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Não somos nenhuma Austr;d no

Jogo �"i;da ,politica" expansienista
RIO, 28�' Sob o. titulo «O Brasil e a America » o

«Jornal ('O Brasil» publicou, ontem, a seguinte nota:

«As queixas, 011 ameaças do periodico alemão - «Di

plomatischc und PoJitische Korrespondenz - tiveram a vir
tude de reavivar, em torno do Brnsil, o sentimento de soli
dariedade americana, O �<lm, ioamis�oso da folha germanica
clava a perceber, que o Brasil falh�rd ás suas esperanças,
Não havíamo- ".dlO nenhuma Austr'a, no iOg0 da politica a

Iernã. Desde o momento em que ·os partidos germanioos en

traram a disputar dentro de nosso tert itnrio, criando confli
tos 0"(' n[ín nos intel'essa��am,: e formando uma mentalidade
COIJtibria ao prestigio do Estado Brasilei. 0, o nuss.: ·,1 ivêr
no te __ c 11 in!ci;gri;si� e a cne�gja suficientes paro fechar o

caminho a ês�es pI�ellO,s estsanjeiros, Se a Alemanha zela pe'
la sua expansao. nao e menos natural que o Bnl"i} defenda
inflexivelmente as prerrogativas de sua soberania. Assim não

pensava Q órgão alemão, que talvês desejasse áLrihl;r todos
os direitos á patria do sr. Hitler, não deixando para os ou

tros países sinão a humilhação e a desgraça de uma obedi
encia permanente,

Diante, porém, do comentario tedesco, a Amarica to
da se manifestou. n�ma impressionante e vigorosa unanirni- I

dado. «Toda a América esta ao lado do Brasil» asseverou

<La Naf'i(Jrp, de Buenos Aires. Não foram lIJen�s explícitos
os perind.cos de outras nações americanas.

E' conforladora a solidariedade, ao menos nela comu-

nhão dC1 ídéas : de s,ef1�imento que ela revéla. Daí se póde
ver quanta razao assistia aos governantes brasileiros, ao de
clararem que o regime inaugurado em 10 de novembro não
alterava a tradição de nossa politica internacional. Somos ca

da vez mais americanos, e não desejamos sinão (;ue as con tendas
eurr.pêas fiquem do outro lado do Atlantico, ·dentro do am-

I'
I bien,te que as ger�� e as mantêm. O comeu tario do "Diplo-

I mat!sch,e und ,Pohtbche Korrespond,enz veiu prestar-nos esse

mentono serviço, acentuando nao sórn=nte a solidari-dede a

i mericana como a perfeita comunhão de idêas e de sentimen-

11�_:\'re
as phLrias que integram _:_Novo M��ll(l:� 1

'!\���"tror�ecI�

I

A REFEiÇÃO DA ORTE

Intoxicadas com peixe
rateceram duas pessêas de
uma fal1lilía,estalldo�'1uas
outras em esí!ado grave

.',

,Dr. Altalniro
Guimarães

RECIFE, 28-No suburbio de
.Jaraguá, vei'Íficou-se um fato do
loroso, que impre3sionou vivan:en
te os moradores Jocais. O operario
Sebastião Tavaree de Lima, ulí
residente com sua familia,compos-
1 a de mulher e duas, filhas, rea

lizou uma pescaria, trazendo para
casa vár'os peixes denominados
"baia6.)ús" ,

Mária de Siqueira Lima, a mu

lher de Sebastião, preparou uma

('eia com o pescado, da qual to

dos se serviram,
A' noite porém, depois que se

haviam já recolhido, Sebastião,
\Ilaria e as duas meninas come

çaram a gentir fortes dôres. Um
médico da Assistencia, chamado
ás pressas, constatou tratar-se de
violenta intoxicação, pelo que to

da a família foi internada no Hos

pital de Pronto Soeôrro,
A mulher do operario e uma

SUa filha, de 6 anos de idade,
faleceram, porém, mon,entos após
terem sido hospitalizados, encon

trando-se em e&tado grave Sebas
tião Lima e Claudemira, a outra Ifilha do casal, de 9 anos de ida
de,

,I

O ir. Intervent0r Federal de-Icretoll a fundação da Escola Nor- I'
ipaI Primaria,

.

anexa ao Grup0 I

Padre Schuler, no distrito de CO'II diráJ, camunicipio de Utussanga.

A GAZ E
JAIR,O (jALLADO

ANO IVI Florianopolis, Terça-feira, 29 de Março de 1938
,---------

----------

Proprtetarte e Diretor Responsavel
--------�-------------

Circllito
farroupilha
Estiveram, ontem, em nossa re

dação, apresentand(J suas despedi
das, por terem de seguir para Porto

Aleare, onde vão tomar parte no

Circuito FarroupillJ.a. os valorosos
volantes Clemente Rovere e Pedro
Laus.

A GAZETA confia no destemor,
da energia e nos conhecimentos
técnicos do;; repl'<!sentanteg de San
ta Catarina nes: a grande competi
f-no desportiva, certa de que saberão
honrar as tradições de valor e de
bravura da sente barriga-verde.

Aos deste mel'OSOS volantes dese
jamos, além de feliz viagem, a con

quista de 11'lVOS e gloriosos triun
fos.

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

Gl-atifiea�ões por tra-
levarall1 O

bailios fóra das bo .. i n'�ater;al SALTA, 28 - A policia da

l-as de e';_1(pediente I
II Ilii localidade efectuou hoje a pri-

b
·

são da varias. pessôas acusadas de

O sr. Interventor Federal, consi.1
' elmco querer promover um levante de

derando a falta de uniformidade indios no norte argentino.
entre as dev,ers�s Secretá�i�s d:!? Es- I Entre os presos figura o indi-
ta o, no a,tri.buucm gratIfIcaçoes a I FRENTE DE ARAGAO 28 viduo Simon Keavitch, o qual
IunClOnanos que trahalham !6Ta' P

". " ,

elas horas do eXj){diente, injusti.ça i - 26 nSlOnelfOS govern's,tas l,n- submetido a severo Íntel'rogatorio.
que deve ser evitad,:, decretou qa� formam que todo o rnateflal eXlS" confessou ter vendido aos in

semen tes sOmente pelo Interventor ou sover- ten te no campo de aviação situa- dios da região de Salta varias

n,a�or,5lo Estado poderão essas �ra- do Das proximidades de Serinena armas pertencentes ao exercito
tIfICaj;OeS ser abJnadas, sendo que "

'h
'

-
- . ,

A Diretoria do Serviço do Fo- I sóme,nte os Secretarios de Estado ja tm a �:do evacuado. bolIVIano, entre as quais uma

t d P I
-

,r I d
'ou duetores de departamentos au, Na regmo de Monegros os na-1 metralhaôora,

men o a ro'_ uçao egeta o tanomo d
-

d t' b' I' t t F'
'

E d
.

_ -I d' C
-

s 1)0 erao e ermmar tra a- Clona IS as aumen am o numero oram tomaaas rIgorosas me-

Está sendo e5,cradoyho- . lh"st,a 0M' Ifflt,ta8a4 a a rua o?"el- l�os fOlda das horas do_expediente, de contingentes os estoques de didas para prevenir qualquc� mo-

J"e ne"'ta cap;oIl.al onde elro ara, " nesta capIta, nao sen o a prorogaçao, em iii, t' I
'

1 I
'

d I
-

Novos �I
,::> ... , t' d' t 'b

'

d I d potesse alrluma remunerada
ma erIa para o !'leu avanço slmu - vlmento e revo ta por parte do'"

se os I h'
"' es a IS n um o aos avra ores fj 't .l', -

1
•

d'
. '-

�

_

C egar3 por 'VIa aerea, €)"t t h 'I d
-
---- aneo na tlHeçaO norte e este, lU' lOS que habItam a regIaO

mscrl os semen es ortlco as, e

1 703 b.....
-

.

RIO, 26-0 governo vai man-I sGr• "

dr.
_ AI�almiro lobo al�?!a, séja, feiião de porco e. alelas pes- -����������

dar fazer ')ela Casa da Moeda, Ulmm·aes, lustre Secre- feIJao preto, II ---·"·"""'--t!sêlos postais tendo como motivos tário da Fazenda e Agri- Os interessados poderão diri- cadas em t
Ao. iii t" t t d II-

quadros de pinacotéca de acôrdo cultura. �!r,:: ���ae�adere!apr::a!�te,duran- mêses
res

I o!_���s �_!_f!._E!r�e�__�� I

C9m a sugestão do professor Os- O sr. dr. A!'f:amiro Gui-
-----

valdo Teixeira, diretor do Museu I marãe5, como é do dom".- I"
le B I A t

nterventol- catarloense se.unl°""
[ e as r es. • n t R" General Le.'"ta-o de

r '0::7

Entre os motivos escolhidos mo geralt, es eve no 10 ./ -

RIO, 28 - Procedente do Po- achou que o I-eferido tributo eloa da

estão o último Tamoyo, de Ro- de Janeiro, colaborando, Carvalho lo Sul, apontou na Guanabara, competencia da União

d? ;8 Amoe�o; Der�ubador Bra- �om grande eficiencia e I RIO, 28 O general Estevão
uma flotilha de navio� bale,eiros.

!>dem> A�mel(la JUDIor e lracema Invuigar descortinio, na Leitão de Carvalho, tendoconC.lutdO I
O comandante Marthmsen mfor-I RIO, 28 Os delegados dos pequenos Estados têm de"

de Medell'os. Conferencia dos Secretá- as suas ferias, reassumi� as funç�es mou que pescaram 1.703 ceta- fendido, com ardor, o imposto de exportação inter-estadual por-

__,,________________
_

.

_ d,e chefe do Estado MaIOr do Exer- ceos em três mêses, os quais fo-, que êle �ep�<:esenta. em muitos dêles, cêrca de 500Ro. E nãd que"

Frutas Nacionais e rios d� fazenda, que ali CItO. ram beneficiados nas usinas do
rem d,esl��IlIbrar o orçamento, porque, como se sabe, é da

'E]I t
••

s se I<�uni'ij s"'b a pres"d
.

h f
COllstItulçao de 10 de novembro que o Estado que não api.'esen-

�s .-anJell-a -; ,,)... I en- navIO G e e e produziram 107.800 tar determinado quota de receita será reformado em territorio.

encontram-se á venda no da do Ministro .Fernando barris de oleo. De passagem pa- �nte!D' um re�r<:sentante do norte, lembrando êsse artigo cons-

Salão (jomerciaI Costa, em a quai foram Varios generais e o �a ,a Eur0pa pescarão no litoral ����c�fr���ea���;!��e���Z�o��!:�l:sZ-!hfegi��çã:;;:!�r�a�ar�;!:
!!:..��..���I!!.!i!!'��Dahf!!'!_;� tratacllos as�ún"tosde gran- capitão Felinto Mui-

alano, r�do Imposto. O sr. Souz� Costa, entretanto, afirmou que se ba-

c,
. �

'. .,' ,de 'relevan.cla para o futu- lei. .�onferenel·al.am EMBAR(jOU PARA tIa�_apenas, pelo_cu,mpnmento da Constituiç�o, dizendo que ii.

,_
ou um�o t,am�e'ffi nao m}eressav� a transformaçao de um Estado

rea.rao 11'0 do Brasil. com o ministro da- O RIO, O GENERAL
I

em .erntono. porque esse u'ltlmo ficaria a seu cargo dando des-

d!re Escola
-,-----------

�uerra GO�ES MONTEIRO pcza e trabalho.
' .

PRODIGIO, significa MILAGRE
.E' 1_)E-'blico e notor�o na conferencia que, entre os Es-

MILAGRE
.

'f'
t�dos d� Umao, Santa ,Catanna se acha em m8gl.tifica situação

I....DAR·L AJ.sUlgnTlIUca RIO 28 Com o ministro da BUENOS AIRES, 28 O gene- fmanceIra. Pode;mo!, afumar que, emquanto varios delegados ta-

.._, tll Guerra: conferenciaram' hojr, em raI Góes Monteiro, embarC011 para mentavam a ex�mçao do imposto inter-estadual, o repI'esentant'

usando o creme seu gabinete, os generais Almerio o Rio de Janeiro a borelo doNEPTU- de Sa�t� Catann�, dr. Altamiro Guimarães, num gmpo de COIC�
(jDARLAUTR de Moura, Horte Barbos&, Mauricio NIA.

[bg3S'
�lzla 'Jue o mterventor de seu Estado sempre acl1ára que o

Cardoso Isauro Rigueira, Leitão de Compareceram ao seu embarque endo tnbuto era da

com.petencia_
da

un_iã.o_. d'llogo sorrindo: que produto Carvalho e Pinto Guedes além do altas patentes do Exercito e da Ar-

maravilhoso I caPUqo Felin�Q ;M;uller.

Aprovada' a .moçãojO Brasil ocupa o segundo O general
do seet-etário da Fa- I

I
'

A· J
�

P
A

zenda eatarblense I ugar na merrca entre os ose e5S0a
I ". •

passes que possuem avsa-

ção comerclal
RIO, 27 Segundo dados pu

blicados pelo Ministerio do Ar, da
Inglaterra, o Brasil ocupa o segun
do IUf!ar na Amei ica entre os paízes
possuídores de aviação comercial.
Ij�' uma nottcía essa que se deve re

gistar devidamente por isso que o

surto do desenvolvimento da avia

ção comercial entre n6:: é relativa
mente recente. Não obstante, desde
sua Instalação no p,-,iz, tem ela pro
gredido ds medo � ensíve', o que
aliás se justifica plenamente dada a

nossa grant;'e extensão territorial e
detícíencta de outros maíos ele trans-

porte.
'

Pelos retendes dados, verifica-se,
.,

lambem, que, em terceiro lugar,
, --, .. - segue-se a Colornb!a, com uma di-

I terença pare menos de apenas 9

IUO, 23-No encerramento dos aviões sobre nês, Ora. esse naíz é

trabalhos da - Conferencia dos Se- muitas vezes menor do que o nosso;

cretarios da Fazenda o dr, Alta-
as suas necessidades desse lÜande

,

G'
- .' . propulsor devem ser bem menores

miro uunaraes, de Santa Catani- do que as nossas; no entanto, já o

na, propoz uma moção de con- serviço comercial aerío é ai bem

gratulações com o ministro Souza mais desenvolvido, relativamente,

Costa pela orientação que impri-
do que entre nós.

, ,

.

.rab Il - 'h
'

d
De qualquer modo, a notícía

mm aos tra a lOS, contn um o demonstra que o progresso da avia,

para o grande exito alcançado cão comercial no Brasil é promissor.

pela Conferencia, Mas, nem por isso, se pôde deixar

Aprovada a moção, o sr, Sou
za Costa agradeceu a generosida-
de do dr. Altamiro Guimarães e

dos seus colegas, salientando ha
ver sido apenas o coordenador dos
trabalhos, nada mais fazendo do

que facililar a realização de uma

obra, para a qual o espirito de
todos iá est:lva preparado,

Dislribu:ção de

I NUIUERO 1117

RIO, 28 Apresentou-se hoje
ás autoridades do Exérdto o gene
ral José Pessoa, que acaba de se

desíncumbtr de uma comissão que
lhe fora confiada.

Ao que se noticia, aquelemilitar
será designado para exercer um alto
comando.

de frisar que muito ainda precisa
mos caminhar nesse terreno para
que tenhamos um serviço á altura
das nossas reais necessidades,

MatalleaBlll 1118 cl"ian

Violeilt�s d�bates na
eas e 245 uPllbel-es

(jamall:·� FI�alleêsa B.'iRCELONA, 2) .Ynuncía se

qu e morreram duram � G; recentes
bombardeios de Barcelc 'la) 118 cri

anças e 245 mulheres.
Destaca-se aqui a, :c(rni., avel

conduta dos bombeiros que : 'v. ram
certa vez de combater 42 ínc rndíos
símultaneos,

Varias bombas, de tormídaveí
verno e aprovou o seu próprio, potencia, novo modelo, de ai.' Iíqní
com o qual somente será conce- do, foram lançadas sobre a cidade

dido um empréstimo adici�nal ao
durante os ultímos bombardeios. Os

T lô d
'

bilhõ
' taboratortos da Universidade sofre-

eaou�? no va or e ClIlCO ,I oes.! ram muito, tendo sido rtestruído
O projeto do governo fOI derro-: importantematerial.
tado por 193 contra 138 votos.]

i EXPORTAÇjio DE
ALGODÃO nUA

SILEIRO

PA RIS, 26-- Depois de violen
tos debates, travados entre os

srs, Leoo Blum, Gardev e Call
laux, o Senado da França derro
tou o projeto financeiro do go-

Centenario
SANTOS, 28 - Tiveram ini-

do Colégio cio 0:3 embarques de algodão ede

laranja, da nova safra,

Pedro' i I o primeiro embarque de algo-

I dão paulista foi feito pela. firma
Exportadora de Produtos S, A.,

nIO, 28-0 Colégio Pedro II de S, Paulo, constando de 99

comemorou, ônterr( o cellLenario fardos C0m o peso de 19.037 qui-
da abertura de seu� cursos. los brutos,

Para celebrar êsse aconLecimen- Dessa partida fazem parte os

to foi organizado um programa primiliros fardoR classificados na

de festividades que teve iniciá com nova safra em 14 deste mês por
um oficio religioso, pela manhã, uma comissão especialmente con

na igreja de S, S, Sacramento e vidada pela bolsa de Mercado
ficou encerrado com uma sessão rias de São Paulo,
solene realizada ás 16 horas, no O algodão embarc;ad0 foi con-

salão nobre do Externato, signad03 aos srR. Wbineray, Bradt
O mini"ltro Gustavo Capanema & Cia" de Liverpool, firma essa

compareceu a essa solenidade, as- que introduziu ha anos o alg(J
sim como á inauguração dos blls- dão brasileiro no merciido inglês,
tos de Pedro II, Bernardo de n�� tt�_n_�_��_���WUQ.

Vasconcelos e Marquez de Olin- Pretendiamda,

levata'r OS
indios

O' crfme do
Restaurante

Chinês
SÃO Paulo, 28 - Depois do

desmentido da « Folha da Manhã »,

que atribuiu ao Cflmmoso do
Hestaurante Chinês uma retra

tação, resolveu, ele, novamente,
confeAsrr o horroroso delito, des
ta vez, na presença de outros

iornalistas e do 2' promotor pu
blico da capital, detalhando cenas

e circunstancias, dizendo não ter

sido forçado a fazer tais declara

ções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



==A GA"ZETA
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Pr 8tura Municipal
JOAQUIM WOLFF, Prefeito

Muni-I
Art. 2'-/\ receita de cada distrito administrati,.

clpal de Joãnvlle, no uso das atri- como segue:
�n�!çijes.que lhe confere o art. 4·

." "
r

d� Decreto-Lei do Estado, n. 9, de I 1 D�str�to-Jomvlle (stde) 1.133:892$000
24 de Dezembro de 1937. 2' DIstnto-Bananal 86: 1 08$000

DECRETÁ: 1 .220:0008000

Florianopolis, 2�-,3 -!! 938

de Joinville
é orçada VII Serviços Gerais

ArL J '-A receita do Municipio de jo'nvile para o ano Art. 3··-A despesa do Municipio de JoinvHe pira o ano

de 1938 é orçada em Rs, 1,220:000$000 (mil duzentos e vinte de i 938 é fixada em Rs, 1 :220:000$000 (mil duzentos e vinte
contos de réis) e será arrecadada com a seguinte descriminação:

I
contos de réis) e será distribuída, pelas seguintes verbas:

R.ellda (h"dina."ia TITULO I

1 Ímpcsto de I Encargos da adminh tra�o
Alvará de li- '

I Administração e Fiscaíizaçãocença
2 Imposto Pre-
dial urbano 200:000$000

3 Imposto Tcr-
ritorial urbano 80:000$000

4 Imposto de
Industria e Pro
fissão

5 Imposto de
Diversões pu
blicas

6 Ímposto de
Matança rural

7 Imposto de
Produç&o agri
cola e pastoril

8 Imposto de
Veículos a tra

ção animal
9 Emolumentos
10 Mora dp. pa

gamentos
11 Multas por

Renda Pat."imonial

Alienação e

locação de pré,
dios e terrenos

2 Renda do ce

rniterio munici

pal de joinvile
3 Idem do cerni-
terio municipal
de Bananal

4 Juros de apo
lices inalienaveis
do Hospital e

do Asilo de
Orfãos e Dcs
validos

5 Juros de Be
nus do E�tado

6 Cobrança da
Divida Ativa

.Renda Indust.oial

Relida do Ma-
.. tadouro munici
pal

2 Idem do f/ler
cado municipal

3 Taxa dazua
canalizada

�

4 Idem de Afe
rição de pesos e

medidas
5 Idem de Lim
pesa públicafre
moção de lixo)

Renda com aplicaeão especial
1 Taxa de cais 40:000$000
2 Fiscalização da
nEmpresul"

infrações

'10:000$008

350:000$000

30:000$000

8:000$000

70:500$000

24:000$000
10:000$000

10:000$000

500$000 793:000$000

i :200$000

8:000$000

10(J$000

3:920$000

5:670$000

120:000$000 138:890$000

100:000$000

16:000$000

95:000$000

3:510$000

6:000$000 220:510$000

4:800$000 44:800$000

Renda eventual

1 Consignaç�o do
Estado ao Hos
pital de Cari-
dade 6:000$000

2 Idem, idem �o
Asilo de Ortão:
e Desvalidos 2:400$000

3 Idem, iclem ao

Hcepicio'Oscar
Schneider" 2:400$000

'

4 Re�das diver-
versas não con-

signadas 12:000$000 22:800$000
1.220:000$000

Subsidio do Prefeito
Municipal 10:800$000
Repr""sentação do

Iluminação pública do
l: distrito 46:000$000
Idem do 2' distrito 2:535$000
Limpesa de ruas 8:000$OGO
Jardins públicos 10:000$000
Manutenção dos relo

gios públicos 66:89,$000

3:600$000mesmo

Ordenado$ e adicio
nais aos empregs. da
Admn. 69:740$0:0
Gratificação a um lo
tendente distrital
Ordenado a um em

pregado distrital 3:000$000
Percentagens aos fiscais 1 :600$000
Fiscalização da taxa de
cais e divrs. publs. 2:400$000
Diarias e transporte-
I' distrito J :200$000
Idem,idem--2'distrito 800$000
Expedientr-- J 'distrito 9:000$000
idem -2' distrito 1 :000$000
Aluguel de casa da
Intendencia distrital
Publicação de leis e

atos oficiais 10:000$000 117:000$000

4:200$000

360$000

II Dívida Passiva

Amortização da Divi
da Passiva Consoli-
dada 67:808$000
Idem da Divida Pas-
siva Flutuante 46:000$000 113:808$000

360$000

VIII Obras Públicas

Diretoria de Obras 13,200$000
Fiscslização de obras

públicas 13:200$000
Salarios aos operários 51 :000$000
Conservação e repa-
ros de ruas 93�200$00n.
Idem, idem dos pro-

6:000$000puas mumcipais
Veicules, combusti
veis, lubrificantes, fer-
ram, etc. 62:000$JOO
Conservação de estra-

das e pontes 105:000$000
Seguros de operarias 8:000$000
Idem dos próprios

2:500$000mumcipars
Desapropriação por
neces, ou utilidade
pública 10:000$000
Atuahzação do ca-:

dastro 12:000$000 376: 1 00$000

III Educação Popular

Vencimento dos Pro-
fessores municipais 66:000$000
Subvenções escolares 36:677$000
Aluguel de casas pa
ra escolas
Material escolar
Auxilio a alunos ne-

4:780$000
7:000$uoo

cessitados 2:400$000 116:857$000

,

IX Auxilios Diversos
Auxilio ao Corpo de
Bombeiros
Idem a Caixa Bene·
ficente dos Operaries
da Prefeitura municipal 2:400$000
Idem ao Aéro-Lloyd
1 ' f

guassu
Auxílios diversos

2:400$000

6:000$000
30ú$000 11: 1 00$000

IV Higiene e Assistencia Social

Sêf viço de: higiene e

saúde pública 48:000$000
Contribuições para as

sistencia social
Custeio do Hospital
de Cliidade 44:400$000
Idem do Yospicio
"Oscar Schneider"
Idem do Asilo de
Orlãos e Desvalidos 3 J :680$000
Socôrros a indigentes 9:600$000
Amparo á Materni
dade e á iníancia

.

4:800$000

4:200$000

1 :200$000 143:880$000

V Agricultura e Pecuária

Aquisição de sernen

tes.etc, e contribuição
ao Consorcio Prúfis
sionalCooperativo dos
Agricultores de Join
vile 12:000$000

X Pessoal Inativo
Aposentadoria de fun
cionanos mumcrpais

XI Despezas Eventuais
Para aquisição de

10:000$000

VI Despezas Policiais e Judiciarias

Subsidío ao Forum
da Comarca 600$000
Auxilio a r'elegacia
de Policia 2:400$000
Vencimentos do car-

cereiro da cadeia pú-
blica 1 :800$000
Quota- de policiamen-
to (para cumprimento
do decreto n. 192) 4:580$000
Contribuição para a

Guarda Noturna 600$000 9:980$000

6:000$000

..

moveis. maquinas. etc.
Quota ele contribuição
ao Estado para lan-
çamento do imposto
de lndustria e Profis
são

Quota para custeio do
Departamento deAd-
ministração Municipal 15:780$000
Despezas não previstas20:000$OOO

-XII Caixa Especial
Imporlancia a recolher
no corrente exercicio
-10"1. sobre a arre

cadação das Rendas
Tributaria e Eventual
do l: distrito, confor
me as Resoluções ns.

54 e 73 63:700$000

4B:780$000

7:000$000

Importancia a reco

lher conforme o § 1 .

do art. 4' Resolução
n. 54 20:400$000 8"': 100.$000 1.111.700$000

TITULO II
Despezas Reprodutiva.

I Despezas Patrimoniais
Cobrança da Divida
Ativa 1 0:200$000
Custeio do cemiterio
municipal-Joinvile - 8:000$000
ldem,idem- Bananal 200$000 18:400$000

.. Despezas Industriais

Custeio do Mata
douro municipal

Idem do Mercado
municipal

Agua canalizada
Remoção do lixo

35:000$000

5:4008000
9:200$000
6:030$000 55:600$000 74:000�

TITULO III
Despezas com aplicaçio de renda especial �.

Construção e con

servo do cais e

ruas adjacenles 30:000$000
Fiscalização da

«Empresul> 4:800$00034:81)0$000 34:8DOtOOO
. 1.220:000$000

Contínua na �. paalna
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,Interventor dr. Nerêu
,

Ramos

rigiu-se o sr. dr. Nerêu Ramos'

acompanhado do sr. Irineu Boro

nhausen, que tomou logar n

seu automóvel, seguido da exten-

sa fila de carros para o Hotel Ca

beçudas, onde lhe foi oferecido
um almoço de 200 talheres, a

chando-se presentes todas as au

toridades civis, militares e ecle-
'1 siasticas, além das pessôas de
\ maior destaque social da locali

. dade,

�t A inaDgnraeão

T

PilE-O, Sociedade

Rádio Nacional

do Rio de Janeiro

Programa noturno

DAS 14.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
LINDA BATISTA

-------------------,----------;:-":'.,""
,

Dia 31 CINCOENTA CONTOS da "nossa loteria" ,,� .,.,._.

J(tgam apenas 15 milh�res Intel"" ,15'080 :;:':

RUA FELIPE SCUfJUDT N. 5

trode

A's 14,30, conforme Iôra esti

pulado, realizou-se a cerimonia �

da inauguranção do Centro de

Saúde, sendo o sr. Interventor
Nerêu Ramos recebido, á entrada, AMANHA
po.r enorme massa popular, que I
o saudou com uma estrondosa I
sa va de palmas.
No áto da inauguração, usou

da palavra, em primeiro logar, o

v, dr. Barca Pellon, que pronun-
ciou um discurso, revelador da
sua' grande capacidade inteletual,
que foi RPr todos fartamente a

plaudido=e a que daremos publi
cidade, amanhã, devido á falta
absoluta de espaço. j

com

Or-questra a� Dansas
Eõuor-õo Pctnnê � sua TIplcc ('orri�nt�s

. R�gional
õ

e P�r�irCl filho
Raàamés e aeu 5wing fiu� I
r::omi?U 6hiparnan 12 sua Orquestra àe IConcertos I

A's horas cer-tca, [rn-ncris falaaos C:OITl no- I
tic:ios 12m primeira mão, fornl2ciàas pela A I>JOI·
TE. e oferta àa rasa {�uirnarã�s Ltào.

A's 19,30 PfH.mOLIVE programa em ccôz ío
com a Raàio Difusora. A ucrn Dlrc:inha Ba
lista, ('astro Borba, a, 10rg muraà 12 Or-ques
tros ào r--:arionGI.

• II ,,,:o

li I
"

.. �.

A EADAS

;,

A's 21'30 - CANÇÃO DO DIA • por La
martine Babo, _

eacrtto 12 lnterpretoõo: uma

orartc õo DRAGA0.

EM

N 1-10

A's 21,35 NOITE NA ROÇA um programa
tipico cclp.r-o com Alvarenga, Ranc:hinho, XI2-
r, rn, Topuya sua Trtbu, Augusto Cclhetroa 12

f"Intlmogen2s 5ilva, sob o putrcctnlo õu rOpEI
HATA5E, a granae réml2àio per-r tosse 12

bronquite. e o ('QLIRIO (,ROma, o super
colírio mO�l2rno

i
\

\

23 hs. CLUB 005 ff3NTA5mA5
mcrtlne Bobo IZ 5iluino N1210

com La-

5peaRer - Oàuvalôo ('ozzi

ORLANDO SILVA
ODETE AíJlARAL
BOB LAZY

ás 21,35 TEATRO EM CASA a corneõlc àe
Lucien Pl2rr�y VI51NH05 DE CAmpO, pela
ria. àl2 ('aml2àias ào Nac:ionol, sob o potro
cjnlo ao romPAHHIA 6E6URAHÇA IN
DU5TRIAL.

-0-

NO

No dia 31 A revista "Dois bohernloa 00 outro rnunõo»
of2rta aos ororncõoe proàutos medicinais "EVAN5,
DIA 7 DE ABRIL: ESTREIA DE AL!vURANTE.

I

d de 250$000
OVEIS

S 1\ l
".

MAO -GUELMANN

Caixa Postal, 19

Est'. ,dô' Paranã "
I,

���.
Curitiba

Repl·esentaotes nesta capital

MACHAD'() Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37
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[=Florianopolis-1938',' -, )I.

�dolar Schwal·i�
.

���D�r�.�P-.IIIIJ!!cal!!!m���;-��1
indereço Tele(V.: DOLa. .- Caixa Postal 32 S,·moe-sS. FRANCISCO 00 SUL- STA. CATARlNA

�AOENCIA DE VAPORES

�mpan�ia Salinas Perysas=-Rlo
Pnng ";f:grr816 &. Cio. Limitada-Rio
Naveaáçio Br�silelra Limitada-Rio
N�vegaçio C�bofriense Ltda.-Cabo· Frio
y,ndenbrandq & Cia.-Santos
'., I

ylAGENS DIRfiTAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (jotnvlle) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

,.ente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, ca,*gando

'Eacarrega-se de 'dassificaçICt, medição e EMBÀRQUE de
t.Pdas as especiea de madeiras serradas, beseliciedas e em

tóros ale., cer�ais e mercadorias em geral, para qualquer
� do Norte ��o �,...do País, bem como para o Exterior
rwcebe cargas reimportação; do Pais OU\ do Ex
terior, para desembaraço e' redespacho para

. ; as praças do interior
DESVIO 9A a. DE fERR,O ARMAZEM PROPRIO
SlRVI O GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MOD.lCOS

Fabrica
I ,

Martins Filhos, Ltda.
Fabricante em grande es�ala de. chocolate em pó e mais

fantasias, canela e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mate de 70 anos. Exigir pro
dutos �NDALUZA é prova segura de bom gesto e de zelo
pela saude.

ANDALUZA

Reorl3ser")t·�nte :

M'êelice do D. S. P.
. db Estado

CLlNICA �GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
.

péle (dermatoses em geral)
,ob confirmação microscópio

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8

I'
ás 9 da manhã e das

I)4 ás 7 da tarde.
.-.--- �---

Rio de Janeiro

reafir.na sempre o seu valor I

Francisco Bítencourt Silveira

Rua Trajano N. l-(sobrado)

Florianopol is
Dr. Pedro Catalão

. IDiplomado pela Facul
dade de Medici.na da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOIa�
Ex-interno do Dispensario

Silva Lima
E:x-adjooto do Hospual

Graffée Guiw.. e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgica das
molestias da

CABEÇA E PESCOÇO
Es,eciahsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORI9
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel GlOria

Diaríarseate das 16 �s 18 IIs.

Cabo)
Tele )gramas:
Fano) Frabisil

Caf���estaurante São Pedro
- Nlf SfiOAOVAV -

Proprletarlo: - IZIDRO PEDRO tOELBO

Completam.n� remodelado e obedecidas todas as

I'8Ira8 de higiene

OOII�HA DE PBIMBIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Il"D� __Idas a d8llllellle
atiA FELIPE S(;HMIDT�

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina
, tI:·

Laranjeiras
Dr. oswaldolCabral I

ME'DICO

Enxertos grandes, qual"
dade suprema: UMBIG
PERA. LIMA e outras vari

Resídencia: Rua Esteves dadcs.

I junisr, 138-·Fone-l.555 Um pé 2$500. duzia 24$
�;�� cento 180$000. Extra fór

-�-�

VENDE-SE te 3$000 c. u:, LIMOEIRO
esplendida e cenfortaVcl casa, que enxertos muito fórtes, d
além de moradia é

propria para .._casa CECILlANO. MIUDO, GA
comercial. recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA 1 pé
situadae� bom ponto ll,avila deBiguas- 3$500 duzia 35$000

I
sé, e mais doís potreíros com extea-

' , v.

sa area de terras. O negocio é ur-

I gente, Tratar com José Sanches. na CARLOS NJLSO
! mesma.

A MAXIMA C3ARANTIA EM

UROS
MaritimosAmerica Terrestres,

e Accidentes"
Fogo e Transportes

, A.oidentes no·Traba!ho
Responsab I dade C vil
�cidentes Pessoais
�utomoveis

e Fidelidade
• Rua da Alfandega n. 41

"'Sul

Sida: Ria de J.nelrD .

• End. Teleg.: ASAF"IC
, .';!, .................'1l._

-·�r:.·· .:�:I.�l'J

Aien�es em Itajai: B....h.u••n a Cia. • R. Pedro Ferreira, 26· Caixa Postal, 17

Em Laguna: 'AI�rID Alc.nt.r.
'----- .

Agencias em todos os Estados do Brasil ;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,
Oe- Fama Mundial1

Dr� Alfredo P. de Araujo
1V1EDI co

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele
(-c.

Tratamento modernadas
mo/estias do Pulmão

Cousult.-R. joão Piflt::J, 13
1 elelone, t 595

Res. Hotel Gloria-Foo€ 1333
Consultf!loS das 13 ás 16 hrs.

) Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe"
Je e nervosas peJa fiutohemotherapia

I Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, J .584

Consulfas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

,

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDiCA EM' GEI{ÁL
.. -

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

Omar Carneiro Ribeiro

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cUNlCA
Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração
(diagnostico preciso das melestlas cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe5 de
Wessermann, de Hecht Tzu, JÇahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). lExame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticas.
.

.

�,I Fernando Machado, 6'
í TELEFONE, 1. 1 9 .

�
F l O � .1 A N�p � L I S

_

� rDr. RicardO!! �ccacio Mo-!
Gottsmann. r'elra t

.

em seu escnp-

�&�����AV��V������VA"q��8-
��

.

cáicUlo de qualquer Planta,execução, tis- I�� estrutura em con- callzação e direção
� ereto armado de ob: as .

,

� e ferro Aparelhamento com � .

� p�et() para constru- � r� çoes de pontes em � ,

�� concreto armado �
� �.
t� � !

�,� �

f�1tI
�
��
I Rua 15 déNovembro, 416 u

SALAS 12;e,��DAR .

. �.",'�
',"

� Te!. 1503

�
ti]
� I�

���.
,Ob'ras contratadas no: I· semestre

�M de 1937
.

�
.�� donte emjconcreto armado sAôb1:e o �io Pass_a Três (Estr. .C:l:1ritiDa�S. !V1ateus) �

. � Pont� de�c(]ncreto armado sobre o RIO �, [oão (fstr. ECunbba-Jomvlle) �� , Prefeitura e Forum de Mafra �
�. rupEscolar de Mafra �R!�� Grupo Escolar de Rio Negro �

. � Grupo Escolar de Irati ..

� \ Maternidade de Rio Negro �

� E�tação [xperime�tal de Vi�dem:�as em Tijuco PretoJ.{Paraná) �, RESIDENCI�-l<ua Este-

� Diversas construções de residencias . .,. �� I
.

ves [unlor N. 26. I� �V2���,�$7���Wt�.14����7�AV"�7b.��1}\'_ TELEF. 1.131 _'

ENGENHEIRO tC:;IVIL

Curitiba ai Paraná :;

. Vlsconue de Ouro Preto

Ex -cheíe da clinica do Hospi '

tal de Nümberg, (Pvoressor . torto de advogada á rua

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Elpeelanlla em olrurgla
geral

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

n. 70. - PhOT\P: 1277. -

. :I Caíx1 Postal, 110.alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Consultorio: Rua João.
Pinto, 1-- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
-Te!. 1311

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlre.tor da Maternidade]
Medico do Hospital

(Cm·so de especialização em

molestias de senhoras)
.

Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Aderbal R.
da Silva

.. .l.�'"
,

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob •

Fones 1631 e 1290

I Dr. Pedro depoura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraão

Telephone rr 1458 .1
Dr. }Jsvaldo Wanderley da

t"
.' Costa
Bacharel em Direíto

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- Ita Catarina.
Eseritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

Isobrado sala n' 1
PARANA' SANTA CATARINA

'.,' �

.".
"

kJr"" r r

'�. i, o',

.. ,
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A G-",ZETA
______---------

..F_lorianopolis? 29-�-12>8

Prefeitura Municipal de Joinville
Coatinoação da 2ft. pIIiu.

Importa a Despeza orçada do Muaicipio de Joia
vi�e para o exercicio de 1938 na importàocta de
mil duzentos e vinte contos de réis.

RESUMO:
Encargos da Admi-

nistração 1 . III :200$000
Despezas reprodu-

tivas 74:000$000
Idem com aplica-

ção da Renda
Especial 34:800$000
TOTAL Rs. 1.220:000$000
Art. 4o.-PaA'a a bôa orieataçAo � fixada a De..
peza de cada distrito administrativo, come ......
I. DISTRITO-JolavOe

Encargos da Administração .

I Administração e Fiscalização
Subidia ao Prefeito

Guaràa
Adicional aos venci
mentos dos funcionarias 5:000$000 69:740$000

municipal
Representação do
mesmo

Diretor da Fazenda
Contador
Caixa
lo. escriturai ia
20. escritura rio
Fiscais (2)
Diretor do Expedient�
Auxiliares (2)
Contínuo
Zelador
Estafêta

fiscais da Taxa
de Cais
Idem, idem de Diver
sões

Percentagens aos fiscais
Oiarias e transportes
(1 o. distrito)
Expediente
Publicação de leis
e átos oficiais

II Divida Passiva
Amortização da Di
vida Passiva conso

lidada - Juros e

Amortização de em

prestimos consolida
dos em apolices,
conforme existencia

pela apresentação e

e registro feito na

Diretoria da Fa
zenda:

-ll-
Empreshmo para
abasteeimente dagua
em I 91 6-Resolu
ção no. 241, de
1 !-3-1916:
Amortização
Juros de 95
apolices a 7010

-0-

Emprestimo para aqui
sição do terreno des
tinado ao quartel do
130. B.C.-Reso
Iução no. 290 de
18-10-1 919:
Amortização
Juros de 45
apolices a 70(0

-C-
Emprestimo para sal
dar a Divida Passiva
Flutuante do Munici
pio em 1923-Reso
lução n», 339 de
2-10-· 1923
Amortização
Juros de 3}5
apólices a 80(0

-0-
Emprestimo para a

construção das pon
tes do Cubatão,
Quirirí e auxiliar á
do Pirai. na estrada
do Salto em 1923

10:800$000

3:600$000
9:600$000
7:200$000
6:000$000
4:200$000
3:600$000
7:200$000
9:600$000
5:940$000
3:600$000
3:000$000
1:800$000
3:000$000

1:200$000

1 :200$006 2:400$OOG
1:400$000

1:200$000
9:0�

10:000$000 168: 148$

1 :200$000

J :330$000 2:530$000

1:800$000

63Q$000 2:43�OQ

7:600$000

5:360$000 12:9608000

-- Resolução no. 340,
de 2-10-1923:

Amortização
Juros de 52
apolices a 8010

-E-
Emprestimo para a

construção da ponte
do ltapocú, no Ba
nanal, e para co

brir a ponte dr.
Abdon Batista, em

Jaraguá-Resolução
no, 3 7 6, de
8- 10- 1925:

Amortização
Juros de 1 23 apo
lices a 80(0

-,F
Emprestimo para JO
metros de cais no

Sucareio. em 1926
-Resolução no.

381. dr. 18-1-936:
Amortizaçãe
Juros de 43 apo
lices a 80(0

t Joinvilense de Amparo

I aos Necessitados 3:600$000 9:000$000 I 43:2eO$OOO
1:000$000

l-

I V Agricultura e Pecuária

832$000 1:832$000 Áquisição de sementes e

contribuição para o Con-
sórcio Profissional Coope-
rativo dos Agricultores de
[oinvile 12:000$000

VI Despezas Policiais e Judiciaries
Subsidio ao Forum da

600$000
,

comarca
"
�

Auxilio á Delegacia de
Policia 2:400$000
Vencirnentos da cercerei

ro da cadeia publica 1 :800$000
2:400$000 Para cumprimento do de-

ereto 192 (quota de Po-

1:968$000 4:368$000 liciamento) 4:580$000
Contribuição para a Guar-
da Noturna 600$000 9:980$000

10:000$000

VII Serviços Gerais
Iluminação publica da ci
dade
LImpeza de ruas (opera
rios e material)
Jardins publicas (idem.
idem)
Manutenção dos relógios
publ cos

I

IVIII
Obras Publicas

Diretoria de Obras
Diretor 9.600$0('0

39:000$000 I Auxiliar 3:600$000

46:000$000 I

1:000$000 8:000$000

688$000 1:688$000
-0-

360$100 64:360$000Emprestimo para consolidação
da Divida Passiva Fiutu8at<:
de Munipio em 1923,Reoo1l..
ção n. :>1, de 23-12-1933:

. Amortização 25:000$OJO
juros de 875 apclicee a 8-10 J 4:000$000

-H-

Amortização e resgate de
apolices sorteadas em exer

. cicios anteriores e juros
atrazados ainda não recla-
mados 3:000$000

13:200$00�
Fiscal de Obus-urbanos (I )4:800$000
Fiscal de Obras-rural (I) 4:800$000 9:600$ O)

67 :i08$00\J

Salarios aos operarios
(serviços diversos) 45 :000$000
Conservação e rep, de ruas

(perarios e material] 90:100$000
Conservação e repn-
ros de proprios muni-

cipais (operarias e

material)
Veículos. combusti veis, lu
brificante, Ierramentas,

etc..

Conservação de estradas
e pontes (op. e material) 70:000$01)0
Seguros de operarios 8:000$000
Idem de proprios mu-

A..ortlza�ão da Divida Passiva
Para pagamento da Di-
vida Passiva Flutl1ante do
Municipio 46:000$000

Floaate

113:808$000
6:000$000

221 :948$000
60:000$000III Educação Popular

Vencimentos de professo-
res mumcipais 54:000$000
Subv�nção a duas escolas
normais primarias 8:592$00)
Idem ao Instituto BOM

'

JESUS (curso pratico de
comercio] 12:000s000
Idem a Escola Paroquial 2:4008000
Idem ás escolas primarias
particulares 10:000$000
Idem á escola do profes
sor Veras 2:400$000

2:500$QOOnrcipais
Desapropriação por ne

cessidade e utilidade

publica
Atualização do cadastro

10:000$000
12:000$000

IX Auxllios Diversos
Auxilio ao Corpo de
Bombeiros
Idem á Caixa Beneficien·
te dos Operarios da Pref. 2:4008000
Idem ao�Aero-Loyd-Iguassú 6:000$000
Auxilies diversos 200$000

X Pessoal Inativo
1 01:892$000 I

34':192$0001:200$000

Aluguel de casas para
'Escolas
Material escolar, moveis,
livros, etc

Auxilio aos alunos neces

sitados

4:300$000

7:00$000

2:400$000

11:000$000

Aposentadorias de funcionarjos 10:000$000
Iv Higiene e Assistencla Social
A-Servi�o de Higiene e Sa6de Pública

Ccntribuição ao Estado
para a Saúde Pública 48:000$000

B- fJontribui4,tão para Asslstenela Soelal
. CoDtrih. para a creche

Conde Modesto Leal 2:400$000
Idem para o Proventerio 600$000
Idem para o Leprosario
do Estado 1:200$000
Idem para o Albergue

<

Noturno (Exo-Salvação 600$0C0 4:800$000

C-Custelo do Dospltal de Caridade
Gratificação a 2 medicos 4:800$000
Ordenados � irmãs, en

fermeiros, etc.

HospitalizaçãO de indigen
teso medicamentos, mate-

"rial, etc.

.
Amparo á maternidade
e á inlancia 1 :200$000

XI Despesas Eventuais

Para aquisição de moveis, ma
quinas, etc.

Quota de 'L '1. de contribui
ção ao Estado para lança
mento do imposto de lndus
tria e Profissão

Idem para o custeio do De
partamento de Administra
ção Municipal (2 '1. sobre
a Renda Tributaria)

Despezas não previstas

6:000$000

7:000$000

15:780$000
19:700$000 48:480$000

18:00$000

Cobrança da Divida Ativa 10:000$000
Custeio do Cemiterio Munici-

pal (limpesa, conservação,
pessoal e material) e:O00$000 18:000'000

Despezas Industriais
Custeio do Matadeuro munici-

pal (pes. c material) 35:000$000
Idem do Mercado municipal

Continúa na 7a. páctna

XII Caixa Especial
Importancia a recolher+-Hl '(.

ssbre a arrecadação das ren
das Tributaría e eventual e

de conformidade com as Re
soluções n's 54 e 73

Importancia a recolher con

forme o § 1 do art. 4' da
Resolução n' 54 76:652$000

56:252$000
21:600$000

45:600$000

D-�u8teio do Dosplelo ''Oscar SelaDelder"
Grstificação ao Zelador . I :800$000
Roupas, vestuarie, etc. 2:400$000 4:2008000 I Despezas Reprodútivas

20:400$000

.-Custelo do Asilo de OrlA0. e De.valldos
Ordenados ás irmãs,

•

ser-

ventes, etc.

Manutenção, medicamen
tos, etc., para os inter
nados

7:680$000

24:00$000 31 :680$000 II

F -Socorros a IndJalent-
Para enterramento de in-

digentes, etc.,

Su.bvcmçao a Associaçao
5:400$000

(
..,
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Fim ianopoUs, -29-31936

Taxas de Agua e

Esgotos

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Prefeitura Municipal de·

Joinville
.

Continuação da 6a. pagina

Despezas com Apiicação de Renda Especial

Construção e conservas do
cais e ruas adjacentes (pes
soai e material)

Fiscalização da «Empressul»

TOTAL DO J' DISTRITO RS. 1.134:492$000
Importa a Despeza do I· Distrito em mil cen-

to e trinta e quatro contos quatrocentos co

noventa e dois mil réis, assim resumida:
Encargos da Admi-

nistração 1.026:092$000
Despesas Re

produtivas
Despe1.as cl

aplic. de
Renda Es
pecial

(!impesa, peso e mat)i
Água canalizada (pessoal e

material)
Remoçá, rle lixo (pessoal e

material)

73:600$000

"DOIS INTERESSA�rES D9ALOGOS DOipr�:'n0::�P a

PRESIDENTE GEl <vtlO VARGAS COM RIO, 27-Ao posto de ge-

"CHAUFEURS" DE TAXI :::ald::re��igd:a f;;e�d�:�vi��
G b' I Re{-'ub!ica, o coronel Antonioi\o regr�5Sar ao uana líJra, as VeZeSIFernan�o Dantas. O novo g�-

Q �(hef:.�.� -�'Ia Nação serve-se daqueles neral vinha exercendo comulati-
�., ,_ iii

vamente com as funções de co-

"eiculos e pales'ira· expon'la. 'e8 e cor .. I manda?te
da 6a. R. M., o c�r-

· .. ·

f ' 'O t go de interventor federal na Bala,dlalmente com os ClneSI or"s,.. ro .. do qual foi exonerado por de-

CO é p.zJra'à vo::aê, arnr�jD João", .. _ Muito ereto de 23 do corrente.. •

brl'g,íi1ado anisg"·'-';, dr r'Iã_.m.Alllllla=a" Suspenso no Dlstrl-
O -= , '''ri... • gq;pl; ... li

to Federal o Impos
to sobre carne

verdeRIO, 28 -- o «Diario da Ele ainda conversou

OUh8Sr
loscoo e disse-me:

Noite\) public a hoje uma �epor- coisas. perguntou lia quantos a' -O troco é para o sr, amr

tagem intitul ida «Muito obrigado, nos €u trabalhava na praça e go João.
RIO 27 E vtrtude da.·":--�Íi...'miao dr, Getülio», na qual diz outras coisas co:nuns. Até que -Der,nte disso, o homem me '

-

m
,

f' III

bli dualidade de interpretação na'r
que o presidente da Repu ica chegamoa ao Guanabara. chamando de João e de amigo?.. :z

101 seus passeios matinais pela Ou1ro «chauíeur» narrou identi- hein, qual era o meu? "Sapequei:" co?ra�çba do imposto dde $150
dI I .

d M
"

bri d
.

d réis 50 Te a carne ver e, o se-r,idade, costuma ispensar, ue ca pa estra com o presi ente - uito o figa o, amigo r.
I " dI.' d D'

.

d f"
.

1 G t I' V . A
..

G l J' cretano o ntenor o istntovez em quann.. o carro o iciar, e eu 10 argas. pnmeira per- eu 10.
•

f
.

dregressar pilla o almoço no Gua- gunta foi:
F sugbeau

ao

Pére el.to. � sudspensã0d IS

b N O é b ilei ? rase sensa- co rança at o IniCIO e estu osna ara, de taxi. essas curtas -

sr. rl\51 erro.
I d f'

. .

E· diviajens, o sr, Getulio Vãrgas pa- -Como vê v. excia. sr, pre- C iO r-: a. e de imttvos. sses Imposto ren la

I h f » sidente. H I· 'e I � ,.. anualmente 1.400 contos.estra com os «c ali eurs .', numa � 0;1' I

converse expontanea e cordial. -Ondeu nasceu?
O vespertino em questão ou- -No rnuicipio de Campos. BERLIM, 27-Falando nO-Iviu alguns "chaufeurs" que já -E cerno se chama? varnente perante uma multi-

«onduziram o presidente da Re- -João Soares VIt ira, vosso dão, Hitler declarou, com t
A Coletoria estadual desta Ce-

publica. creado. voz forte e energica, q�e pital está procedendo, até 31
O primeiro entrevistado foi --Que idade tem? «não ha no mundo potencia do corrente, a cobrança, semOscar, dono do taxi Oakland -Ando beirando os 37 excia. alguma capaz de desvl�r a

multa, das taxas de agua e es-
I Administração e Fiscaiização

1.879, que faz ponto no Derby -E' eleitor? a Alemanha dos destinos
.)s

Clb· ,. que lhe estão traçados». goto
ti e. Oscar narrou o seginnte: -Sim, excia. _

-A minha impressão foi a de E' reservitaê
i A multidão delirou com a Superior Tribunal de

conduzir um passageiro como ou- -Tarnbem. Servi no Exer- sensacional afirmativa do Justiça
Iro qualquer. Melhor mesmo que cito. -Fuehrer- .

I outro qualquer, porque ha mui- -Onde?
.----------- Em sessão ordinaria reunem-se,

i' to� que não dizem uma pala�r8 -No 30. R. I. .\lt.as no an- 8anco de Cred ito hoje, os srs. membros do Se-
;'"iquer ... e êle conversou comigo tigo ainda no Calabouço. Popular e A.gricola perior Tribunal de Justiça.\tal qual o sr. agora. Assim dei -'No Calabouço? Ha, bem! de Santa Catarina Imposto dohomem para lomem.

fQuem era o Sf.U comandante?
E Os,çar rememo.ra:. --O falecido Mf'na Barreto. OISTRIBUIÇAO DE DIVI- COnsu rn (')

E
v

f d Termina a 31 do corrente o.- u estava ali, de ronte
.

a' -E o inspetor de sua lJni- DENDOS
Galeria, quando êle, com o aluo dade? prazo para pagamento, sem multa, II Educação Popular
d d d

.

h
.

na Alfandega desta Capital, dosante e or ens, que VIO a a pai' -Dei tambem o nome desse O Banco de Credito Po-
d ,saua, atravessou a avenida e di- .

I 1St emolumentos de patentes e re-.�" oficial, que no momento não me pular e Agrtco a (. e ,10 a
do j dligiu·se para o meu carro. Abri lembro. Ele ainda indagou quan- Catarina avisa a seus acio- gistro o Iml?osto e conSllmo.

a .porta e êle entrou, dizemdo:
to eu havia feito de féria ãté áque- nistas que está pagando, em

-Rua Paísandú. Ia hora. Quando chegamos ao sua séde, á rua Trajano n.
-Pois, não, sr. Presidente. G!lanabara, o relogio marcava, 16, os dividend'os relativos

Eu sabia "que ma PaÍsarldú que- pela tabeia antiga, seis mil e pou- ao 2' semestre de 1937. (18'
ria dizer Palacio Guanabara.

co. Ele me pergunton quanto era, DlVIDENDO).E depoi� ? respondi: Florianópolis, 24 de Mar-
-Depois, quando o carro deu -Para V. excia. não é nada. ço de 1'138. Rua Trajado no. 29

umas rodadas, Q presidente per- Mas êle tirou uma notinha de! O CONSELHO DIRETuR _

guntou me como ia a praça. Com
toda a consideração, respondi-lhe:
-Saiba v. excia. Gue a pra

ça não vai bem.
-Pouc�s freguez��, neg�cios

ruins? .

-Isso mesmo sr. presidente.
E depois de alguns minutos:
-Otimo carro êssel E' seu?
-Saiba v. excia. que este

carro não é de minha propue
dad� f' de meu patrão.

__:::Então {) sr. é emprp.gado
e não proprietario?

-Prefeitamente, excia. Sou

empregado e não pcoprietario.
Ganha por ordenado?
-De 20 010 sobre o apurado

por dia, sr. prestdente.
-E quanto o sr. faz por dia?
Uma media de 50$000.

f Aqui Oscar faz uma pausa
na reconstituição do dialogo, pa-

ira
considerar, não sem 'Jma cer

tá ufan:a:
.

- Eu não sei. Sei que o pre
sidente fez lá as contas, porque
êle me pergunto!.! admirado:
-Então o sr. ganha �ómente

300$000 por mês?
.

-Perfeitamente sr. presidente.
Ele nh respondeu. I\las ví,

peio espelhinho, que êle falava
com o ajundante de ordens e o

modo dêle falar era de quem di
zia que um cristão não podia vi
ver com semelhante ganho. Tan

ta foi que êle me perguntou se

eu tinha familia.
-Tenho uma irmã, sr. presi-

,

aente, a quem uma vez por ou-

tra dou um adjutoriozinho.

34:800$000

J .134:492$100

5:400$000

9:200$000

6:000$000 55:600$000

CARNET áfl

�In t
•

I

30:000$000
4:800$000 34:800$000

cortà OS

o gran-de remedio que

RESFRIADOS e al1i17ia as DORES,

2- DISTRITO - Bananal
Encargos da administra�ã.

Importa a Despeza do 2· Distrito em
. oitenta e cinco contos quinhentos e

oito mil réis, assim resumida:
Encargos da Administração 85: 1 08$000
Despezas Reprodutivas 400$000

r

Gratifica�ão ao Intendente
distrital

Ordenado do empregado dis-
trital

Diarias e transportes
Percentagem ao Fiscal
t\lugueJ de casa da Inten-.

dencia
Expediente (rnaterial, creres

pondencia, etc.

VencÍmentos - -<1e- proíessores

é agora apresentado em car..

nets de dois comprimidos,
como Cafiaspirina.

mumcrpais

Subvenções a escolas parti
culares

Aluguel de casas para escolas ,

III Hígiene e Assistencia Social
Socorros 1\ indi�entes (enterramen

tos, medicamentos, etc.

IV Serviços Gerais
�

Iluminação publica da séde
do dishito

. V Obras Publicas
Fiscal de Obras do distrito
Salarios ao� operarios (serv.

diversos)
Conservação e reparos de

ruas (operarios e mat.)
Veículos, combustiveis, lubriE.

ferramentae etc.

Cons. de estradas e pontes
(oJ..lerarios e material)

VI Auxilios Diversos
Auxilios Diversos

VII Despezas Eventuais
Despezas não previstas

VIII Contadoria
Importancia a recolher para II

administraçao
lm�ortanc:ia a recolher-quota

para a amortização da Divi
da Passiu Consolidada

Despezas reprodutivas
IX Despezas Patrimoniais

Cobrança da Divida Ativa
Custeio do cemiterio distrital

(pessoal e material)

/

4:200$000

3:000$000
800$000
200$000

360$000

1:000$000 9:560$000

12:�00$ooo

2:485$000
480;$000 14:965$000

600$000

2:535$000

3:600$000
•

6:000$000

3:000$000

2:000$000

35:000$000 49:600$000

100$000

300$000

5:000$000

2:448$000 7:448$000

200$000

200$000 400$000

85:5083000

85:508$000
Prefeitura MLlnicipal de Joinvlle, 15 de Janeiro de 1938
Joaquim Wolf Aristides da Fontoura Rego

Prefeito Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Vida
•

I

aproveitamento de seus alunos.
aqui deixou um vasto circulo de
relações, pelo que o regresso do
distinto marujo foi motivo de
grande satisfação para os seus

companheiros e inumeros amigos.

ANIVERSARIOS

CONEGO HARRY BAVER

TTE. EMILIO BILBA'O

-

DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAL L A D O

Viu passar ôntem a sua data
natalícia e revmo. Cónego Harry
Bauer, muito digno e esforçado
Cura da Catedral Metropolitana.
Figura marcante do nosso Cléro,
não só peJa sua vasta cultura Eneentra-se nesta capital o sr.
como pelas suas exsepcionais vir- tte. Emilio Bilbáo, brilhante oíí-
tudes, o ilustre e destacado cial do nosso Exercite,
sacerdote tem se imposto entre.
os seus paroquianos como orador DR. AGRIPA DE FARIA
fluente, e abnega rio empreendedor
de grandes Irealil.ações em prôl
da Santa Igreja
Grandes e signifieativas foram

as homenagens que lhe pres
tadasm.

� A Gazeta" embora tardiarnen, VI(AVJ�ANtTES t.

'1 ' . Ia erres 1'0)te envia ao 1 ustre olêrigo as suas
mais sinceras felicitações, I Lista dos pa

.'
ssageiros que se-

Fez anos ôntem a exma. sra. guiram p'1ra� o n�rte .pela Empre
d. Dorotéa Carvalho Couto con-

za Viaçâ.. LI'U,�?I'() Ltda.: - Os

petente professora da Escol� Pro- va�do Ataíde, Dolor.es. Ataíde,
Iissional e esposa no nosso con- Joa? �. AlmeIda: SIlVI� Peluso,
terraneo sr. Decio Couto, alto Jose. I esso� MacICI, Mano Souza

Iuncionario da firma Angelo La
e VItor MIra.

Porta & Cia. Ltda. '

A instalaeão do Cen- Atro de Saude de
Itajaí

Continuação da 3a. pagina

Modelar terá suas seções conside- Prefeito de
ravelmente ampliadas Urussanga·

e-palhar, lembrará sempre a ação
a,dmlIllstrulIva do sr. Interventor
}. ederal, que póde contar, para a

memoravel cruzada que inicia,
com a cooperação da comuna ita
jaíense.

O povo de Itajaí, sr, Interven
tor, não recusará nunca o seu

apoio a iniciativas como a que
se acha sintetizada nesta casa
tendo por objetivo o progresso d;
Município, a grandeza de Santa
qatarina e a felicidade do Bra
sIl,

Seguiu ,Pelo avião da «Condor» '-I ds, casacos de pele roupas feitas
Para R S:-' P , '"

'"

o 10 e ao auto, o sr. J0I3S finas relogios radies mo-
Jaques Schweidson, proprietario biliarios etc. etc.'

,

do conhecido estabelecimento co-
...-------------

mercial « «A Modelar». . DA..Esse estabelecimento comercial r• rm In10
que dia a dia vae conquistando
m�iores simpatias e prestigio no Tavares
seio da nossa população, terá,
dentro em dias, conforme fomos
informados, mais acentuados mo

tivos ainda para a sua marcha
progressista: suas seções serão
ampliadas em variedade de mer-

cadorias.
.&. ora�ão do SI·.. Sabemos tambem, ter o seu

Interventor proprietario assinado contrato com

Por último, o sr. Interventor uma das maiores e mais acredi
Federal, com o brilho e a fluencia tadas fabricas de moveis do Bra
que lhe são peculiares e fazem sil, fornecedora das mais impor
dêle um dos mais destacados ora- �antes casas no genero, inclusive
dores contemporaneos, tomou a da grande casa paulista «Pascoal
palavra, para agradecer as refe- �i�nco», para vender, com exclu-,i.renoias dos oradores que o ante- sividade para todo o Estado, dos
cederam, á sua pessôa. seus artigos., . _

I
Disse, que muito devia' ao po- Outra notícia de nao menor re-I

vo de Itajaí, pois haviam sido os levo é a resolução tomada pelo
) aboriosos elementos da sua pro�rietario da «A Modelar» no j
comuna, que no inicio da sua car- sentido de tambem franquear as' Atendendo. ao convite que lhe

reira política, lhe prestaram ser- seções de tapetes, congoleuns, re- f�z o .�osso Ilustre con�erraneo, o
viços inolvidaveis, mais satisfeito logios e joias finas, ás vendas á CIrurgI�o dr. Cesar AVIla, segue

se sentindo, ainda, por ter con- prazo facilitando assim, já pelos amanha para Pn;t? Ale�re, onde

fiado a chefia do departamento seus preços realmente reduzidos, v�e fa.zer �ma se�Ie de interven

ora inaugurado, ao filho do sau� já pelas facilidades de condições, I
çoe� �IrurgIcas atinentes á sua es

doso patricio dr. Pedro Ferreira a aquisição dêsses artigos. pecIahdad�, .0 nosso presado e ta

a quem tivera a honra de suhs- Emfim, com o regresso prexi- i le�t?so médico conterraneo dr. Ar-

ti�u.ir !,lo Congresso estadual, pa-
mo da viagem do sr. Jaques Sch- mimo .Tavares. ..

trícío esse, que nem sempre foi weidson o nosso meio comercial Ao Ilust�e especialista, «A Ga

compreendido, nos seus rasgos de e
_ soci�l te�á motivos de satisfá- �e�a» deseja .boa v!agem e feliz

patrictismo e de amôr a Santa çao, nao 80 pelas razões

expostas!
êxito na capital gaucha.

Catarina. I mas tambem pelas surprezas em .----- _

.
Resaltou, e� seguida, a opero-j novi�a?es que o mesmo pretende O TEMPOsidade do prefeito sr Irineu Bor-

I adquirir para os ramos de' renar-
nhausen, afirmando ter- se este
identificado com o momento atual
reconhecendo o anseio, de qu� Escritorio
êle orador se achava possuido, em
propugnar pelo engrandecimento
e progresso do nosso Estado.
Depois de referir-se elogiosa

mente a ação do dr. Barca Pc
'Ion, o sr. Interventor Nerêu Ra
mos, finalizou sua brilhante ora

�c. com as seguintes palavras:
"Nesta hora que atravessa o

Brasil, nós, os homens do poder,
aqueles que têm respon
sabilidades, devemos esquecer re

sentimentos passados, congraçan
do-nos em um só pensamento,
que é o da grandeza de Santa
Catarina e do Brasil ».

Encontra-se nesta capital desde
ontem, o operoso prefeito do mu
nícípío de Urussanga sr, Zeferino
Burígo.que veio tratar de assu'ntos
de relevante interêsse para o seu

-prossero e florescente munícípío.
A GAZETA cumprimenta-o mui

to afetuosamente.

"A Noticia"

Procedente de São Joaquim
da Costa da Serra, acha-se entre
nós o sr. dr. Agripa de Faria,
conceituado clinico,

Acha-se nesta capital, devendo
f�guir, amanhã, para os munícípíos
sulinos, o sr, Estanislau Cunha de
dícado inspetor-viajante da n'ossa
presada confreira A NOTICIA d(
Joinvile.

'

II �. sr, Estanislau Cunha, teve f'

gentIleza de vtsítar-nos, o que mui
to nos cotivou.
._----_... _ .._---------

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7,30 HORAS:
A estupenda produção com o

galante Errol Flynn, Anita Louize
e Margaret Lindsay

LUZ DE ESPERANÇA
Preços--2$500 e 2$000.

-0--
CINES COROADOS

CARTAZES
DO DIA

Transcorreu ôntem, o aniver
sario da sra. viuva d. Judite
�irnonr, professora de musica do
Instituto de Educação.

ODEON� O lider dos
cinemasTOGO SEPITIBA

Festejou, ôntem, o seu aniver
,ario natalício o estimado con

terraneo sr. Togo Sepitiba, dili
gente funciona rio da Diretoria
de Estradas de Rodagem.
Transcorre hoje, o aniversario

natalicio do competente e acata
do engenheiro sr. Remo Ccrsini,
capitalista residente�nesta capital.
Muito estimado o aniversarian

te será por certo, aI vo de signi
Iicativas homenagens.

VENOEM-
S E os três (hillfh. á n a

Silva Jardim números 28', 286
e 288, lodos com o�!m.:; aco

.nudações pelo preço d'! .

5:000$000.
REX, ás 7,30 horas:
DO AMOR NINGVEM FOGE,

com Joan Crawford, Clark Gable
e Franchot Tone

Digestões difíceis e

mau humor
Fazem anos hoje:

Preços-2$500 e 2$000.o SI'. Odilon Mafra;
A .... -

as senhorinhas Ligia' e Gilda
. �als ligeira perturbação gas- Gaffrêe:

tríca e ba�tan�e �a�a alterar o es- a gentil senhorinha Cesta filha
tado gera.I do individuo tornando- do c'on�tr t T d 'G

I h di"
u or sr. eo oro run·

o ma umora o. Ha pessoas que

I dei'
.

vivem ne.:te estado �o invés de � interessante gar&to Milton
tomar o fIr�e. proposIto de pro-

.
filho do sr. Leopoldo SeU. 'L im O u s .- n' e.curar um medICO e obedecer-lhe I

as prescrições. Por conta propria' NOIVADOS Toda reformada. marca WIPET.
fazem dÍ'lta, abstêm-sI:' de ingerir I

muito economica, vende-se, faeUl-

alimento., indigestos, mastigam A gentil senhorinha Liége Gon- tand«!_-se o pegamento. Preço de

bem e, 1110 obstn lte, continuam <lin, diléta filha do sr. Vasco Oc::�!O,J!��ta�i��O�a��A MUSICAL.

na mesma. A's vezes a situação Gondin, ativo e conceituado re-
-

_,

agrava-s(� com fermentações gas- pre3entante comercial, ajustou Dr. Pedro de Moura Ferro
tro-inte3!inaes e fortes azias. TO-I' nupcias

o sr. Gessy Ferreira de Advogado
mam alcalinos, sem resultado. A Macedo, farmaceutico residente I .

razão é simples: todo o mal reside
I
em Bom Retiro. I Rua TraJano(sonb)', I

numa falsa dispepsia acida, que 0.-; __
I ----------=----

p�cient�s julgam ser a verdad.eira CHEGAM UNS IDuasalternadIspepsIa por excesso de aCIdos
-

Visita á Fabrica de no estomago. Nestes casos, em lu- Procedente da Capital da Re-· t·P�lpel gar de alcalinos, devem usar Oí) publi�a, encont.ra-se, entre nós o· Ivas para o
Finda a cerimonia da inaugu- 5 O O M O D E LOS' comprimidos de Acidol-Pepsina 1r. Eulampio do VaI€; Reis, suh-I ..

ração do Centro de Saúde, o sr.
• I da Casa Baier, que resolvem ime- oficial especializado da Marinha banco

Interventor Federal, COm os mem- I diatamente a questão: as digestões Brasileira, que vem servir na

bras da sua comitiva, visitou A firma D. AVILA. rep,'e' '�nta te exclu- se processam normalmente, desa- Capitania dos Portos deste Esta-

acompanhado do prefeito sr. Iri- siva no Estado, da Companhia BUi'roughs do Bra- parecendo as fermentações e con- do. Militar brioso, técnico dos PARIS, 26 - O gabinete na

neu Bornhausen e outras pessôas '1 I t
.

I:)' sequentemente, a causa da azia, mais cúmpeteHtes entre os da sua reunião de hoje, viu-sé dean.
I!'l'adas da localidade, a Fabrica

SI nc., em o prazer de comlJnIi:ar ?s ,epartlções erroneamente atribuida a um ex- sua classe, o recem-vindo que já te das seguintes alternatIvas:
de Papel Itajaí S. A., cuja dire.. Federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em cesso de acido, quando se trat&

I
manteve um curso de maquinas Primeiro-resignar sem luta.

ção se acha a cargo dos srs. Vi- geral que recebeu ;Jara d �monstração. varias típos de defieienda do mesmo. em Florianopolis, com grande Seguodo-I?edir á Camara que

ter Kleine e Alfredo Eike, per- de maquinas, dos 500 n�odelos Burroughs. _

aprove o prOjeto votado pelo -Be-

correndo todas as dl3pendencias, Antes de comprar maquinas para seu estabe
nado autorizando um aumento de

não escondendo� á saída, a óti- A D JOSEPHINA SC·HWI=IDSON cinco bilhões de francos nos em-

ma impressão que lhe causára
lecimento procure conhecer as da ra. .

L prestimos feitos pelo Banco de

tudo quanto lhe fôra dado ob- COMPANHIA BURROU;';HS do BRASIL INC. França ao Tesouro e abaudonar

�ervar, felicitando os srs. Kleine para· o que convida a virem ao nosso escritorio (Especialista em doeneas de Senhoras o projeto de traI;lsferencia do

e Eike pelo seu dinamismo e sua ver o e creaneas) igualização de fundos em provei-
oper(l)sidade. Mostruario permanente

te da defesa nacional.
� ._j mudou seu CONSULTORIO para á Para que tornasse a votar O

Quem encontrou Repre�entante no Est.1do projeto votado pelo Senado e pe-

um cachorro branco de raça lúlú, H . p. " I L A Rua Felipe Schmidt� 39 dir á Camara que tornasse a vo-

e(;m uma col�ira de coCuro, IPhe�e- Cons. Mafra,41-B. Fone 156 I.Caixa postal Fpolis, 140 HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 .ás 5 horas
tar I) projeto estadual do gover-

se entregar a rua ense eIrO I' no,. o que provavelmente proV\J-

���1:af�r�a�9il�A�q�u�e�se�r�áaigr�a�t�if�ic�a�d�0�·�ii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiii;;ii;;iiiiiiiiii;;� .a �, ��c�.a,n�a�a�d:er�r�o�ta�d�o�g�ab�i�n:e�te� ,

,..

NAO

ROYAL, ás 7,30 horas:
A UL'TIMA EMBOS,_ADA,

com Tom Keene.
Preço-l$OOO.

Departamento ele Aé·
ronautica Civil

COID
•

I Boletim diário da Esta-
erCla

I ção Aéro-climatológica

Necessita de um meço Previsões para @ período da'l

ou moça para {;orres- 18 ho�as de ontem ás 18 horas

d h
de hOJe:

pon ente.,
_

con ece-:-do Tempo-Em geral instwel su-

tambam serVlçD de escrita. jeito a chuv�s.
Outros detalhes trata- Temperatllra·-Ei'otavel.

se na ocasião. Exige-se Ventos:-Variaveis, frescos por

referencias. vezes.

Informações com R
As temperatura� extremas d.e

_. ontem, foram: maXIma 28,4 e BlI-

AVIL�"., Rua Conselhel-j nima 22.2 registradas, respecti
ro Mafra, 41-B, Loja -I vamente, ás 12.25 e 7.00 horas.

Florianopolis.

SE DEIXE
alguns pássos, e vá ali na

VENCEDORA
Dê anais

"A " j
.�Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

Somos os 'unicos a vender pelo preçó de 4$000 o afamado cobertor C A M E L O

A VENCEDORA-Rua Conse�heiro 'Mafra, 17�esq. R. Trajano,2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




