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I NUMERO 1264

ARACAJU', 4-Chegou a esta

capital a primeira familia japonê
sa pertencente ao· ,rupo de collll
nos nip8nicos que vêm orgamzar
os serviçol!l de horticultura neste
Estado. O cMefe da referida fami
lia, que é formado pela -Escola
Superior de, Agricultura de Kogos-

I hinia, no Japão, f(li o organizador 1.

.

da horticultura existente no mu-
I picipio paulista do Çampi��a! _

i

S. PA·.JLO, 4-0correu na ma- E.U.P.-1 são unanimes em decla

nhã de ontem, violento desastre rar que o sinal estava aberto.

ferroviario na Estação do Nor�e, Daí a composição ter sntrado na

em con�equencia do qual vanas Estação do Norte. No entanto,

pessôas ficaram feridas, uma das varias pessoas, inclusive os tra-

quais em estado gr�ve. balhadores que se encontravam
ROMA, 4 Ao ser ordenada a

. Verificou-se o acidente com a na cancela declaram que o sinal
desmobilização de três classes mílí-

cornpo�ição de prefixo E.U.P -I, estava fechado e que o desastre tares, verificou-se que a Italia RIO, 4-Relatado pelo ministro dois anos de prrsao como incurso

Ino momento em que esta entrava só se verificou por imprudencia conserva sob armas, até 10 do cor' Cardoso de Castro, foi julgado no crime de peculato.
na filare. do maquinista. rente, 1.400.000 homens.

pelo Suprr-mo Tribunal Militar o Tratando-se de oficial, a pena Acha-se entre nós, desde o dia� ._� �_._�_m_� .

A's 710 horas, a comp�slçao o ._--- -----------.- h

_ proces<o instaurado contra o pri- será aumentada da sexta parte, 3 do corrente, chegado pelo hidra'E.U.P.-i. puxada pela ma<:,u_ina - -��'!""'" ....�-��IDf!I,!,�"" b '- ) o

rneiro tenente reformado da Ar- para ser convert.ida em prisão da Sindicato Condor que naquela
377, tendo cerno m(lqmOlsta".", mada, Raul Alves da Bocha Pa- simples, ou sejam dois anos e data aqui aportou, o sr. Dr. AI-
Eduardo Borsilboli, ao entrar n� 'EIl Ir O E�PECIAL ranhos, denunr-iado e processado q�.atr�_�_��s de _pr�são_.� bino Machado Sobrinho, alto
�al'e do Norte, foi de encontro a .� �?:iI sob a acusacão de se achar alcan- funcionario da poderosa organi-
maquina n. 25ú, que puxava a çado com a >Fazenda Nacional na A cc llssão zação PRUDENCIA CAPITALI-. _

U P 6 ... • 18 'd t n', importancia aproximada de cin- ZAÇA·-O, Companhia Nacíonal Pa-composiçao ...

"1\ Gazeton pUIII) icara eu ro em li.

D I·
_ 1'01' violenta, i quent a contos de réis, proveniente ·d F Economia com

a co isao, que
bfle've ""mn .... IiJ1i�.-ão esneoial dedicada ftcftrrll!l a tf't.om ra <avorecer a conorma,rpsllllaram serias avarias nas ma- a '" a. ..:7" V r : de faltas verificadas durante a U

.

'U iii ii!" séde social em S. Paulo.
quinas. RO hel'oieo pUVO gernuanieo e ao seu

I
I

sna, gets,tiio lc�moALco\IIGli�O'�AarSio do
n "Cu .•abaJ/l> " S.S. que se acha em vi9itadás.Horwe panico entre os passa-

I 'uehieel·. contra- nrpec erro ..

U Agencias e Inspetorias situa as
celfOS. . I I II i Depois de desclassificar o delito

no sul do país, abordado pe'a
. !\Iguns se atiraram pelas jane- ,�",._.,_ ...._.. "na - : para fali n de exação no cumpri- LISBOA, 4,-0 capitão do va- nossa reportagem, declarou que o
las, ficando seriamente feridos. In L·�ASO D�S .ASTDE· rr.ento dis deveres militares, o

por de pesca português SANTA I motivo principal de sua visita a
Em consequencia do desastre, �j'9 . ii"''' � � ..... CO!), e'ho \Je .J�Sl i�J da 11. Au?i- FE' depôs hoje perante a capita- esta progressista Capital, se pren-ficaram Ierdas varias pessôus do

L A'&JJA'if. �(}!:w_ da 1\!�1;1Il1l� Julgou �rescr�t� nia do porto a respeito da colisão I dia C).uasi que exclusivamente ao
E.U.P.-l. 05 mais graves são cs E L�

.

&.-..:1 fi açao pena: contra o mtR�lO In
ocorrida ôntem á noite entre o I convite a ele formulado pelos seus

srs , Paulo NÍCt>Ías, Osvaldo CÍ- tentada, mas o Supremo Tribunal
esmo barco e o paquete brasi- distintos e ativos representantes

"

M
.

d lH'" I
m srn ,

Irilo Manoel Tobias, Alice aier a, :1'11 il.ar reso ,veu prover. ? recurso
loiro CUIABA'. nesta cidade, 81'S. Maehado &Nelson Rodrigues Lino, Nelson S. PAULO, 4 - O interventor posto de primeiro tenonto o �e-· mt�rposto daquela dCCI,ao: para

I O referido capitão declarou que Cia., para que aqui viêsse assistir
Madeira e outros. Adernar de Barros enviou ont-m li gun�o tenente (In Forç� Pubh,('a o nrn �c ser o acusado Julgsdo,

o seu vapor não se atravessou o pagamento do premio de dsz
O m�qlJinista Edllard�) Bonsi- srguinte carta ao prefeito muni- i 1:'0 rAado. �dclf:j �Í!I(!lIb,fl,. f,ale�: no mr!l�O. 'n- _I diante do CUIABA', conforme ,�o.D.tos de réis, .que_coube, .no flor-lholi saiu gravemente feudo, seu

I cipal de Araçe tuba: I cido �rn tO.bequencla Ilr). dCldcnL; Da sua abwlvl,a�l, sob o Iun

I'
disse o comandante deste. te.o do amortização, realizado a

do internado numa casa de saudo «Com a presente venho agra-j ceorrido em ato de serviço. 'ld8mento de que nao estava pr�- O S\NTA FE' ficou muito 30 de Setembro ultimo, aos por-em estado grave.
_ I (�(,cf'r II1lliLo [lt>llh�.n�.d? a bulYl?- vad? o p.�travI� de .�ens o� �.I-, avariado e entrou para os estalei- t�d(H':s do titul.O no. 76.6�6, com- ,A foguista e demais nJ�mbros nagf'(lI qlle essa hei, lIura deSCia ---.--------- I nhmros .da naçao pala uso p,Op ..

lO
i ros. bllJaça(') F. Q. H. que sao duasda equipuger������_�J�n� elo I pre,.tal'-rnc

. daad.o .meu nome a

.' lou alheIO, ap:lou n

a premot<J:lfl. distir�tas sennontas da sodedade
!lma das vIas Pllbheas deqga pr(;�- Pedi""!:) !Ji cond'')n!3-, entrando o proces"o em novo lul- catannense a saber:

H;tler �colhido pera
.. c:idade .. En�retanto, maB gÜU IUI U {.. U

I' garnent(�� Pó de arroz e rouge Mademoigelles Ruth e Helena• lU' senslbdlZ::ldo ficareI, se n met'l
•• " Depob de longo� dcbatf'�,. em combinação feliz Ramos.

e-.,r(unf� &nlef'�l}-e nom� fôr s\l.bst�tll;_do pe!o do sr. rão do mhltar por (jue ,foi, despre�ad:1. ,� prehmmar Adoraeão
. Verif�ca-.se a_ssim ql�e a Pruden-l, I U i MI ult CllSSl de AimPlda J UDl0r, n�eu �

• (�:. se c;'lIVp,rl,el, (l 1L,1"amen!0 em
ma CapItahzaçaQ, que e uma Com-ex-auxiliar, meu grande anngo do;s CfdmeS c:hgenclU, o Supremo Tnbunal
panhia eminentemente nacional,EGER, 4. - Como um legitimo rppresentallt.e da zona ; I ,Ivlilitélr, iulgando o alcance regu- a venda em todo o. Brasil compondo-se a sua diretoria dos

sua noroeste jUi1to ao meu govêrno e
. llarm�nte apma.do, conf�rme pro- notadarnellte n� Capital da mais ilustres nomes da� finangasheróe a percorrer iii

t50 cedo roubndo ao nosso con- RIO, � O p(�c!lradO�I�e���!.� I nunCIa a rr�spf'Ito, do Tnbunal de
�

. .Repu�hca. e da sociedade de S. Paulo, vemultima conquista, () sr"
vi'lio, no lamentavel desa.:trc o· ;u:tàf.aU sr:,�����aO::�fl�r�da.Ppelo Con- Contas, de!tbcl'ou cond�nar o te- I bsta a lllaJOr p!ova de sua alta

realisando o seu vasto programaAdoif H§tler resoiveu ina� cl/rl'ido COLJI um dos aVlOetl da se lho de Justiça da 1a. R. M., que rcnlf' Haul Pélf'anho3 a penG .de I qualIdade. aacional, com inteira fidelidadedar a visita a0.5 seus no- minha cnmitiva. Homenagem jns- julgou inexis�ente o d�lito de lal' -------r�-.-;-_.---
-

_ _ aos sãos pl'incipiils de economia
V"'s d""'ninio§ COtl1SfHl!UÜ� ta ju�tissima á meJnnrÍI1 de um sidade atrlbuldo a Ram�undo Sa- « ••

� .�� U� e1l��""�"rG aVlato.., popular, pelos ql1uig ela Se vem
...... -'.. d' d b l'd' raiva de Moura, para o fim de ser �.. t,&� IUiA UIllbl",,'«3�� �
dos á custa d') sacrifãcio moço dota o

.

e nl)· re.s qua I a-
o mesmo individuo condenado,

_ batendo com êxito real.
da C"-eco-SIC:fvanuia, para

de" morais e lllteletuaJ!i, de uma
u�� vez que c�ns!derf\ .

provado, "ltf;';.A II:)� S�O Pa 1li!1J lo Ali(ls, outra não podia ser au �; lealdade absoluta e que em todo alem da
A
apropna�ao da Importan· .. �V �".I\a � � situação dessa adnúravel organi-Que se mantivesse ,.,a Eu-

08 ramos da flua atividade sonbe cia de trer contos, que lhe fora
saçiio, contando, como r�almente,. .

. h confiada pelo tenente Orc�val Bar
.�opa a suspirada paz pew3 conqulstar com o seu vI�el ::- bosa, o desvio pelo acusado de di- S. PAULO, 4. - Ocorreu em \ de l\'Toura Andrade. E�a pIlotado conta ela, com a cooperação de-

�uaB todos ansiavam" nesto e dign? a alta cooSlde:-açao versas .outras importattcIas lança-, C[lmrilla� unI desflRt.re de avi?::, I pelu aviador �osé de C;:lIoargo. cid�da e leal de elementos de va-
d iron e grande estima de todos quantos �as no lIvro de pr?toco\,} de re:�s; dI" prt)p"n:ôe� reduzIdas. O aVIa0 Quando o aVIa0 chegou a alturó lar, em sua:;! agenGias 6 Inspeto-Atravessan O a �

o conheceram. Certo de que .flssa !Ias det Vs310res reCIbos com n e

\
< S,mi;J 1\1 nrÍ:l I., de propriedade I de Campinas, estava eS('.Ul'eoendo, rias, tais como os que aqui a I'e.teira de automovel, na

h . ! "t·,1 a no l- supos o .

...
. I"d _

h
.omenagem sera pre� a'Aa ? 1. Salientou I) chefe do Mimsteno du sr. O�vuldl) de Abreu Sam- O pIloto COrJSI erou que nao aVIa presentam, e que são os srs. Ma-manhã de hoje, atempa- v!davel dr. CUSSl de Almeld? JlI- Publico Mi�itar q!le Rai�ul\do ViO-/ P:1:,.. ellgenheiro residente nesta I mais tempo de alcançar São �au- chado e Cia.nhado de r.umerosa co- mor, apresente li v. s. rmnhas lou duas dlSJloslçoes legaiS dHeren� I capital. J'PcrreS8ava de Araxá. con- lo, resolvendo, por este motIvo, Cumprindo o seu programa de.8 •

d s d" . la"õe� - (8) Adt:'- tes, devendo ser condenado nas pe . ".. .

d' t P dmBtiva, pOUCO UepORS a cor IalH 23m ,.'" •

nas estabelecidas para cada uma I dIlZIfl<!O dOIS paS'iagelros, OB 8rs. aterrar Ime Iatamen e. rocurou ar aos portadores de seus titu-
10,30, O chance�er alemão mal' de Barros».. _ delas, de acordo com a regra pro· I CrÍsllstomo de Oliveira e Otavie> então descer no Campo los as mais ampla garantias sobre

h d Segundo comumcaçao do pre- cessual. do Chapadão. Infelizmente, j;; as transações pelos; mesmo ;nali.estava em Ase , on e re-
feito de Sorocaba, por motivo de .e H•••••••••••�.e:tle."'oe4J.e•••o•••@ceolll

era quasi noit(\ de maneira que zadas, a Pr�denci� Capitalizaçãocebeu as primeh'as hoa luto oficial a homenagem que A MA IS BE l' líDi�. JOVEM o aviador não pôde distinguir a ainda recentemente adquiriu namenagens dos seus novos estava sendo preparada naquela
I cerca de arame farpado. Encon- capital do Estado de _São Prllllo,subditos, parthulo pOUCO ci�ade ao sr

..
Adernar de Barros,

CATAR I ..a rNSE trando esse obstac:ulo, o avião por escritura publica lavrada em
depois para Eger, onde deIxa de reah�ar�se.

A • II� � capotou. Os seus tnpulantes uada as notas do Tabelião Firmo, imo-
d 13 ho_1 O chefe do governo aSSInOU

sofreram, com exceção do sr. veis no valor de 1,651 contos dechegou cerca as i ontem um decreto que promove ao

h
18 fi A'" Otavio de Moura Andrade, que réis, para a continuação do seuraso I A graciosa sen· orln.la nlH sofreu fratura exposta num dos magnifico plano. de emprego seAnte; ainda de chegar

U t d braços. capital, iniciadQ em 1937.á fronteira, já o fUEH... ma car a a pre- ta Wendhausen eleita can- o �n•• Alvarez Del
Esse vasto programa, realisadoRER poude observar hl- •

O I dO com plena segurança, e oude dia
elidos do entusiasmo rei- nlier a a a ler d·.data do 1ft. h;�O Cmube Vayo agradece ao a dia mais se afirmam as garall-

d
• Aç iI.l 18 dA"v-rno d .... Brftlsil tias dadas aos ])ortadore$ de seusnante por motivo a In- �,... ,.;;; OU' ....

C
ti titulos, e que faz com que a Pru-corporàção da região su- atarlnense BABCELONA, 4- O encarre- dencia Capitalisação, gosando dadeta ao Reich Maior. LONDRES, 4 O sr. Ne- gado de negocios do Brasil, sr. simpatia semore crescente do llGS-d t viie Chamberlain dirigiu ao

Carlos Silveira Martins Ramos, sc publico e� geral, de""onstra'Inumeros su e os re-
sr. Edouardo Dalarlier, presi- .

1 ' f I'
.. ,

t' I AI
....

h O Aéro Clube Catarinense, 3SS0CHHH o-se a e IZ mICIa Iva comunicou oficia mente ao sr. - tambem de maneI'ra cabal e l'rre-fugiados na Aleman a, dente do Conselho de MiRis·
d d

'

tros da França, a seguinte dos eDiarios Associados,', Radio Tupí. representa o n�ste esta o varez deI Vayo, ministro das Re- torquivel a perfeita segurança pe-seguiam pela mesma as-
carta: pela cA Gazeta» procedeu ôntem á el(:ição de sua candIdata para lações Exteriores d� Espanha, q�e la qual ela se vem norteando,trada em caminhões su- "Ao regressar a Loftdres, COIlcorrer ao sensacional certame de beleza. o governo do BrasIl resolveu por atravez da orienta�ão firme e he-perlotados, de retorno a�

\

���:l�ent��P!e::�I:.it�e:p��� Feita a apuração dos votos pelo sr. Lotario Pau� R�h-.á disposição do comité de auxilios nesta que lhe imprime a sua atuallerritorio em que, ate ço por sua leal e util coope- fuch!l, na qualidade de representante dos «Diarios Associa os». a- á Espanha importante quantidade e digna Diretoria.
ha pOUCO, dependiam da ração durante os recentes diar. diCl Tupí e«A Gazeta», foi proclamada vencedora a srla. Aníta Wen- de café, destinada á população O dr. Albino Machad0 Sobri-de ansiedade, e a minha ad- dhauseo. civil espanhGlla. Esta primeira re- nho, que se acha hospedado noCheco-slovaquia. E se- miração pela coragem e aig. Em seguida, o presidente do Aéro Clube designou uma co·

messa! mformou ? encarr�gado de Hotel Gloria, deverá seguir, den-gUI"am a'eares, entoando nidade com que representou . -

d CI' G J' S t 1 e Gualter d B I d se e
I :;) o leu palz. mIssao composta os srs. OVIS :rama, ose

.

ar o�a o � . ne?OClOS o raSI, evera r s -

tro de poucos dias, fHn viagem decanções populares germa- "Na declaração que o Baixo, que procurou a vencedora em s�a reSIdênCIa, transnlltllldo- gmda cip outras.
. ,inspecção, para a formosa capitalchanceler alemão e eu 8sssi' lhe a escolha de seu nome para o sensacIOnal concurso, sendo os O sr. Alvarez deI Vayo mam-I do Estado do Paranánicas. namos na sexta·feira, concor-

cc>mponentes da mesma comissão sido obsequiados festou ao sr. Silveira Martins Ra- '

damos em que os nossos res·

'd d h Ipetlvos povos se acham uni- com finos dôces e líquidos. mos a gratl ão o povo espan o !
_

:::aP�!:s���:j�!·t���: :::t A Casa Miseelania e a JoalheriaMuller ao governo do Brasil. Ivergencias que possam surgir. hrlndarão a'� mais bélas _
Ficou noivo o eapitão"Intimamente unidos c.-

mo estio os corações dos
nossos povo., lei qlle estes
sentimentos sio sinceros da
parte d. seu pai. e não me

nos que de parte do meu.

"Almejo a renoJada e

continua cooperação consigo
em novos esfor!;os para a

consolida,io da paz européa
por melo da extensão da boa
vontade e confiança que tão·
felizmente iR piram as rela
ções entre os nossos dois
paizes".

1.400.000 homensfjE'c:os do destalque
contra--torpedeiro

" �",lagôas'9
em armas

no IPrudenda Capitao
lização

PAG.llMENTO DE
PREMIO

A conceituada Ca�a Miscelania, á rua Traian') n. 24, num

C f
·

gesto louvave! resolveu presentear com lindo mímo a jovem mais on e r e n c I a ra m
béla ·de Santa' Catarma. A MISCELANEA é o estabelecimento co-

merciai, que possue mais variedade de art:gos, todos excelentes e com o ministro da ROMA, 4-Anuncia-se oficial-
por preços vantajoso!!.

. .

mente o noiva�o do capitão Bru-
O distinto comerciante sr. Roberto Muller, propnetano da Guerra no Mussolini, fIlho d€l Duce, eom

acreditada Joalheria Muller, á rua Trajano, a casa que tem bélos a senhorita Gina Rl:lberti, de "in-
artigos para presentes, tambem ofatará custos,o brinde.. . �IO, .

4 Estiveram. ontem no

I' te, � dois an(')s de idade, filha do
A··, m com presentes para as maIs belas Mm�sterlo da Guerra, tenllo. coute· cntICo teat!al do «Giornale d'.SS'ill ]8 concorrera

..

ER rencIado com o general EUrICO Du� I I I'jovens catarinenses A MODELAR, JOALHERIA BOETTCH, "

tra, os senhores Lftndulfo Alves, in-
ta la, atualmente chefe do De-

CASA TRES IRMAOS CASA JORGE SALUM, CASA ALE-, terven�or na Bala e Arsemlro Fi'lpartamento de Arte Contempora
XANDltE SALUM, JOALHERIA MULLER E A MISCELANIA. gueiredo, interventor na Paralba. nea do Ministerio da Educação.

Bruno Mussolini

�olonos nipênieo8 pa
ra 88 servi�o. de
ho.·tieultura

", ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA, 5--10--1938 ,FlorianopoJls
����������������������������������,������������

Prefei"tura municipal De Brusqüe
.,..

R E S o L. U C A o N. 19
..

[Orça a receita e fixa a despesa do municipio de Brusque para o exercicio de 1938]
I - E.e.rICos da admiolliltraeAo

1 -Subsidio de pfefeito Municipal
2-Vencimentos dos íuncinerios internos

I-Secretario-Contador
2 - Tesou: eiro
3 -Agente M de Estatistica
4--Porteiro

Henrique Bosco Secretario-Col1tador da Prefeitura Municipal de Brusque, ao exercicio do cargo
de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, resolve por em execução, para o exerCICIO de

§1938, o seguinte orçamento devidamente aprovado pelo exmo. sr, dr. Interventor Federal no Esta- §do de Santa Catarina,

CAPITULO
Art. 1 - A receita do municipio de Brusque para o exercicio do 1939 é orçada em:

I--Recelta QrdinarJa § 3 - Vencimentos dos Iuncionarios de
execução e fiscalisação

1 - Engenheiro
2 - Fiscal Geral
3 - Feitor de obras
4 - Porcentagem aos Intendentes

§ l-Imposto de licença
§ 2-» predial
§ 3-,. territorial
§ 4- » de capitação
§ 5- » »diversões
§ 6- » »industria e prolisão e

bebidas � fumo
§ 7 - » »gado abatido
§ 8-Emolumentos
§ 9-Multas

II--Be••it. patrimonial e indu.triol

30:000$000
37:000$000
10:500$000
35:000$000
1:000$000

118:000$000
4:600$00U
1 :000$000
1 :000$000

§ 4 - Contribuiçãe para o Depar
tamento das Municipalidades

238: 1 00$000
§ 5 -- Despesa variavel

1 - Diatias e transportes
2 - Material de expediente
3 - Publicações e impressão de

atos oficiais
4 - Correspondencia postal e te

legrafica
5 - Agua, luz e limpesa do paço

§ 1 Rendas patrimoniais
a) Recej�a especificada (letra _,

art. 80, Lei n. 5S de 30 de
dezembro de 1935)

b) Cob�ança da divida ativa
c) Locação do predio da av, João

Pessôa

§ 2-Rendas industriais
Taxa de aferição de peso, balanças

e medidas

10:000$000

600$000
II - Divida cODs..Udatl.

§ 1
10:600$000

- Juros a ven:::er

1 - Emprestimo de 1924
2 - Emprestimt) de 1927
3 - Emprestimo de 1928

§ 2-Amortização
1-Emprestimo de ) 924 (ResoluçãO
n. 37, de 7 de julho de 1924-ju
ros de 8olo-apotices de 1 :000$000
-Monlante inicial 25:000$000-
Saldo atual, 13:000$OOU) Resgate
de uma apclice

2-Emprestimo de 1927 [Resoluçêo n.

3, de 19 de dezembro de 1927-
juros de 8oIo-apolicf.s de 500$000
-Montante inicial J 0:000$000-
Saldo atual. 500$()00) Resgate da
apolice restante

3-Emprestimo de 1928 (ResoluçãO D,

6, de 2 de outubro de 1928-juros
de 8010-titulo passado ao sr. Au

gusto Bauer-Montante inicial . .

lO:OOO$OOO-Saldo atual, . ,. , . . ,

9:000$000)-amortização

1 :200$000 11:800$000

III--Reeeita eventual

Auxilio e subvenções [Art. 84, Lei
n' 55, de 30 dezembro de 1935)

249:900$000
Art. 2-A receita para os distritos e or-

, çada da seguinte forma:
§ 1-1· Distrito-Cidade-Resumo:

Receita ordinária
» patrimonial e industrial
» eventual

220:690$000
11 :800$000

$ 232:490$000

§ 2- 2' Distrito-Porto Franco
Receita ordinaria
Imposto de licença

» » capitação
Imposto de di versêes

» ,. industria e profissão,
bebidas e fumo

» ,. gado abatido
Emolumentos
Multas

� 1 :600$000
2:250$000

$

5:900$000
200$000

$
$

III-Divida flutuante
§ I-Juros a vencer do emprestimo de

1929
§ 2-Emprestimo de 9 de novembro de

1929, (de Augusto Bauer, para aqui
sição do predio sito a avo João Pes
soa. Juros de 8010, Montante inicial
5:000$000-Saldo atual,3:000$000)
liquidação

o

9:950$000

neamento

auxilio ao Leprosario do Estado
« á maternidade e á 10-

fancia

Receita patrimonial e industrial
Cobranço da divida ativa
Taxas de aferição

§ 3- 3' Distrito»Vidal Ramos
Receita ordinaria
Imposto de licença

li> »capitação
» }) diversões
li> »inàustria e proíissãe,

bebidas e fumo
» gado abatido

$
90$000 90$000 10:040$000

400$000
2:300$000

$
IV-EdueaeAo popular
§ l-Subvenções a estabelecimentos publi-

cas ou particulares de ensino
l-Escolas particulares
2-Escola Normal Primllria
3-Escola de Agricultura e Comercio
4--Coleaio Santo Anteaic

§ 2-Para outras despesas decorrentes com

4:5 ;o$QOO alugueis, fiscalização, material escolar,
assistencia á alunos necessitados e ou

tras não especificadas

�I :300$000
500$000 �4:500$000»

Receita patrimonial e industrial
C'obrança da divida ativa
Taxa de aferição

§ 4-4' Distrito-Nilo Peganha
Receita ordinaria
Imposte Ide licença

» ,. capitação
,. » diversões
» li> industria e profissão.

bebidas e fumo
» »gado abatido

$
50$000 50$000

500$000
860$000

$
V-BI,i•••• as_lst.ncla
§ I-Subvenção ao Hospital de Azam

buja
§ 2-Para enterramento de indigentes
§ 3-« assistencia social. higiene e la-

1:200$000
200$000 2:760$000

Receita patrimonial e industria
Cobranço da divida ativa
Taxas de aleriçãe 60$000

§ 01- «

§ 5- «

2:820$000
$

60$000
249:900$000 VI-A.llrie.ltura e p.e••rla

Para a despesa geral
Vll�De.pe8.1!1 1'01181al. e

j.llielarlas
§ I-Vencimento. do Guarda Municipal
§ 2- ('. « Oficial de Justiça

do Juiz. Criminal

CAPITULO II
Alt.3 -A despesa geral do municipie de

Brusque, para o exercicio de 1938.
realizada sob as seguintes verbas,
e fixada em 249:900$000

6:000$000

6:000$000
4:800$000
3:000$000
2:460$000 16:260$000

•

6:000$000
3:080$000
3:120$000
1 :741$000. 13:861$000

4:762$000

J :500$000
2:500$000

2:000$000

400$000
700$000 7: 1000$000 47:983$000

I:040$00e
40$000
720$000 1 :800$000

1:000$000

500$000

I_i

1 :000$000 2:500$000 4:300$000

240$000

3:000$000 3:240$000

18:389$000
4:296$000
3:600$000
1:200$000 27:485$000

10:000$000 37:4851000

1:200$000
500$000

4:600$000
2:S00$000

2:500$000 11:300$000

2:000$000

2:1608000

1:200$000
-

�D'lalla Da 7.....0.

Y ,,'i'·
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�p:resentados
ao c'hefe da

N""ção

ii. voz DO POVO

RIO, 4-0 sr. General
Mendonça Lima, ministro da

Viação, apresentou ao sr.

Getulio Vargas. Presidente
d� Republica, os membros
do Conselho Nacional de

/ Aeronautica, srs. almirante

Virginius Delarnare. dr. Moi
tinha Daria, dr. Trajano
Furtado Reis, dr. Luciano
Kocller, coronel Amilcar Pe
derneiras e capitão de Fragata
Appel Neto, recentemente
nomeados.

O chefe da Nação teve

para os apresentados pala
vr .... :; de satisfação e encora

jarnento para que desempe
nhem a delicada missão que

'(� eles confiou, isto é, zelar

pdü d2senvo!viim�lito da

aviação bra:;ikir"l.
O sr. Almirante Vlrginlus

Delamíae, em n�J!11e do Cor·
selho, fez uso da palavra,
agr�ldec(,'ld(l a distinção que
mel ecerar;l do Sí. Prc:iildt' nte
da Republica. «Sentimo-nog�
declarou ele I «muito á von�

Itade sr. Prtside':te, VilLh,

agradecer a v. c:xcia. a (':�

colha dos nOS��')3 nOl1F'S IFi':
membros do Ccn.�.f;hi\ >.

não é o litoral, ::13S, sim, o

gíí1nde e rico sertão latiíun
dariu. cuia exuberancia se

>

mostra na civilisação litora-
lira. corno a floração e os

frutos, nas arvores, são o

resultado do labor incessan
te e hercúleo das profundas

Via/;ão, tl\)S� u f)L:� Li, ;,; ;;.

to, e ::'0[' CUja a:w. e (,b(�!{;
r('cida dirt'çã("1 ( sp:: r3:n1'��

que os nossos trabalhos p. (i'
duza!11 o� mtlhores re�iulta

dos, em bem do desenvolvi·
mrWo da L\crotlauttca Bra

sileira, com a qual v, ('xcia.,
sr. Pre5idente, se tem n1US

trado tã!) intercs�cld() em que
(�le alcance e jt':sempl�nhe a

mi.ssão a qu� csh dC':;tin�dil,
de unir todos os braslidros
es;:>alhados pelo i1(lSS0 imen·

50 territorio, levando ate aos

confins do 3rasíl, onde eies

se encontram abandonados e

esquecidos, a segurança de

que eXIste hoje um governo
que reconhece que o Brasil

quando !lie quer re-

eortlar

Um rornance qUf�
passou ...

"A V I S O"raizes que as sustentam no

sólo, sobre o qual, ao ba- A FARMACIA S1'O,

lanço dos ventos. (las pavo- AGOSTINHO, pede aos seus

neiarn a sua beleza á luz devedores o favor de virem
do so!»: pagar suas contas.
��g0ee.oe.8ee•••8.oec••eoe..o..."'•••••w,••••••",

M·�Sih�i�anieHrntos 118 "Vtla
ZapP��'llii1i", em Tubarão

'o,

Só um presente realizará
esse sonho ... E nenhum

presente melhor do que um Vila Zappellini, na eidlule Tubar60

perfume, um perfume que Com uma vida toda ela dedicada ao serviço da

faz sonhar como Noite de Bag terra onde exerc€ a sua atividade, tem o sr. Pedro Zap
dad por exemplo. pellini, sido incontestavelmente um pioneiro do progresso,
f' o ultimo poema que para o que não se tem poupado a esforços nem a sacri.

Schneider & Cía. escreveu, ficios, evidenciando as suas altas qualidade� de lutador

com a magia misteriosa de e de abnegado.
suas essencias raras. Noite A instalação das FOSSAS OMS, que dentro em

de B3gdad é como uma sin- breve serão instaladas na sua encantadora VILA, repre.

fonia, na qual trescalam no- senta mais um assinalado serviço, a juntar a tantos outros

tas frescas e ardentes, ar· que Tubarão deve à sua extraordinaria compleição de

ternamente. Noite de Bdgdad homem dfHamico e moderno.
faz sonhar... lembra roman-

::-es e sugere poesia... Um Li.lha
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas
sados.

NOITE DE BAGDAD

La Neoveau per
fume de

Schnelder " ela
áLUMENAU'

----.-c:()-;-v�(��-- Ver,lri\�-;�-;";;;t)tS-;;cl!tros em que o serviço
.-le tra11'I)Cd, ic pa "á

' f it tamb 1'·' I'-' -. 1,,(, {., A,5, �nros e (I o am em em lmousmes, reso"

v�rhm 0::1 If'i.âos Reveles, conhecidos e seguros volantes Clemente, Ao1J�ífl���.�";.lViano e Lu:z. ('rg,nizar urna linha entre esta capital e a futuro U� ... ilí..jj2f�"Ih'''
sa cidade (t� f�!umena(J. é a marca que domina TI:l atuali-

A�.si!l). estao á diôpo::;ição dos que queiram viajar para
que seja a sua necessidade de

hl .
" r 'i I" perfumarias, prefira sempre

Tubarão, é:I linda cidade sulina, que dia a dia sur- llíllena; ," " COil:ü!!âlltIS e iuxuosas umousmes, as da marca
.

gc aos olhos de quem a visita engalanaúa com as porn-
O custo d,� pa�sílgem é de 30$000. Desde que a lota- Ad«'Rlr�l1eã®

pas de U:11 desenvolvimento e de um píOgresso milagro- ção este]!. ("mp!eta os umos partirão daqai a qualquer hora do ���:"__"",""",,,,=,.,

so, tem e:JC Jntradíl na fi��ura exponencIal do grande ca-
dia ou ,!� n d':

.

I
pitalista sc. Pedro Zappelliní,

v\:tr:u dormaçõ:s na portaia Hotel Gloria-Telefolle-

d b I
1.320.

um dos mais so!i os a uar
�_�_._, � _

tes do � eu fu tUfO.
Dedicadu aGU, Ia terra, fir' 1 ��"����

n,aílllo tL'das a:, suas arro I I � ",2alII�

jadas iniciative ,( lo;:-i"cjpic
sádio de eltval- ( '.,E: en

grandecel-a, sua persiJnal<
�Jade impõe-se ao respeito e

admiração de quantos ava_

li�m o esfr)fço e a abnega· I
çaJ desse homem.

P.inda agora, Vi m êle de

�om3r a peito uma obra dig-
Pedro Zap;!.}elibd na do mais elevado aprêço.

Trata se da instalação na VILA de que é proprietario
J:�s FOSSAS OMS, destinadas a garan'ir a higiene do ...

que a habitarn e a modernizar o encanto das moradias
que a constituem,

ESSêl iniciativa a�sinala o espírito dt) homem que
aCíl'l1panha o progresso em todas as suas modalidades,
nã) hesitandu em el1carar os problemas dentro da reali
dade determinada peia época.

diaria de limou
sines de luxo

FloriahOpolis •• Itajaí
Saídas àe ambas as cidades das 7,30 á6 8 horas de

manhã e das 3 e meia ás 4. horas da tarde
IoforDlaeÕeti em Floriooopolis com 05

chauffeUls Acacio Braga. Boneco. Gury, Jóca Jesuino e Otavio

Pinho-Telefone das limousines 1.222
Em ltalai-No CaM California, com o proprietari

�ª
�

I
! �)�<l � André Kiralyhegy
I D)IBE1'OR PROPRIETABIO .

Tornsmas publico, nessas maí,

�
SInceros agradecimentos ao abalísa-

§ [5ta�ão PEF-l'I!!·U"}'i'.�� _ ""�'� \\/�i!o"'r�"" 1 d?
círurgtão, Dr. Alfred Hoess,

I:
- ��W'"&�;;J � .iI ... v.u.", lU

-- Estado dIgno diretor do Hospital Sant<;.
de Santa Catarmna I�8bel, pelo sscesso obtido na me

Iíndrosa operação que praticou em
nossa _9'l!€riàa esposa e mãí, Ondína

� O:'melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado Bra.ndao Britto. A qualidade índís-

i para o t ra t arnento conser-vativo e cirurgico de doenças pul- c!ltIvel d� sua competencta m:,ofi:
� me nare ( t f I'

SI0l1DI, alia-se um espirita proruuds-

�,� f,', 8 (pneumo orax, renicotomia, toracotomia). Este Sana- mente humanttarío, encaram!o"

� (ol':c rncor;tra'flc localisado na Estação Perdizes - Vila Vi-

I'
medicina como UIU verdadeíro S:·U

e tona, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande 800

I
c�rdoc!o, honrando assim, a dís-

ii metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e
tínta classe mêdíca catarínense,

j estrada, de automovel, com clima salubérrimo
Nossos elogios, estendem-se ãs oon

� O c:
. dosas irmãs de carídaãc que 1} �1

�
Sanatório encontra-se instalado com aparelhos mo- I. mourejam, espeeíalmente as Irmãs

� demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio Luzíanes, GodwallJ e Gencgundr:J.
� paru exames de escarro, sangue, fezes, elo.

I
a primeira, prestimosa auxíliar õ'!)

:,l ..::: -

d
Dr. Hoess e as 2 ulttmas, dedic3,[iD0

,

,�':ç;:o separa. a p.ara con,valescente.s de doencas graves,
.

� t ri· .

• enfermeiras, Deus na cUsuibuiçfl'"

i� ,!
e, a Il postoperativo, impaludismo crOnICO (rnalaria) eseota- �c �uas divinas graças aos bonv.
meuí o, etc.

' ,0

J<lm�
-

!

. . .
.' .'

" .,1S esquecera as pessoas citadas
; n_este a�l'adecimento, são os VOU)')

i. _.
. .

..______
s�nceros parttdcs de nossos cor"

;--.
..... '�'r�'ii-;;:;:'�fi�l-�.

�ru...r,;,."""""""�.""...__..
çoes plenos de gratidão.

�.v �1Jf �� �,... t� ,,�} l� t.,. ��i� fIE§TEZ�, Fpo!is . 4 - 10 • 938.
cap. Carlos ce Menezes 13rW:o.
Fernando Carles Brandão RriHo,

Agradecimento

§POI!°t� Vfi�geJil��
Tau"i SníllOe C.ft�a

NACIO AL

Vcnrimentos civís e militares: Meio sôido, montepío,
?ru,:;,'nLadurÍJs, requi::ições militares e quaisquer recebimentos,
lliC:U�;h� J,[l Alfandega e HecebedorÍa Federal-incumbe-se 9

auvoglldo DR. ANTONIO THEORGA.
�

(lufirrito na Ordem dos Advogados e oferece-� REFE-
HE.:\CL\S BANCARIAS).

..

E�(:iiLorio: [{ua l' de Março m. 115-2' Andar
EuJereço telegrMico: THEORGA�RIO DE JANEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espectc'tsta em molestias de creanças, nervos
ictpatudismo e motestias da pele

Dr� Augusto
d 'O �

, 6 � au�a

MEf.HCO
DOENç.AS DE SENHO

RAS-PARTOS
Operações

r. Censultorio. Rua Viwr
J Meireles 10

Lp. 's '0,30 e das 2 as 4 h",
l

tResidencia: Rua' Vis-onde
de Ouro Prdo, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1355

Dr, Clarl bal
te Gaivão
ADVOGADO
Avisajaos famigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacía e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado,

t:seritorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

fVIadeira Neves

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO..�
,'�

�� Rua Trajado no. 29

DistillÇão�) eieza
,-�..-....-�

Econornia
nos Trabalhos do

<r, . . .

I' (di aíta cirurgra, G,,211'=!CO ogla, 0"

, [enças elas senhoras] e partos,I cirurgia do sistema nervoso t}

cperações de plastica
Conforto,

ComAdvogado

Hi.!� Trajano, rr 1 sobra ão I, CONSULTOR!O·�·H,ua Tra-
J ane N. i 8 das ] O ás ! 2 e

I Telephone n' I :348 I das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

I' RESIDENCIA--l<ua Este-

�D-r-.-C-a-r-I-o-s-C-''''-o--r-rê-'�a--·! I' V�S}Unior N�� 26

n�LEF, 1. i ) 1
__

,; -',-:t·_·�r. .

,-.,q

Só
Consultoria Técnico de

IVO A. CAU U O PICCOll�
Enge"helro Civil r

r
P::»rof!asiolAsis �ebi!itados par,a todos [os rst'l"'lOS de EHr'flgenharlB

'do
,

Administração. construção e reforma
..

da pra Ias com

pagamentos em prsstações
�";é;\J4�,"'í� ,

'F»r6jét�'s-'em geral
�;':.' . '. '-�

Escriterio centra; : Rua. 7 'de ·Seternbro, 47

Porto Uni lo

Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças

D�trlltor «Js f�iiGr�hi3dG
MellHco do rl@$iPQ�!i

Dr', I\IUguel
�3e_)�:lbaid

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

(Curso de especializaç 'o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 li2 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI. 49

Tratamento moderno das
me/estias âii' Púlmãa

'

I Consult-R. João Pinto, 13

J 1 eleíone, J 595

,

Res. 't-:Iotel Gloria-fene 1333
I r Consultas das 13 á!i 16 hrs,

,j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CallHal
Flmth: de reserva

1OC.OOO:�CU$OOO
'·259.746:1eOh@o

P'lCl1.CUTA T019AS AS OPERAÇ(')ES BANCARIAS

CIA!;; JE; CGi\.m.MPflNI)l�NTBS EM'TQDO e PAIZ
aIA LOCAL RY.A. TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segúlntes] juros:
DiP, �m ]ur"s (COi�.E�CIAL': SEM LIMITE) 2% ala�. límttades (limite 4e 50:900$) 3� a a,

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quatsquer quantias, com. retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
com aviso prévio de 30 ..díss
idem de 60 dias
Idem de 90 dias

DEPO$ITOS A PRAZO-FIXO:
1'0 6 mêses
par 12 mêses
Com renda. mensal

íiii
_, •. th' 'Tti'üm 1.4& ......

,.

LBrRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêle properdlmal.

Expediente: €tas 10"ál 12 e alas 14 ás �15
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE

.� a. a.

5% c

horas

114

•
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GAZETA, 5 ....10·.1938
--------

A
I

FIotia'10!pojis
---,......�. .',

RIO, 3--- Està de novo em<tjá foi r1emitido e quanto ao 2"
fóco o caso de extravio de pro-] nada se apurou que a justificasse» ..

, cessos na Dc!"gacia Fiscal de São . ..

Paulo.' CH/�RL.AUTH,
,

A prop?sito escreve um matu- I
tmo de hoje: I é o creme que revolucionou o

-:- <'Com� �e sabe, houve in-,I mund? velho, e, óra revoluciona a

quérito administrativo para apu- Amem:a do Sul.
ração de responsabilidades, tendo I _

sido o processo encaminhado ao l...HARLAUTH
D.A.S.P., para solução do caso, I

Em seu parecer, o diretor da I
Divisão do

.

Funcionario Público I CHAR LAU THtendo em vista o que consta do!
pr.o�esso _e mais aind,� 9u�: á ad·) che extinguirà as sardas, pano,
l�lmstraçao .cabe. o direito d� pu- I CfllVOS e espinhas, eem 1.1 mrmma
mr os fUnCW081':OS que neg'lO'en-1 rrritacão I�"i' xendo-lhe a li" .

• •

I t'J ," '.i:.\'rO, ��,._. .e.c......h , C !JS.
ciem no cumpnrnento de seus de- � limpa, macia e fresca.
veres, e cometam faltas que bem I

-

não os recomende, independente ·.,1 li � IIeres
de julgamento de sua conduta, de
outro Iôro, opinou que aos fun-
cionarios envolvidos sejam aplica- SANTOS, 3 - A'S 11
das as penas seguintes, com [un- horas de ôntern, em frente�ldamento no que consta das peças ao prédio n. 8 da rua LH·Icios autos: cas Fortunato, onde reSidem'1A �allstino Virtulino �-;ereira Carolina Giverte, brasileira,
-dermssão a bem do serviço pú- branca, casada, de 19 anos I

·,..'::::l�"";)?"'::'

blico, de acôrdo cem o que'�·pru.1 de idade, e Manoela Peres, I
pôs o delegado fiscal em S.Palllo, espanhóla, branca, viuvá, i
por-não convir ao serviço público de -44 anos de idade, tive-Ia permanencia de um hmcionerio ram uma desa venca, por
que, conlerme ficou constatado motivos de somenos. I
dos autos, teve parte saliente nos. Como sôe aconte�er em Ifatos apurados no processo; todos 0S casos de brigas de
A Oliver Fonseca Lira de mulheres. Carolina e Ma-!

Oliveira, a pena de suspensão noela depois de se "mimo.,pelo tempo que está afastarlo, searent com toda a sorte de
atendendo a que a lei proíbe ter' «gentilezas» e como cada I
minantemente Iuncionarios da Fa- qual fosse mais veernente.]
zenda receber, por empréstimo, em sua palavras, que a ou-:
dinheiro de pessôas que tratem tra, atracaram-se em luta I
negócios na Repartição. corporal, que terminou por I ��mtm;f1,

-

.-

A Abu Lobato e fi Erasmo ficarem as duas ligeirarnen-]Chee-aram
Feliciano de Sousa, deixou o di- te feridas. 1 �

reter do D. A. S. P. de propôr Manoela e Carolina, de-I Lambaryaplicação de penas, porque, o l' pois de medicauas 110 Pron- j
-------

to Socorro, foram encarni-] LAMBARY, 1 - Cheglil�.aDll,CARTAZES nhadas para ala. Delega-l Qntem, li esta cidade, aterrÍsandCl
cia de Policia, afim de pres"j no co�po pf(�ximo, dois avi5es

DO D IA tarem declarações no inque,! condUZIndo o genera� ManeeI

rito instaurado a respei�o _Vargas,. pae do pi'es.l�eI1te da

� .

� Repubhca; o coronel VIflate Var- ,

PROGRAMAS DE HOJE: por .de�er.mJnação e sob a gas e senhora; a sra. Vargul M
�

tpre01dencla do dr. Tavares Tasch e o sr. Nelson MouraBra- (�VI men O
ODEON l"eII ti Carmo. 'sil e senhora. i Serviços dE:� c'��;-:�s';::';��'1�'y·.';:a,i'(J� r;� (i ..� {�at"'o�as

"i..:m! .. "" "s

Ass i fite 111 c ia f:E:·:���tii.:�' �!�::�e�" v�:::
I !"-�"'!i1""�-��p�a�r�a��o�N�o�"-�r;-�����,;,..__�-�

...

���-�:�._�'

�·-·�·I:'�=�"'��·��-��"'�A'S 5 e 7,30 HORAS: M � ..n ; IPI' fi ri� � Os visitantes tiveram cordia.,1l;,íYiI !fi� I.....� l.'tJ lissima recipção..--------�---�----M-·-·--·l
Radias

Amanhã •• Rlmirante, Irmãos Tapaiós,
Alzirinha ramargo, mouro àE Oll
uctrc, Huno Rolanà, marla Clara./

I

A's Zl 35 .... Paginas Esquecidas .. Pro- /
'

g�ama õe reminisc:�m:jas, litera�io e i
musical, a cargo (;12: Celso oUlma.!
rães, Abigail maia, Ernani Barros!
r os musicas õo ncaecõo, I

Este mês;-«O Bando da Lua»

111a Dr. Pedro de Moura ferro! IAdvogado I �1iiiiiiiBi........__�;",.&..:;;;;;,o:;;;-_;;;;;;;;;;;;;;;m.....·---,;;;;;-....
Rua Trajano 1. (sob.)

Companhia
çãtl

rv1aritimo�PortG

o Paquete rrAGIBA sairá á 8 do O Paquete ITAQUATIA' salrà á 5 do
corrente para carente pura:

paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

na séde 58606 P�ra SI 1 '!:A. Vitória, Baía, Maceió,
nos Distritos U eAiU nO-l Recife e CabeJelo
operarios da Prefeitura 95

va casa Cargas e passageiros para os demais �or�Visitas na séde 2 tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
Visitas nos distritos 3 precisa v. s. um terreno situaJo fó·

Injecções intra muscuJa- ra do bulício da cidade e entretanto
Avlls Recebe-f,e cargas e enc0mend�s até tJa �espera :dasl:;aídas dos. paquetes

res 117 perto �o.centro. , � 1 ' I I O e emite-se passageas, nos dIas das saldas dos mesm0s, á vista do a-
Idem onds-venenosa 3 Esta ;1les3as cO,ndlçoes. o .'ote SI·

testado de vacina A bagaaem de porão deverá ser entreaue nos Armazens da
. tuado lá rua PreSIdente Coutmho. en· .

• b

'd
'

6 h
b ,

. •Curativos 183 tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente Companhia, na vespera das sal as ate as I oras, para ser condUZida, gratulta-
ROYAL-este Te�tro fechou Pequenas intervenções 9 sêco. está o terreno arborí7.aóo com menté para bordo em embarcações especiais.

-

hoje. Para !ubstituí-lo no Circui- Exames de Urinas 10 arvores frutíferas de qualidade. Tem ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)
to dos Cines "Caroados" a Em- Exawes de sanidade J 12�. de fr;nte. , ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA
preza re-abrirá amanhã o simpá- Atestados 2 SOb;ld�roprlO pata sobrado ou melO

Para mais informações cotn o Agente
tico e popular IMPERIAL,o seu R�cejtas aviad�s. 887 TRATAR á rua Almirante Lamego 5 C::;ANTOS C.ARDOSO
cmema. Viagens aos Dlstnto� 3 n. 67. -'. -

pll"fã"'""M ttWMHM�ffl!!tii r mm r eM "Mie r a 'Ire

Extravio dum processo na

r Delegacia fiscaR paulista

Huno Rolané'l
50nia Barrem
Habor Dias
Bob Lazy
lõc melo
f9lzlrinha Camargo

J
mauro oe Oliueirs
Orquestra oe Densas
RQdamés IZ a Ali 5tars I

RIZ!jlonal de Dante 5cntGro l .

Eàuarào Pntunê 12: sua TipIca rorril!ntes IRomeu 6hipsman com a Or6[uesh'a àfZ
roncertos

PR E��8
�BO �llO��

•

\
<

pr.�rama dl:�no
\ De 6.15 âs 17.30 horas

Programa noturno
não é um creme comum De 17.30 ãs 24.00 horas

Abertura com VOZES NOVAS, clementes
estreiant12:5 no raàio.

A's haras certas, [orrmle falaôQs cern no-
'

ttctcs em primeira mão, tor necí õce
pela A NOITE, e oferta àa Ce s

Ciuimarãl!s Ltàa,. agencia ta Lo-
teria E'eàeral I

A's 21:30 rAHçÃO 00 DIA - - Esrrlta
i! lnterpretaõc por Lcrnurflne Babo,
uma Qferta ào rasa de louças "O

DRAGÃO.
A's Z3 hs, - 5EREHliTFl - O programa

mais lindo õo rcõ!o,

5plZakers õe stuàío: Celso ouimorães e

Oàuualõe l"ozzi

(;INES �QBOADOS

.�

'de
.

FretesEm últimas exibições:
�Iovimento geral
desta Diretol·ia du
ra:ute e Dlês de Se
tembro de 1938

Errol l:'lynn e Olivia de Ha
villand em

A CARGA DA BRIGADA
LIGEIRA

Para seu concerto, procu
rai a Casa Musical, que con

ta com a oficina melh0r
montada lIa capital.

Rua João Pinto, 12Preço- I $000.

HEX, !ts 7 e 8)30 horas:

DETETIVE A'S OCUL
TAS com Jack Haley e Grace
Bradley.
Preço:- 1 $009.

E_T__O_P lJ L E IelA. NAC. DE SEGUROS GERAIS

METROPOLE I(ia. Nac. de acidente do Trabalho
Constituem um poderoso �""pO segu
I·ado genubuunente In·afiih�it·o, a ser

v:i�o d� todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E iNFORMAÇOES
r:CONSULTEM NOSSAS TARIa:-AS.

Presldente r
,

III.lr
..."-gentes gerais

e. b2.
nqueiros em Santa ICntul"in:tl

M A C li A D O (1 Cia. I
- liRua João Phato" :; -- ex. Postal 37-- !3

I FLORI \NOPOlIS �
��reis """'_.ml���_---

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. Jl@sé de Sampa�o Moreira
Dr. VRrgilio de MéRo franco
Dr. lu§§ Cedro Carneiro Leão
Dr. Plinio Barreto

nqz=

OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5
HESIDENCIA A RUA r'ilerêu Ramos 26

FONE 1450
Atende chamados a quaequer hora dia e noí e

",",'' m

de

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Parlo Alegre

VISITEM
ti ",.. .. 2 •

a A CAPITAL.
garõtos

esquina .da Trajano
À' CAPITAL

o maior stack de roupas para
•

meninas e

Rua Conselheiro, Mafra

�j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura M-unicipal de Brusque
•

.

�oDtln.a('ão da 2a. pallma i C.APITU L_O III

§ J-Para transportes e outras despesa. j Disposições gerais
com o serviço policial e judiciario

.

Art. 5· ......As Resoluções de n. 25 a 44, de 30 de dezembro de 1935, resalvadas as�emendas "conti-

I-Subvenção á Delegacia de Policia das nestas disposições, fazem parte integrante da organização orçamentária .para 1938.

pari despesas imediatas e auxilio para Art. 6-Continúa em vigor a majoração dos impostos de mascates e negociantes ambulantes da ta-

inspeção de veículos e transitos (§ do bela do Art. 4 da_ Resolução n. 27, de 30 de dezembro de 1935, cenlorme descrimina o §
art. 1. do decreto-lei n. 24, de 7 I, letras "a" "b" "e" "d" do Art. 5 da Lei n. 7 de 26 de novembro de! 1936.

de janeiro de 1938) 1 :800$000 Art. 7-o imposto de licença de numeração de casas continúa regulado pelo Art. 1 e seus §§, da

2 - Idam, ás Sub-Delegacias 720$000 Resolução n. 30, de 30 de dezembro de 1935.

3 - Para releíones do Forum, Ca- I Art. 8-Continúa em vigor o disposto no § 2 do Art. 5 da Lei n, 7, de 26 de novembro de 1936,
deia e Delegacia de Policia 560$000 Que H'gula a licença de veicules na base de 314, Jt2 e 114 da tabela do § único do ArL

4 - Outras despesas não previstas 500$000 3:580$000 6:940$000: 8 dd Resolução n. 3 J, de 30 de dezembro de 1935, quando nos 2·, 3· e 4· trimestres, res

peciivamente.
Art. 9-0 imposto de licenças para bicicletas, da tabela do § único do Art. 8 da Resolução n. 31,

I
de 30 de dezembro de 1935, fica reduzido de vinte por cento (20'1.), fixado assim em oito
mil réis (8$000).

Art. 10 - O imposto de licença de meios de publicidade, regulado pela ResoluçãQ n. 33, d�
lO de dezembro d- 1935, em parte suprimido pelo § 3 do art. 5 da Lei n. 7, de 26
de novembro de 1936, continua a ser cobrado pela licença de anuncies e letreiros suspen
sos em postes, nos logradouros publicos, na seguinte forma:

a) quando solicitada por pessêa residente no municipio
14:970$000 r

bi idem. de fóra do munici.pio .

I hrt. 11 - O lançamento do Imposto de capitação é regulado pela Resolução n.

de dezembro de 1938.
I Art. 12 - O imposto de diven ões publicas é regulado pela Resolução n, 11 i de 30 de de-

I z-n.bro de lQ37.

I
Art. 13 - A taxa de retribuição por aferição de pesos, balanças e medidas, continua regulada

pelo Art. 2 da Resolução n, 44, de 30 de dezembro de 1935

TAl!. 14 - Os lançamentos �e impostos e taxas obedecerão a �orma previs�a nas Resoluções de

I n. 26 a 44, de 30 de dezembro de 1935 e na confornidade do Titulo XV do Codigo
de I-'mluras Municipais, resalvadas as emendas dos artigos anteriores

� - Par a os efeitos de lançamentos de continuação dos impostos de industria e profissão
continúa e m vigor a tabela 2A anexa á Lei n, 36, de 17 de dezembro de 1934.

§ 2 - Continuam em vigor as tabelas e taxas observadas na lei orçamentária para o exerci-

cio de 1937 e que não foram reformadas por esta Resolução.
15 _.- 05 impostos e taxas deverão ser pagos nos epocas seguintes:
I em janerrc-c-Íicençe 5 de veiculas, cães e pombeiros;
2 em fevereiro - I 0. semestre do predial urbano e de bebidas e ft!ffiO;
3 em março- I @. semestre de industria e profissão;
4 ern abril-·1 o. semestre do territorial urbano;
5 em maio-,) imposto de capitação;
6 em julho-2a. semestre de licenças de veicules;
7 em agoslo--2,). semestre de bebidas e fumo;
8 em settmbro-2o. semestre rio predial urbano e indústria e profissão;

� 9 em outubro- 21. semestre de territorio urbano,

II/\rl. 16 - Das I' bertu: as de estabelecimentos, translerencias e matriculas serà daào imediato co-

nhecimento á exatoria estadoal.

! Art. 17 - Na cobrança d.a divida ativa será observado o processo executivo conforme a legis
lação estadoal em VIgor.

I/\It. 18 - A despe.za com o serviço de Estatística e. recenseamento. correrá pela verba «Encar
gos da administ. ação», no que concerne a vencimentos, matenal e transporte.

I Art. 19 - Aos intendentes distritais serà abonada a percentagem de dez por cento (I 0010) so-

l bre li arrecadação dos respectivos distritos.

. I Art. 20 -. A presente resolução orçamentária entrará em vigor uma vez aprovada pela Interveo-
6.200$800

I
torra no Estado.

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

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrario.
249:900$000· Prefeitura Municipal de Brusque, 11

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

•

VIII - Servie08 .erai.
.§ I - lluminaçao publica

1 - Iluminação contratada
2 - Para aumento da iluminação na

avo JoãO Pessôc, rua Conselheiro

Willerding e ponte Vidal Ramos
3 - Novas instalações

8:070$000

4:200$000
1:200$000 13:470$000

§ 2 - Liropesa de ruas e logradouros
Para 11 despesa geral 1:500$000

IX
§I

� 2-
§ 3-

§ 4
§ 5

§ 6

Obras publicas
Para benfellorias e reparos nos

edificios municipais
Para obras em gelai
Para aquisição e concerto, de fer-
ramentas, veicules e materiais

Para seguros de ttabalhadores
PiU a seguros de moveis e imóveis

Para irrigação de vias publicas

3:500$000
82:364$000

15:000$000
2;500$000
118$000

2:5CO$000

x - Depesas eventuais
§ 1 - Para aquisição de moveis e utensi

lios

§ 2 Para indenisação ao Estado (Art.
77 da Lei n' 55, d·;! 30 de

dezembro de 1935)
§ - Pdra sl'guros de Iuncionerios

§ 4 -- Para despesas não previstas

3:500$000

2::00$000
500$OGO

3:000$000

XI - Despe.as reprodutiva.
§ I - Despesas patrimoniais

1 - Para cobrança da divida ativa

2 - Para construção de casas

para operários (§ do A'L I 13
da LeI n. 55, de 30 de dt:
zembro de 1935)

2:000$000

1:000$000 3:000$000

§ 2-
-

Despesas industriais
1 - Pard aferição de pesos, balan

ças e medidas
2 - Para aquisição de placas

diverses

200$000

3:000$000 ;:200$000

Art.
§ 1

-4 - A despesa é fixada para os distritos na seguinte forma:

l ' Didrito CIdade - Resumo:

Encargos

Encargos da administração
Divida consolidada

:. flutuante
Educação peFulc-r
Higiene e assistencia social

Agricultura e pecuária
Despesas policiai, e judiciarias
Serviço� gerais
Obras públicas
Despesas eventuais

» reprodutivas

§ 2-2' Distrito-Porto Franco
I-Adláin:stl ação
a) Porcentagem do lntendente

b) Correspondencia
2-Despesas peliciaie .

SubnnçAo á Sub-Delegacia
3 -Ob'ras públicas

Despesa geral

§ 3-3' Distrite-Vidal R�mos
I-Adminiltraçlo
a) Porcent!gem do Intendente

b) Correspondericia
2-Despesas policiais .

Subvenção á Sub-Deleiacil
3-0bra. públicas

Despeil geral
§ .-4' Distrito-Nilo Peçanh,

l-Administraçio ,

a) Porcentagem d. Intlndente
b} Correspondencia

2-Despesas policiaia
Subvençlo á Sub-Delegacia

3':""'01,r15 públicas
Despesa geral

46:182$000
4:300$000
3:240$000
37:485$000
11 :300$000
2:000$000
6:220$000
14:979$000
91 :0'3$000
9:500$000
6:200$000

1:004$000
20$000 1:024$000

2-40$000

8:776$OiO

455$000
20$000 "75$000

240$DOO

3:835$000

282$060
20$000 302$000

c 246$000

2:�'8$000

50$000
100$000

10, de 30

I AI!.
I
i
I
I

9:500$000
I

de janeiro de 1938
Henrique Doseo

Secretario-Contador no exercício
.

de Plefeito Ml1nicipal
Secretaria desta Prefeitura, aos 11 de janeiro del 'ublicada a presente resolução arçamenteria na

1938.

232:490$000

Prefeitura Municipal de Brusque
Resolução n. 34

(Betifiea o oreolDento da despesa)
Artur G�rmano Risch, Prefeito Municipal de Brusque, no use de suas atribuições e de

conformidade com os despachos enceminhador pelo oficio h. 675 do sr. Diretor Geral do Departa·
mento de Administração Municipal:
Resolve:
Art. 1- Ne orçamento da despesa prevista na Resolução n. 19, de II de janeiro deste ano, fica

retificada a verba "Despesas policiais e judiciciarias", suprimida a consignação do § 2 para
vencimentos do oficial de justiça na impo, tancia de um conto e duzentos mil réis
(1 :200$000), e, adicionada esta importancia á sub-consignação 4 do § 3 da mesma verba
que fica assim elevada para um conto e setecentos mil réis (1 :700$000).

Arto 2- Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeilura Municipal de Brusque, IOde junho de 1938.

ArtlI.r G. Rlsub
Prefeito Municipal.

Publicada a presente ResoluçãO n, 34. nesta Secretaria, aos IOde iunho de 1938.
Henrique B08_

SecretárioI 0:0�0$000
&&li 2 ."......

RECAUTHCHUTAGEM
Pl'lODIGIO, significa MILAGltE

MILAGRE siglll.ifiea

t;HARI..AlJTB
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pneus gastos de

caminhões.

usando o creme

�IIARLAUTB
dirá logo sorrindo: qlli pr�Quto

maravilhoso!4:550$000
A minha oficina està a disposicão dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

·sa Peiter) Blumenau.

.--�---_._---.-._-._------

VENDE-SE um auto FIAT
em otimas condições de funcio
namento.

Informações nesta redação.

Vulcanisação
�. '��: �(��e:·�nI�

Hermann Kupper

JI,'_,

f),7p_'.:_

A"ULAS
(Matérias do Curso Primario)

- Das 2 ás 4 -
TTatar á rua Saldanha Marinho

n' IOde 1 ás 3

2:820$000
249:900$000

,
A J'" '

" '" .fi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICIATIVA DA
T {!f Cia.

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

tirflna ii. Fett 1:1 Ciall COilstruirá possante
emill �f�-'�1bR���emt� F�l�,i,le�� no distrlito ,lte Santo Amaro, ,COO1 capacidade não só
I�)�ll��, lit1�MeBI:!(í)lr�dtHr o lt�UrJ!�rlecilIDDei1i([O� de luz e força á Estreito, São José e Diguas
si! €!@�,��J It�elrtiorar q) da C�lpl}ital�
1.,omwe@�mID!D@��;�IDU)@��Q')IiDW�J.&®�&iI&t!\.�.>ltru�il!,w[.:')�I1lIl.l'�,h,�,�1JG!l't®tUl1!(!NG:� r

--

d bl d h it
-

h d
1!l1'?"" P.l';;:'W '.':1:<if;W tI� @>'"

_,

��:'u' jL!r:' °as pr� eJmas, .q,ued, ed �:nUlJO" vm aB� preo,cupand.
o

')""'� �'h. IJ:('
"

.,_ );1i' �,p-,. i as popu açoes oas visin Ias ciua es e eao ase e iguassu, e is-
,

A1!ir1H� (f?';\j:,� I trito do Estreito, tornando-se uma das suas maiores aspirações, con
�ltJ1::1, 4'w.::-;t.:\," siste, sem dúvida, na dotação de uma permanente energia elétrica,
tq:� 1i�;I �ilií'��. -

que garanta a iluminação e sirva ao mesmo tempo como força mo-

triz, esteio em que assenta hoje em dia o desenvolvimento das in
dustrias.

usina

I

I

I
I'assa hoje a data natalícia da:

exma. sra. d, Axiris Horn Ferro,
viuva do nos,:;o 8uudoso patnclO
dr. Euripedes fIom F:mo, e ge-!
nÍtor3. du sr. RauJino Horn Fcr-'
ro, diretor' do &\crcditado Labora·
torio Rauliv.ei,'a.

1'lISt:'S'
--------

I
'l!!<ltilQ1efJI*G@ú')0�"(,;QH�Ge4'@G�lleG$�0eO*"f.)a.seG.e••OQ•••0ef!J.

f�-· •

u �i\ pl"oxima viiiBl�e_ d@ �
.

I
§Ir.. Melo FJi�anco ! Creíliito utuo Predial:

I� :
RIIJ, 4-Por motivo da ida ao � fUà�DA!l)A NO ANO DE 1914 •

Perú do sr. Afranio de Melo Fran- �f) I
co, como presidente (la comissão � O !tfaii@lI° e ullais ael"editado clube de :

BUlê�TOS �IRli'0 ,_ I f
de peritos, que se reunirá, em no" � S®Ji"teio§ d@ Bra§U :

d'l\ (; cJ"\
.•0,"

b
n

0:� vembro, em Lima, o governo dês- � :

I m3�l)f'
e lO oy Iquel' ill�31 � J

e
se país resolveu prestar-lhe h,ome- !. F L O n _; A N O P (} L IS.VCI'l lC::Jr-se n3�HH' ':I Gca It alle oa • ' • ""

. .

d Q' I F<
'

f t nagem especial, considerando-o (i!) IBQ a ,ll ..
provincia e oan a e grave a o

.

h d 1 h e trilu.� V�SC(\)NI1l'[ DE OURO PRETO,13 •
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e sangue (.e quo OI lJfotagoms- heci t f I' (Õ) •
la nrn menor que cortejava uma

COIl e51men o par. lC� ar a sua
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,e � ane. JS o como, a ami Ia rú sr. .Iorae Prado comunicou a I �i C ,Ii inl,l!U';�1I!I.TIIl]W8',� 7e«0.6'"'" :
(la ](Jvem se opunha nquelas re- I

_ ôl' 0 I"&]w.!IC<l!i".l'4lEnlJl.rtl. No. 'U' Ir •

larões, o rap,az arm.aJo de revól-
reso uçao ao seu governo �o sr, 't' I•

o
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"

l'" I Osvaldo Aranha e ao propno sr. %': Prei111ios e�""" """"'''''.... 'r.::lI.JI''''r�''''C',� �. "''''Ior de 5'.800$000ver, 0, a C::ha ,one e d Jovem mo- M I 10' 1 ,""
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rava e (JS Jane u ez ioga contra,
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08 membro d' Ia T agradeclmdo essa dIstmçao rtlsal- � l!'oi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no •

í � J.: a aIDI la fJ.ue na-I tando o embaixador 1\1:elo Franco � valor de cinco contos e oitocentos mll réis (5:800$::JO(j), a caderne· •

quela oca�w,o se encontravam

al-l ' b C' �,.
ta n. 7.067, pertencete aí) prestamista Culos KHer Filho, resi- Imaçando. Esgotadas as balas, o

que � rece e eorn prolunáo reco- � dente na cidade de Florianüp:-;Hs, Rua Ti;:::ldentes n. 43.

mpnor ])rrnetrou na fPúdencia nheClmento, co�o homenagem, � Premios em mercador�as no valDr de Rs. 30$000 :
matando a golDes de coronha o I prestada.

ao BrasIl, CJ;u: resguarda I 9 :
ultimo sobr�\'i�ente irm?ío maii'

com carm�o a tradlça? secular � 0'J31-Arnaldo Assunção, Garcia -.
novo da iO\Cffi causa iuvolunta-

de sua amIzade ao Peru. � 3972-Almiro Mélo, Florianopolis •

ri" da tragedia. � 16366-Erico Schloogel, Hio Vermelho :
_

O fato pro.v,oeou grande em?; � g 0796-Custodio Elizeu Sil va, Tubarão :
çao na locaha,1dc porquonto Ja I �� 16013-Carlos Strucker, Joinvile •

em ocasiões anteriores o Oimino- O TEMPO ,�14792-Zoraide M'lcedo, Joinvilc
..

:
80 tinha demongtrado ter altera- � 7185-Miliam Llzette, Brusque :
das as faculdadesmcntais. � 18146-Elza Hoepener, JoiDvile :
'----...------------- Dep�n·tamento de Aé .. � 14073-Ana Maria de Jesus, Pantanal •

A �Jromoção d:2 i"onuut:5.ca (;ivil I l105--Ana Conceição, FlorianopCllis
.

i
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d 'd
� Premias em �n,ercadorias no valor de R"s.20$000 :

!iii��4"' 01�"" (! � !ll··m;:t, a Bo!etim diar80 da lE1b'a 6) .,
U ii ���lr)��� ,'u �� � 'U!

ç ãío Aéro-dimato§ógsca I 15200-0snir Domingos Lentze, Moura I
e 13607-0tto Donsbusch Junior, Florianopo1is .'

RIO, 3 - O presidente da Re- Previsões para o periodo das Sl 13745-Marcolino Pereira, São Mateus •

publica assinou decreto, na pasta 18 horas de ÔlJ.tem ás 18 hora�: 16916-Norato dos Santos Moreira, S. Francisco :
da Marinha, aprovando e man- d l. • � 5303--Didir Haass de Souza, Mafra !

,'c uOje: ;;
dando executar o novo regula- Tellllpo- InstaveJ c)m chu- � 1l0'85-Luiza Perpertua, Joinvile 8

mento para promoçõAs dos ofi- I vaiO_
'

: 17154-Maria Mariana, União da Vitoria :
, C}�i3 rI&. arr�a�� e, cl:sses. anexas. r" TemplCratura-Sofrerá. declino io. � 5098-Judite Piazzera, Coqueiros :

DE E::;sas prOmdç()I:;S i:leruo feItas po.r Ventos: _ Do quadrantlíl sul," 5184-Diogo Duarte Silva, Lages o

de?reto e panem ser: �) por anli- frescos. i 19954-Hicardo Grein, Jaraguá :
gmdade; b) por merccItuento, re- As t0l'l'1peraturas extn!lrna!! da : p. d

" :
.

rl C· •

l'
' , reli11iOS em merca orlas no vaiar de rs 10$000 ct

cam 10 no ?l'[(;li:l que maIs se re- hoje, foram: maximll 24.4 e mi- = ·

•

C?mBll��r a f;scolha porf.se.us ser- l'<.Íma 15.5 regiat.radu rC1-petiv81-; l067-Ana Klein, Jaraguá =_VIÇO e IdoneIdade pro.lSSlonal e I mente ás 13.45 e 5.50 h(l)ras. u 3441-Bernardo Schreiber, Jararacá
moral, que fIgure no quaàro de I 14795-0nélia Nascimento, Imbituba I
acesso; c) por bravura, por ter I ! 14406-Braulia, Maria, Armanda e Marcelino Deolinda, Três •
o oficial praticado em operações, (iS Barras :
de guerra, com rÍ8co da propria ATlNGIDO UM � 15397-Lu1s de Souza, Itajaí

•

vida. ato de heroismo, do qual NAVIO INGLEZ 3 12700-Henrique Gonçalves, Brusque :
resulte grande dano para o illi- � 18623-Farmacia "Aurora", Joiovile :
migo ou reais beneficios ao exito I � 15187-Nestor Pascoal, Camboriú :
das operações; d) em resarcimen-

h
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f
CELONA, 4 - A's tr6s g 3051-01impia Oliveira Alves, Carrego Grande :

to de preterição; e) p,)st-mortem. oras oi I'Itingido o navio brita- ê O
® 0546-Alice Moam de Souza, Florianopolis e

Josefense de nascimento, João O presente decreto fixa que os nico «AfrieanMariner», l1ue estava e

Febronio de�de criança pamJOu a oficiaIS que, na data de sua pu· ancorado no porte desta €Ídad�, : Isenções de pagamento I)Or cinco sorteios :
residír na Palhoça onde trabalha- bicação e�tejam com condições por uma bomba lançada por um � :
va como artista e logo quo atin- de serem promovidos por antigui- aeroplano, qual caiu no moia : 17780-Dulciléa Veiga, São Francisco :
gÍlJ á sua maior idade, começou dado, ficarão isentos de satisfa- d(') navio, destruiu dois tomba· i: 7891-Ireneo Waledowski, Brusque :
a demonstrar a sua inteligencÍQ zer no p03to, ás novas condiM dilhoSl abrinde rombos de um me-! = 5581-Walter Wierbrando, Hansa -

no cl,@semper.tho do cargo de

ES-1
ções introduzidas pejo novo re- t�o de diametro. A bomba explo-l:g 18586-Placido Antonio de Souza, São Francisco •

DESTEHRO R. SPORT CLUBE criv';o de Registro Civil até que. guJamento. dm. ne porãe onde existia gramle

I :
13-405-Carlos Dl!vid Schmidt, Lages I

em 1906, quando da criação da --------- carregamento de trigo, produziu- e l0430-0rion Rosa, Imbituba _

Afim de assistirmo!:! a coroação comarC:!l na Palhoça, foi � antigoj- ALUGA-Sr a casa de moradia do a perd1 do cereal tão necessa-: 18271-Mincrvino Domingos Machado, São Francisco :
da Rai:tlha, recebemos da Direto- Escrivão, ncmEado Tabelião de. � rua Curitibanos, rir, 52, nesta

I
rio para o sustento da pOPulação.,: 4120-Lucfa Lima de Souza, Tijucas :

ria do Del'ltprro Recreativo Sport Notas e mais aneX0S, cargo que Capital. Não houve mortos l'lem feri-,: 17517-Cl1rlos Bartinhowski, Hansa :
Clube gentil convite. A'e ;20-ho- exercia com sobra de competen· A TRATAR NO BI\NCO

dos.
. 1= 5073-João Agularte Aguiar, Pantanal -

mil, ,em S�UI!l salões terá logar Ci8 e rigor<9sa honestidade.
G RICO' , "j 'l�R I

Outras bombaii eall'am líIas pro- li Florianopolis, 4 de Outubro de 1938. I
h6lje, tlIDa grande partida. Nas rodas s0ciaÍs e em tudo � J

;
L t-\, A r�( A A- ximidaGles causando danos consi- : e:Gratos pelo convite. que dizi:i! respeito ao engrandeci- JAi'h) 16. deraveis», : Visto João "Pedro de Oliveira Carvalho""-

:mento da Palhoça, João Febwnio 1Il{ll9®,i}@)W�G�'NlltJ�.tNlt6eG.elD.ct.".G•••••O•••••••"••••"••, • Fiscal do Governo Federal

de Oliveira era ouvido, prestan- �S'l:�����e��os no Bras;1 I P R O P R I E T A R lOS I
do sempre o seu valioso concurso. � (f,,� �lStiI, liIl1 II

4;
J. MOREIRA ti CIA. •

Pelas vintes horas seu corpo
'--

! .:
foi retirado do Hospital, e com Assumo -todos os encargos perante a "Comissão de q; IS-Outubro Mais um formidavel

Encontra·se nesta Capital o grande acompanhamento conàu- Penrnrulcncia de Estranjeiros" : sOI·tejo... - 18-0utubro :
nosso prezado conterr�neo sr. JQllé

I
zido para a Palhoça, em cujo :: :

Antolllo Machado, lD3petor co- cemiterio foi sepultado. @ Rs. 5:800$00, e muitos outros premios maiores :
mercial do brilhante dia rio «A José Muller Filho -aI Tudo só por 1$000 rs••• é Formidavel...

j.Noticia:., que se edita em Join- No Hospital de Caridade, onde '"

vile. se achava em tratamento faleceu Ad....
Bons Mais do que bons! Otimos! são os Pro-

O IlOSSQ prezado colega acha-se o sr. Juli<9 Ch®dren, empregado V O g a lU o I' dutos da Cervejaria Catarinense :
a serviço do conceituado J'ornal do sr, Oswaldo Haberbeck. ... :...

E·" ...- '·V· ri D •

.·d d "
catarinense. A inhumaçào do seu cadaver R ...11 1m 8'" �116 _.-; -t I F d e I: XBJam O Sêh"ao Ireem nSpecua I a e , •

Fazemos os nossos melhores teve lugar, ôntem, ás 16 horas na 00 .fI(d.§al.&� D. ll.Iapl a e er a
: de Wetzel Bc eia. - Joinvile :

votos de feliz permanencia entre no Cenaiterio de Itacorobi com (T.oatauu nesta cidade a Avenida .Rio' 1- :
nós, acompanhamenLo. Da"aoco n. 37.) �•••••••••••""'••••••••tia••••••••••••••••�•••••••:

I
JULlO FERNANDES IO n08SO ilustre conterraneo sr. I

Julio Fernandes, digno encarrega-I ;"

do da Agencia Postal-Telegrafica I
de Joinvlle, vA passar hoje o seu 'Ianiversario natalício. Destacado
Iuncionario que se impoz peja i

grande competencia e inconteste I
honestidade, que é no seio t<]a I
sua classe, bem C0H1 no meio da I
nossa so�iedade, Iigura sobremO-I'do conceituada ver-se-a alvo das
mais expressivus demonstrações

I

de estima pela passagem da Ieliz
data.

ESPEIUDIÃO AMIN

,

Para que o importante problema se positive, apenas o sr' "

H. Fett, aguarda a respet iva autorização do Departamento da Ad"

ministração Municipal ás Prefeituras daquelas duas comunas no sen

tido de poderem elas efetivar os respetivos contratos.
o

E' de crêr, pois, que o Departamento da Administração
Municipal, que têm a dirigi-lo o espirita clarivente do dr. Raulino

Essa aspiração vem de encontrar apoio no grande industrial Tavora, dentro de breves dias venha a dai' uma solução satisfato-
sr, H, Fett, o qual. se propõe estabelecer uma usina na Vargem ria ao importante assunto, que está sendo s.guardado, coro viva an-

PI>
-c

Grande, destinada a melhorar a energia elétrica daquelas Ilorescen- s.iedade, pelos habitantes das referidas localidades.

tes localidades, com capacidade, ainda, para aixiliar a desta capi
tal.

sua

«A Gazeta» cu-r.primenta.

A efflméride de hoie marca o

aniversario dr) f'l1'. dr. Placido
Olimpio ri"! Olivmra, ex-deputado I
estadual Ü d(lvogado residrnte em I

Joinvile. I
Festeja hoje o seu natalício o:

5r. Teodoro GruocleJ, acreditado I De sua viagem ao Rio de Ja
constr'Jtor civil e Dessôa muito ueiro regressou a esta Ca :>ital \)

pstüIlada. sr_ Euclides Machado, da impor"
tanbe «Casa Perrone» que senl

,pre tem
. UI,? vasto e completo

mostl'llano de calçados.
a pl'OfaS80ra Maria Prates Fa-

raco;
a sóta. Olga Carmozina do

Livramento;
a srita. Línice Penedo. filha do

�r. Arlindo Penedo.

Regressou de São Paulo, onde
foi fazer aquisição de um varia'
do sortimento &ias mais lindas
SÔd!;Hl, o sr. EBperidiãQ Amin, che
fe da importante firma« Os
Três Irmãos», o maior empol'io
de sêdas.

NASCUIJKN'l'OS

Está em festas o lar do nosso

distinto amigo sr. Alcides de f!'ALECIIUENTü§
Araujo, oficial de gabinente do
sr. dr. Secretario da Segurança TABELIÃO FEBRONIO
Pública, e de sua extr.la. eEposa I OLIVEIRA
d. Marina L. Araujo com o

nas-,cimento ele uma interessante me-
_

Em quart? re,servado do I;Ios
nina que na pi.a batismal recebe- pItal de CandadiJ, np.sta capital,
rá o nome de Vêra Terezinha. i onde se f1ncontl'ava em tratamen

to, faleceu ôntem ás 17 [12 horas,
o nosso e3timado conterraneo ca

pitão João f!'ebronio de Oliveira.
O extinto que foi exemplar

chefe de familia, rleixa n::l viu ve:�,
a exrna. sra. d. Mada Eugenia
N�ves de Oliveira e sem os ceri,
nhos de um pai amoroso, sete
filhos.

lPEI,OS CLUBES

o lar do nOi'!1I0 conterraneo sr.

Nazaren(') da Silva Sima:3 e sua

oxma. esp0sa d. Alexina Lima Si
mas, está em f6stas CGm o nas-

cimento de um forte menino, pri
mogenito do distinto casal e que
na, pia do batismo recGberá o no

me de Paulo.
Com o nossos IJumpl'imentos

a08 progenitores fazemos votos

de um risonho futuro ao interes
S3.nte pimpol�.

JOSE' A, MACHAoa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




