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Pelos Clubes 15 de Outubro e 6 de Janeiro toraDl eleitas
datas ao pr�lio da Inais linda joven catarãnense, eespecetvamesree,
ciosas senhorinhas Ascendina Santos e Atoísta Cayres Pinto0

5'j.iig".lII'J2,1BJ�WmmmN\&\iW!'· *ffift���==:."'r:l!'QII-�"';·-.-8"'.-."'G""-'t�I'�:=:-=1.=::€�
'''' IV
o @
® �

! HOMEM DE E�I I
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" ... ' a !i"� �i!U&= LJSissa, !IlliIjflllM,epw'*M9ll �O

®: No'tEciãmos, ha dnaSi, � êxi'�o @btedí� com I�-����������---.-.. ----�--._-.����-���������������'.��;� = a brilhante fESTA DOS MOSNHOS, reBm��ad3 �
A .l t) O p O V =--=-.---=--=--==�:�:��=::�==------- : em Biumenau, obra fllantreplca dir�g9d;a pela :

-..-.._-�---- -----.---.---.--.------------------ : ilustre dama d, Beatriz: f'ederneiras Ramos, �
• a

Preprletarlo e Diretor Responsavel J A ! R U C A L I .. �\ OO� O : digna conserte do sr, Interventer f'ed�raa9 enll =
_ _ _ .. _. __ . ._ .___ _ : prol do Preveni:orio para �s -e:Uh@s dos ã.azêros, �

·���O_�=�-=-_VI--� . __��ori��oPOUSr !e���_:!!�r�_�_de Oytub�o de _��� i ��.�_�_�t!��__�_��� I to rcsu��o:'p�s:�� :�aen::s�;ate:cJo��:s����@ã�:; i
� que dispõe o sr, C!l.srt �-i�ring, essa grande nu �

ge- I gura de hdador e de benemerlte, ijfl.�e '�é:iliílt® �
Il') '�em elevado, ICOIl"ií'j 5UéH; arrojadas itr:lüc3�ii:hfa5;u �

ao :: terra onde exerce sua €llünamsiCa ari:fiIl{Ü�â�e. " �� Esp8iU:o clartvsdente, coraçãe aberto a :g
Ch:HH:eHer tiiUer ! I todos os âtos em que a �ar5dade §3Gu:'huna os í:

I I\') sentimentos, c 'sr, Curt S'�ersrllg representa EHl'D'l 3!! �
'" Sairllta CaiQ:ll!'�na MIl11a das mals �u'it�iiltl;ica§ . l3it- 'III

RIO, 3 D, Aurora Pelecher, I�EnU\J, 3 -O general Fran- = �
nalural, do Uruguai, ar.m:se�tou <,/I, lhpfl' da E�panb Naciona- @ pressêes de valor, de teílladdade c de ��éií"M:o. tit
queixa a policia ele terem dOIS índí- ,_, j',.',.,-" ,b, _ � I " I-T' ,,!li 1l-.Ji' "'''''''' '''..iI'''' bem r.<t.� """'''''!l'1l",;:;,,,. nC{:."..'" .J! .... el
víduos bem trajados, porém bastan 01-1.,1,(1 ,�l'l ,II) , iancc e.

í

il.ter (.I � �".., u 2 ."., � "."'" u It"�"""" iJ"'f"'"",:' ".",
�

te alcoolízados, penetrado em sua, ,,!:'gUllltp te]' ;',18111[1: - «Neste. @ termo, seu nome vale lComo U!I'Irtl eM�r!tilpEI!'Ji 8':ai:;; (i)

resídencía, e furtado a quantía ce '

l!l(lIl'Wli!.O em qlw () sucesso vem I � suas aUtl:s.zd·es C�Nl'1[Í11!) a.snlal aSção pr�Í'!e�ít�5a. I
1:300$000 rte sua carteira. Afirmou. cor..ar ,,', P,I'''fCOS dH v . excia.. � m . .Il • n .l). �.� _� li
dA h c r os dois ladrões' , (��lla,Fll em VR!hên, rJor eXeil1l1�,��o. II!! ntl'!Hh.ll@uefl)• urora con e f; -

i qUi' pt': mi! irtun a volta ao Heich I
t'J � rl'" r

tDa qualquer momento. I. . ,

J
. "... � Cm110 6) §�1t�ressa a seg('uança e @ h,;J'�M:rO ll�@$ €i>

d· t
--------.--- ,ti,." lp,r;l()r!(I� (')�sudelo8, mrljo'@ 0

OIS es omagos·TO. -.' I': (; \'- (';,,'i L (,� ltJell� V(�t()S �lllito!? seus O�HH'iI:r20S, a quem trata �<i)g'Q1QJl se '��$5eíin gI �veram calnce a.." enrde I (' fPllero FI Slmpatll1 Ja: � e�ementos �a sua proi'llr�a faH!"nm39 sendo para @
. -

I' a

: E-:pSlltiil 7'l""-j,,o'lli,ta pelo povo! � registrar, que antes i"JileSi116 da prGlthl!m�çãG ::
BELO HORIZONTE, 13 1 das as licenças a�"m;j(), (_'tifl1� fi expi�83ão de .mi-! � dg) Estadl@ Novo? no qtiJal :;e acha C�L'n e!1tu .. :
E �- J

- N I I nllU adilJirfl,a(l e mmba aWIza h. • ..!!., �cr 11....1 !- m ,J3.0 (ao l:cpomu- I
A d,.", � SlâZmO nr.'tegra1luo, Ba fí:àe na\'�a Cr�alUl(� ai apo.. õDez allos ausentes

I (j'''1'';, IJrrbl ,fd:"'lta�ivo 18cIlfba de voo o «fllt'hrl'f dirl'!i!1 80 general 8 sen'kaJorãa para aqueles SCIUlS servidores� (�ue :( e L('seo nf 11m SWgll ar e- n' ,@ ft b!l- -II-'�' �� g �� o "}< nlilC() 11'11;; IrH'f1�a'>prn tfi.l[l�ml-" ti1al la. aJj'lI.a quodu�ana uE:; S8.l!g)§ lall.»r�Cas, �ilJlr •Beniamin Perez. que é natural I f)I'lTII'1l0, um homem que -" ,

.

" <III
.. ." 1.' t " RIO 3 O diretor de Denarta- : t ndn ,.P<l� VI d.!l:-! pr'la I�"panha lI:lJ Ranges anos de Selnli�OD haviam 1f"'it"" �í.e "" -11-",1

:da J..l·da' de (le 8a-o Geroni'mo deI'- ' 1\\lS,ltt .. (,OJê es .omaoos c(>m "
..

, " _ .
,_ _ 7 ... "" .li""''' "" iI. ... a

. l:, , >

I' t '1, . 'f - d" I mento de Aé.ronautica Civil, em. i f'bCJ'IIl:d\�tll e sua" ga!ld8çOe� cor· :: fl,,"'ne&; .. Il· ... _ Ixou o Rio Grande, ha dez anos. , I)� a" as ,�::c:oes c um ru-
'I cumprimento á pmtaria ministerial; dt'<1is", ell

u"" h .... u.

el� co�panhia de seu pae, que já li: n:nnante, 1 rata-se de co- I' sobre a nacionalização das triPUla-! ç Isto di:! da grandeza da sua �h'na, da
nao VIVf'. "I nhecido fazendp.iro daquele ! ções das aeronaves brasileiras e I

- -- ------ -----. -- _.,---------.-.---- : = filantropia dos seus semdimentosp dal lti1oll'!Jreza !
E,teve em Bueno� Aires por' I mllnicipi(j que dentro em atendendo ao que requereram as

!F' f.'!l! r:;

d
lIl\ III

8 ;!ó .

.

I, I. r _ d' 1 companhia!' interessadas, cancelou I �.,j{� �� iii! .� � '!!lV !li : da sua compgesção, da honradez do seu p�iI'te •espaço de dois anos, dali se trans- �ou�o ser i:!. ap,e�e�ta o a

I
as licençes de voo de dois pilotos e! !I!.l!fI!i �I� U Cl!� III liIIi � :

port.a ndo para Santiago, Era ra- SCtCledade de MedIcma para um mecanico da Condor e três pilo- I i1J "
e austerop da dignidade do seu espira0 de eHeam •

pazinho. o pae ali faleceu e para estudos,
I ���:sq�sat�raOnj:r���nicos da Panair,! s�onarias li ção. Iele a vida começava em terra �s-

. ._. ._.__ _ . _

_� .. �_N-_�a ....

.. 1 �
Curt M�r3ng re'presenta em Blumenau, :tranha. Não desanimou. Fez-se

C b tI/"A ftm'
1lI

: um dos escôpas do seu P!·ogl·«:tsso e ..una das
primeiro mecaIlico edepois chauf-

PI b· ·t para poA.r I oro ate ao con-, �u' � agRo ! mais lidimas expressões do seu g;�nio§o futu ... Ifeur. E assim �iveu dez. anos, I
e Isel o j I'" Iausente da patna, esquecIdo dt'ls trabando BI'LEM I: roo

:<, l, 3-A policia apreen- ..nOR1'OS costumes e até do idioma fiem
....

•
.

P f 1 a guerra es ..
' d?ll. wan(�e quantidade de moed.as t�.«I.,e••;,)CI.H."•••8'•••Q.I9•••e•••.,;..r;�G8.o�II(D®'JIt,1l0@�t.. =:patno. erez a a apenas o cas- dlVlslOr!aI'las de 300 e 200 réis, Mais um íiormidavel (;alé brasU ......iJJM.. .... v..: ..telhano

h I BUENOS AIRES, 3 Anuncia- d d
' <0:0 .",., � m"".

-o �ue ganhava dava para pan O ii se que os ministros da Fazenda da
em po .er o propne�ario do Bar sOI·teio panha l"eplllbU�aHa

viver? I Argentina, Brasil e Uruguai, se reu, Indusln&l, senhor TrIndade Fran-

D D I nirão dentro em breve em Mon- co, que foi prêso por ordem do
-

,ava si.m, ava Spor.que e�

I BAHCELON A 3 __ Em sua' tevidéo afim de concluirem um delegado fiscal. Trindade Flanco Realiza-se hoje mais um dos
sou SOo A vida em aBlisgo e

'

, 'acordo aduaneiro com o objetivo de f
.

d "d . furmidaveis �orteios da conceitua-
carissima, alecução proferida ontem pelo ra- i impedir o contrabando.

OI elI. o, nu momen.to em qlle da Crédito Mutuo Predial, sendo
B t .I'

m uI'lo -le dio, o sr, Juan Negrid, rhefe do I transacInnava aR refendas moedas
as a olzer que u q u

1 b
'

b I H.
·

h
com 3 (tio de '1001 o premio maior de 5 :300$000, ha-

rarpe custa de 1 e meio a oito gov,erno repu. �J�ano espan o, su: Ilter C ega a I t;
--

.. lO'
velldo muitos outros de impor-

pesos. E uma galinha não se' ad- gerIU a possIblhdac!e de se reah-I 'A t Lancia menor.

quire ali por menos de 21 pe!los.! �ar um ple.bi.scito, para pôr fim

Berldm Bnara ona Não vacile um só instante
Felizmente me afeiçoe, aos chi- i a guerra CIVIl espanhola. 8 Procure hoie mesmo a séde dessa

�:o: �:d:ã:iv:�,��:;:i�7:,� ê�!� I Ó-cãjjiiãõTüraci'Vãê BERLIM, 3 _ O chanceler
dO li carrega- ������,: e:o':"';":io,w��;o, el:

(Jez anos, sem sentu que era es-
'Hitler chegou á estação de A-. dores de aSm i

distribuidos.

traAngveiorlot'a' servir em Mato nhalter, ás 10,42 horas (hora 10-'
----------__

F' ,�orém,.. cal), tendo sido calerosarnente a-

=pê�si��, Não obstante via'ar I Grosso I c�amado por uma coloss,sl multi- sucar Suicidaram-J dao que cantava e grItava en-
com passagem paga, o coman-

RIO, 3 - O capitão JUl'acÍ1quanto Q «fuehrer» se dirigia RFCIFE" R l· > se por amo
A

IICdante do «Antofogasta» nos obri-
Magalhãe�, ex-inter"'entor federalj' para a Chancelaria do Reicll, I pró�i-' d"�

- ea Izar-s�-a �o I
.

III
gou a trabalhar,

no Estftdo da Baía, foi destaca- Os c0fdões cle policia e tropas I Madamle(n) urmn�ot' nf
o

hPdra o e

a'" Pat rI-aE corniamos as sobras da co- a em PI' a ef' a a novde para servir no 18' Batalhãe,« S, S," foram frequentemente mar t
\

d
.:,

d'> d'
a

Izinha de bordo, Emfim, cheguei., d
a ona os carreo-a ores e as-

];��t()U "'ati'sfel't... de Caçadores, sediado em Campo. t'Juebrados sob a pressão o povo
"llCa O t'" .,.-"" v

G -I M t G d I'
.

-

s' r, S CCtllCOrren es perCOl'feraoranue, a o ros&o. em e ino, d'
.

d 1C I I
' _1 1 000 000 uma isl.anCIa e ,SOO metros

a cu a-se quemaIS ue, .

d d 60 'I
d· t na carregan o um saco e qUi,OS,e pessoas can aram a «u

voee :> o «DeutlichlaRd Ueber Al
Ies:>, n «Herstwessel» (hinos na

cionai� alemães) e a« GiQvinezza»
(hino fascisÜI), momenta em que
o sr. Hitler entrlJ>u DO autoooo
vei.

candisü
as graú71

Os gatunos elegan .. relkitd��ões do
tes levaram nerd� franco
1 :300$000

lHO, 3-0 <Antofogasta>, na- I Fizeram-se amigos, patrícios em

do pertencente á frola mercante, terra esl.ru aha, e combinaram vol
do Chile, trouxe para o Brasil tar ao Brasil e servir ao Exército,
dois rapazes brasileiros que foram -E, para isto, aqui estamos.
repatriados pelo nosso consul em

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

Santiago, Trata-se dos jovens gaú- Um �o'mem (On1chos Benjamin Perez e Ohhon • U � a �

Siben.
Ambo� fizeram a viagem de re

torno movidos por um nobre sen

timento patriotico: servir ao Exér
cito, voluntariamente.

Otton Siben, que é mais moço

que Benjamin, nasceu em Lagea
do, no Rio Grande. Um dia o

«Indian Circo» armou ali a sua
.

barraca, Otton, meninote, se fez
intimo do palhaço dos equilibristas,
E quando o circo abalou dali pa
ra terras diferentes, ele, burlando
a vigilancia paterna, fugiu incor
porado aOIl saltimbancos, Qnndo
deu por si estava na Argentina,
Ali mesmo abandonou o circo, A
cultura da terra atraía-o, Fez-se
lavracl.or,
E como lavrador amanhou ter

ras do ParaguaÍ, da Bolivia e do
Chile onde, afinal, encoDtreu o

136D ialllio rerez._

Induziu a amante
ao suicidio e

foi prêso

Diarnante avaliado
em mil e 800 contos

BARCELONA, 3 - O encarre

gado de negocias do Br:asil fez
entrega ao sr. Alvarez Del Vayo
de importante remessa de café
enviada pelo comité brasileiro de
auxilio á Espanha, O comité frz
saber que enviaria ainda remessas
mais importantes.

orreu n@

tundo da

Milton três filhos a NOVA YORK, 3-As cetações
bengaladas" feriu ou..

de café a termo subiram conside-

tro e foi mOI.to ravelmented em consequencia ,dasi
I ameaças e glJerIa, e mantlv?,-

. ram ,88 altas apos o acôrdo de
ROMA,3-Infol'mam de Como Mumch, O tipo Rio subiu de 12

que, numa crise de loucura, um a 14 pontos durante a semana e'
homem matou a bengalada.,; três o Santos de 17 a 13, A alta �e-'
de seus filhos, ferindo gravem€n- rificada no café a termo atraiu
te o guarto.

, , .' compras de esp(;lculaç;;o, após o

í '

MaiS tarde, o cnmmOSQ tInba

l
q'le a procura de produto para

1 s�d0 morto, quando procurava fu- entrega imedi'ita tornou-se maior,
------------- gir! com elicassez de cafés l>rasileiro.:l

BELO HORIZONTE, Ia
- Em Patos, oeste de Mi
nas, o garimpeiro Joaquim
Venancio acaba de encontrar
um diamante no valor cal
culado de mil e oitocent03
contos de réis. Segundo no

ticias ,daquela cidade, o fe
liz gariml'leiro já está ne

gociando a valiosa pedra e

dentro ,em breve partirá pa
ra o Rio,

PRAGA, 3-Anuncia-se que em

Stoda, perto de ,Pilsen, um mé
dico, sua esposa e filhas suicida
ram-se ingerindo um toxico. Acre·
dita-se que o gesto esteja ligado
á atual situação da Checoeslova-

PORTO ALEGRE, 3-0 ope
raria Jo:sé Rodrigues Lima, quan
do trabalhava no fundo da mina
de Morro Velho, atingiu com u'a
maquina perfuradora um ponto
que se achava carregado de di
namite, A explosão produziu sem
demora e o operario morreu ios
tantaneam6nte,

Um eireo de cava
linhos

RIO, 3 Acaba de ser prêso
José Damaso, individuo de pessl.
mos precedenteR e que, após abano
donar a esposa e deis filhos mcno
res, passou a viver com Izabel da
Rocha.

Ha 10 dias, êsse individue ten
tou matar a amante, obrigando-a
a comer um -pedaço de bole enve
nenado com formicida,

Prêso, confessou ã autoridade
varlOs roubos, inclUSive do enxoval
de uma noiva, de quem devia ser

padrinho de casament••

Promoção "post
mortem"

SUBIU O
CAFE'

quia.

RIO, 3-Pelo chefe dQ Gover
no foi assinado na pasta da Guer
ra o decreto, consideraNdo pro
movido ao posto de maior, na

data do seu falecimentQ o capitão
Nelson à. Melo MOlilrio.

. --..-

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Floriá,nopolis

ru que

Receita orçamentaria arrecadada em 1937 - 1936

SALDO que veiu d� 1936:
da lesouraria !Vimúip;jl
da .ntendencia de N;lo p,::ç1ab�

Titulos
12:990$000
600$200 13:590$200 .

Imposto de licença
Imposto predial

I Imposto territorial
Imposto cedular

I Imposto de diversões
Imposto de industria etc.

Emolumentos
Multas
Jlec. por arrecadar
Rec. não especificada
Cob, da divida ativa

Locação do prl!dio
1. ! 9:982$200 I Taxa de. a�eri�ão

I Taxa de imgação
! T ;;,xa de gado abatido

� R'2l�eilt� <Di""i��mt®ílilt:m!l.°.hll

� -- Re:l!eaill ��d��lI�r�íii:

Imposto de liur;ça
Y) predial urbano
» territorial urbano

/14"71 l' �200A ._1 I � '"

30:7 i 1 $500
8:889$800

24;'}27$300
1:269$200

» o:Jular de renda de imoveis rurais
de diversões
» industria e profissão e p"te'1te de

bebidas (' fumo I 05:392�pOOO
1 :í'67$OüO
2:314$200

»

»

Emolumentos
Multas

II _' Rec�U� piilhãmCl:rl;,t3Z e hh1�Ht:d.��:
Recei�a não esoccilicada
Cob7ança da di ..,jda ativa
Locação do prcdio da av, João Pes%ôa
T x d (' - d d' I
a a e arençao I e peso e me icas
» »irrigaç<1Ci de ruas

» � gado abatido

290:t600
! 9:�mS:Ji'ooo

600;!jOQO
1 :2481.�UO()
960$UOO

2:807$()OO

diferença a favor de 1937

C� &)�p®5ibUll��:; �d dh151��fa

C! P�trimOlli() para casas d·� operanos
----

1:000$000
---

260:841 $600
DlESilllE§�

Ci �e5pl!$iíl @il'lÇam:ent��rg�

I-E'icargos da admist! c,:t�o
II -Divida consolidada
1II- » flutuante
IV -EducG.ção popular
V -Higiene e assistencia
VI-Agricultma e pecuária
VII-Despesa.s policiais e judiciarias
VHl-Serviços gerais
IX-Obrras publicrs
X--Despesas eventuais
XI- » reprodutivas

CE lD�p@s��antes de dh'a�efi!l'8

CI Receita orcamentaria e indeaisação
----,�

para 1938:
na Tesoll!aria �l"'lUi)icipa]
na lntendencia de Porte Fr&DCO
na » » V;(bl R;;lm()�
na » » Nilo Feçauha

38:721 $300
:5:040$DOO
2:400$000
15:013"1)000
J 0:539$300
1: 190�,800
7:292$20U
9:740$�(j0

143:262�S800
II :284$400
6:99Q�i400

1937 lS36 Para mais Para menos

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

1 :049$000'

43:316$6CO
.,._�--.-.,.,_.,

44:365$600

44:711 $200 34:730$300
30:711 $500 28:365$100
8:889$800 8:716$900

24:927$300 23:417$900
1 :269$200 1: 169$300

105:392$000 87:'867$000
1 :767$000 1 :794$700
2:314$200 I: 176$800

690$300
290$600 41$000

19:985:$600 8:665�500
600$000 600$000

1 :248$000 i :236$000
960$000 948$000

2:807$000 3: 138$000
------_.

. 245;873$400 202:556$800

43:316$600

9:980$900
2:346$400
172$900

1 :509$400
99$900r

17:525$000'

1: 137$400

249$600
11:320$100

12$000
12$000

i
245:873$400 245:873$400 44:365$60)

25:891 $200 I <" • •

---

378$000 f ConlCldona Municipal, 31 de dezembro de 1937
Henrique Bd&seo
Secretario - Contador

Prefeitura MUllicipai de Brusque
EXERCHCIO DE 1927

Quadro comparativo da DESPESA efetuada com a oreada

44:365$600

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

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

I-Encargos da administração:
Expediente da Camara
Subsidio do Prefeito
Vencimentos

SALDO

Secretario-Contador
252:274$700 Tesonrciro

1 :493$000 Allxíl_iar de escrita
PorteirO

181 $300 Engenheiro
253:949$000 Fi�cal Geral

Feitor de obras
Porcentagens dos Intendentes
Diarias e transportes

6:892$600 Material de expediente
Publicação de leis e atos oficiais

260;841 $600 Correspondencia postal-telegrafica
Agua luz e limpesa da Prefeitura
H-Divida consolidada:
Juros dos emprestimos
Amortização dos me-smos

III-Divida flutuante:
Juros dessa divida
Amortização da mesma

IV--Educação popular:
Escolas particulares
Escola ��ormal Primaria

c: de Agricultura
wiI1enos e Comercio

Colegio S. Antonio
,.., 2 r:-; OO<!! \ O O 1 2 21 I O Despesas não especificadas
�t�OO$;ÓO(O : $20

788$500 V-Higiene e assistencia

i 0:500$;000 1 :61 0,$200 Subvenção ao Hospital de

30:000$000 5:072$700 Azambuja
1:000$000 269$200 Er.tcrramento de indizentes

96:000$000 9:392$000 Assistencia social, hi�iene e

I :000$000 767$000 saneamento

1 :000$000 1 :314$200 Auxilio ao Leprosário
290$600 do Estado

10:000$1)00 9:985$600
« á Matemidadp. e a

600$000 infancÍa

J :300$000 52$000 I
VI-Agricultura e p��u�ria

1 :200$000 240$000 vm--I?es��sa� policiais
4:500$000 1 :693$000 .e judiciarias:
________________ Vencimentos

221: I 00$0:)0 34:�29$800 9:456$400 Guarda Municipal
24:773$400 24:773$400 ln��:t�r de Veicules

____ Onclai de Justiça
245:873$400 245:873$400 34:229$800 34:229$800 '�ubveoções

--------

f Delegacia de Policia

6:259$000
525$200
3$700

104$700

.

Contadoria 1\1unicipal, 3 i de oezembro de 1937
D$lml"iqD� B®§e®

Secretano-contadcr

tqUADllllOS �OMPAn1.\1rJIWOS
�1·�:nm�mJltóllUte.il.a ai"li_°ec��ada eom a oll"6)&da,

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

TntuU�� Anecad�da O!t'�iJ�a Para mais Parra
___ o --_._---------------

Imposto de liçeoça
Imposto predial
Imposto territorial
Imposte ceduler
Imposto de diversões
Imposto de induetrie. etc.
Emolumentos
Multas
Receita não especificada
Cob, da dívida ativa
T "* d ]'....ocação o prec 10

Taxa de aferição
Taxa de irrigação
Taxa de gado abatido

44:7 J 1$200
30:711 $500
8:889$800

24:927$300
1:269$200

1 05:392$�OOO
1:767$000
2:314$200
290$600

19:985$600
600$000

.I :248$000
960$000

2:807$000
245:873$400

.

d 1
a mais o orçaco:

"

27$700

690$300'
t

331$000

Efetuada Orçada Para Mais Para menos

86$200
6:000$000

6:000$000
4:800$000

2: 160$000
6:000:$000
3:000$000
3: 120$000
2:519$700
1:442$800
1:874$900
1 :333$000
148i�900
235$800

2:040$000
3:000,$000

400$000
2:000$000

6:800$000
3:600$000

3:600$'000
1 :200$000
613$000

500$000
6:000$000

6:000$000
4:800$000
1 :800$000
2: 160$000
6:000$00J
3:000$000
3: 120$000
1:298$000 1:221$700
1:500$000
2:500$000
2:500$OUO
400$000
300$000

2:200$000
3:000$000

400$OGO
2:000$000

14:400$000
3:600$000

3:6001,t000
1 :200$000
7:200$000

600$000
500$000

3:800$OGO 3:912$300

1:900$000

1 :900$000
2:000$000

413$800

J :800$000

57$200
625$100

1: 167$000
251$100
64$200

160$000

7:600$000

6:587$000

347$000

1 :726$000
809$200

""[ii'" "

(i"ttl'3 i'"
I'cii ,q:ll� !lHli 15 ��:; I" tlj� I� f\ll�'� �!:ID.
DdI �,I"{jf n. � iIJ'< �� V J� l.i.õj:w .tJ'-\W "'�

rc <iI :r>

It-� s titlhiiíH�P �l� � �S
,

Sábado, 8 de Outubro de 1938

Grande Baile de Aniversario

1 :200$000
Continua na 78 pagina

'ií����������;,
Para seu concerto, procu- �� U :];::. �i� e; Dr. Pedro de I�oura Ferro

I rai a Casa Musical, que con- VENDEaSE um auto FIAT (M..Hér!as do Curso Primariu)
ta com a oficina melhor em ótimas condições de fun.:;io�' - Das 2 ás 4 --

montada na capital. namento. Tratar á rua Saldanha Malinho
Rua João Pinto, 12 Informações nesta redação. n' lO de I ás 3

---�._---

--_.__ .-_.

RadiasLira

600$000
153$000

.

7:7'2$300

1:900$000

174$000
1: 190$800

1 :92ü$00o
1 :200$000
300$000

1 :920$000
1:200$000
300$000

Rua Trajano 1. (sob.)

' .Ó» ·'Goot

1 :200$000

Advogado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIO
n CIOnt:3l'/'''''·''"",,',n

�Se..k� 4,,:
!
I
I

\ ,), l

Municiplos,1 VI,,(\\\\\, , \
(;orrespon Noticias

del.oficias dej \�� ',.
càa de La.. Canoiinhas Ohapecó I ,

"1
!iiuna tilgnifieativEs home-IViajilute quo regr4&S- i _ ��v:.,J J,

nagens prestadas 80 sam ! �� \.r- PREFEITO GIOCONDO exUlo. sr. �r. Ivo Depois. 2e.6 Íias de viagem 1 �;�"�TASSO-Sob sua sabia e di- d"Aqulluo para o intenor do MumclPIO, I ';;\;'�I,)"
narnica ação, estão se rea-

zona vale do Rio Uruguai, re-I ,(;:.'I"
Iizando grandes rnelhora�el1' Em Tres Barras
tos na cidade, como sejam:
magnifica construção em cio

mento armado de um higie
nico rniquitor io publico e�
um dos pontos mais f1'10V:

mentados; construção de mais

um rescrvatorio para agua
• sendo que o precio: o liquido

é servido com mais abun
dancia reconstrução da AVí:..

nida Bicalh=, com mais de A's 2300 - RITMO DE ZAZZ - Programa
oe rnústccs orner-lccric s."8 metros de largura. do Patrocinio Calotti. JU1Z entusiasncemente aclamados os �;:SÚtih, :,c:,:ttl{l� 5p20Rer5 oe stuoio: Celso 6uimorãesde Direito, Tenente Osmar nomes do Exmo. Dr. Presidente �JMtmtt: .. : m:tt}:{::,::m Couvoloo CozziMED1CANCIP.-Desapare- R. da �ilva Del :gado Regia- Gc:tulio Vargas e Exmo. De.

ccu por completo os meu-
nal de Policia; dr. Tarcisio Nereu Raf"lO�, DO. e esforçado

digas que em grande nume- Schaeffer, Inspetor Residente, Interventor de nosso Estado. Es
ro, per corriam as nossas rua.s, Osr I Lozo Ciama d'Eça, OH tiveram presentes mais de 400
�re�lOs, a Qgra·jt'c.�r a �el!)z cial do I{egistro de Imov�ís, pessôas, f\ noite ouve concorri
ideia do sr. dr_., OSC31 F'I Erniliauo A. Seleme, cJ;Jlta'jdo bailo! que se prolongou até

B�nt_o, que, auxl,:l,(;9� pelo
Iliste, etc. Transcorreu, o altas horas. Os discursos estive-������

SI. dr. ?S1.:ar �,_I�a, non
jantar na maior cordialida- rarn na altur a, falaram os srs.

r�do JUIZ �e D,relt? e o sr
de e aaimaçáo. falando aOllndo Fernandes Coletor de Pas- I AIIRx;I.lilIar d lado R(I!TOS exonerado, a nedl

Gioco ido Tasso divno Prc d (J Ij d \
.

h Odil M' 1 i I � II . a de. das luncões de auxiliar ad'lliUI'J.L.
,

.•

'�, brinde os'. r. sva ,) e sann os, uon rsser, ntén- "):
íeit : Muni�lpal, C0t1,seglll(.Gn1 Olivei- a, que disse da imm- dente de Mondai, Djalma e AI" E t

- rl!il "i,ttat!v{, ela Estação Fitotécnica
do comerclU dckrmlr.<.tda IiI)

5a satisL':I;ào do pJV0 'Tres cinJo Silva, S açao r IH de Lag�s, U1bordlílad� ao Ser-
pcrtancia a qutil cst� �;e�do b llTl nsc com a V;8ita d,� s. Estradas tote�cn ica viço d,) Fomento da Pr"duçâe.'
distrH��idJ a e�\7s, t:1fc�IZ�: ex\:lí:1. :iquela LJcall(1ade. Em Ei V I."gebl. e corlllahdo Reinold0
neclS�;ltad(Js, Mt IhA, "erla

,,('OU da talou o sr, dr. lvo AS estradas 'lue demandam á Pela reso!uç?O n. 5�O. de 291 Alth�H parei exercer as lIH'snlél:'

Ique os não nfg(lCI;1ntc<, d;?\..lU;I�O, agradecendo, em Passuinho, Mond,�í e Itapiran- do corrente, fOi Franrl<co Fur hmcof's.

cOflcOIr,s.;cr,!1 t:111,tiem paro h I SSÍl,d o��l,,'à,), sigl"ilfica'!ga, estão em bom estado, moti

,e:da obra ai�rUl� tlc:2.
['\/;; humen3gc1r p�e:st3da. "O porque causou otima impres
ce! iS c; us 3!JlIg)'S d,� 1 res são aos habitantes daquela zona,COMANDANTE i\L\' ll..:(c'j

d b '

PEREIR DO CA{�( ') A eSte 3é!l rdS. a noticia � que reve sera I:I.ta-

\ (o I cado os lr�balhos de recon�tru"üistinto oficiéll di) n()s"-a lâ
lV .."", �.., .....u .... I·Il�b ....s 'd 'h'1 � .....,. 'LI.... u...... li.. I ção as mesmas. Visto aver SI'rinha de liutrra, (IS agu ,en·

do, pelo Exmo. Dr. lrltervertor
ses vão lhe prestar signifi- Segundo fornos informados Federal no Estado, il.utorizadccativa homen;lgem 'pelo rnt- será oferecid(), nesta cidade, reglllar verba à resi<:lencia da
to que vem i8zrndO !�O I, e· nos amplos salõ �s da Sncie· Inspetoria de E�tradas de Cru"senvol vím;>nto a terra juba'- Mdade Op'?raria um banqu.ete, Z�lro com Jurisdição neste u·
na.

promov;dü pelos amigos e ntClplO.
FROTA L AG U N r: N S S admiradores do grande ho·

Dentre em breve será intor- mem pubrico catarirlense,
poraua u'a l:nàa embarca- que I)ra" visita esta cidade,
ção construida pelo habil dr. Ivo d'Aquino. I Regressou de sua demorada
C0nstrutor naval sr. Manoel viagem ao Estado do Hio Gran-
Fernandes de Oliveira, cuja l;auoinbas Faor4,'B @ de do Sul, em co,opanhia d�
embarcação, mede 48 me- Luz SrA. exma. �amilia, o· sr. Ernesto
tros de comprimentos por Francisco Bertaso, Colonizador,
9,112 de Iargur;:l, com a ca- Segundo telegrama recebi- com e�critorio nesta Cidad·;.
pacidade de 500 toneladas. do pela Canoinhas Forç1 e Encontra"se nesta loca!id:lde,
VIAJANTE ILUSTRE Afim Luz "[A., concessionaria do em companhia de sua exma. es'

de org:tIJÍsar a pauLi para fornecimento de força e luz
I posa, o sr. dr. Amilcar LiUP n

I xportação, esteve em reu, a este município, acaba de do Ribas, Juiz substituto da 4à
Iííão C�T11 os.

armadores e

O'j d. c ser emb,Hcad�, na A.le- Circunscíição �'udiciaria, com sé·
<omerc!O exponador, desta manha, o material eletnco de em Cruzeiro do Sul, com

t:idade O sr. Otavi? de Oli- neCE ssario ao acabamento tando-nos. que S. Excia. encon

veira, digno diretor do Te-I dos serviços df� remodela· tra-se aqui, afim de servir come

�ouro_
I ção porque est:í p ssando Juiz sumariante no processo õ

.... 'õ'

I esta En.1pi'-'Z;1. que responde João Querubin,
LUZ Eb, 1 RIGA Dentro I a.sassino de seu genro Arlindo

de 2 mês��s será i.naugura- � Esporte Pinh�iro. visto se ter dado p�r I'lia a nova rêde qUt forne-, suspeuo, (} exmo. dr. AntOniO
c�rà luz �iurna e força elé·1 Sagrou-se campeão pela Selistre de Campos, Juiz de Di.
tnc.a, �U]o �el�oramento I Liga Esportiva C::\tarinense, ceito da Comarca.
mUlto Vlfél. contnbu.'r par� o f zona serrana, o forte esqua- Segundo informações que nos
desenvolVImento mdustnal. drão Tres Barras S. C., por I,merece fé, deverá chegar hoje á
Temos a agradeçer os es- cujo motivo se sente rejubi- esta Cidade, o sr. dr. Diretor
forços do nosso honrado lado o esporte canoinhense. Geral dos Correios e TelegrafesPrefeito Giocondo Tasso, DO CORRESPONTE de' E�tado, Paulo Dala ABalo
junto à direção da campa- Canoinhas. 29 -9 - 1938 em companhia do sr. cei. Ma-
nhia conce�sionaria dêsses noel Passos Maia e outras pes-
serviços. sôas que Aio foi declinados seus

,

�.
I

•
t

A ·GAZETI>

ZET
nos

Ainda viajantes

nomes.PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa .----.-....._._.-�. __.. -_.

"AVISO" CHARLAUTR ALUGA-SE a casa de moradia
á rua Curitibanos, rIr. 52, nesta

Capital.
A TRATAR NO BANCO

AGRICOLA, A' RUA TRA
JANO 16.

A FARMACIA STO.
AGOSTINHO, pede aos seus
devedores o favor de virem
pagar suas contas.

usando Q creme

". ·'O·--!" I� "''''� --�

lqnaódü�' se il:quêr_ .. �'e� .�-=

cOI-da ...•

Um romance

passou ...
98;0 KllOCYCLOS quo

•

Só um presente realizará
! esse sonho ... E nenhun:
I presente melhor do que um

I' perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de BaL
dad por exemplo.
f' o ultimo poema que

Schneider & Cía. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencías raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual trescaJam no-

! tas frescas e ardentes, alo
ternamente. Noite de �dgdad
faz sonhar... lembra roman

�es e sugere poesia ... Um
presente aprop riado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas
sados.
NOITE DE

BAGDAD
Le Nouveau pellD-

illm do
Schneider' " Cõa
si,uMIENAU

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

rlll�st� Riào
riJee,Llr Amaral
Irmãos T'cp ojóe
F-i!z.irinho Camargo
{,r\auro oe CJ!iudra

Or-queetrn àe Drmace
Rooam�s e a ["iii 5ta.rs
Regional 01.' D'J.ntlZ 50nto,I'O • .

Eàuaroo ratone IZ sua TIptcu COrl'lllt;;JtlZ5
Romeu 6hip5rnon com a Orquestl'o ôe

Concertos

Abertura mm VOZES NOVAS, ellZmen!os
ee.treiantes no ruõto,

A'5 horas certes, [ornc!s Iuluôos (0111 no

rlclos I1JT! prírnetrc mão, forneciàos
pela A (--IOITE, e oflZrtc: o,: .C050 I
6uirnarõ9s Ltc'ln, ogl211I:IO co Lo
teria feoerol

R's 21.30 fAI--lÇÃO DO DIA • - Escrita
i! int;crpretoàa por Lomor/ine Babo,
uma oferto 00 rasa

õ

e louçua "O

DRAGÃO

CiNID:S �UBOADOS
REX, 38 7,30 horas:
BROADWAY MELODIA

DE 1938 com Robert Taylor e

Eleanor Powell.
Preços-2$500 e 2$000,
ROYAL, à� 8 horas:
RECITAL DE PI,6.NO.

CARTAZES
PROGRAMAS DE HOJE:

e ®DIEON., 4) lideI" deli
eiGenn.ms

A'S 7 e 8,30 HORAS:
NUNO ROLAND, NABOR DIAS,BOB LAZY, !:-.Hol I'lynn e Oiivia de Ha-

SONIA BARRETO, IDA_MELO villand em

A C/-\RGA. DA BRIGADA
LIGEiRA

Preço- I $000.
Este mês;- "O Bando da Lua»

....... 1·· (
,

'_-�,"
rABRltO,m<\)veâ���

d� todQl:05 e�tU..o':) � p"�t'� �
qua\que, �;,VI; Rera\"tifit.õe� Pu-
bli4:.a�ICo�e9tOs,J \�''l)tal�{�ôe<:. c.el'\1
met'(.�ae'O, ro'!'}(..a\"�3"", :etil:: ..

FORNEÇO, par.:." hQlÕ,pi
tae�. coh'i.9\o�, quôrte�,;;,et�., to
dC)� O� ôl"ti,go� "Qe.çe'!)�a'§��� COO'r.

LQ",�oe'&, corc,hC\�, to�\�&'ô, gt'� ..

MANTE.NHO� G&to�...'€
d � TAPf.Tl.� G PA'S:>';)ADt.W�Jl<s.(?'1'<I"I '

tode>. fi> �'=' Q\Jal�ach::, � pêdfrõe�
,",c..APAC�O�. ds IC.O�C,

e....o ti bo .....&c;,�;;.. ,

�IC.�T r-tAOO::-';
�OE. ARAM E.

�'

(;BARLAUTR
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso I

�

RO
..
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["\/1 .��: e�':) � :'"," ()
Esoeci '·>..'1;'"} em molestias ""e creancos nervos•.'1"" t, _' u. ,. I"� Lv h,.� L, v < �"!,<, _'" • ", �l

L' npataaismo e molesüas da pele
Tratarnec:» do ernpaludismo e das molestlvs da pe

le ;; nC(VOSâS pela �4E1!ohem,olÍ1erapia
Consuttor!o e residencia - Praça 15 de Novembro, ! 3 I

Tele' me, 1.534 ICon�!!.���; ·:=D��_�.�s_l.. !_,e. �,::,_s�_i,,4 ��__�.� �10 ra3_ 1

Com "---Econornia
nos Trabalhos do

(

Consultorio- Rua Vi(ür
F1t
1 lVleire!es l. O
1
! ,P 's 10,30 e das 2 as 4 h, .
.

�

mesidencia: Rtla Visror,de
de Ouro Píeto, 42-

Fone: Consultoria, 14G.J
Fene: Residencia, 1155

Conforto, istinção e
I

Beleza

Avis3CâOS famigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

�'3critorio: R. Deodoro n- 1.5
FOl"h� 1.665

mr§:ft�ii' e:á�� M���I'!l'Ii�.9!fj(J
t.\�(!1�I�� �ij i1lQl}pit�1 CUNICA GERAL

Vias Urinarias

I
,I'1',:., ?��

,,.,'
...)

v" ""',\)

fOrofissio�ais habilitadClS par:a todos
os rarrlOS de engenharlB" .

Administração. construção e reforma
_

de prédios com

pagamentos em prestaçoes
�$§��1d ..��,�:<��,�
F'rojét�sI�e� geral

Fc0i;"�

Escrttorio central : RuaJ7.>'de�Seternbro, 47
Porto Uni ão

Só
Consultoria Técnico qe c',

','�� � ""',

IVO Ali CAUDURO PICCOLI
'Enge ..,heiro Civil

P---�-----------_--_-

Dro Claribal
te Ga�vã,o
ADVOGPóDO

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
I'

I
I(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras) Tratamento moderno das
moles tias do Pulmão�tende na Maternidade

t' á 8 1 r � h-
Consult.-R. loão Pin�:'. 13

are s 12 (ta man a

II M[ lp" I t::.(H':' ..
'

t ... ltori I
i ererone, :J ';J:J

e a .arce - «rmsu ano:

I Res. Hotel Gloria-Fone 1333

_!-_\r_�I_TA_.. _G_'A_R_I_P,A_.L,,-O_I_,_4_9 ! :
_ COIl_.s_1110��_:s�.._1_6_h_rs_._ 1�._iiiiiiiiiii.iiiiiiíiiliiiliiiiiiiiíii:i�iíiiiiiiiiiiiiiiíii__� jj(iiijj__iiiãiiiiiii.iii'iiiíii--iiIliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii_iiiiiiiiiiii__
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DEPOS�TARIOS

M P

�FLORIANOPOL1S

EM STA .. CATARiNA
CKE

Hlumenau, Cru:i!eiro do Sul,
,

Joinvile, Lages, Laguna, São,,:
Francisco do Sul

... " •••1. "arata, ..o......
••elhor ti. lII.ntl. Filiais em:

- ir ti o "tlrloo 00111 .

...... ..e ..a. oon.olllo bat.rl. (2,5, )
IlIIlIIe... dur.llr:ttl.tI.

A
•

MOSTRUARIO ErVl:

Tubarão

•ond. • lotl8l ..

J••a. .... .. .

iii 110.

T'
.. ,

Banco do Brasil
ALUGA-SE

Capital 106.901:111$010
FlVldo de resuva "268.746:100$000
DECUTA TomAS AS OPERAÇêES 5ANCARIAS

A�CIA$ E CO:Rl'll!ll'O:NDBNTfi BM1lTe.e o PAIZ
Á�aIA LOCf.L RUÁ TftAJA"«), No 13

,

Casa no Estreito

(Joio Pessô.)
Sai:1 de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - copa

- cesinha e

instalações sanitárias
Luz elétrica em todcs os

Abona. em conta corrente, f)S segúintes� juros:
Dep. com Ieres (C01l\E�ClAL SEM, LIMITE) 2% ala
J)ep. limitados (limite ii! 50:000$) 3� ala,
Dep. populares (Idem de 10:000$) 4% ala
D�p. de aviso préViO (de qJlaisquer quantias, com ;retlradas taro-

bem de quaisquer ímpertandas),
com avisa prév19 de 30�dillS
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITeS A PRAZO-FIXO:
1" , mêses
PQr 12 mêses
Com renda mensal

compartimentes
Dois quintais completamente ..

amurados e uma explendida
PI aia Je banhos'

Dois porões e dois anques
para lavação de lOuva.

Onibus na porta,
Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fOS lia �,O M S»
Agua encanada para serviços

da cosinha.

LETRAS A PltEMIOS.
per , mucs
per 12 mtsts

Sujeito ao 'slle ".,orei.nal.

Expediente: das 10""1 12 e �al 14 ás t15
Aos sabados: das 10 ás 11,3. heras

Endereço telegraficcr SATELLITE

TELEFONE 114

. 4� a. a.

5% c 1>

haras
CHAVES A' RUA MARE

CHAL GUILHERME N' 1

Flnrianopolis

Veles e Magn

r

,�
�VVJ //

�[?� .� ' �'(-.'--,- "
',' '-', � <.:-�:::;-�_���:'ll '�.. __ -.....,�'\_�,v

'

.....

�4 OI' -�
Q� "':;:-�-"":':�

'�'i

.

"

..

(�
'.�,t

'

, ,
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A

e

leitão põe,
da Associa�

partida
tempo,

o técnico do campeão da cidade, sr, dr, Silvio de Melo
por �'B�j)SSO �nter�l1édio, o seu pres"tigiosa esquadrão á disposição
ção G:�os Cmrionustas Desportivos af�m de jogar com o Combinado na

princ�pa� do festival em beneficio lia aternldade, qúe, devido ao,máu
foi transfertdo,

.TIVs,

REDATOR: Osmar Cunha

D. decepcionou os desporti�tas eL
A Federação Catarinense de [")esportos nao se Insere- .

v<eu p.:?H"'a (."). CarY"peonato Brasiiei&-o de Futeb6!, fato este
que rt'9peí'�cu,tiu, doicllrosarr,,€�nte, riOS cY'\eios desportivos bar�-iga-ver-des, que que
rlarn v,er C) rlOSSO Estado fdJ-rnach::> .90 lado dos estados co-ir-r-"f'1aos.

;:..'\ Entidade �··"'l,"",agna i"',��!-'('l! ,sper"'\ss, dois encargos: o can,pE�onato esta
cjual €'i c=) r�3:pr'iese�ltaçao da nossa t,el''''r'a no cer'tarne bi""asiieiro. No 6;ntanto, para
nOSSCil decepção, a ::.;eglJndi� psrt�;� �:j{� seu progra�-na, não foi cumprida. Qu.ando r:;;;;erá
que O�.. o�!>talí'I'-"enseQ Qor ....'··""o.-�· br",":,,'o;;:"iDr.�it"'.- s?'• �.... � I: i � " ... __ -� - li _ • lo ti' ,,_.» i::,_� :

.. � � § .�
..._ � J Il�.... .." I •

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

�. Fu C.
cat.8f-ínerlses

Catastrofe
aviatoria

�j
��-:-,,""'" -""",r.?-.'"", ""�C',""'Y__.". '.- T'''''':.-r.-r,; ""'''''=='''''''='''_,",' '''''''''''.'".",,,.......,.,,''',,- � {31 [(U[fU � �o'.......�.i.i....I:r�-...t1..;L..Lo.ô�.���\�e�L/��'I.:...:..:...:m»...I:.Ar.�_"l!"'....;..u.i:�����(i.U)!;l.l!il:rj;,b� ��U \S:!J

�
'1 "

� �t\� \,V II m2K�nal" frCl'J"e�i§iall de !lIGia ihmHlb!lllsine? t �, )j fI� t��li!ri'\\ r?fí'llf�flfP�t1\\ O G,)vê.rno do Estado aduui-

f� Disque o n. � ",522 de seu telefone e �� ,.������� riu, por doaç'ão, da viuva' d.
; terá não só para SE'US passeios, como também para

.2 Cecília ErhHdt Butschard uma

viagens. f� » Ar-nn - SAlt�A lEU« are a de 5.950 m \,2. de terra,U P�recer2m 4 menlbrlD� da lia vila de BananélL para H005-

São to.1:JS ":',rros modernos e conforta veis dirigidos pOi'
� ",.."_,,..._' , '.,'!II'.,

1<1 rruçáo d,.� um g'uro escr,lar.

"

babeis volantes. 111 P A R A If comith'��!�:sn!�II�l!i'enltorr
Er mdino Cerdoso 502 MR ii"'" lfW tioil � I!l liam

. Otavio Cardoso 503 l,l i Si)Oll"IÍ" Viagem1s� c PAULO 3 � .. d b 'd d '

"I '

o. ,
.

-

. \ secreta-I quan ? so re'\l,o�va a CI a e :,eBernardino 1;�()5 Passos
,
505 I T;u."il Slmtoe Ca�a [I'l. da lnterventona forneceu ás: Laranjal, precipitando-se ao solo

� Numas P. C.udoso 514 t I 15,5� �orati lo seguinte comuni'l da �Jtura de 200, �netros. No
m� Waldemiro Vieira 519:, I j.cado a Imprensa: refendo aparelho, viajavam tarn-

�� Patrocinio Vieira 521: " «Ontem. por volta das 8 ho- bem os srs. dr. Paulo F'3ria,

·��,_,�,��<_.��"�,,...,�,i I ��suI:r ,4�em����r5i�da�ea�:os: ,
����í::ntepad�l!�a, V :j��8n�:ner��

'����u.....,.�c,�_��'��'"""'�'
. h�

I
lBar.t1l0CU�OS Presmaticos nheiro Arnaldo Nlota e por ele ordens do sr. interventor, o dr,

l�� lf.:Rl ll:" IH� t.wrtT, �,� � �� ff.íli i: 5�Tç�' ;!fi" BUS tOH pilotado, que acompanhava a co- Cus�y de Almeida junior, lJllX;-
uuelltii �eria W \IW' i!!;. !f! n .....� ,_,& ""<

I
mitiva do sr. dr. Adernar de lia r do gabInete de s. exa. To'

. ------

I
Joalheria

I
' Barros, interventor federal na

ES-1
dos os tripulantes pereceram no

.

II
ADOLFO BOETTCHER

Itado, em sua excursão a Lins e desastre.COMO se verific@nosgiímdescentrosemqueoservlçoRuaFelipeSchmidt. 11 I R' P t sofreu uma 11\ ter oonhecimento da la-
d 1 "

f
.

b J" I ' 10 re o - pane

I
..,.0 et -

v:r:�n��oÍ::ã:: �����;l:::)Sco�)h:��dosta; s:�ro:mv�;�n��:mCI�n::���:! .�����

1"1 �:nt�::a��:\��:�:ireGdo s�'e c6J:- ara Sfua no-
Mario e Luiz, organizar lima .linha eatre esta c3pital e a futuro I 'veira, secretario doa Interven.wria Vil, casa
sa cidade de Blumenau. ��,A TR' E.S K�Mi G

A dI I .,
. II e. Ch�fç �() abmete, provHJen' I prec}sa v,,�. um t�rreno situa,Jo, fó-ssim, estão á isposi�ã� CDS que queiram viaj::tr para

CIOU Imediatamente para que fos· ra 00 bUltClO da cldade e entrerantoBlumenau três confOItaveis e luxuosas limousines.
sem t�asladados os coroos das perto do centiO.

O custo de pa�sagem é de 30$000. Dêsde que a lota- , . : �I
'

d ,Está ne"Jas condições o lote si-Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimeto I vltlmas para ,esta cap.l" I ten o
t d P 'd ·t c' t' 1ção esteja comple�a os caHOS partirão daqüi a qualquer hora do I 'd L' I f d
ua o a rua reSl eu e ou ln la, en-

dia ou da noite. trabalha com farinln de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá envIU o para arauJa I a Jm E: tre OS ns. 34 e 35. Perfeitamente
tambem que se Irata àuma Padaria l')ue se encontra apare- acompanharem os feretros, os srs. f>êco, esti o terreno arbori7.ado comOutras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone-- lhada com lodos os requisitos de hígiep-e. dr. Neves Junior e Mario' Seni, arvores frutíferas de qualidade. Tem1.320. da Casa Civil da Interventoria, l2m; de fr;nte.

t t A d S I dE proprro pata sobrado ou meio
e enen � .

rman o a es ti sobl'2.do
Casa Militar. TRATAR á rua Almirante Lamego

����

!e!!l!l'Wá===",W;;Oli_�1
n. 67,

HOTEL ANDRETTA III TESOURO4) MELHOR DA PRAÇ,t4

'j
____

ACOMODAÇuE.S CONFORTAVEIS PARA VIA-
Vencimentos civís e militares: N[eio sôldo, montepío,jANTLS E EXMAS. FAMIUAS t d

' .. -

']'
.

b'aposen a Orlas, reqmslçoes 011 lLares e quaIsquer rece lluentos.

ii TRATA.MIENTO IDE i?RIM'EIRA ORDEM-CO- inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

II
ZINHA BRASllEmRA E ITALIANA. advogado DR. ANTONIO THEORGA.

�

Anexo: Armazem de secos e (Inscrito na Ordem dos Ad\Togados e oferece REFE.

h d RENCIAS BANCARIAS).moi a os Escritorio: Rua l' de Iv,farço nr. 115-2' Andar
Del·val 'Santa �atal.·iua Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

Grupo em Banana

Representará o

nesse Estado
Pela resolução n. 4.362. de

29 do corrente, foi dês:gn�do c

dr. Pedro MenJes de Souza,-,
dentista do Dcoartamemo de
Sdude Publica. p;ra rcpresent.sr
este Estado nu Congresso Nacio·
nal de Odont{1bgia. a se reah
zar ['O Estado de São P<lUIO, a

25 de outubro vindouro.

&.....

RUA lJEODORO 20

CIONAL@PERADOR

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

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

BESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

rI FONE 1450

I Atende cha�'\lllados a qualquer hora dia e l!1oi e

ma-e .6 ?'"'!"5"trtmMWHO'rnUNmm,r='TPfwmXJl1'!J'!Wlm""Wi'7"'i'!'d!w. • 7 lii

IT MVI
a A CAPITAL.

o maior stock de roupas para
•

meninas e garalas

Rua' COllselheiro afra esquina da Trajano
À CAPITA�

IM .w li ;;.�'IG'" ,lR"m:.-wwsti
__ . __
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A GAZETA, 4..·10 ....1938
· � c?refeitu-ra municip-al aiBrusque

EXERCICIO OE 1937

Moveis e uten-ilios
J lodenizeçao ao Estlldo

ror Íançarneotos 2:351 $600
Segures de íuocioneuos 284$500
De�p�sas não previstas 4:725$000
IX ..Despesas reprodutivas

1:215$500, COlltack,ia Municipúl. 31 de dezembro de'! 1937.

!
I

2:000$000 IIIC ,ún � ti nh i2--3C iOna I de
1:000$000 �

J:������� 1:972$900 137$0001 çã� Costiera
5:oClo$ooo 2:245$500.

221:100$000 88:520$800 75:346$100' Movimento rvl1aritimo ..Porto Flor�anGpolis
4;<\espesau(nais do orçado:

.. _ .. _._�.!:i74$700 31:174$700: �;:;;::;:�:�I""·,/icn':.3 i'1�" c·:;'a<::o-,<?ageir·os e "':ie r .....

argas

Contadoria Muni,ip,J, 3 J d�S::::Ul:�:0:. I�:�:274$700 88:520'-$8-0-0-----8-8:520$800 i
- --

Par�-o N:!te
- ...;....-;;';

--I
;;.. "�d'�

.

-

lIenrique Bos�o !--mM·u..m. �· am �w. � m ----�---------

Secretáno-Condor Fretes de cargueiro:
!
!
I o Paquete ITAGIBA sairá á 8 do O Paquete lTAQUATIA' saírà á 5 do
I corrente para corente para:! Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por-
me,nos tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.------------------�--

Cd:Hlmça da divida ativa
�'atrimdnio para Cá.S8S

de operarios 1 :01)0$000
Com aterjçâo 63$000

n irrigação de ruas 3: 172$900
R aquisição de placas 2:754$5uo

_-- .... -

252:274$700

Sub-del�g8.-:ia5
Consultas juridicr s
De�pesas não previstas
Telelones da Cadeia e Policia

VIII-Serviços gerais:
.

"

Iluminação contratac 11

Novas inetalações e quotu
• de previdencia

Limpesa de ruas

IX-Obras publicas:
.

.

Bcnfeitorias e réparrJS
nos e dihcios

Const, reconst. e con-

V; servação das vias

publicas
Véículos, [errrmentas

e l'I11\ter;aÍs
'Sqz,;lros ele trebelhadores

11 n moveis
rrnovers

Desapropliaçôes
Saneamento e exgoto
Esir ada Vldal l<am()�

iX-Despesas eventuais:

720$000

C8utiJluaeão da 2a. pagina

720$000
1:800$000
500$000
360$000

BALANÇO do ativo e passivo em 31 de dezembro de 1937

:Pref�itura Municípal de Brusque
EXEBCICIO DE 1937

1 :845$1 00
107$100 252$900

1 :901 $700
22:500$000
3:000$000
220$500

1:800'000
1 :345$100

7:830$000 7:830$000

A T I V o
Caixa. Salr10s na Tesouraria e nas lntendencias
Patrimonio para casas de operários: fundo realizado
Responsaveis: debites dlconta

789$500 Div�d� ativa. saldo da divida. inscri!almoveis. valor de terrenos, prédios e Instalações
SfXoJleis e utensilios: valor dos exisrentes
Cofre e maquinas de escrever: idem
Veiculas: idem
Materiais idem
Ferramentas: idem

2:990$900
2:000$000
13:123$800
73:678$900
106:665$800
13:940$700
4.500$000
2:856$400
3:473$200
4:431 $200

227:660$900

410$joo
1 :5(}Ü$oOO

1.200$000
1 :500$000

2:281$400 1 :500$000 781$400

119: 144$300 53:074$000 66:070$300

14:517$200 5:000$000 9:517$200
1 :466$800 1 :500$000

118$000 118$000
600$,000 8:000$000

5:135$100 10:()oo$000
1 S:OOI)$OUO

PASSIVO
33$200 'Depositantes de dinheiro: saldo a favor dlcenta

Divido consolu.ada: obrigações existentes
Divida flutucnte: �aldo a liquidar

7 :400$000, Exercidos findos: saldos inscritos

4:864$900 I15:000$000. Patrimonio ltquiâo.
i
1 -

27 :622$2GO

Montante de J 936 177:464$700
22:574$000 200:038$700

22"7 :660$900
3:923$300 3:5� 0$000

1 :8$000
I :50u$000
2:000$000

423$300

551$600

aumento d(exercicio

1-------
2:7�5$00o HENRIQUE BOSCO

Sec!etario-Contador.

2:coo$000

avega-

Prefeitura Municipal
Exercicio de

de Brusqe
1939

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

quadro eomparatlvo tia DESPESA oreR_e_tarla ••8t••••
em 1937 - 1936

Tliulos Pa.

Contadoria MuoicijJal. 31 de dezembro de 1937.

)lil1*ha diari;' de' limou·'Coletores
'

sines de luxo removidos
florianopolis ... It�jaí Foram removidos. por exigên

cia do serviço, da Coletoria d
Saídas àe ambas as cidades das 7 .30 á� 8 horas de Cresciuma para a de Hamonia,

manhã e das 3 e meia ás 4 horas da tarde o 3. escriturario r:'. '::";\ lo
Informaeõeti em :t�lorianopolis com os Rolin e, desta P;Wl ,:,,:;,;',1, ,) I

chauffeurs Acacio Braga. Boneco. Gury, jóca Jesuíno e Otavio funcionario de igWi.l �.;/".« ,\

Pinho-Telefone das limousines 1.222 Adalberto Bra�liap J1,mtJ'2.� C'};�

EJD Italai-No Café California. com o proprietari .1 funções de Coletor.

En< IIrgcs da IIdminisf) aç!l(:
Olvida conschdade ;

:I> flutuante:
Educação popular:
Higiene e assistencia.

Agricultura e pecuaria:
[lespesas policiais e judiciarias:
Serviços gerais:
Obras �úblicas:

� Despe8as eventuais:
» reprodutivas:

c'espesa a mais em 1937:

1937 1936 Pa. mais

38:721$300 37:040$300 1 :681$000
5:040$008 8:560$000
2: 100$000 11 :828$600
15:813$000 14:876$300 936$700
10:539$000 3:097$300 7:442$000
I: 190$000 696$100 494$700
7:292$200 6:718$100 574$100
9:740$500 9:304$200 436$300

143:262$800 81 :6�3$700 61 :579$100
11 :284$400 5:942$300 5:342$100
6:990$400 2:694$600 4:295$800

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

252:274$700 ! 82:441 $500 82:781$800
69�833$200

252:274$700 252:274$700 82:781 $800

Aviso Rece�e-se carga" e encomend�s até "a �espera !das�saídas �o� paquetes
3'520$000 .

e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, a vista do a-

9;428$600 testado ?e vacina. A bagagem, de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia. na vespera das saldas ate ás 16 horas. para ser conduzida, gratuita-
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS 13ADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

12:948$600
69:833$200
82:781 $800

HENRIQUE BOSCO
Secrdario-Contador.

_.l... ,

,',o
\�.... ,

, ,
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Tornamos publico, nossos mais
L A D O sinceros agradecimentos ao abalísa

do cirurgião, Dr. Alfred Hoess,
digno diretor do Hospital Santa
Isabel pelo sacesso obtido na me

lindroso operação que praticou em

nossa querida esposa e mãí, Ondina
Brandão Britto. A qualidade índís
cutivel de sua cornpetencía profis,
síonal, alia-se um espirito profunda
mente humanttarío, encarando a

medicina como um verdadeiro sa-

cerdocío, honrando assim, adis- d H
.

E d
tinta classe médica catarínense' a exma. sra. . erorna :.J. e

Nossos elogios, estendem-se ás bon Oliveira, digna esposa do sr,

, Domingo, a fina élite florianopolitana reuniu-se numa con- dosas írmãs de caridade que ali Eurico Soases de Oliveira, biblio
'corridissima soirée para a escolha da candidata da querida asre-

mourejam, especialmente a� ifIdnãs tecario do Tribunal de Apelação;
� Luzi�ne�, GOdw3,ld e GODt;il_un es,

o menino Germano Mario fi-miação, ao concurso da mais béla do Brasil, promovido pelos "Dia- a pnmerra, prestimosa auxílíar do
. ,�

rios Associados" e "Hadio Tupí" e patrocinado neste Estado pela D. Hoess e as 2 ultimas, dedicadas lho do dr, Germano de Oliveira;
"A Gazeta", enfermeiras: �e�us na distribuição I

a s�nhorinha Maria Wendha,u:_

h 1 l' disti de suas dtvínas graças aos bons, sen filha do sandoso ceI AnareU que a ue seleto e istinto nas nossas altas esféras ele- jamais csquer.erá as pessoas citadas Wendhausen
.

gantes compareceu ó. distinta reunião, que decorreu num ambiente neste agradecímento, sao os votos .

Reuniu-se sabado, em sessão extraordinária o Centro Aca- de alegria e (entusiasmo, ! sinceros parttdns de nossos cora
--

demico XI de Fevereiro, da Faculdade de Direito, para proceder A meio das danças, foram recolhidos os votos em urna fe-I ções plenos de gratidão. NASCIlt[ENTOS
á apuração da eleição da candidata daquele Ce-ntro, chada e Ieita a apurnção pela comissão composta dos srs. Jaime Fpolís _ 4 _ lO _ 938. {

,

Presentes os srs. professores dr, Henrique H upp .Ior , des. i Linhares, Rubens Ro.mos, .respectivamente presidente e orador do can. Carlos (le Menezes BrittO. . E,stá em _festas .!? ,Ia,r di) n�so
GIl CO,st�, dr. �edro de Moura Ferro, sr. A. Nun�s Var�l�, diretor I "CI_ube Doze", Prefeito �jauro Bamos,. d.r. Cornelio Fagunde�, jor- ]!'emando Carlos Brandão BrHto. distinto amigo sr. EgldlO Amorim,
do <Diarío da I'arde »: grande numero de académicos, Ioi pelo sr, nalista Nunes Varela, diretor do "Diário da Tarde": Heinaldo l zeloso Secretario da Prefeitura
Milton Leite da Cesta, presidente, aberta a sessão. Convidou o sr. 1 Moellmann, Narbal V"egaR e jornalista João Barbosa, pelos "Diarios PreA�n varies de Biguassú. com o nascil,ento
presidente, ao sr. des. Gil Costa, lente daquela casa de ensino, Associados" e "A Gazeta", i;;i6U 'fi Iil IaV de uma gentil menina que na pia
pal'� ,presidi!' a sessão, bem COf;10 ao sr, Flávio Ferrari, redator des- A votação, ?lém de. vária,s cédulas r�geitadas, atingiu a comunlstas

hastismal receberá o nome de
te jornal, para

í

omar assento u mesa, 230, obtendo a graciosa e linda Jovem Ada FIlomeno uma colossal V ill"

I
Mirian.

Em seguida foram convidados os aoadernicos Elpidio Bar- maioria, Foram sulragados tambem os nomes das gentis senhorinhas
bosa e Osni, de Medeiros Hegis para Iiscalizarem a apuração. Izabel Leal, Conceição Barbosa, Zilda Guilhon, Dagmar Guilhon, 3 A lici ··1 1 D·

O 11.11' do nosso conterraaee SI',

,
Coniados os VQt()�, procedeu-se, a apuracão obtendo como II Anita Wendhausen, Zilda Goulart Lourdes O'Donell Wand'a Gruner

t ,RIO[.; d -I· pto reia C�\dTI (O t1i:l- Oscar Abraham e sua exma. t'�'
sult I I

' ," "

"I Ad -n', G' 'I B h
' , , rito i e era em agi o con ra L-h· fi Abresu ano, a e ercao unanune <la seunorinna a 1< 1 omeno. I rise a uscn, e outras,

d I t 1 i posa d. eonor Se 11< er . ru-

CQnheeido o resultado, o ilustre sr. des. Gil Costa, profe- Ao proclamar-se o nome da eleita soou uma demorada sal-
to os °tS be emen oSd"empen 'b'al: �s ham foi enriquecido com o n:\S

'I t a' I 1 I· h 'h Ad D'l d 1 b d·
, , - .

I
em pE'r ur ar a or "ro PUL lca.. d b

.riU e oquen 'e (

Ul?ll�'d:lo'dPrdoc 3mallflO e ilita a seu o1.'1n a a L< I o' va e paArnad,.' que, er� traCI U�lU, a satlsfaçao pela. a fehz esc? ha.1 Ainda agora, a )Ós varias diligml-
CImento e um ro usto mem li)

meno, por unammI a e e votos. In�tQn'l. 110 UDe Doze nam requmte de genüleza, Dl· E 'I d S
Que recebeu o nome de CesaL

Peio sr, Francisco Snics dos Reis, foi pi'ODosLa a COIDISSuO gestos que lhe� são habituais, ofereceu' uma taca de champaO"ue â Clas a epegal.Ct�a SPSP'Cl� I
e 'be-

.

Felicitamos e fazemos votos
'd·

,

I
.

d d 'Mo L h
.

h Ad 1"1
-"'lO gurança o I lca e oCla aca a

d f" f ·dque. ev.ena comumcar a e eIta, constan o os Sr3. _ l!ton eite sen onn a a il0meno, aos membros da comissão apuradora, d f t'
.

,:': d d',
e ellz ,uturo ao recemllaSCl o,

d C t O
.

I .... Ir d
.

R' A N \T I FI'· F ·dd· U I e e e um a nrbo.O e lvelSOSa os a, SLU ue lue eiros egls, . une!! are a e avIO <

er-j auton ar es e UTIprna"a. saram da palavra o dr. Bubens Ram09, '

t
l:

r t' d '

l'ari e em b�lo (l'SC d "D "d· d
.

f
- comums a� comp.ome 1 o� nos

CHEGAM UNS.

A' ] -

J.'.
. ,,'

·d
. i <'ldU, t

� .L· nrso e em .;lOme I °f I' ;)ze, 19se a satIs açao sangrent.os acontecimentos dE, 1935
POg encerraaa a sessao f Ingm-se a COilllSSUO a r('sl- encw I e que oeios esLavam pOSSllluOS pe a e IZ escolha; o sr. dr. Corne- "d· d d Ida senhorinha Ada Fílome!lO, tendo o sr, Milton C03t:1, dirigido-lhe, 'lliO Fagundes; o jornaii'Jt� João .Barbosa e finalmente o nosso ilustre � qt�e ap,>..zJr e conb

ena o� pe a

em eloquentes palavras, a honrosa comunicação e brilhante confrad() N u:ws Varela, diretor do "Diario da Tarde", ,lUaS IÇ'Fa alO. at seb �c ,a��� Im�ll-
A h" Ad I I '

1
' -

' �

d' I DlwS, oram am e.11 ple,oO, os lll·
sen ,onnn3 ,'� a, em )i'eves pa avras, agradeceu a e elçao, ! que, em pnmorosa oraçao, sau ou a eleita e declarando emprrstar t ' I' ,t' F 1· P' t k A'A d ·b'j·· d bA Ih·d tdO" \ c' " egra IS ,as e IX a fOC e m-
gra ecem0S, sen81 m:.óa' 08 a oa aco 1 a que teve o nos- ,o o o apOlO a I uLlzda no grande certame, b I R·I-.

"

V' ,
. t 't A .J I' a 11leHO e,oso,so replesen aI. 'e. S uanças pro ongaram-se ate alta madrugada sempre no . _

meio da maior animação,
OC�riJrtJe 15 de de utubf�O n � m ff� t

III

� lU �na§�o�a armnellse tam�
e�efí':Je1U o�lte�n ai ���� €r����e>' L.� -� � �nhl

uem te�ti �M sua nm·eferida ao� � t-l'-,� � rlFo�]l li""
ij,rum���� ttl.êi:tll

CO�lClurso de beleza
a I \ classe estudant.il tambem se interessa pela a catarinense

I que s�;á ,ca?didaLa �o c():;cu,�S? d.a mai�"béla do Br?sil, prom?vidopelos Dwnos AssoCIados, RadIO TUpI e por no� patrocmado
Com invulgar solenidade, reáliznu,'sc domingo. nos amplos I

neste ��sLadQ. Os aJLln�s. do Ginasio �atari?ense reunidos p:ocedera�
salões do Clube 15 de Outubro, a eleição da candidata daquele

a escol�a �,a sua eSSOj�l�lll' tendo saldo .vencedora a gentIl senlitofl

clube, ao concurso que ora se promove em todo o Brasil- A mais'
nha A?a Flhm,E'no com

1

Á _8 votos, se�Ulndo-l!e menos votadas as

linda jovem do Brasil.
-

l senhol'mhas Amta Wenabausen e Jandua Delambert.
O salão se achava l'epl�to de moças e cavalheiros que fOl'.1ú1

I A p] G; r.o:? � d III ..II dcmupril" o seu dever de socio daquela associação, apezar do máu � e�eiç,àO aa Canuluata O
�m� 1

Feita a apuração pela comissfío composta dos srs. Emidio I cm !\1 !JJ L.. 1ft � de Jane; roCardoso Junior, pre3idenLe claquela Casa; iornalista A.Nunes Vare- . �IMIU�* V !III Ala, ilustre diretor do «Diario da T<l.fde»; Albano S. Lucia, pre�i" llioeeaim ua ga* aeRosa sen.!ln.o:ueinElla Aloisia
dente do Clube 6 de Janeiro e Flávio Ferrari, redator deste diario, I C3b.·eS Piulo
�?teve maioria absoluta de� v�,t.�s oa �en:ilissim� senhorina A�c�n-

. Con[�rme llaviamCl3 noticiado, realizou·se dominªo, no Clu-
uIlla doiO Saptos, ten�o ? .s ... : �avl� F:r�a��: ploclam�do a ele.lçao:, b� 6 d� Jan��ro, do Est�(:ito, co� grande. brilhantismo, uma do-

Apos], o sr. EmídIO �31d�1:"0, "s,�ol,'Sado e dedIcado preslde� I mtngueu'a, ahm de que fosse eleIta a candIdata daquele clube ao
tp daq�ele Clube, ofereceu a eleIta e a Imprensa, uma taça ue

I imponente certam.
en prom�vidG pelos «Diarios Associad@s»,«Radio

guarana
. , Tupi» e «A Gazeta». RIO 30 E face do momento qu;nzeOfer,ecendo-a, discursou o Sf, PresIdente, que.' ,de modo elo-

I Ao concluir aquela festividade, pracedeu-se á apuração.
,- ",rll �.

t t I d cl d b I d b A:l europeu ouvimo,> o diretor da,quen ,e, enal eceu as qua i a es e e eza a sea ormaa �ceu ma I Compunh1ID a ille�a apuradora, os srs. Albano Lucio, eg.
d S I � - Carteira C3.mbial do Rmco doos anto!?

d d .. Iforçadu pre:,idcnte daquele clube; Emidio Cardoso Junior, digno Brasl·l. Dl'''lSe-nls que '>' brll,>ca'l RIO. l-Pelo comis�ario Car-A seguir, o representante este iario. saudou a reCNn ele! 'd d CI b ! O I FI'· F
.

d d
_ _ .... ,

.

] • l'

' .'
-

I preSl ente o ... u e 15 c e utu )[0 e avIO erran" re ator e3te '1
-

d d t' los Albr>rto Perel'ra AntU[lea, chefet d b { d d I b OSCi açoes nas grarh e3 o ex ,(�nOt - �a e agra eceu � aDO" H a a,qlleie gran IOSO c L�. e. . ,.
diariJ c rep{'t�sentant�mte dos «Diarios Associados». SF ! d 1 f

-

I t t provoca:n inevitavelmente o de3i� da '- eção dCl Toxicos, Entorpe-
. :a ou ,am a j3r�nunc�anc o 'ormosa oraçao o I us r3 atre or A escolha recaiu na graciosa semhoringa Aloisia Cail'e� ·"b

' ,

d c",,,nte� e i\Kl'�tl'fl'caça�e0, d',,,, la, D· "'_d D d r d J t A. N V 1 I qlllll fiO no comercIO e exporta- - � '1. � �" "o « .

1arIO a - 2'.'[' e", 10rnJ. 13, ,a .'
1 unes are1a" qll€' em e oquen· Pingo, com 52 v"tos, segUindo-se as senhorinhas II'ene Sartorato, ..

I 1
-

d d P d b 'J ção, Entretanto, a repercu3são d03 legacia l�uxiliar, foLpreso ontem.toa pa a�ras e OglOll a. 35ao mam!"v'� o sr. r:�31 ente
c

em com:)

I
com 11 vot03., Judite Machado, com 3 e Kel:í

B.arreto,
com 1 vot.o, acont.ecimentos é mior:mLda no' qaan lo exercia a falsa medicina,congratul0u-se pela elmçao da senho. r.w.ha AscendiD. a dos ",antos, Ao ser prO"lal.ll"f_'l" eleita a geutl'll'ssl'ma sl'nhorl·nha A\oi�ia

A G d 1 I d d d d
v ':< C< � Brasil em virtude do marcado de o cap1tão reformado do E.'{ercito i� . azeta », agra .ece senSIDlllza 3, ao 19no �re:li ente o Caires Pinto, fei mo !la p3lavra o �nos80 repreBentante, sr. Flávio cambio achélf"se sob o ctmtrole Aristoteles Farias de Castro, re-:Clube 15 de Outllbrn, dedl�ado e tl'ab.a:h�dor, pelo ,apolO emprest.a-I Ferrari, qlle enalLeceu 03 relevantes serviços prestados pelo �r. Alba" do governo, O Banco do Brasil sidenLe á rua Buão do Bom Re-

I

do ao cO,ncurso, bem como pda gentlhsslma acolhIda qlle teve o I no Lucio aquela sociedade, aoD'radecendo a c,)operação da mes ma
t não tomou medidas e�peciai3 de tiro numero 518 c com consulto-nosso reaa 01.'.

ao grandi0so concurso. -

Ilmerg!lncia, embora tenha-se apa- rio á rua Rodrigo Silva numero!Falou em seguida o sr. Albano Luci€) que, com grande elo. ::-elhado para enfrentar qualquer 18, 2' aadar, apartamento
quencia agradecia as palavras proferidas pelQ nosso representante situação. Limitou"se a suspender mer,) 4,

Em seguida foi oferecido bebidas discursando Q sr. José provisoriamente as rerneSSl9 para Ao ser surpreendido em fl!ilCaíres, Pinto, pai do recem-eleita; agradecendo a eleição de sua fi-
a manutenção de estranjeiros no grante pelas autoridades, o cllrarf'.

A direção deste jornal delegou poderes ao nosso distinto I
Iha, bem como_ o� srs. Raimundo Bridon e Albano Lucio, agradecen- esterior e atendendo as necessida- deiro atendia a quinze clientes

conterraneo e presado confrade sr. Arnaldo Napoli para promover
do a presença, da Imprensa.

.. _ des dos estranjeiros que queiram inclusive diversas senhoras. De
o pleit0 da mais béla jovem elo municipio de Araranguá. r

«A Gaze.ta", agraciece des��neclda a _valIosa colaboraçao do
se repatriar. acôrdo com uma tabela apreen'

-O diretor, de «A Gazeta» está em entendimentos com
Clube 6 de JaneIro bem como a otIma acolhIda que teve nosso re- A suspensãcr da compra de dida no consultorio, o «dr.» Fa·

os dirigentes dos Clubes de Laguna, Tubarão, São José, Palhoça, presentante. marcos compensação não tem li- rias de Castro cobrava os seguin-
Biguassú e Tijucas para a escolha das jovens que representarão gação com aI! ocorrenci".s e sim tei! preços pelas consultas: primei-
aqueles municipios. Ao encerrarmos esta nota cabe-nos o dever de agr�decer com um objetivo de interesse ge- ra, 30$000, segunda 20$000 e

aos nossos ilustres confrades do «Diario da :;Tarde», especialmente ral. terceira 10$000. ,'-:
ao seu brilhante diretor nosso distinto colega Nunes Varela, pela �_���.�._���OD�i_��"'�""�_!!,:'�!��.������������������I

carid idataS forma de coruo vem auxiliando a campanha em pr6l da «mais linda
ca tarinense».

Mostram assim os confrades do «Diario da Tarde> uma

Diversas casas comerciais iá se prontificaram a ofertar as compreensão nitida do que representa êsse certamen, que têm por
béIas jovens com custosos presentes, fim realçar a mulher catarinense, na grande parada de beleza a

Assim é que A MODELAR, o paraizo nas modas; CASA I realizar-se no Rio de Janeiro, sob o patrecinio dos «Diarios Asso
TRES IRMAOS, o Palacio das Sedas; a CASA JOHGE SALUM, ciados» e «Radio Tupí.
o estabelecimento que possue variadíssima e béla pádronagem de I--------�-----.

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

sedas; a conceitua�a CASA ALEXANDHE �ALl)M e � acreditada Dr� gOSm:P�INA SCHWEIDSONJOA.L.HERIA BOETTCER der.alI!
o seu apoIO ao

gl'andlO.So c.erta-l
u. J L = I

meu dirigido, neste Estade, pela «A Gazeta»,

II����'��O�D�Vg���-:�:���:�:aE'r�iz�,�1 (ESpeeialist::;;;:;=:ode
Senhoras

I-=���������ie�:�� _ HORARBi)�::S��l:�eá:�:��t: ::. 5 horas

_._-_.__ ._�---------.---'---------,-----, -- -------'
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A Doze"

1E�eita pt1}R� iM!n8E3.imJi(Í�mlEi�e eie VO[t@§'!' .a g[Oacio ..

§� geuboli."hdn8 Ada liB'iiH@melm@

Vencell1l9 p@i!� 1m!i<l!lllimHl.°m® abs@hutfm de V{Ilíos,
gentU S�ímnJ.®lrh.>�lil� &§ee.llidih.ll3 Santos

Premios
5>

as

Agradecimento NOSSA', VIDA
"Rospital Santa Isabel de ,\,NIVEl��AnIOs
Blumtnau Dr. A�fredo

Hoess MURILO SILVA

o interessante 'garôto Murilo,
Iilho do nosso prezado conterra
neo sr. Manoel Born da Silva,
esforçado empregado da Casa
Hoepcke S. A faz anos hoje.

O travesso menino receberá
hoje muitos abraços dos seus

amiguinhos.
Fazem anos hoje:

"h '._,
'

DR. FREITAS MELRO

Vindo de Blumenau Ühl�g(lU li

Florianopolis o ilustre e pl'ovecto
advogado sr. dr. Freitas Melro.

stock de ouro

dos Estados
Unidos

GUSTAVO STA\fM
A capital catarinense ho�peda

desde ônL�m o ilu9tre e acatado
financista sr. Gustavo Stamm,
gerente da conceituada Empreza
Força e Lllz Santa Gatl:irina con·

cessionario dos
. serviços de Blu-

NOVA YORK, 3 - A rf'vista menau.
mensal do Federal Reserve Bank.
de Nova York, consigna que os Está ne3ta cidade o sr. dr.
stocks ouro dos Estados Unidos José Acacio Moreira Filho, a Ivo"
aumentaram 600 milhões de do· gado eru Joinvile. ","
lares durante o mês de setembro
último.

O total dos stocks de ouro da
União elAvou-3e assim a mais de
13,700.000,000 de dolares,

DR. DJALM<\. MOELLM-\NN
De sua viagem a Capital da

Rflpublica regressou o abalisado
clinico sr. dr. Djalma MoelImann.

ENFÊRIUQS

inter-
Foi submetido a melindro33 in

tervenção cirurgica. no Hospital
de Caridade, o nosso prezado
conterraneo sr. Moacir Fernandes
sargento da Força púhlioJa.

situação
nacional e as 'OS ...

cilações cambiais
·�-�----------- • w,

Quando atendia a

senhora �

NÇÃO:r

VEN DE SE a melhor e confortave1 proprk• dade do munkipio de São Joslf.
dentro da cidade com acopomilções para numerosa família de tra
tamento, fuujos para o mar com magnifica praia de banho. agua
encanada, garage para 4 lutomo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvores

frutíferas. e outras dependendas, e servida pelas linhas de onibus
de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. IPara vê! , tratar, ,om o proptid.,ío, •• mesma. Carlos No

IiPoeta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




