo leito a iutcudencia

I) Construção, reconsti ucão e c.-nscr i Di�trito de Penha

vaçào de edilicios, luas, praças, I b) Desapropriações dos terrenos para

estra,das e outros logradouros, . .' I a
. �onstrução do Aereoporto da

públicos
.

.
.

112.168$800 132.857$400

I
c,· ,d�

§ 15'. - Pessoal inativo : 2- Distrito - p('luha
I - Funcionarias 3pc,el,tad�s: ,

i § I', .- f>,dministração
a) Secretario, Procurador e 1 e�oure�ro 3:300$000 II - Intendente:

b) Profeswr da Escola de Limr.ei-o 432$000
I a) Representacão

c) Fiscal f�ural 1: 188$000 1 II - Agente fiscal:
d P· 738$'000 I

d) �elador d.a Banca o eixe I b) V encimentos

e) Uuarda Fiscal da Penha de !Ia- i c) 2 '1: sobre a arrecadação do D15-

pocoroi 2�8$JOO I tnto .

j) Agente � isca] de Luiz Alves 90(1$000 6:846$000 I

d) Material para expediente
(

Despesas especiais
CZ) Constru�ão de) Oinasio Municipal 13:324$300

o arbitro,

Os quadros

L\VAI': Vila in, Arnaldp e Diamantino; Borba, Procopio e

Senda; Galego, Azevedo, Nizeta, Sapo e Saul.

C:CIO 2:848$iOO

I-Intendente:
a) Representação
IH -Agente Fisca!:

16:172$400 b) Vencimentos
c) 2°10 sobre a arrecadação

do Distrito
d) Material para expediente
e) Aluguel do telefone da

, Íntendencia

,

39$ 00 § 2'.-Fiscali�ação3:2 8 a) Vencimentos do Guarda
Fiscal 600$000 600$000 -

1 :359$000

2:684$300 2:684$300

1:880$800

150$000

1 :650$000

§ 5'.- Obras Públicas

293$500 293$500

§ 3 '.-Educação Popular
·a) Vencimentos dos proles

seres drJ Distéto

§ 4'.-Serviço$ gerais .

a) lluminação pública do Distflto

§ 2'. - Educação Popular
5: 22cft 100 a) Venci�entos dos professores do

5:922$! 00 9 iP Distoto

229$200
·383$900 2:413$100 a) Pa, a atender as obras

públicas do Distrito

Despesa especIal
3:425$000 3:425$000 a) Para atender as obras

puJ-,1: as 'o Distrito

600$000 Df\;,Jes?c: especial
a) j ,�o(AllJentos com o saldo

co exercicio findo

6: 113$400 6: 113$400

442$600

§ 3'. - Frscalisação
a) Vencimentos do Guarda Fiscal 600$000

6: 113$400 6:113$400

1 :200$000

2:984$200

§ 4'. - Obras Publicas

o) Para atender as obras publicas do
DistiÍto 3:320$400

700$000 700$000

Depositos
3:320$400 E.m apolices dcs esnprestimos

municipais para garantia
do contrato de forneci
mento de luz e força ao

mumcrpio

Despesa extraordinaria

a) fagamenlo feito a Prefeitura Mu
nicipal de ltajai, proveniente do

emprestimo efetuado por anteci

pação da receita155$000
200$000 4:981 $800

500$000 500$000
I

1 :359$0001 :359$000

48:071$4CO

1 :774$200

1 :659$300

31$50U

725$000

\80$000
240$000

5:282$800

1 :680$000
420$000
108$000
380$700

1:680$000
800$000
150$000
914$000

:-1- DistI·ito-Luiz Alves
§ r,- Administração
lI-Intendente:
I a) Representação
! II-Agente Fiscal:
! b) Vencimentos
f c) 21'llo sobre a arrecadação

do Distrito
d) Material para expediente

f§2'.- Educação Popular
a) Vencimentos das �.,.. ''"S·

sores do Di�trit,. 4:736$800

2:500$000

450$000

1 :650$000

459$400
80$600

§ 3'.- Fiscalisação
I a) Vencimentos do Guarda

r fiscal
\

l § 4'.- Serviços gerais
f a) Jlumineção pública do
� . Distrito

1 :689$000 �
480$000 ! § 5'. Obras Públicas
133$500 44:396$800 I; r:) Para atender as oLras
_- publicas do Distrito 13: 148$1 00

14•• Distrito- Ilhota§ 1'.-Administração

1 :020$000

300$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



dentro em pouco
da construção de
des â margem do

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

NOS S A V I D AIAdrnini5tracão honl�ada\�'Credito
---------

�

ANIVERSARIO;--""""""'" e profícua
Vimos ha dias publicandIo

Pelo sr. Daví Silva, esforçado noutro local, um suancio do d �

representante da Companhia <An- tinto advogado dr, Anta: iJ
tartica », foram nos oferecidas, Theorga. O ilustre ca usidico q :i)

ôntern, várias amostras da Cerve- se acha inscrito na Ordem ri '�

ja <Maltina>, produto da acrerli- Advogados, oferece HEFERE \,
tada fabrica, que é i.ncontes�avel- 'I CI�S BANC,\nI.AS, �rata do la,

mente, uma dai! mais considera- cebimeuto de meio soldo, mu.t

das do Brasil. I tepio, aposentadorias, reqlJi.gi�';:;'!
A cerveja <Maltina», é de Uni militares e quaisquer recebimr.i

paladar agradabilissimo, possuindo tos no Tesouro Nacional, Alf'., -

uma graduação alcoólica até dega e Hccebedoria Federal, Leu
rente á caderneta n. l'1.7.59, per- 3,2, rivalisando pela sua espe do o seu escritorio 6 rua I. .Io
tencente ao presmista Ricardo cialidade, com as melhores cerve- Março, n , ll5 (z», anelar),
pru�,k re�i,le��e c� I\1?sSnl'andll- ias produzidas não só no Brasil Tratando-se de um profissional
D:1 Central, la Ioi ent reguc por como no estrangeiro. de reconhecida idoneidade chamo-
intermédio (l,) 'r í"'S'""""Ü Nu I

G D
' -

I
.

,'''; ,. ",. '_.o" �0 .. _1, s u- I ratos somos ao sr aVI mos atenç.;o (OS nossos mumeros

Ines representante da Em rela no I Silva pela zeutileza da sua oler- leitores.
; Municipio de Joinvi!e, Para o ta s;ndo,no� dado de antemão' --------.---
; pl'ime�ro sorteio de outubro est?- n.fit'luar, que dada a especialidade I 'Veru::imenios para os pro

l m0� mfG:Olnr!os que o prc!l�1O do produto, ele terá uma larga fessore5 do Curso Provlsô-

I rr:alOr sera. de rs. 5:300$.)00, al.in aceitação nos mercados do E3la' rio de Educação Fisio{l
gindo IlSS1tn dentro de poueos do, para o que n50 deixará de

I
dias 6 elevada sôrna de . . . contribuir a estima que todos .

6:0�OSOOlJ e que vem comprovar nutrem pelo seu representante, I FOf?m Ílxad?s em 400$000
!:1 seriedade G aceitaeão cuda vez i mensais os veuciment.os dos pro-

l, maior da CHEDíTO·. --

'I
Iessores do Curso Provisório de
Educação Física.

Abertura de ea.°édit.DS, ------

'I'
O pi9��dd��te

_.:�a ne
..

," suplementares )tara i Saldo I"H)
_n

Tesouro do
Acompanhado de sua exma. ",,,!,!,,!3..1" • Io ,0_01- 'l! I IE' tado[i"=1i9 Mei u,fl O'!.iI.!V81!;1) a a Pt-eleitura de �� l\lJ

esposa encontra-se entre nós, pro- S tecedente de Curitiba e ilustre en-
anta ll"iHi:Z Palhoea Ao encerrar-se o movimento da

ge�h�iro dr. Iv� Cauduro Picoli, I I O sr. Prefeito Municipal de Tesoururia do Tesouro do Estado.
residindo atualmente em Porto . �1O, 17 Acompanhado do Palhoça foi autorizado. a abrir no dia 15. havia um saldo de .... :
U

,_

d di
míntstrc Fernando Costa c do sr. -êdit 1" t' - � t .t I 8 62"] 80"'400 1

.

mao, 011 e mantem um acre 1- José de Olívelra Marques, diretor
cre 1 os �up emen �J e" num .o a - ;.. ;:i>-' J , (OS. ([U8l3 .

tade escritorio de engenharia. Ao do Serviço de Irrigarão, Refloresta I de 1:200$000, a diversas verbas, 1425:.528$900 em caixa e o re -tan-
distinto. profissienal apresentamos mento � Colonizaçi{o, o presidente I visto as mesmas terem se e'lgot8-1 te nos Bancos.
08 melhores votos de boas viu- '

Getulio Vargas visitaró, hoje, ás 10 do. '. ---
--

das e feII'� permanencl'a contre nós'j I
horas, o I'Jucleo <?ol0l!ial de 53.nta ') Esses créditos correrão pelo sal- I Professores

- " " Cruz, onde €XamUUlra os serViços , .

de colonização ai mantIdo:> pelo 1 do. orçamentano
do presente exer- lIIoilueadss

Vindo de Campos Novos acha- MiRisterio da Aàri.cnlturi;l. CíCIC.
se nesta capital o conceituado ���..0.íJ��@eGs.$.ê�.1B���eSjt)�g$.�lIbOe5.�.e�� Foram nome3.cJos o dr. Arminio
indu!!trial sr. Alex WolkE>lst, a zendo aa casa onde mOíOU o e.mnti1te SJb:o 1" r;tz v�uel. Tavares e a senhorita Newtornina
quem «A Gazeta» apreHenta seus A transformação porque está passando a prospera ler. U:l1 monulTI_ento municipa1, que transformou num lDU' Costa, aqueie para exercer a C;l-

cl:lmprimento� de boas-vinda�. cidade de Blumenau, desde que o sr. jusé Ferreira da! sêu onde são rcliglos:'liflente consel vadas, a par dds rel:- ,d�i�a de .Anatomia, Fisiologia �

'iii' •

't f'lh acha-se Silva assumiu a ar.lministração municipal daquela comuna, II quias preciosas da cadeira, relogio e outros objetos qU'i: cFlslOteravPla le esta para a de
.

.J.;,Ill VISI a a seu 1 o, f
_. ' " ant.o oca ambas dQ Curs'J

nest" capital procedente de Cu. I é de mOlde a merecer uma atellçao �:speclal da parte da- toram pertenca do enlll1ente sablO, numerosas aves, em, PrOVi'so'r' d' E'
.

- 'F"
'

"" ., • A. " • _
10 e �Clllcaçao < ISica.

ritiba, a oxma, filfl'l. d. Adelgicia'queles que a VISItam, e que vem ms obras que se rea' paihadas, da no::sa fauna; uma valIosa coleça0 de bJrbo- -------

Gondin. di�}Hl genitol'a do sr. !izam, O �spêlho da inteligência e da capacidade de que:n idas, e uma outra, nãJ me!1OS interessante, de todas as A Plloefeit�u·a de Caen ..

VaiiC? Gondm, reprgsentante co-
como êle, está dand) á sua terra o meihor do seu cs areias das praias do 13ra'3il, numa v",riedade encantadora dor teleiÍ ino novo

marCIal, nesta praça. forço, não se poupandJ a sacilfi:::ios p1ra o desempenho i de côres. edUíeio
De Santos, acha-se nesta cida- formal da ardua tarefa que em boa hora lhe foi confia I O quintal. onJ� Fritz Mucller, colheu grande numero

dade, a passeio, o sr. Gastão da, p:::la êita clarivid,��cla dI), sr. Inte:ventor_Ne.rê� R'1 11 JS. �e s ,�a'3 obseívaçõ�s cle�tifica., transformClll:o 0 sr. Jose, velEm virtude de" parecer fav?r:{�'Gondin, conceituado contador. E' QU;1 O sr. jose Ferreira d1 SIlva, na:) !!r11lt1 a sua f-erreira dI Silva, fium lIndo J�rdim Loolog:co, onde se 't ('�o J'r;:ep�:�a�!,�nlo deIAd�H�,'"_ di' t
.

�
. . '. t

' I , I . l c ra",3,) \'.lIHl101pa o sr. nLl'vu]-
DE S T R U I D A A at�açao, ao

..

esenv )lvl.m,erLo eCOrJomiCO (,J s.el1 mU:Jlc>pIU, !211COi!, ra'n o:; 111 llS U �!os, ex :rnp,\arÇs úa nossa launa, CI�- to!' Fer!e�al concedeu autorizaçii,)
MAIOR PARTE DE cUJa orosperldade cat11lntU a passos avantajados, pJrqut' nl'J "':')i"UPS p'{Dag \:OS, lnlHiTIbus, p2rdizes, ursos, eS'lUl ao Prefeito d0 Caçador para qll,'

NEDAVEND ela se int'2gra tambem na dota';ão de melhoramentos (.l�s- 1\)3, veado), gt{1xain i, pj.:a3 iíaras, cuatis, saguis, ard- r:ceba, mediante r-scritura defini

tinados a fazer de 5lumcnau uma das mais form ;sas c p ngas, rrnCélC'}�, ('te .. além d: um fJrmosJ orquidario. qLL' ttva, o: lotes de terr� ,0:1(le S(:I',',

cultas ciJadi.'s de Santó Cô.tarina. q;e enc.:a;üa V2::l b .:ICZ1 c variedade dê suas flores, ���strUIdo o novo OdlflCIO da Pro·

H
.' f -

d N' f -"t d 'd
. rI')

ura,

aja em VISt3, por exe�nplo. a sua prcocupaçao, es' 1 JJ Ica pOí aqu:, o eS;:Wl) e Up2r.>S: aae úo I (_'- .---------------------.---

de que tomou co ta das rédc:Js g ovêrno do ITIl1!1lcip:o, n) f-.'ito d� 8,11 n �,jall. �)res �ntE'm ;!1te estão sendo objeto de ModiiieaUl.f) 6 áu"ti1ofu
levantamento de prec\io, contigua á atllal Prefeít'Jiil, d:'s- suas cogitaçõ: -, Jlém da orga:1lução da Bib1lok,:1 Pel- 48 da L�i de O�gani ...
tinado á instííllação do ({foru,n», Prefeitura e cadeia pubiica, bllca MJ;liC ipl1 1. ;·I}; t ln J � 1 n 1 art; ria, á qual será za�ão Judiciária
obra mage�tosa, que se a::h -\ quasi c:o'1clJida, e, para a dado o 11'0111.: d,; «G,�tt!'io Vargas)}, ligando a rua i\i11Jdeu

I
'

qual, o sr. Interventor Federal, d:u, d�';r:L; I 19), o seu I L'JZ fi rU1 8:-usqu�, (� il cOllst'uçã:) de um MercadJ Mu- O sr. dr. Nerêll Ramos assin.oq
beneplac1to, nunn ::n 1 iifêstaçã. ) clarH_ de; Jrc:shgíctr tolas :1icipal, no centro la cÍ!.Ll.de, III c: Ih }ram�nto este qll,; faz umd�f:cretdo na pa;sta �6° dlntle:lor. . . - .

f' I d' ! t d 1 1 d d f'
�

d' I mo • lcan I) o art go li' a el n.
as dmalmcas iniCW.1 'a uO SeU op:.:wso ;;L:g lc..U. p H e e LI 11 arg) p;J,JO e e i lcaço.::s este genero 110S 60 de OI' an° aç"'ao J d'e-'"

't "d··�
.

f' I' G
.

V
' g .. lZ U I Iana.

RIO, 17 A lesação do Para. Realçando o Sf'J CUi [) pela ría' iÇ10. qL1'2r,�l]do ','rmar o UT.)S .. 1rC1a, !toupava elha e outros. O referido artigo ficou assim
suai comunicou. aos jornais que re num testemunho de s'iudad.:; as personalid.1dcs iiu3:res Tc..da3 estas ob:'as são \.1;; 1TI,)!de a atestar o valor, a redigido:
cebeu um despacho telegrsfico do

IJ t
" J... 1 t

.

d
'

1" h d O J
.

b t' ã
seu g(Jvêrno, desautorizandQ, cate- dos g;andes vu LOS que se i):"'iJram ceWl1res pelo cs udo c;1paci ad�, a intedgt!w':la, (1, onestl ade e as excepcio- «s Ulzes su s,ltut09ser ono-

soricamentlt, a noticia propala€lano e pela ciência, criando para B1umen'w um ambienk de naís hculdad2s J:; trilbalMo do sr, José Ferreira da Silva, m�ados pelo GoY�r�a�or �o E,,·

:���!:�'n�� �:V:I�C��::��U��d�H�� respeito e fazendo vai;,'r lá fÓ�3 o nome de Santa CaLui a quem BILln1'2naU ja' deve, pelo muito que tem feito, e
ta bO, Phor. ?m quad,l'l�OtlO, entre

'1
-

J-'" c, ,.;. d C:j � , r"t -,'t
.

f: =' d 'h
os ac areIS em IrelO que COQ-

iual, onde reina absoluta trauquili- na e do Brasl, tev<: () .sr. u;:-.e 1-<�'rlej13 a;)1 \la Ulll ge:> O !rJU! O ;:1alS ,iCara a ever peta que a esperar da SUajtarem mais de 21 e menos de 40
dad.e, em todo o territorio da Re· . • ,e, ..

'

f '�. -

pubUci.l. que s'e Impõe pflO mai1:nlnCr) s;:'!1t!mento que exprCS'3a, d'. a,xllcaçao.
.'

anos.»
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� o " lO U�e�_dos dnem,_-5.J - HOJE -A's 6 112 .. 8 112 horas HOJE �
TVRONE �OWER LORETTA VOUNG tI

A "dupla'" do romaD.�e e da elegmneia....O mais 3:juel·ido easal de "Sweethearis"" DO encantador e origi.alissimo arllDwento tt.. [I
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MUIULO E MARIA INES

Fazem anos hoje o menino
Murilo e a interessante garota
Maria Inês, queridos filhinhos do'
8!'. 10. tte. José Bienhachewski, Idistinto oficial do Exercito Na

cionaI.
�m regosijo á data, 013 gracio

sos pimpôlhos oferecerão na re

sidencia de sua avó, a exma.

viuvá d. Maria Inês Simas, uma

mêsa de dôces e gazozas aos

seus iaumeres amiguinhos.
Fazem anos hoje:

o jevem Nilson Vidal, hábil
grafico e YIU dos mais dedicados
auxiliares das nessas oficinas;

o sr. Silvino Alves;
o sr. João José Moreira;
o sr. Osvaldo Vieira, funciona

rio da A.lfandega desta capital.

CHEGAltl UNS

DR. IVO PICOLI

TEIRAN, 17 Mais de cem

cadaveres toram até agora retiradoil
fias aguas que invadiram a cidade
de Nehavend, entre Hamadan e

Klrmanllhah, durante a enchente.
A maior parte da cidade foi d�s,

truida.

NAo" iiã"'üéüii'üm-üi'õ:
vimento loevolueio
nário no Paraguai

c

Rio

etxe
___ ..__

';

-J ii

elxe, iii rica e prospera vUa do oéste catarlnense, terli "<'i
concretizado o seu mais justo e antigo anseio, que é o

ponte que ligará as uberrlmas e prosperas Iecallda- \
II! 1,do Pelxe, I

o
do

aposer� -

etc.
C e r v e j a Montepio,
"Maltina" taderias

tE" grarmdi@S3 a oblea que vem ieeaUzaüdo Predial 'j�
lO pll"eieito "José Fel°!_&eh"fiS da Si!wa a frente

dos de§t.ii.llIos de Blume!i,ullu I Em vista d� ;er h®i,e domingo,
somente amanua realiza-se o 20.
sorteio deste mês dcstn no rular
empreza de sorteios, cujo 'prcmio
maior será de rs. 5 :650$000 ha
vendo como de costume: outros

menores. O premio de 1'8•••• ,

5:600$O()0 do sorteio de 4 do cor-
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