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Como os etíopes

combatecontam um

em Makalé
-0-

ADIS-Af3ABA, 7 - Segundo um comunicado distribuido
governo, o combate em Makalé teria se travado da seguintepelo

A CURIOSIDADE
,

ABEXIM
ADIS ABABA, 5- A decí-

DJIBOUTI, 7--Consolidan- são tomada pelo comité dos
do todas as suas linhas, os 18 de outorgar mandado á
italianos preparam para hoje, França e a Inglaterra para que
a investida contra Makalé procurem uma formula de
sendo o proximo objetivo vi- conciliacão e de paz que po
sado o percurso até Dessie, nha termo ao conflito, foi

aqui bem recebida.

MAKALE' SERIA INVES-
TIDA HOJE

.

AS REPRESA'LIAS ITA
LIANAS

ROMA, 7 - Entraram hoje
em vigor os decretos do gover
no italiano contra as sanções
aplicadas pela Liga das Nações
co::tra a Italia.

Foi estabelecida a mais seve

ra vigilancia na exportação de
valores. sendo todas as cartas re

gistradas abatas na presença do
emissor antes de serem despacha
das. O novo preço do petróleo
que começou a vigorar desde ôn

lem eleva o galão deste com

bustivel ao duplo do preço a

tual.

O COMUNICADO
ITALIANO

ROMA, 7 -É o seguinte o

comunicado oficial italiano de ôn

tem;

"O general De Bono, informa
que a penetração das nossas for

ças avançadas continuam em toda
a frente de batalha.

Na região de Danakil, as nos

sas patrulhas passaram além de
Gabalo, continuando o seu avanço
na direção de Dato e que um cor

po do exército ocupou Agula, en
viando patrulhas ao sul de Aula
le. O corpo de exército nativo
avançou ao longo do vale do rio
Salde. O segundo corpo de exér

cito, completa presentemente a

ocupação das legiões de Adiabo
e Sc\ere.

As nossas tropas têm sido re

cebidas pelas populações com ma

nifestações de submissão.
No setor da Somalilandia as

nossas tropas continuam sua ação
e na Provincia de Ogaden, a avia

ção levou a efeito amplos vôos de
reconhec.imentos estratégicos. n

UM CILADA DOS
ETI'OPES

ADIS ABABA, 7 - Foi ofi�
cialmente anunciado que dez sol
dados de um forte destacamen
to italiano de reconhecimento fo'
ram morto6 em Makalé, na oca

sião em que os etiopes desfecha
ram de Sl!rpreza um ataque no

turno.

O destacamento e;n apreço en

trou, ôntem, na cidade ás ul
timas horas do dia, sem ter en

cuntrado resistencia, mas foi re

pe'ido para as suas linhas.

\.

VINGANDO A DESER
ÇAO DE GUSGA

ROMA, 7- O correspon
dente do Popolo di 1?,oma co

municou "que certos homens
armados" levaram para Adua
a informação de que, em re

presalia á deserção do ras

Gusga, os etíopes massacra
ram 4 mil crianças e duas
mil mulheres, por pertence
rem às familias dos soldados
que acompanharam Gusga.

O 50 ANIVERSARIO DA

COROAÇÃO
ADIS ABABA, 5 - A

Abissinia celebrou ôntem, o quin
to aniversario da coroação do
Neglts Hailé Salassié I. o vence

dor d" tribu de judá.
Reélli�aram-se em todo o país

demonstrações de regosijo. Os
imperadores assistiram missa, pe
la manhã, na basilica de S. Jor
ge, celebrada pelo chefe da
igreja copta.

su G i'"rrC!'p;g mr=ETP'5 �,t

UM GOLPE DE ESTADO BELC,}:,E;XEMPLO �DE PA�
NA FRANÇA

'
,

1'f'{IOTISMO
PARIS, 7 - Crescem cada ROMA, 7 - Mil e qui-

vez mais os temores de que em nhentos doentes internados no Sa
breve se verifique um golpe de natorio Floriani, onde são trata

Estado, pois as moções apresen- dos os tuberculosos, enviaram
tadas na Assembléia Departa- uma petição ao respetivo diretor,
mental, por elementos semi-lacis- professor Eugenio Mareli, solici
tas, invocando a lei de 1872 e tendo que êles, doentes interna
as disposições para a de lesa do dos, possam participar �a luta
regime, se este [ôr ameaçado, contra as sanções, não se ali
indicam que isso ocorrerá de um rnentando com carne, nos dias
momento para outro. designados pela lei.

Sem quaisquer ligações politicas.

A FROTA AÉREA INGLÊ- «E' a Companhia da Luz que transpõe os umbrais desta Assembléia, para,
SA NO EGITO entrincheirada na bancada da minoria, fazer a defêsa dos seus supostos direitos e a1-

ALEXAND�IA, 7-Sabe' vejar a dignidade do honrado e probo juiz d� I a' ,Vara da Capital.
se de fonte autorizada que se en- E' contra isso que me revolto, contra ISSO e que protesto».
contram atualmente concentrados Palavras do deputado Ivens de Araujo, lider da maioria, em resposta ao dis-

no� aeródromos do �gito, 1.500 curso do sr. Plácido Olímpio, na sessão de ôntem, na Assembléia Legislativa.
aviões de bombardeio, caça e ob-
servação da armada britânica, Oconstituindo a maior frota aérea
de combate até hoje e luipada pe
la Inglaterra.

EM TEMPO DE GUERRA .. ,

ADIS ABABA, 7-Foi des
mentida oficialmente a noticia de
um atentado por Lomba, no Pa
lacio Imperial. Dizia esse boato
que a guarda descobrira uma

bomba, numa dependencia de Pa
lacio e que o petardo fôra ali
colocado por um negro america
no, que havia sido prêso pouco
depois.
O SULTÃO DE AUSSA
QUER RENDER-SE
ROMA. 7 - Uma mensa

gem de Asmara, ainda não con

firmada oficialmente, declara qu�
Mohamed labia, sultão da regi
ão de Aussa, oferece a sua ren

dição aos exerci tos italianos.
juntament� com 20.000 soldados.

A imposição

A voz' DO POVO

manen a:

Os italianos desceram sobre Makalé, procedente de Adi
gret, encontrando a cidade dese� e se preparavam para fortale
cer a situação, afim de manterem a posição até a chegada do gros
so das tropas, quand , os etíopes apareceram de surpresa, á noite.

0:\ abexins espéram que o grosso das forças italianas se

aproxime amanhã, de l\1akalé, a qual é presentemente um mar de
lama, em consequencia das últimas chuvas caídas inesperadamente
na semana passada.

O mesmo comunicado diz que os etíopes permitirão que os

italianos tomem Makal�, mas insinúa que, por todas as probabili
dades, haverà logo em seguida, um vigoroso contra-ataque dos na

tivos.
ANO III
Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

Florianopolis] Quinta-feira,
Redator-chefe MARli N HO CALLADO JOR

7 de Novembro de 1935 I NUMEHO 360

A minha revolta
e o meu protesto

-

ovamente Onibusn inCeildiado
����������������,����
agitado pelas greves

Um' oficial bra
si lei ro

para a guerra da
Afrtca
0-'.

RIO, 7 -Acaba dp. ser esco-

lhido o tenente-coronel Ajalmar
Vieira Mascarenhas, que vem de
terminar o estagio que vinha fa
zendo na aeronáutica Irancêsa pa'

S. SALVADOR, 7 -- De- ra acompanhar, �s o�er�ções de

I 'v todo os Iun- guerra do exercito Italiano na
c araram-se em gre e

I Abi
..

bend Ih d. .

d B c pl iteando O' issirua, ca endo- e estu ar em
clonanos e an o e

.

.

t . t de salarios: a particular os progressos e a ehca-
segulD 1::. aumen o ,.

d
.

dpreeidencia do Instituto dos Ban- era a Importante arma e com-

.

J di V I bate.
canos para o sr. uran m e 0-

,.

so e a reintegração do bancario . � escolh� ?o brIlhante aViador

Alfredo Urfia, em seu lugar no
nllhtar p.atnclO, resultou de ��a

D k f L d conferencia ha vida entre o mmls-
Qan o on on.

d G I J GOs grévistas vêm se mantendo tro a uena, genera oão 0-

, d d o movl'mento de mes, o chefe do Estado-Maior,em or em, sen o

f l10eneral Pantaleão Pessôa, e o di�caráter paci ico.
retar da Aviação Militar, general
Coelho Neto, em atençãD ii lem
brança apresentada ao titular da
pasta da Guerra pelo seu wlega
ja �asta do Exterior, sr. Macedo

Brasil

Na Paraíba

Na Baía

TERIA SIDO TOMADA
MAKALE'�

RO\1A,7 - A despeito das
noticias pT?cedentes de Adi� ��a- JoAO PESSOA, 7 _ Ir-
ba, uma informação semi-oficial t't I

.

H.
. rompeu nes a capi a um movi-

procedente de ausiem forneCI-I ' .

O
.

d
...

I'
. mento grevista. ,s operanos em

a aos Jornais ita ianos ao meio- .

'1 d
di d di construção CIVI, os emprega os
la e ontem, IZ que as pa- fábri d

.

t I. em a ncas e cigarros e as e e-
trulhas avançadas penmsulares cbe-

f' d id d b d, M k I" 23 h omstas a CI a e li an onaram o

garam a a a e as oras
b I

. .

d d
dA do sid b tra a ho eXIgm o aumento e sa-
e ante-ontem ten o SI o em re- . .,.

d h d
bid I I I I lario e diminuição e oras, e ser-

ce I as pt: a popu ação oca. .

O f
..

d G tViÇO. S errovianos a rea

Western participam parcialmente
da parede.
A policia tomou enérgicas pro

videncias.

da Inglaterra Conflito na E.

LONDRES 7 N
.

d
.. . A

t á
de BelasArtes

,
- a reunIão o mlnIsteno on em

noite realizada, para tratar da situação militar naval do
Mediterrâneo, foi ventilada a possibilidade de fazer re

gressar um ou dois «dreadnoughts» para ali enviados em

outubro, uma vez que o sr. Mussolini concorde em retirar
da Libia mais alguns contingentes.

Prevaleceu, entretanto, o criterio de que, antes
que seja retirado qualquer couraçado 'ou cruzador do Me
diterrâneo, o gabinete de Londres reiterará a necessidade
da imprensa e das estações de rádio fascistas cessarem a

propaganda anti-britânica.

-. �

RIO, 7 - A Federação Bra
sileira das Bancarios tclegráfoll ao
Sindicato dos Bancarios da Baía,
apoiando decididamente o movi
meato grevista, e as reivindica
ções pleiteadas.

30ares.

RIO, 7-As ocorrencias desa
gradaveis que estavam se regis
trando na Esccla de Belas Artes,
culminaram ontem, com um con

flito entre alunos, seguido de con

denaveis depledações.
Ciente de fáto, o diretor da

Universidade, sr. Leitão da Cu
nha, determinou o fechamento da
escola até Q fim do corrente mês.

RIO, 7 - Nos meios autori-
zados fala-se gue a comissão de DesviavaReajustamento do funcionarias
chegou ás seguintes conclusões: da verba H,naterial"
a) - Reajustar, a partir de

janeiro de 1936, os vencimentos RIO, 7- O procurador cri
dos funcionarios civis que perce- aiinal da Republica apresentou
bem menos de dois contos de réis I denuncia contra o sr. João Pedro
:nensalmente: I de Carnlho VIeira, ex· funciona.-
b)-Prosseguir em seu estudos rio da secretaria do antigo sena

quanto aos funcionarias de

venci-j
do, por desvio da verba destina

mentos superiores, os quais no da ao material dessa o.:asa do par-
momel\to Ilão seriam alteradQs. lanento nacional. '

Hoje pela manhã, pre isamen
te ás 11,30 horas, um dos ôni
bus da Empreza Trindadens�, n.

224 A, e, que fazia a linha Ca
pital - Trindade, quando subia
á Praça 15, defronte a Delega
cia Fi scal, '\ iu-se com o motor

envolto em chamas. O fogo ir

rompeu do carburador, tendo as

chamas atingido grande parte do
motor. Dado as providencias ra

pidas do chauffeur Odorico, o

fogo foi extinto rapidamente, sem

maiores danos.
Não houve feridos a regi Irar.

-- :--or, .............�

A vitória a���·
mã noMemel
MEMEL, 7-0 diretorio de

vlemel, composto quási que só
mente de elementos lituanos, aca

ba de pedir ma d .m'ssão coleti
va. O ex-presidente do diretorio
Bruvelaitis foi designado para tra

tar dos negocios do drretorio até
a constituição de outro. A demis
são coletiva foi motivada pela vi
tória esmagadora da lista unica
alemã nas ultimas eleições, reunin
do 29 cadeiras de 34 exi�tentes.

Espera-se que o novo diretoria
se á composto dos elementos ale
mães e lituanos dt' at.:ôrdo com

o resultado das eleições.

o aumenta
do funcionalismo

Pequenas
�··�otas

Deram entrada ôntem na por
taria da Dirétoria do Interior e

Justiça os seguintes recu erimeno :

-de Carlos Otaviano Seárá,
pedindo reintegração no posto de
agente de terras, em séde em

Chapecó, de acôrdo co n o dt.·

�reto fiO 65 de lO de agosto IH
timo.

-de José Mota, pedindo reinte
gração no posto de agente fis
:::al das -rendas)staduais em Cres
ciuma.

-de JOl0,Pedw, Carreirão pedn
'o melhoras de vencimentos por
ser porteiro-continuo da Secreta
ria do Interior c Justiça.
-de José de Souza Lima, 20
tte. da Força Publica, ped.n Ic
lhe dar por certidão o teôr das
petições que pedia contagem e'e
tempo, datado de 30-4-33.
Outro dirigido ao sr. governader
pedindo promoção por antiguida
de e outro pedindo reconsidera
ção de um despacho de lO de
outubro último.

o primeiro embar
que de carnes COh

geladas

PORTO ALEGRE, 7 _
Chegou ao Rio Grande o vapor
«Áugustus> , que transportará para
a Ítalia 217 toneladas de carne

congelada, com que se iniciará o

carregamento desse produto, em

virtude da última venda ao go
verno 'tlliano pelos frigor fi .os bra
sileiros num total de 22 mil tone
ladas de carne, que é o mau.r

fornecimento até hoje feito pela
América do Sul.

Aden será
UMA BASE NAVAL

ADEN, 7 - Em virtude de'
estar sendo fortificado o porto d:'!
Massaua. na Eritréa, os circulos
autorizados são de parecer que a

Gran-Bretanha transformará Aden
numa base naval permanente, cons
truindo aqui uma série de fortifi
cações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iindo edificio cio Mercado
Peixe e da Carne
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A GAZETA Florlanopolls 7-11-193.">

um.

Visitando do

de ! í

Além disso, possúe aquela bela cidade um bem [eto ce

mitério, situado magnificamente, distando do centro da cidade 2

quilornetrcs, importando á PrefÚura sessenta contos de réis, Foram
construica: ta nbem dr as ótimas [ntendencias, nos distritos de Penha e

'Ilhota, num valor de cincoenta contos de réis, empreendimentos es

tes c;ue vieram ao encontro das necessidades dos moradores do iate-

Montava em 651 :236$860 a Divida P ,

d M
'

r assi va o uni-
c pIO em 1930.

A amortização dessa divida procedeu-se da forma que se-

gre:

Àtendendc ao gé'nt;j convite do
operoso .:! intel;gent-e r.)J iPí";,'+ -!Jo}'
do mumcipio de hjaí sr. Arno
Bau�I, Vi itamos hoje o belo ed ft
cio em que está instalado o merca

do de peixe e carn�,

IIlC(p.vcLnt.nte é uma obra
ut.lissvu i, 'Ujil. contrução muito

1 " ••

ena:: c<.e a atu= I 1 '1 mni-tr '.ção.
J) r, t I

�. 1
t' r H ns

DIVIDA PASSIVA

Alemanha quer a paI
Exercício de 1931: - 120:210$720.
Exerciciode 1932:-107:984$990.
Exercicio de 1933:-- 41 :700$000.
Exercicio de 1934:- 37:651 $300.
A_ �erba consignada e.m lei para amortização no tXc'rC1ClO

corrente fOl fIxado em 30:500;;'000, perfazendo aS;;lf) a ai ,00n 'zPç 10

d� 337:957$010.
pondo ( ")

_ í:t d '-' Ill'"

meato, o ref ode êrJ te;'0 embeleza
um aprazivel r, can.o que sempre
esteve de.curado pelos r atros prt.. -

feitos.
Ao lado, um lindo jardim dá

verdadeiro encanto áque]e logradou-
ro

SR. ARNO BI-\UCR

O peixe :' a carne eram v-r.didcs prefeito de Itajaí

Inum anti-hi';;c:::C0 g�IP.ã0 -le mac!.:irH, coberto de telhas furadas: o

que pícpHc'onaVil pessur a mf.!re�'âo. .

GLçai á atividid- P o zê.o do chefe da ed�lidad.:! :tajaícn-'
se � ;JUeLi ? --6, JeTc1

� t� ,],: �l tá dotada de U TI magnil.co
prédio. onde a c .rne e o ;} .x« são -x postos á venda C')"TI to.Íos 03

r, ,d,.� l1í6i "I�; ';dl V"G LI; dando, asstm, a saú Íe da povo. Com
a ,:0 L c'ç.:io J esse a!15:::1O da população d� Itajlí, fica'll o, itajaí-
ed.: " a d �VGr mais esse mest.mavel serviço ao sr. Arno 8auer. q'Je,

.

d 111 do a03 muitos outros j ri prestados, O tom 1'11 m erecedor di! e-ti
rn.s e de, gratidão do seu povo, que sabe bem cornpreend -r o quanto
lhe deve r-ela extrema dedicação, operosidade, cornpetencia e zêlo.

Felizrnente até os elementos politico' ad versa -ias são os pri
m-:í :iS a :,pregoâíem a honestidade, criterio e inf<lti� \ v(-! ti abalho do
c I , .6.1)1[; P.auer, Da edilidade de Ítajai,

O conlortavel edificio do ,Mercado do Peixe '" d", Cam:;,
dispõe de elegantes e úteis Inst'ibções, sendo o pavim ento super or
destinado ao dormitório dos pescadores, que vem de looge vender o

produto do seu insano iabôr.
Ladrilhado até a altura de dois metros, serv:ck co:n abL,l'

dancia de água, facilitando, por di v, rsos meios, a limpeza geral,
apresenta interioi T.ente, o referid::> dificio, que custou 80 conto5 d,:!
réis, lindo aspecto.

Pos5ue ainda o M ;rcado írr �preenSlvelS inst'3Iaçõcs sa

nitarias.

Pe'o exposto ev;Jenua'se cu, C> mo.rt-nil �
.. ,1 •. 1"

passiva do município é de réis- 323:279$850.

HIGIE\JE E ASSISTENCIA PU'BLICA

ADOLF HITLER O «Fuehrer» alemão

.

Para solucionar em parte tão mé.g'10 p;'obL�md lazrx-se ne
cessarro que os servrços ele Híglene fossem orientado, por um médi
co, �azão porque, no corrente exercicio, foi nomeado rara d:rígir os

f �erVlçl).S em apre�o, dando ta.ubern cons-iltas graris nesta I }rdeitllra
o sr. dr. Ivo Steln Ferreira,

[ Para as. �espf sas oriundas dos serviços mencionados foi para
o corrente exercrcio consignada a quaotia de Rs. 20:440$000,

Quarto das instalações sanitaria:,:--comprtmento 2,90 por

�, IOde largura com 2,60 de aliura. Tem um vV. C. um mie'to
no e um chuveiro.

2' Pavimeflto: -Dormitorio: 8,50 de comprimento liorde largura com 3 rr-etros de altura 1 2 beliches.
Cosinha:-comprimento 3,35 por 2,8.5 de largura com 3

de altura, tem um fogão económico.
Ql1�rto elestinc:du:·- á escritorio do Zeladol: comori ento

por 2,30 de largura, com 2,60 de altura.
.

Quarto dormitodo do Zelador: comprimento 4,50 por3,1 O de largura com 3 metros de altura. I

Quarto do almo:xa!'ifadv; comprimento 4,50 por 3,10 de
Iarguf:l com 3,20 nc altura.

Quarto da escada:-comprimento 3,10 por 210 de lnacu
ra com 3 meto de alt. A escada de acesso ao 2' pavimento pa�sa
por 2 quartos d(j ediFicio.

I Quarto do leservatorio de agua: j, IOde comprimento por2,30 de largura, com 3 metros de altu!a.
.

'kha-se munido de um tanque de agua.

DEPUTADO FRANCISCO DE ALMEIDAO atual momento europeu tem trazido a muitos
paizes uma situação aflWva, dada as circunstancias espe-

Itajaí e o seu fO�O. muito tem ciais do m�vime�to It�l?-Etíop�. ',,, I
Itajaí ineg�velmente dev� relevantes e ineftímaveis servlsos

lucrado com a admllllstração do� Ma�, m�Sl'!lO a::,slm, f�hzmente, a�nda encvnt�amos a) deput.:tclo FrancIsco de AlmeIda, representante liberal do Valle
sr. Arno Bauer. I

homens de governo, como HItler, que sOI.TI,ente ueseJam a de Itajaí na Assei! bléia Legislativa e político prestigioso.
Osaplausosá iniciatívado atuai paz, essa paz absoluta que traz a tranqUIlidade dos po- Leal, honrildo e inteligente o deputad) Francisco de AI-

aduJin'stradcr constrJi ,do o Mer- vos. cDf'ida, pertence tambem ao Diretór:o Central do Partido Liberal
cado do Peixe e Carne, são unâ· O mundo já atravessa Uma gu?rra, guerra essa que Catarineme.
nimes, estando a popula'io mtisfei- tem depauperado os elem ;ntos vivos das patrias que são

tissim? os operarias que colaboram nas diversas fermas para o

O problema edu:acional tem progresso do mundo: essa crise é a do trabalho, que muito

merrcido muita atenção por parte
tem preocupa'io os govêrnos e muitos ainda não conse

do sr. Arno Bauer. guiram solucionar esse terrivel flagelo, que ameaça a fa

De acôrdo com o programa milia, trazendo em conseq uencia a fom�, a descrença, t)

traçado pelo atl1'l1 hefe-tJ sr. d!2sespero, e os seus comp'ementos funestos, a falta de C3-

Arno Bauer, novas es::o!a� serão rater, O crime, a ruína completa.
creadas [:0 próximo ano, seg' nelo 1

A Alem.a�ha tem, e3tud;:Jdo COI,!!. carinho todos esses

os recenseamentos já efetuados. J
problemas SOCiais, e dai o forte e deCISIVo combate a guer

Tambem o Governo do Es- ra.

tado tenciona abrir novos estabe- A Alemanha quer a paz!
DEP. �Rt\NCISCO DE ALMEIDA lecimentos em Itajaí, e crear Es-

..

Hitler em seu ultim) discurso assim se expressa,
colas Reunidas em Fazenda:! Ilhota, dado o grande número de patriotIcamente.

. .

crianças em idode escolar que não poderão se rr.atricular nas escolas
,.

«A �le�anha. qu�r. a paz em Virtude das suas, mals

daqueias localidades. Intimas CO!1VICçOes .

filosofIcas. Quer tambem em Virtude

E, assim, It<:jaí continuará na vanguarda, na campanha con-
do conheclm�nto, Simples e elementar, de q11e ne,n�L1l11a

tra o analfabetismo. guerra poderia fazer des::tparecer as causas essenCIaIS da

!tajaí, para controlar e fis::alizar o trabalho educacional, miséria q�e reina.atualmen.te, �a Europa, mas sim apenas

tem a Ins};h toria E�c()lar Municipal, creada em 1932 pelo então agravar ainda maIs ess� ml�erIa. A Alemanha atual tem_na
?rdt:Íto sr. Albeito Pedro \Verner, que durante o seu governo fez �ua frente o trabalho g;gan[esco �,e reparar as suas le�?es
instalar 10 escolas no interior. mternas. Nenhu.m dos nossos projetos de natureza pJsltIva

Em 1934, de a.côrdo com as necessidndes oriund s do pode estar realizado antes de 10 a 20 anos. Nenhuma das

meio em que funcionam as escolas mu-icipais, foi modificado o pro- tarefa� de ordem ideal que nos impuzemos, poderá e.st.a�
grama de ensino, assim como em 1932, o metódo de promoção conclUI da antes de 50 ou talvez mesmo de 100 anos. Imclel

dos alunos. outróra a Revolução Nacional-Socialista pela creação do

As escolas mumClpalS são regidas por 9 comp!e:nentaristas, movimento donde ela saiu e, desde essa data, tenho dirigi-
27 profCfSOmg com exame de habilitação e 2 adjuntos; tambem do a ação. Sei que todos nós veremos apenas o primeilo
com exarl1e.

inicio desta vasta evolução renovadora.'? Que poderei eu
Dt.'rante o perÍ0do de cinco anos, de 1930 para cá, o desejar mais çue tranquilidade e paz? Se se disser porém

Municioio fez prodigil's. qfle este é apenas o desejo do Govêrno, eu responderei; a
•

1\ sm: cliv; da p:miva, t"'ontada mais ou menos em Sélscen- essa objeção:
tos corb$ de nh. U amortizada em SOoIo, isto é, em cêrca de Basta que os chefes e os governos queiram a paz,

trezentOf> contos de réis, cuja operação já é bastante para registrllf porque os Povos, por si, nur:ca desejaram a guerra.

com letras de ouro os nomes dos seus dirigentts revoluncionarios. A Alemanha necessita da paz e quer a guerra»

-0-
MERCADO DO I )f.IXE E DE CARNE

Damos a segu!r a de�crimínação dos r.omfJartimentos do
Mercado do Peixe com respectivas dimensões e seus fins:

10. Pavimento: - Sala destinada à venda de pescado e
carne verde, comprimento 27,SO por 8,12 metros de Iar�ura com

5,45 de altura.
.

Destmada a venda do Pe<cado: comprimento 19,98 me
tros por 8,12 de largura, com 5,45 de altur'!. C0m 12 taboleiros
para expôr o pescado, medindo cada 3,05. Balcão de marmore.
Com 16 gavetas. Os taboleiros são divididos ao meIO, no seu com

partimento.
Destinado· á venda de C<l,rne verde: dois compartimentos

em cada lado da sala acima, medindo 3,76 de comprimento por
4,06 de Iargu-a, com 3 cavaletes de madeira cada um para pendurar a carne. Bcllcão de marmore. Nesta sala principal existem
3 p�rtas de ace:Í>o peJa frente do. edificio, isto é, para a frente
?O no. Com 6 Janelas em toda a sala, seüdo todas as portas e

Ja�elas de ferro. Hall de acesw ao trapic�e com 3,75 de com

pnmento por 2,90 de largura com 5,45 de altura.
Quarto destinãdo ao frigorífico: r.omprimento 3 80 por2,55 de largura com 2 m�tros de altura,

'

1o. Quarto da Escada- 2,70 de com,)rimento por 2 me
tros de largura, com 2,60 de altura. Nefte qua:to acha-se InS
talada a bomba de abastecimento de agua.

----����---------------

Religião CAPE' BOM 50' �O
JAVA

Praça 1 5 de Novembro
./Infanjo Pase/zoa'

C00JGREGAÇÃO DO
BOM CONSELHO

No domingo próximo os

Congregados farão sua Co
munhão mensal na Catedral,

I na missa das 6 horas.

Salão "Commercialn
R. Conse1h.eíro Mafra. 9 (Ed. Mercad')
Barbeiro e Cabelleleiro

Lauro Mendes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Prefeitura municipal õe Porto União
ESTACO OE SANTA CATARINA

A N o D E
- ,

19:3 S"

Balancete Semestral
Den'1onstração da RECEITA ORÇAMENTARIA Corresponde!âte ao 11 semestre de 1935

EXERCICIO D E 1935

VERBAS
A R R E C

IA
D A D A ,1__p_O_R_A_R_R,_EC_A_D_A_R__

Parcial ", Total Parcial I Total

ORÇADA
-----

Parcial I Total

RENDA TRIBUTARIA

1 - Industria e Profissões
2-Aferiçõo de pesos e medidas
3-Imposto Predial da Cidade e Valões
4-Idem sobre veículos e placas
5-Idem sobre gado abatido
6-Idem testada ,

8- Idem territorial urbano
8-Licenças diversas
9-Imposto sobre fumos e bebidas

1 O-Taxa Sanitaria (H.�moção de lixo)
11- lrnposto sobre terrenos pósse não edificada
12- Emolumentos e rendas não lançadas
13 - Taxa de policiamento

RENDA PATRIMONIAL

I -Fôro e Laudemios
2- Cemitério

RENDA EVENTUAL

40:000$000 16:009$000 3:778$250
2:000$000 1 :066$000 470$000

" 40:000$000 15:970$150 5: 192$700
16:000$000 8:919$000 .

1 :783$000
7:500$000 2:)23$000 3:200$000

20:000$000 7:877$506 1 _.-

5:000$000 - -

3:500$000 2:000$000 -

2:500$000 962$000 -

7:000$000 ' 3:744$000 -

2:000$000 17$000 -

2:500$000 1 :890$000 -

17:000$000 156:000$000 7:883$266 6B:860$922 - 14:423$950

1
10:000$000 8:325$550

'

1 :586$140
1 :000$000 11 :000$000 532$8001 8:858$350 - 1 :586$140

J -Multas por infração
2-Multas por móra de pagamentos
3 - Renda não especificada
4-Cobrança da divida ativa

500$000 482$000 -

2:000$000 1:975$973 -

500$000 844$000 -

40:00U$000 43:000$000 17 :231 $1 <lo 20:533$163 - -

TOTAIS 219:000$000 98:252$435 16:010$0�O

Prefeitura Municipal c'e Porto União, "'em :30 de JUNHO
�

de"1935
VISTO

HELLMUTH MULLER
Prefeito

LUIZ MACHADO BALSTER
Tesoureiro

Compraepara vos conenv- VENDE�SE a quinta casa pessôa. Tratar com o pro- O rigorosissirno e inexcedí-
cer o, formidavel e economi- da Villa Affonso Mi- prietario Pedro Cardoso. Irradiação vel aparelhamento de co·n-
co SABÃO INDIO. cholet, no districto João t I d L b t·�••GOG .o------.,�••••eOG da Alen..a- ro e RAUL LErréa orlos

I I nha Analise prévia de toda materia prima, fabricada

i 5 d e- Novemb ro I
ou comÀ�aa��'e de toda partida acabada de fazer para ve-

• I'� A estação alemã DJA, onda rific�ção das preparações rigorosamente exátas das subs-
� 31 38

.

di h tancias,
� ,

, ms., Irra Iara aman ã o .. . _ . _

• • programa abaixo, para a Ameri- . .

Prova de atoxidex, pela :nJeçao ou I�gest�o por
• C O L O S S A L S O R T E I O • ca do Sul. annnais, �companhando-se a açao farrnacodlnamlca, de

• G A's 23,15' corresponde às cada partida.
.

3,15 hs. no Rio de Janeiro e. Prova de co�stancla do PH, por métodos electomé-
7 15 às 11 15 hs ncos, de cada partida.

,,

23.00 Ánuncio' DJA (alemão, Prova de esterelidade .bacteriologica por semeadu-

português). Canção popular alemã; tras e culturas de cada partida.
,

23.05 Radio feminino: Lendas e
VARIOS DEPARTAMENTOS TECNICOS ESPECIALISA

canções alegres elogiando mt.lhe- DOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS DE

res excelentes; 23.35' Noticias so-
CONTROLE.

bre a economia alemã; 23.4.0 En- •••-�--••I.�.O.�----."
tremeio; 23.45 Ultimas .nóticias ., "
(�� alemão); 2�.OO Concerto sin�. U It·1mas ed I-ÇO-es da' .,
I tônico: Introdução da opera Eg-
�' nlOnl de Beethoven; concerto de Livraria do Globo
�_ piano Nr. 5 em mi-maior de Bee-

thoven; I. sinfonia em bdur de RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN -

Schumann; Solista: Professot Fritz TR4L DE ALBERTO ENTRES
Hans Rehbold, piano. Dirigente: ., •Werner Richter-Reichhelm; 1.15 ., Cléopatra-por Oskar von Wertheimer 0.,Ultimas noticias (em português); Ó A vida de Joana D'are-por Erico Verissimo •1.30 Cantilenas para embalar,' • Anchieta-por diversos autores •
Canta: I10na Halden; 1.45 Eco- '. O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz •
nomia alemã. Fala Karl Emil G Amaral •Weiss; 2.00 Musica ligeira popu� II Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e •

Exige apenas a contribuição de
Íar; 2.15 E'co da Alemanha; e Nelly R. Carvalho fi" d· • 2.30 Mmi�a da época do roco- Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio• I$OOO Pa ra ca a sorte Ias • có. Cooperadores: Canta: Hannele Hervé

G O Frank, Johannes Steinweg toca Vocabulario Sul Rio-Grandense+sxn Luiz Carlso
O Habllítal-vcs l lnscrevel-ves l

ã violão e Fritz Kieselbach piano; de Moraes
� I • 3.00 Ultimas noticias (em ale- A Invasão de São Borja--por Osorio Tuyuty e
• tO mão); 3.15 Leitura do programa. Oliveira Freitas I,S G (alem., port.]. Despedida DJá, •
••e�.o------."------O"O••G (alemão. português], ".�--."'i.OO.·---."

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insi-gnificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-

D IA.L, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$000

,

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"·,C-,A GAZETA
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Prefeitura Municíp.al de Porto Uníão
Estada de 'Santa Catarina

Ano de 1935 BALANCETE SEMESTRAL

810$000
503$200
750$000
750$000

DESPESA ORÇAMENTARIA - Demonstrativo procedido em

30 de JU>\JHO eXERCICIO DE 1935
Demonstrativo da «Despesa Paga e por Pagar» desta Prefeitura em 30 de junho

de 1935--]- Semestre
EXERCICIO DE 1935V .E. K tl /\ S lo R ç A M ENTO I DISPENDIDO

Parciais I Totais VERBAS DESPESA
PAGASubsidio ao Prefeito Municipal

Ordenado» Secretario

3:500$000

7ço$000
500$000

2:500$000

800$00017:344$000
------1

210:800$000

» » Tesoureiro
» »Escrilmario
» »Aux. de escrita
» »Continuo
» » lnsp. Eshaàa e Op.
» »Fiscal Municipal
» :I> Fiscal Apontador

Dial ias e transportes
Material de expediente
Publicação de leis e atos ,)ff.
Para quebras, ao T-soureíro
Grat. ao Intend. de Valões
Idem ao

II
» V. N. Timbó

» »
II Santa Cruz
II N. Galicia
II São João

«

» » »

« » »

DIVIDA PASSIVA
Divida flutuante
INSTRUÇÃO PU'BLICA

Vencimento de Professores
Auxilio á Soe. Escolares
Auxilio a Escola Complementar
Aligue] de escolas Municipais e Estadu;.Js
Para aquisição de material escolar a const. e melho
ramento de predios escolares

DESPESAS POLICIAIS JUDICIARIAIS
Vencimento ao carcereiro
Inspeção de veículos

HYGIENE E ASSISTENCli\ PU'BLlCA
Auxilio ac Hospital S. Braz
Assistencia e enterramento de indigentes
SERVIÇOS GERAIS

Iluminação púb. da cidade
Iluminação pub. de Valões
Limpeza de ruas e praças
Vencimento de 1 Jardineiro
I�fmoção ele lixo

OBRAS PU'BLlCAS
Vencimento do feitor de turma da Cidade
Const. e reconst, de vias públicas
Para veículos, animais, cornbustivel, forragem,
ferramentas e te.

AGRICULTURA
Para aquisição de sementes, maquinas agricolas e

reprodutores
AUXILIOS DIVERSOS

Auxilio a Banda Musica, de Santa Cecilia
uESPESAS PATRIMONIAIS

Ze'ndcr do Cemiterio
DESPESAS INDUSTRIAIS

Matadollro Municipal
.

DESPESAS EVENTUAIS
Telegramas e portes
Cobrança da Divida ativa
De"pesas não previstas
Compra de placas diversas
Para pagamento da Policia conl. Dec, n.
J 7 1 de 511 211 �13 1

Totais

9:000$000
5:400$000
5:400$000
3:000$000
2:640$000
1 :800$000
4:800$000
2:500$0()('
1 :81)0$000
1 :500$000
2:000$000
1 :500$000
600$000

1 :800$000
720$000
840$000
720$000
720$000

25:000$00('

16:800$000
2:400$00('
3:600$00(
1 :ooo$ooc

3:000$oco

1 :440$000
600$r)QO

1 :200$000
500$000

24:000$000
3:340$000
1 :200$000
1 :800$000
1 :800�00ü

4:500$000
2:700$000
2:700$000
1 :396$61)0
1 :320))5000
900$000

2:400$00('
1 :200$000
900$')00

1: 167$000
2:572$000
916$700
300$:::00
900$000
360$000
420$000
360$000
360$000

Administração e Fiscalização
Subsidio ao Prefeito Municipal
Ordenado ao Secretario

2:250$000
1 :350$000
1 :35\1:000
780$000
660$000
600$000

1 :200$000
600$000
450$000

1: 167$000
356$'00
916$700
150$000
450$000
240$)00
420$000
6J$000
60$000

DESPESA
por PAGAR

3:000$000
49.286$000

6:499$800
1: 150$000
1 :800$000
510$000

2:513$900

720$000
300$000

600$000
559$900

11 :883$800
1 :620$000
603$200
900$000
900$000

« « Tesoureiro

2:250$000
1 :350$000
1 :350$000
616$600
660$000
300$000

1 :200$000
600$000
450$000

2:215$300

150$000
450$000
120$000

300$000
300$000

1 :603$300
500$000

1 :500$000
230$000

2:023$900

120$000
100$000

200$000
9$000'

11 :883$800
810$000
100$000
150$000
150$000

250$000
15:031 $480

1 :599.$800

1 :501 $500

100$000

2:027$500

2:205$000
575$4uo

3:672$000

Amortização da Divida Flutuante
Instrução Publica

Vencimentos de Professores
Auxilio á Soe. Escolares
Idem « Esc. Complementar

12:473$700 Aluguel casas para Esc. Municipais
Aq. de material escolar e melhoramentos de prcdios escolares

Despesas Policiais e judiciarias
Vencimentos do carcereiro

1 :020$000 Gral. ao Inspetor de veicules
Higiene e Assistencia Publica

Auxilo ao Hospital «S. Pr rz>

1: 159$90u Asst. e enterramento de indigentes
Serviços Gerais

Iluminação pública da Cidade
Id.m Idem de Vaiões
Vencimentos varredor de ruas e praças
'dem jardineiro
lIdem enc. remoção do lixo

15:907$000 Obras Públicas
Venc. do Feitor geral das turmas

Const. e reconstrução de vias públicas
Para veicules, animais, cornbustiveis e ferramentas

Agricultura
37:029$030 Para aquisição de sementes, maquinas agrícolas e reprodutores

Auxilias Diversos
Auxilio á Banda de musica Sta. Cecilia

Despesas Patrimoniais
Zelador do Cem.terio

Despesas Industriais
Matadouro Municipal (Despesa)

600$000 Despesas Eventuais
Telegramrs e portes postais

2:027$500 Cobrança da Divida Ativa
Despesas não previstas
Compra de placas diversas
Para pagamento a Policia, conl, d ecreto n' 171, de 5-12-931

SOMA RS: 71 :415$478 58:658$580

SALDOS
Receita por Total Geral
arrecadar do l :

em 30 de Junho
semestre de 1 935 de 1935

Liquidações
No exercício Cancelamentos

1935-1' semest.
DISTRITOS

Divida ativa
inscrita em

31-12-1934

DIF. VERIFICADAS
á Debitar á Creditar

3:000$000

3:500$000

1 :200$000

1 :500$000
33:512$630

2:017$30ú

2; 198$900

250$000

« « Escriturario
« Aux. de escrita
« Continuo
« Insp. Estradas e os.
« l ' Fiscal
« 2' «

Pub.

10:330$700
130:074$058

71 :415$478
58:658$580 130:074$058

Porto União, em 30 de Junho de 1935

SALDOS

LUIZ MACHADO BALSTER
Teaoureh-o

348$610

«

«

«

«

Diarias e transportes de funcionarios
Compra de Material de expediente
Pllb. de Leis e átos oficiais
Para quebras ao Tesoureiro
Grat. ao sub-Prefeito de Vale-s

25:372$30
Idem « « de V.N. Timbó

O Idem « « de Sta. Cruz
Idem « « de N. Galicia

21:704$128 Idem « « de S. João
Divida Passiva

21·704$128

4:896$)00
650$000
300$000
280$000
490$000

600$000
200$000

400$000
550$900

1 :250$000
18:481 $150

417$500

697$400

2: 198$900
250$000

POI to Untão, 30 de Junho de 1935
HELLMUTH MULLER LUIZ MACHADO BALSTER

Prefeito Tesoureiro

600$000

2:027$500

443$9(0
102$400

5:537$000
575$400

3:672$000

250$000
500$000

F�esurno Geral da "Divida Ativa" desta Prefeitura --Inclusive a "Receita por Arreca
dar, do l° semestre de 1935 -_- Em 30 de Junho de 1935

443$900
102$'400

3:328$000

RESUMO:

t Distrito-�Cidade
Valões
Vila Nova do Timbó
Santa ClUZ
Nova Galicia
São João

36:800$930
21 :069$900
7:298$880
4:982$430
3:434$810

17: 170$910
--�--

90:757$860

348$610

Despesa Paga
Despesa por Pagnr
Prefeitura Municipal de

VISTO
HELLMUTH MULLER

Prefeito

37: 149$$540 15:617$740 21 :)31$800 11 :238$740 32:770$1)40
21 :069$900 939$960 20: 129$940 2:557$350 22:697$290
7:298$880 118$340 7: 180$540 688$000 7:868$540
4:982$430 396$870 4:585$560 331$000 4:916$560
3:434$810 33$790 3:401$020 465$000 3:866$020
17: 170$910 [124$490 17:046$420 720$000 17 :766$420
91: 106$470 17:231$190 73:875$280 16:010$090 89:885$370

--

Prefeitura Municipal c'e Porto União, em 30 de JUNHO de 1935

HELLMUTH MULLER
Prefeito

LUIZ MACHADO BALSTER
Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura municipal ôe Porto União
ESTACO CE SANTA c'� A

A N o D E 193 5

Balancete Semestral

Balanço Nominal de Devedores Responsaveis - Extra/da
em 30 de junho de /935

EXERCICIO DE 1935

NO M E S lmportancia

---t---

1?_rlação de Depositantes de Dinheiro-Extraída em 3'0-6-35
EXERCICIO DE 1935

NOMES

3:735$600
369$744
178$200

1 :663$956
4:042$538
100$000

1 :154$818
315$200

1 :300$900
43:000$000

55:860$956

FL8·1 NOMES

2

Total Rs.
'-------_--

1:328$70Cl

Prefeitura Munic.pal de

Hellmuth Müller
I?refeito

Saldos

,---_._---------------------------------------

I
Balancete de verificação extraído dó LivroRazão, em 30-6-351EXERCICIO DE 1935

Bens imoveis
Obras em execução
Bens moveis
Almoxarifado
Caixa
Fundos disponiveis
Depositantes de dinheiro
Responsáveis
Divida ativa
Divida consolidada
Divida flutuante
Efeitos do exercício financeiro
Variação do patrimonio
Patrimonio
Despesa a pagar
Despesa Orçamentaria
Receita Orçamentaria
Receita por arrecadar

Balancete extraido do livro GRANDE' GERAL-Em 30 de junho de 1935
EXERCICIODE 1935

55:860$956

'5:000$000
284:547$229

11 :652$571

40:278$270

114:038$690

T I T U L O S I DE BIT O I C R E D I T O =T�IT�U�L�O�S������D�e�b�it�o��C�r�ed�ito�- ..

Devedor Credor
��----------�����,------�--.�--------
Bens Imoveis 10:698$200 I " 10:698$200 IObras em Execução 1 :348$900 1 :348$900
Bens Moveis 18:951 $700 18:951 $700
Almoxarifado 9:931 $000 2�362$500 7:568$500
Caixa 128:671$460 125:731$264 2:940$196
Fundos Disponiveis 1 :328$700 1 :328$700
Depcsitantes d� Dinheiro 19:859$263

55:860$956 Responsaveil' 40:108$798
Divida Ativa 1 07: 116$560
Divida Consolidada

5:000$000 Divida Flutuante
284:547$229 Efeitos do Ex��rcicio Financeiro

Variação de Patrimonio
11 :652$571 Patri'llonio

Despesa por Pagar
40:278$270 Despesa Orçamentaria

Receita Orçamentaria
114:038$690 Receita por Arrecadar

SOMA RS.

10:698$200
1 :348$900

18:951$700
7:568$500
2:940$196
1 :328$700

36:020$598
89:585$370

184:438$762

75:720$219
4:088$200 36:020$598
17:231$190 89:885$370
5:000$000

41 :084$438 325:631 $667
69:464$870 57:259$228 12:205$642
2:555$302 14:20i'$873

184:438$762
18:380$310 58:658$580
130:074$058 93$000 1 ]9:981 $058

223$835 114:262$525
16:010$090 16:010$090

12:205$642

184:438$762

129:981 $050

16:010$090
511:377$716

1800:246$2461800:246$2461511 :377$7161 511 :377$71 7

Prefeitura Municipal de Porto Uníão, em 30 de junho de 1935,

HELLMUTH MULLER
PrlZflZito

Sergio de Üliveiia
Estado de Santa Catari'la-cIn· 1
Estado de Santa Catarina-c-cln' 4

Soma Rs.

HELLMUTH MULLER
T'eaour-elro Tesoureiro

Eduardo Senff, para calçamento
Dequêch & Cia., idem idem
Salomão Yared, idem idem
José Lona, idem idem
Paulo Hauer, idem idem

Aloysio Friederich, idem idem
Aziz Domingos, idem idem
Murucipio de C,çadol'
Estado de Santa Catarina, para aq. sementes

Estado de Santa Catarina, ido Est. S. João
Total Rs.

PrlZflZito

Banco Nacional do Comércio
Conta n. l-Juros

Banco Nacionai do Comércio
Conta n. 2- Deposito para aquisição de sementes

Prefeitura Municipal de Porto União, em 30 de junho de 1935

HEL!..MUTH MULLER
I?reflZito

LUIZ MACHADO BALSTER
Tesoureiro

LUIZ MACHADO BALSTER
Tesoureiro

Relaçço uominal «DESPEZA P08 PAGAR» desta
PREFEITTRA, correspondente ao l-Semsstre do

EXERCICIO DE 1934
.

Demonstração das despesas feitas por esta Prefeitura
pela verba «Obras Públicas, correspondente ao I: Se

mestre de 1935
Extraída em 30 de Junho de 1935

14$000 Verbas
2:859$500 I-Vencimentos do feitor de turmas

720$000 da Cidade
..

150$000 2-Conservação de ruas e praças
150$000 Calçamento
100$000 Meio fios e sargetas
900$000 BoeiiOs
4$000 Jardim la praça Hercilio Luz

204$900 Conservação estradas do l ' Distrito
750$000 Consto ponte sobre o rio Taquaral
450$0( O Idem pontilhão» »» Taquaralzinho
500$000 Serviços diversos
220$000 Almoxarifado
250$000 Estrada Dist. Valõt's
150",000 Timbó
400$000 Sta. Cruz
200$000 N. Galicia
120$000 Const. ruas Id. \lalões
100$000 Idem Idem Id. S. João

11883$800 Idem Idem Id. Sta. Cruz
2:474$480

20$000
350$000
180$000
89$000

540$'000
I :060$500 Prefeitura Municipal de Porto União, em 30 de junho dr

3:682$000 1935.

10$000 VISTO

567$000 HELLMUTH MULLER
550$000 PrlZflZito

53$300
1 :000$000
2:596$800
812$180
90$000
495$600
250$000 iiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiií------·--.iiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii-;-i__iUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
1 00$000 's ld d

. . .

1 $, a o o exerciCIO antenor
00 000 - I' d
152$700 Arre.ca?a_çao �ea iza a

2 88 Reshtmçoes feitas
: 0$000 D

1 df 1 espeza paga
01P0 O R

. .

b'd
1 :501 $500 esh.tmções rece I as

1 $
MOVimento de fundos

00 000 Responsaveis50$000 Movimento de depositos100$000 Saldo para o 2' semestre
250$000 I40:278$270

128:671S-,460
____�mm�"ru ��� mM�A.�__��� __

FLSI I IMPORTANCIANOMES

4 Malschitzki & Cia., Ltda.
8 João Bittencourt

1 3 Ervino Kock
20 Augusto Gonçalves

885$557 21 Josefina Esperança
328$200 24 Soco Escolar de Lança

34:806$841 25 Escola Complementar
36:020$598 27 João Pereira Gomes Sob.

, 28 Alberto Entres
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

38 HeIlmuth Müller
Prefeitura Municipa de Porto União, em 30 de Junho de 1-935. 39 Jaime Corrêa Pereira

40 I Luiz Machado Balster
LUIZ MACHADO BALSTER 42 João Hütner Junior

44 Luiz Muller
45 Juvenal Mattos
46 Luiz Ferrari
48 Hospital S. Braz
49 Edgar Ferreira Ferraz

Importancia 50 Francisco Guisler
53 Alexandre Schlemm & Cia.
59 -Emilio Blaffert
66 Oswaldo Bland
71 Sebastião Araujo
73 Osternack, Hey & Cia, Ltda.
85 Adolfo Weingaertner
86 Joaquim Domit
89 Montes & Pereira
9 1 Estado de Santa Catarína
96 Vicente Santa Clara
97 Teodoro Kroetz
98 Flaviano Moreira
100 Ana Kaminski
1 02 Matias Reinoldo Schneider
103 Pedro N. Pizzato

Prefeitura Municipal de Porto União. em 30 de junho de 1935. 104 Hellmuth Müller
109 José Faerber

HELLMUTH ML LLER LUIZ MACHADO BALSTER 110 Sales Oliveira & Cia.
--- I

Tesoureiro 111 Alberto Correia
Demonstrativo de Fundos Disponiveis em Estabelimento 115 Henriqueta Fernandes

de Credito -Extraído em 30 de Junho de 1935 117 Artur Mitelbach
118 F. Pacheco Cleto

Importancia 11 9 Pedro A. Schmidt
120 Alfredo Matzler & Irmão
121 Saul Pagnoncelli
122 Escola l'arochial de S. João

27$800 123 Romulo Patitucci
124 Umberto Savi

1 :300$900 125 Orlando Savi

Parcial

1 :500$000
-9:729$050
6:321$000
712$880
488$100
806$100
46$000
652$000
50$000

958$800
615$700

2:308$000
1:016$600
2:924$000
4:205$800
1 :407$000
611$800
659$800 13:133$000 33:512$630

3-Forragens
Conbustiveis
Serviços Gerais
TOTAL

774$100
708$000
535$200 2:0 17$30c

37:029$93(

TOTAL

1:500$000

LUIS MACHADO BALSTEF

---1---

'Balancete do Livro Estatistico Balanço Permanente, pro
cedido em 30 de junho de 1935

EXERCIClO DE 1935

Teeour-etro

TITULOS DEBITO CREDIT0

7:556$125
98:302$435

93$000

4:088$200
18:631$700

TOTAL Rs.

Prefeitura Municipal de Porto União, em 30 de
Porto União, em 30 de Junho de J 935. junho 1935.

Luiz Machado Balster HULLMUTH MULLER LUIZ MACHADO BALSTER
T215aurciro Prefeito Tesoureiro

HELLMUTH MULLER
I?refeito

LUIZ MACHADO BALST
:Tg:;ourli:lro

223$8�
89:795$7t

27:711$6,
8:000$0(
2:940$1'

128:671$4

Prefeitura Municipal de Porto União, em 30 de jnnho de J 9�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municíl=;>al de Port6 :·Uníão
Estado de Santa Catarina .' .-;., _

Ano de 1935 BALANCE,TE SEMESTRAL
--.---------------------------------------------���--��----------��---��----------------------�-------------------------

da divida "Flutuante" oesta Prefeitura ...-Extraidg
30 de Junho de 1935
EXERCICIO DE 1935

SALDOS I TRANSFERENCIAS' ;'-I-DESPES-\em 31-XII-34 -a-De-b-j-ta-r---C-d-'-- POR PAGARa re itar
DE 1934 .

I{

Demonstracão gerai

.. -

- .. �".

�

em

NO M E S 1 PAGAMENTOS I SALDOS,TOTAL

1 Albino Schmidt
1 Theophilo B. Sade
2 Frei Pio Foecher (Hos. S. Braz)
3 Schmidt & Irmãos
4 João Esperança filho
5 Junqucin\ Mello & Cia.
5 Abrão Nohra
6 Boaventura Cavalheiro kiba
6 Hermenegildo Marcondes
7 Teleg. Nacional
8 1 Marcos Guglielmi
8 Alcantara Schmidt
[3 F. Regina�to & Cia.

11 José Sinder
1 2 Eduardo Senff
13
13
14
15
15
17
18

--- ,,-----------------------------

Augusto Piavesan
Dr. José de Sé Nunes
Abilio Pimpão
Jorge Cury
Dr. Antonio Gonzaga
Alcides Silva
Salomão Yaren

18 Artur Cesar Junior
19 Mario De Pól
I 9 Miguel Yared
20 OtLo Lange
21 Strivieri & Zarantoniello
22 Alexandre Schemrn & Cia.
23
24
25
26
28
28
30
31
32
33
35
36
37
39
41
42
43
43
45
46
48
49
50
51
51
52
53
54
S6
58
64
65
68
70
70
71
72
73
74
80
84
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107

E

'I

'II

c

1 i

jt.1
CI

I �
-I,
,\

l�
i

!o

:1

nt

T

115$500
390$000

2:300$000
-2:807$366
1:996$050
3:686$280
3.835$501)
241$100

4:231$180
63$900
12$000

I :127$8QQ
8:630$190

'

10:843$640
303$170

1 :000$000
500$000

5:921 $840
1:841$100

722$135
853$000
543$560
432$190

$050
834$500
573$500

141:516$350
1 :20�$000
1 :644$590
325$950
65$230
240$000

115$500
390$000

2:300$000
3: 129$966
8: 196$850
3:686$280
3:835$500
241$100

4:653$080
63$900
12$000

1: 127$800
8:630$190
10:843$640

503$170
1 :000$000
700$000

6:921$840
1 :841 $100
197$460
722$135
853$000

1 :166$260
68 $19

115$500
390$000

2:300$000
3:126$966
8:296$000
3:686$850
[3:835$280�

241$100
4:653$080

63$900
12$000

1: 127$80u
8:630$190
10:843$640

503$170
1:000$000
700$000

5:621$840
1 :841 $1 00
197$460
722$135
853$000

1: 166$260

322$600
200$8')0

1:201$950
3: 175$200
10:464$950
7:231 $370

1 :50 I $900
176$740

1:353$000

144$100
125$000
7$850

50$000

371$840
259$000
75$000
27$050

1:349$222
43$500
6$300

160$000
162$000
224$780
60$000

17'$000

344$700
$100

52$000
862$900

1 :666$300
1:006$706
194$400

1 :020$280
143$000
100$000
8$000
7$500

32$500

4: 358$400
160$8\'0

1:321$550

224: 266$959
-

1 :000$000

421$900

200$000

200$000

197$460

622$700
o O 680$190 248$000
$050 '

, $050
878$500 878$500 44$000
573$500 . - 573$500,-

139:569$350 7:947$000 147:516$350 6:000$000
1 :205$000 1:205$000
3:936$090 3:936$090 2:291$500
559$700 559$700 233$750
325$230 325$230 260$900
240$000 240$000
96$700 96$700 96$700

1 :230$850 162$000 1 :392$900 190$900
3:475$200 3:475$200 300$000
10:951$650 10:951 $650 486$700
7:984$500 812$oco 8 :799$500 1 :565$130
124$600 _124$600 124$600

1 :686$500 12$300 1 :698$800 196$900
460$160 460$160 283$420
390$000 390$000 390$000

1 :503$000 1 :503$000 150$000
6$000 6$coo 6$000

144$100 144$100
125$000 125$000
7$250 7$250
50$000 50$voo 70$000170$000 70$000

721$840 : 21 $840 350$000
259$000 259$000
75$000 75$000 -

27$050 27$050
1 :536$722 1 :536$722 187$500

43$500 43$500
6$300 6$300

160$000 160$000
162$000 162$000
224$780 224$780
60$000 �

60$000
34$000 34$000 34$000
17$000 17$000
40$678 40$678 40$678

344$700 344$700
$Ioe $100

52$000 52$000
1 :008$700 4$200 1 :Oi 2$900 150$000
1 :903$300 1 :903$300 237$000
1: 163$706 1: 163$706 157$000
194$400 194$400

300$000 300$000 300$000
151$000 151$000 151$000
20$000 20$000 20$000

2:088$800 2:088$800 2:088$800
1 :240$580 1 :240$580 220$300

1 143$006 143$000
100$000 . 100$000
8$000 8$000
7$500 7$500

32$500 32$500
25$000 25$000 25$000
257$900 ,'257$900 257$900
460$400 460$400 460$400

4:385$400 4:358$400
1 :000$000 1 :000$000 839$200

1 :452$250
,

1 :452$250 130$700
951$590 951$590 951$590

246:890$91 7 1:000$000 1:000$000 19:082$170 265:973$087 21:704$128
. . ._

Ernesto Dziecinny
franci�co Octaviano Pimpão
Albano Maleschitzki
José Casemiro Schwirki
Dr. Alvaro Costa
Francisco O. Pimpão clsubsidioe
J. Domit
Josephina Esperança
Bernardo Grubba
Theodoro Kroetz
Lourenço C. Gomes
Walter Mittag
Angelo Cüntin
Hellmuth Müller
Emilio Ibsch
Miguel de Oliveira
Jacob Souza
José Grobe
Silvester Cardoso
Martinho Inácio da Trindade
Carlos Buchmann
José Lona

José Pozniak
João Antunes Fernandes
Pedro Damas
Pedro Rodrigues
Eduardo F. Neumann
Manoel Leão
José Schlotlohm
João Fernandes
Vicente Jorge Muller
Rosalina Pofahl
Francisco Feijó
Domingos Chaves
Antonio Wolff
Sebastião Araujo
Pedro Hierro
Ary Manoel do Nascimento
Carlos Prater
Euclides Vaz Nogueira
Aleixo LeU
Rodolfo Kausch
Escola Complementar
Nascimento & Filho Ltda.
Manoel Gaspu de Miranda
Emilio Blaffert
Rigoletto Conti
José Szimanski
José Pedro do Nascimento
Romão Paulek
Inácio Celinski
Manoel figueiredo
Anizio Braz de Oliveira
Adolfo Weingaertner
Montes & Pereira
Est. Santa Catarina (Policia)
Matias Pimpão
Gustavo Tenius de Medeiros
Jungueira Melo & Cia Ltda.

Prefeitura MUnICIpal de Porto União, em 30 de Junho 1935 .

HELLMUTH MULLER LUIZ MACHADO BALSTER
Preíeitc Tesoureiro

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

édlcos

Dr. César Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartorl

Clínica cirurgica-operaçõcs

Das 3 horas em iante dia
ríamemente á R. 7!ajanoõl

pl:�ne 1.618

Rêsidencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miga._s�i
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratemento
sem operação e sem dôr

Resid.i-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

ConsuLt .. --R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO B. 1
FERRARO

Clínica de Crianças-v-Mo-
,

Íestias de senhoras - Vias
U" D 1 Cnnanas-e- oença;, 00 o-

ração e Pulmões-Sifills

Electroterap'fj - RaiiOS
Ultra-V!cletí1s

C00JSULTAS:

Das 9 ás ]J
D(/s 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dentis·tas

Luiz Freysleben
rir «rglãc ;Oentista

- RUA DEOD( ,P0, 30 -

........"""'...F""'""'="="=--='L__...-�

! PASCHOAl SI�t'iQ�!E s, A.

LIVRARIA MODERNA

Funõoõn em 1886

Rua Felippe Schmidt r, 8

Caixa postallZ9 Te! nur. 1004

Codigo RiLeiro End. Te1g.
SIMONE

Tvpographia, E5Terr<0Iyp·a
enccõcrncçõc, I?autação, T ro

bclhoe em Filto Relevo r.

I I
�ri&: Wj2iiSfZiat3Lirib'1'W-··_'Af3'I'f5!"é/JF1I

Dr. Ivo d'Aquino Q!lE:! c c!uéJ€i da futeblíl
Advogado mais simpztlct1?

BLUMENAU

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) i

Fones 1631 e 1290 II �
SÃO RECONHECIDAMENTE 03 MELHORES DO MUNDO,
Tl\NTO PELA fABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQtJIRIRDES UM RADIO PROClJRAE OUVIR
ADVOGADO OS AfAMADOS RECEPTOReS pH � L,., B PS

�OSt.� & C�aB
mados para o interior. � R�a Comlel��ciiQ Ma'fr�, 54 f"U)iWH�OPOLlS

�-----_._----�. g .

� ��,.:m.��.��J�:=?;'����
.
"'es. Salvio de Sá II I B d I �� Guilherme Buch r

Go�:aga ! I tf' '�n.co
,�. e, M � Senehora � ACT,j'ãdede COlonlã

Osvaldo Silva 1 'I..>!ed ito PO", li! �. TORNOU-SE NOVA-
... 'J

k � t' pular e fi oorá ee � participam aos parentes � MENTE UMA «CIDA-
Sabac 11 " - .f�ê::;l D .� e pessôas de amizade rw DE HANSEATICA»

i' � � c: ��j o nascimento de seu Ií- ��

ADVOG.\DOS I! cora aia �an.. � Ir � r-

ii � C",'!;/l1 cP-, �
10

�� COLONJA, Outubro d.e 1�3J.
I) ta ......Q[ la� �na � LUIZ-RODüLFO � Para A Gazeta (por vra aerea) _

[I' � �. No dia 1 de Outubro t:�e
.---------.---

� (So�. :o:�..
Resp. ':" ��������_j=���:��J ���adana[\1;�:cip«�:d:d: d�o é�;�- U MA EXPOSiÇÃO

,t.11t:.i ,.r[,��no n, IIQ! de arte para(Edifício propri8) nia, a proclamação solem e de

I ' Na� grandes lutas q�� desde- Colonia como «Cidade Hé\nsea- OS OPera r ios
J 36:700$000 I b.ra'1 no car.1[)o. da achv�d.ade se- ica,> recuperando Colonia com

56:424$498 I
cial ou co�.merCla\lo espmt� 'omó- esse �l? novamente o �ntigo titulo
demo e bem eqUlLor�d? utdba. o I honroilico que pOSSUIU durante

RECEBE DEPOSlTOS
I
tel.p one como � mais miprescm-j toda a idade �edia. Foram, ali-

PA6ANDO 05 t
d.vcl das necessidades. ás, os bandeirantes colonezes

que construiram no século XV
em Londres a chamada" Cuil
dhall' ( edificio de ínterc.ambio
commercial, ) o qual existe ain
da hoje, e que serviu como emporio
docommencio de Colonia.

.

�ndica:

1710-A guerra dos Mascates-Tendo o governador
de Pernambuco, Sebastião de Castro e Caldas, feito numerosas pri
sões, os patriotas pernambucanos se insurgem, dando inicio á chama
da Queria dcs Mascates, denominação essa applicada ao elemento
portuguez , Os insurrectos marcham contra o Recife e reclamam a

entrega do governador, que se refugiara em casa do vigario, acom

panhado de mais alguns mascates.
1836-A republica em Plratininga-s-ts« vílla de Piran

tiny installa-se, definitivamente, a Republica Rio Grandense e pro
cede-se á eleição dos seus primeiros magistrados.

1893-Ainda a revolta da esquadra.s.A« tropas Íe

I gaes, acampadas
no pa3SO do rio Negro, do municipio do Araran-

I I'
guá, batem-se contra o vapor rebelde llapemerim, sendo o comman-

1 L=- (nome do oolonlo)
__

1 ,_�__(_n_om_,e_d._o_v_o_ta_n_te_) ��=�!.0!;leir�:lt.: Filinto Perry, gravemente ferido.

C U FiSOM I'L T O N

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

Grande c ncurso desport.i.. PeSa numsea historia
,\,/0 c�,.,; "/-\ Gazeta"

Lojas

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificia Caixa Agricola)

TELE[7HOt-lE, 58

Dr Aderbal R.
da Silva

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha-

i II� ii
� I
II Dr.

I �
II
I I

RUA TRAJANO, 33
Tele/one, 1287

Garcia

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATAi<!NA

SEGUiNTES Ji TPO�: í··' ............""""" -'" =-r.<��', ,._"....�=r.;:�"'...-_....�=>U \........ 11!t·�� �����������_t'I

,
t'W �

CIC Limitada 5·l. a;,·a. �,�� ��

�t� José Martins da Silva �C[C. AvisoPrevio6·1. ala. II'� e '�
� Prazo Fixo g·l. ara. � Maria Climaco da Silva �ti I �� ��
i'iiiiã ;.:;:;;;,; �- � p�rtidpam aos �arentes e pes· �

ill\ soas de sua amIzade que sua rti'
� �"l IREN�

.

t
. �2

C"'da se ç.:5(' ,:,' "S L n_ � f1! la - .t. conh·(t ou ca�a.
�

r
----------------

\Ã. 'Ç Çj, [) u.., �, �= mento COi11 o sr. Oscar PereLa �",
boratorios Ralil Leite ,� �,
é urn labcratcrio em:.� F!orlanopolis. 1'--0--935. �

pessoal técnico-autonomo, ins- .� ��jI -' #, �',
ta aç.oes propnas;. '�OSCAR·e LI LI �J

aparelhamento con p!eto do- r.�
,
•

I
tado de controle c'en'J co nc"o � co:1filmam
comparavel a nenhum oUlro, pc- �

�'la colaboração dos Depéftamen- ��
I

.

-iiiiíiiiiiiiiiiiiiit;ãiMiiiõiii;m;,;�iiiiiiiRiiiiiiiiii;iii__iiãiiiíii iãiiõiiiiiliiiiãiii__Uiiiiiiiiiiiiiiiiliii 1 E' I' d�· �tos speCla lsa (JS. 1i.,.=.,,#,'S",,#,,,:,,,-=,,,�,,:,,�rt""S"'"Q!I�����������i!.:!

ATOALHADJS - BRiNS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLlNES-XADRl:ZES-ZEFíRES

(Tingimento a lndanthren -- cores firmes)
Te�l(os [.H'U'S:- Reposteiros, cobeItas de divan, roupõe:l

etc. Colchas. guardanapos, lenço5, toalhas de
baJ\ho de rosto e de mesa. Confccão de ca
misas, calças, etc. Unhas para bordar.
ROUPÕES DE BANdO

(Meihores que os estrang .... iros)
.

Fundiçião:-SlNOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa
blicaçi\o de maquinas em gepl, (agli:::olas e in
dustriais)-moinhos de ftíbá, álados, businas pa
ra carrocas, chFlpas de forrão etc� {!" •

fUNDIÇÃO DE PEÇAS S03 MODELOS

SE'RIE A:--Atlético, Aval, Figueirense, Iris c Tamandar
é

SE'RIE B:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li

mõrs, São José, Palhoça, Bigtassú c Tijucas
AS BASES l'LEMIOS

C_n_o_m_e_d_o__vo_t_an_t_e)__1 I
11-9- 'RrE B I11- --

Qual o clube de futebol
mais simpático?

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 5 DE NOVEMBRO-S. MATHILDE

Curso
E

Catarlnense de Madureza

(nome do votante)

I
UM NOVO CURSO PREPARATORIO PARA

ADMiSSÃO NO GINASIO CATARINENSE E ESCOLA
NORMAL SECUNDARIA

(nome do clube)

No dia 15 de Novembro prcxrrno, iniciará o·

CURSO MILTON um Curso eficiente, especialmente
organizado para preparar os candidatos em tres

mêses, cobrando mensalidades modicas

As matriculas estarão abertas entre 1
Novembro próximo, na Secretaria do

MILTON, FONE, 1.624

e 15 de
CURSO

Bebidas Nacionais E Extran
geiras No

CAFÉ JAVA
Praça 1 5 de Novembro 26

.J]ntonio 'Paschoal

Radia-� Lampadas e Cineraõ FalarJ.o

Capital
Reserva BER!.JM, outubro de 1935.

Para A Gazela (por via aérea)
No corrente rnez realiar-se-á

para os operarios, funcionarios e

suas familiaes das Usinas Siemes,
na grande sala da Casa de Carne
radagem de Siemensstadt, arrabal
de de Berlim, uma exposição de cer

ca de 40 ob as· puimas de arte
allemã. Com essa exposição tOl�
na-se em realidade um dos pon
tos masi fundamentais do nat:ional�
socialismo, exigindo que das ri
quezas culturais da nação partici
pem todas as camadas do povo
alIemão, sendo eHectuada esta

Retêm ouro DO paÍ5. exposição de maneira original e

Amparam 5. ':'00 brasileiros. destinada a um exito completo,
São animados no maior espi- Exposições semelhantes serão

rito de blasilidade. Ínst lladas brevemçnte em curtos
Leva'l para fóra das nossas intervallos em todos os suburbio�

fronteiras o nome do BRASIL. de Berlim.

Os !aboratorios
Rau: Le!te

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO, 7- Por tres votos
contra um, o Tribunal Supe
rior de Justiça Eleitoral anu
lou a eleição do almirante
Protõgenes Guimarães, para
governador;�:� do Estado do
Rio, mantendo a eleição da

DeSPOrt IIva Mesa da. Assemb!éia. tm co�-
sequencra, havera novo plei-

( Desportos Terrestres - CYPRIANO JOSE.:' to, estando os depu tados co-
O REDATRES:

( " Nauticos _ EDU' CABRAL ligados dispostos a votar no
--..

seu candidato "tantas vezes

quantas forem necessarias"
O general Flôres da Cunha

telegrafou, novamente, ao ge
neral Cristovão Barcelos, so
lidarizando-se com os pro
gressistas. O sr. João Carlos
vlachado deputado gaúcho,
lider da ma.oria, manifestou
se satisfeito com 1 decisão do
T:S. J. E.

Cartazes do
dia

DO POVOA voz

r�ossa Vida
ANIVER5ARla5

Capitão Ernesto Nunes

Passa hoie a data natalicia do
nosso esti�ado conterraneo sr.

capitão Ernesto João Nunes, aju
dante de ordens do sr. Governa
dor do Estado.

1',1 .utar brioso, o distinto ani
versariante tem exercido diverso
(,-, ,�de relevo no Estado, nos

>"mr-',t> S� rl-,sta "m pela con

duta e altas qual dades m »ais.

fi Gazela felicita-o.

An versaria-s- hoje o sr. dr. José
da C:rb MOf'llmann, ex-secreta

r.o Ja Fâz�ilda do Esta1o.

O I' , ,

. xo,' e no}e o anlversano na-

tal-cio do 'r. cel. Fontoura Bor

ges do Amaral e Melo, advoga
do.

fi''' ZEíTI AMOS H:Jl E:

o jov'm Edmundo, filho de,
sr. Pedro Pereira dos Santos;

a senhorinha Vitorina Sales da
Rosaf;

o sr. Agenor Lamarque.
rHEBAm UN5, ..

De Blumenau, chegou ontem f

p.sta c3p:tal o sr. coronel Pedr
Crí",liano Fedcrsen, abastado in
dustsial naquele mur.icipio.
O_JTQ05 PARTEm:

(),�g'jiu ontem r-:.ra o Rio de
TI'
I,.ii! I, acornnau laCJO de SUB

�" " (;<,r.lil, o sr JÚ$é Francis
co Steiner,

\. lub .5 ele Norembro

r ",'OI r-se-á.
no Club, 5 de

sabado proxirnc.,
Novembro, no

, '

1 T _ P" imad�Íl't +o '- e joao essoa, anima o

haiL� p�omovido peLi diretoria
daquela sociedade dansant o.

I

fESTIVAL DE ARTE

Organizado peld consagrada
pió.nísla catiuinense, senhorinha
C'll

.,

k' I , J'_,l. ':i(! L'goc I, aevera rea lzar�sF,

sahado proximo, nos saJões do
Clube 12 de Agosto, um interes
sante festival de arte.

O programa composto, com

apurado esmero, de musicas de
auto'es c!agsico" conta com o de
sempenho das rr,elhcres aJunas
daquela festejada plOfessora .

� I

. (

fdLErlmENTO:

.'

.,

il

d

LU G AS E confurtavel
bungalow, á Avenida

H.io Branco, Tratar nesta geren
CICio

(,
ai,

:l ,�
'1
;;
'�

I
El r''' a

r�s e ri Ilguelr &nSe novar
mente frente á frente

No dOI1 ingo proximo rea- Pacifico, ou vulgonPacifico", im
liza-se O Iest. vai do lris F. C. portará numa suspeita, cuja respm�
que terá CJITlO partida prin- ta já se acha feita e pronta á pu
cipal O encontro entre esse blicidade, em virtude de outras
club e o Figueirense F. C.- cartas que possúo que abordam
Duas partidas do turno fôram

I
ao assunto terem merecido des

empatadas e, depois num feS-j confiança e maldade. E não que
tival outro ernpa.e verificou- rendo visar o sr. Pacifico, peço
se. Agora al1loos os clubes por obsequio seu pontual compa�
se empenharão para que haja tecimento. Ctpriano José.
vencido e vencedor. O FI-
gueirense é o vencedor do R EMO
Avaí por 2 x 1 e o Iris é

aquele perigoso ad versa rio
que todos conhecemos. Am
bos os quadros estão apare
lhados para o importante en

contro.
Aguardamos, pois, mais

este acontecimento desporti
vo, nas vésperas das parti
das intermunicipa s,

neunida na noite de ontem

o diretoria do Vasco apreciou o

convite endereçado ao gremio cruz

rr.al ino plra sca parti ipação na

regates do Tigré, na Argent.na,
a serem realisadas proximamente,
deliberando que será o club pa

tricio 'representado sómente na

prova de single. ['e3sa fórma.Ma·
Fui procedido o sorteio art- r-oel Carrêa, o sculler que se vem

te-ônte.n, em presença dos re- portando com bi.l fio na defesa das
presentantes do Figueirense côres do grande club da Cruz de
_: do Avaí, para o torneio que Malta, será o emba'xar'or vascai
;e realizará á 15 de Novem-

no na grande competição. Inicial
?.!-o do �(lrrente allo,.o 10. mente, era pensamento do Vasco
jogo, sera en re O Iris e ? I enviar rmis de uma guarnição pa
AV�I; O segundo e.ntre o FI-

ra participar do importante mee

gU,elrense e o Atlético; o t�r- ting nautico. Dificuldades várias'
cerro ent�e O T_am�nd�!e e porém, impediram que esse desejo
O campeao do pnrnerro Jogo; fosse satisfeito dentre elas as de
O quarto jôgo ent,rAe o vence- ordem financei�a, visto que as des
dor do segundo ]og? con�ra pezas correriam todas por conta

? ��ncedor do terceIro; qU1l1� de gremio brasileiro.
LO Jogo vencedor do quarto Assim, o club de Santa Luzia,
jogo contra o Imbituba A. encontrou na formula acima a svlu�
Club.- Haverá premios para ção p;J.ra corresponder plenaml'ntetodos os encontros da tarde. á geratileza do convite.
Oportunamente daremos o

minuncioso programa que foi T,�N ISelaborado.

PROCEDIDO O SOR
TEIO

Solicito o seu comparecimento
á séde da F.C.D., ás 19 horas
de quinta feira, 14, afim d� que,
em �uadro negro, lhe possa confe�
rir a minha interpretação ás re�

gras de futeból.
F J to não comp:uecimento do sr.'a eccu, on em, em 3ua reSl-

den'e em Ribei,ão,- sendo o seu -al-g---·---M- ---d--'-.---A-t-h---.--cor'iO rem')wlo para aquela loca- iWlarla an a IS erlno
liddde onde foi sepultado

O extinto era cunhad" do sr,

Herminio Silva e pai do sr> João
Belarmino Sil a.

sileira, devido aos contratos que
o prendem agui, o tenista profis�
sional argentino Guilherme Robson,
muito conhecido nos circu!o� ef,por�
tivos do Rio e do São Paulo, la�
mentou sinceramente, em palestra
com um dos redatores da United
Press, que estivesse impedido de
participar da competição promovi�

Miguel Atherino e filhos, Miguel Mandalis, Seriaco Athe- da pelo Fluminense, talo seu dese�
nno e familia, Demetrio Camburis e senhora, Jorge Atherino e fa� jo de atender ao gentil convite
milia, esposo, filhos, irmã, cunh"do e sobrinhos, de Maria Man- que lhe endereçou o grêmio'cario
dalis Atherino, falecida em 3 do corrente, agradecem do fundo ca,

d'alma a todos aquêles que ?s confo�taram por telegramas,

cartões'l . Es�era que: er_n. outra oport��bem como a todos que enviaram flores e acompanharam o corpo mdade, podera VISitar seus aml�

da inesqut:ivcl morta até a sua última morada. go. do Brasil.
-��-=-�*�������@�!@i���mi@i�5Wg'am"�A""" .....

SR. PACIFICO ARMANDO
GUERRA

BERLIM, Outubro de 193ç.
Pa a A vazela (por via aérea).
A linha aéro-postal alemã de

Bdim,-Stlittgart-Buenos Aíres
ser a prolongada, indo ter além de
Buellos Aíres á Santíago do Chile.
'��A mala postal, entregue a!' qUí�r�
t���feiras em Berlim e ás quintas
feiras em Stuttgart, para seguir
pelos aviões da «Deutsche Luf
bansa» que transportam a mala
postal aérea, chegarão futuramen
te, ás segunda-sfeiras em Santía
go de Chile pelos hídros-aviões
do Síndicato Condor Ltda., so-

BUENOS AIRES, 6- ciedade que trabalh" em união
Chegaram do Rio de Janeiro, com a «Deutsche Lufthansa».

a bordo do Hig:1.z1and �o�arch, Usar o SABAO INDIO queros famosos temstas pro�lsslOnaes -do m' sobre todosh'l I F d' - Izer, econo la
c I �n_os rmdãos ac?n 1, que �dao 0:-: pontos de vista.
participar o torneio promovI o

pelo Fluminense F. Club.
Não podendo ir á capital bra�

MANOEL CORREA RE
Pl-<ESENTARA' O VASCO
NAS REGATAS DO TIGRE

IRMÃOS FACONDI

Agradecimento

Lavando-se com o Sabão

"Virgem E5pecialiàaàe"
de Wetzel & Cia ...• Jaínville

.�;BELE'M, 7-A policia re

cebeu denuncia de uma vas

ta conspiração, encabeçada
pelo major Magalhães Ba
rata, ligado a elementos do
Exército, da Força Pública, RIO, 7-A chamad ,I d
Corpo de Bombeiros e Guar- ministro da Guerra, partir
da Civil. imediatamente pqra esta Ca

Os conspiradores realiza- pital o major Magalhães Ba
vam reuniões nos subúrbios rata, ex-interventor do Pará
e na vila de Mosqueiro, pa- Noticía o Correio da Ma
ra onde viajavam de canôa. nhã que o major Barata se
O major Barata teria, tam rá classiíicado em um bata

bem ligações, 110 mesmo sen- Ihão 'de caçadores do sul d
tido, com outros Estados. O Brasil.

mJvit?ento seria antecipado, I-N-O-S-.-5-0--------em, virtude do chaI?ado do
CON CU Rmajor Barata ao RIO, o que. S

teria ocasionado precipita- Tercelra:apuração do nos

CINE IMPt.RIAL em ma- ções e a consequente desco- so co�curso desportivo re(\!i
, .,

h' 'á 5 7 berta do plano. Este plano zada õntern:tinée e sotree ele, s, 1
-.

h
.

d
c 8,30 horas, Oueridinha da cu mtnan.� com a c acma os SE'RIE A
Familia, com Shirley Tem- adversarios.

o

ple, o genio do cinema que
O governador José Malcb�r

t Q as 5 anos telegrafou ao gal. Daltro F.-
con a apen -

lho, informando-o sôbre o

fáto.

do caso fluminense

CINt: ROYAL, às 7,30 h •

ras, Amor e lay.'1mas, um

filme de desusado luxo e

grandes emoções.

CINE ODEON reprisa, em

sessão ás 7,30 horas, o ex

celente filme da UFA�-Amar�
te-ei sempre.

CINE REX, em sessões ele

gantes, exíbe, ás 7 e 8,30
horas, Vivendo um sO,7ho.

Berlim -- Chile em

quatro dias

(MARCA REGISTRADA

poupa ...se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
4 i@é1áji#=re'w erm·"4àw· Ejj;' .--
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GORAD
-

uma conspiração
norte do rasil

n

A policia está agindo p
ra apanhar os implicados n

movimento, que deveria .es
talar no dia 9 do corrente.

Clubes

Iris

Avaí
Figu zirense
Atlético:

190
171
119
112

vote
»

»

*",*0 Brasil, esse Brasil tarte,
tão grande, imenso, forrni
davel, hade vencer um dia,
tornando-se o país mais ad
mirado e respeitado dentre
as demais nações,

Basta tão somente que
cada brasileiro mantenha
dentro de si uma. centêlha
de patriotismo, repelindo to

do o pessimismo.
Si atravessamos uma crise

econômica, não devemos em

absoluto deixar-nos arrastar

pela crise de caráter e de
entusiasmo, porque essa mu

tila a nação e degenera to

das as grandes e patrióticas
iniciativas. E' facil manter

mos esse patriotismo creador
e eSSf! ótimismo sadio_ De
inicio, seria bastante que ca

da brasileiro invoque os ho
mens gloriosos dos nossos

antepassados, e não se en�

vergonhe d;! cultuar a me�

moria des3es que sou,beram
respeitar e dignificar a Pa
tria.

Basta que cada brasileiro
conheça a linda pàgina de
ouro de Fernan les da Cu
nha, aquêle que preferiu fi
car na miséria, sofrendo pri.
vações inúmeras, aquêle Fer
nandes da Cunha, o mais

digno, o mais impoluto d"s
brasileiI05, que recusou com

uma coragem sã e patriótica
a oferta que o govêrno re�

publicano lhe fizéra para mi�
norar-Ihe os sofrimentos, res�

pondendo enérgico: «Rejeito
a graça e salvo a intenção,
repilo�a como afronta e co�

mo ultraje á minha p:"ssôa e

a minh 1 pobreza honrada.»
Que belo e e:draordin"rio

exemplo digno de ser imita�
do!

»

Jogadores
Galego (Avaí)
Ca!ico (Fig,)
Féza (Atlético)
João Damata (lris)
Sarará (lris)
Borba( Atlético)

SE'RIE B

181 vo.
179 »

117 »

111 »

103 »

2 »

Clubes

Florianopolis
Jogadores

Lauro Gonzaga (F� lis.) 120 »

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

Delegacia
,Fiscal

122 vo o;

CONCURSO

Pelo sr. dife�or g�ral dô h·
zenda Nacional io! des;gnado o

sr. Delegado Fiscal neste Esí'ado
para setvir como preóidente do
concurw para provimento de I,}
gares de prim ira entram,ia da Fa'
z �nda, a realizar-se nessa Oelega
cia, oportunamente t. bf;n assim
o segundo escriturario da mesma

Repartição, Adalberto de Arr,o'
rim Garcia para servir como �e

cretário do mesmo concurso.

Três por dia
Ontem nossos deputados,

Que não cessam de falar,
Com dlscurseira�, apartes,

Fizeram todos pasmar.

Arrancaram mil aplausos
Da anci03a mu�tidão,

Mas logo que terminou,
A barulhenta se�são,

I Algu�m com muita ironia,
Disse alegre, sorriden! e:

-Gosto muito da Assembléia,
Mascom- «plácido» ambiente,

A. DiiIi� IaIIIii.T.•M_.

-�7
- _ - . sem -;

.
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