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'Rendas

federais
Cresceu muito em 1938, a arrecadação dos impostos

federais.
Entre outras razões ha esta, que nos parece bastante

, obvia: houve majoração de muitos dêsses tributos. Só o

imposto de consumo apresentou um excesso' de réis ...
187.767:733$300. O de renda entrou com mais. . . •

64.108:370$700 e o sêlo com 1.274:569$800.
'

Está provado que o bom recolhimento dessa receita
não depende da violencia dos agentes fiscais e arrecada
dores. O contribuinte quer ser tratado como merece, isto
é com a urbanidade e a cortezia que deve revelar todo

aquele que se acha investido de uma par.eéla do poder
publico.

Onde o fisco exorbita e .se destempera é fatal o de
crescimo da cobrança de tributos de qualquer natureza. O
minimo que póde acontecer é a' fraude em represalia, e a

evasão das rendas pela porta larga 00 contrabando.
Bem assim o -cornpreendeu o ministro da Fazenda,

num de seus últimos relatorios anuais. Aconselhou a seus
'"

representantes que Iôssern energicos no cumprimento das
leis e dos regulamentos, mas . tambem que levassem em

conta a necessidade de não oprimir o contribuinte.
Os resultados evidenciaram que o sistema é sensato

I
'

e--_o_q_U_e__
é

__m_a_is_--__CO_J_l_e_n_ie_n_t_e.
_

NOTICIA
infundada

!- );.,'::

o

Por' votoscontra 2 foi concedido "habeas-
- -,--- �

-

corpus" ,prev'enlivo ao sr. Helmulh Fell

A
;

GAZETA
Dir,etor-Proprietario JAIRO t;ALLADO

VI ,lFlorlanopolis, Domingo, 2 � Abril de 1939 INUMERO 1411
-------------------------------------------------- ,---------------------------------

ANO

..... '"" .

i O processo está nulo - declara o 'integro desembargador Tavares Sobrinho -- devido a não poder o Juiz de
; São José funcionar como Juiz dli<teomercio e Juiz do' Crime no mesmo feito e não haver o Promotor Pu
'blico, por sua precipitação, aguartládo o momento oportuno para apresentação da denúncia e não ter feita
I aC9mpanha� a mesma dos nãcessarios elementos que a justificassem

Em sessão especial, foi jul-I Mueler Sales, Alfredo von Trom- Esta argumentação, não pro- do contra o paciente. Qual será
gado, ontem, pelo Tribunal de powski e Medeiros Filho, ven- cede, porque dizer-se que a con- 'a solução: será-uma mesma pes
Apelação, o «habeas-corpus» do-se na tribuna da Procurado- figuração dó crime não se verí-

1
soa denunciada em dois preces

preventivo impetrado pelos- drs.' ria Geral, do Estado o talentoso fica por terem sido expedidas sos diferentes pelo mesmo fato,Fulvio Aduei e Julio PauloWan- e acatado jurisconsulto sr. dr. as faturas é UI11 argumento fa- o que é inconcebivel.
ner, a favor do sr. Helmuth Manoel Pedro da Silveira. .Iho. A expedição de taturas.] Ademais, a denúncia não foi
Fett, em razão da denúncia cri- não tirl ao fato a sua natu-: oferecida no devido tempo, com

'Abertura ,da,".......isão reza criminosa. Todavia, para! o acrescimo de não haver o
.

-; ,�" apreciar este fato, no curso do! Promotor Público capituladc o
.. «habeas-corpus», determinaria crime como devéra ser, no art".Ns 1 �,3����<;lra�! p ilustre de- uma serie de indagações que o 178 n". 8 da Lei Federal e não

:el:.1bargddQr;,�r-e�lI,lente declarou
mesmo não comporta. no art". 32 do Decreto- 137. Da-

d�-:..í:a a, _s.e:s,���, - sendo pelo �s- I qui o 'opinar pela concessão docrivao sr� ,���Ide,s Cunha, hda
_ «habeas-corpus», por estar, aa ata d<!::�.essao_ ante:lOr, a qual, meu vêr o processo nulposta em, v,o!a,çao, foi. por todos "o.

aprovada.s-,
-

-;'
�

+
-

.' 4·�" • A votação

.. � t : .'
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A GAZ<ET.Al�rviço de Experimenta- 7 -GENROS E 1 SOGRA

..
.'

""L�:��:
.

çao e F�D1ento da
.

Pro-
Apesar de ser"e� sete" �ãO

Dir�tor - �roprl�tario J.t\.RO .CALLi\Dn du�ão Vegetal do Estado coneeg�ir�ern vencer a
Florlanopolis, 2 de �brn de 193� �. -

. f
V e Iha "

,

1FPa--
- E d i t a I BELO HORIZONTE, 1-:- darrientando,@s!edespacho,oJ·uiz,·'�XP ediente I

�--- --o

'-I, o juiz de direito da Comarca dt'c1ara que>. «cada conjuge é
.,'

_ ,._� ','='�-,,'- Para a Mulher I, .Faço publa�o, de ordem do sr, Diretor Gel·�l do Serviço de Alto Rio Doce, despachan- apenas aliado dos parentes de
.

.

'

de Exoerimentação e Fom-nto da Produção Vegetal do Estado, do urna re!içã�) eo. que séte

genros requeriam r. interdição de

FLAVIO FERRARI I M,Ue. Z) II E>, d:sll!bue·se. gri'lUltamente,' ser_nentes d,� hortsliçes das. variede ma sogra, indeferiu a petição,
, "-, des ebaix» rd icronadas, aos agncult<,res mscntos no Registro, do dando como fundamento do in-

Redneão � OflclnaQ Trlcot __íiiiiiiiiiiiiii
mr srno S,>r\'iço:. lod�)s 'os dias, uteis, �i1� 9 ,á:. 12 e das .I�, ás deterirn-nto o fd\} de "genro

R. ,?cr.'�eth!lro �afra,. 51 Casaquinho para bébé da se 17 hora". :nedlad� a' apresentação do certihcado de Regtsl.o e não ser parente d� 50gra". Fun-
Florlanopohs -,5.Catarina gunda idade - Execuia-ae em lã I de um pedido do Interessado. .. � ..

.

,.

b b
.

CA',DT, AZ'E'S'" alualioade.'
.

,

, I Layelte;
êraiado horisonte lmsnte A o ora mernna

, n �Agentes-correspondentes em tO-I com bouclete. _Te,ndresse.. O tra- Acelga loura de talos brancos

D'O· 'D IA';
'Preços-2$500 e 2$000.Aas as localidades do Estado,

,. balho confeciona-se assun: (.) 2 A" I I mum
cnrreiras no direito. em Tendres- ce ga (!ura co

Ih' dp

se, 1 carr. no direito em lã, 21 Aw ão d ágUl extra me ora. o PROGRAMAS DE HOJEI
CINES COROADOS

( O I a b, o j r a (' ã o carro de ponto de arroz em lã., , A;po sal<ào tronchudo sem nval Rex, às 2 horas:
� 1 carro no avêsso em lã (.); as /\ijjO Ié\b�no precoce

ôrlas em lã são. fe�la�' em gaitas Alcexoha roxa precoêé
' Odeoo, o, lider d08 Matinée das moças

i&'t ti
de 3! m, no direito, 3 m. no AI'

.

h � einemas ,- ,\ h edc víd G., concei o expresso em ar IgO avêsso e 4 m. no direito, 4 ra. no caparra SOl) espln1h °d� d 'B I'
- ,,-\ ç, ,ave, e VI' ro com eorge.fe .colabóração, mesmo solicitada, avêsso. Agulhas de 3 .,; mm. de Alfac,� branca repa u a e

,

er im
A's ..,? h Rdt

não implica em responsabilidade I �lf b Ih d f A oras'
?

ou -endôsso por parte da Heda- diam, - Esta roupinha, feita f race ranca repor u a rancesa .

Sonho de v I Mait'ha". ' , '} . "I t d C
.

�

'r v I L&d " ur a.sa CI)1l1
- ' numa umca p.eça, começa-se. pe· l' Lx r, lnge a mons ruosa as ananas esnera I erçao. t b 60 �I )

I'"' Eogelth.Asslnoturlls a ase posteríor: moutam.�e I' B,eringéla branca- (gi ó
.

II>

m'4' fAnz�m !':et2 bcelnht. de galtas.4 B. terruba vermelha chata ',1') Complemento Nacional D,
Preço:' $000e . CIma, ra a a-se no ponto C _j E b

.

h F. B.
anteriormente explicado.' fazendo! ardo na �pdO a sem e�pm os

8 cento direito, depois juntam-se I C. bô.!a rosada das ,Cananas 12) Tirando o pé da lama- -A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas,
12 m. no direito, de cada lado,--' Cf bôla amarela Bermuda das' C,marias I' uma gosadissima comedi ..
para ás mangas; existem assim Cenoura volumosa das ,Canarias

I
com o não menos gosadis .'

Em soirées
84 m., nas quais se prossegue C ' I cornpri ..la' 1Só para a' capital: direito durante 7 cento Derru.· enou-a ar-are a

.

,CJ

'd·.· ,

simo Boca l.arga que ten Bloqueio com Hemy Fonda e

Mês 5$000 'bam·se, então, 28 m. direito, no

.

Cenoura vermelha melO compu :a' c'om$ I como companheiras as sedu MaJeleíne Canoll.
meio, para o decóle, e só se coo· Cen.:.ura Japonêsa ! toras June TI-vis e Car ii
t;núa do lãdo dir'eito aumentan,· \..,ouve flor, pé curto Lenorruand .

I Hughes.
'J o

Ido á, ,esquerda, lado do meio, 1 Couve rabl:lJlo branco '

m. cada 2. earr. - A 7 cento'de- Couve ,I b
� i 3) Idc.ilo da t(rcida, -um filmer ln'iperial, 3S 2 húras:.'

d h d
' � '. : naDO ranco

IpOIS e aver aumenta o ii, as· .,
'

. d t
-

querda,: ,derrubam·se á. direita 8!1 Couve r('pd�.uda do ,Japão," A

e espOI <:5 e emoço�s com I
12 w. da manga. e s.6 se coDti- C uve manteiga tronchuda pc.rluglle�d I John \i.,TaYile e Sneila Bloro-,
nú. durante 8 cento (aume1iltan.' _/ Couve brocoli roxo Costal 1 ley. I A grand� surpresa com Harry
do sempre á esq!]e�d8) e, ,8c8.ba. Erv.Jha' torta chifre de carneiro

, I, Prcço:J $ 00 CS[cy e John Beal e 2
se por 1 cento dIreltos' em gaIta I �t 'Ih b

�
'lha d,. Amér'l'ca '

. desenhos.' ,�
, '

'

.IVI a anca mal'aVI .. < '

4 e 4 nas· m.' restant,es" que 1:\ -
, !

ie,uir se fecham direitas. _;_ Be- Fava de Sevd�a ou Tarragona

Il-A's ""30,6,30 e 8,30 horas:, Preço: 1$000.
'

mata:se o outro lado nas mesmas Giãa de b.ico de Sauco-
""' I

'

condiões, D.Jas invertendo o tra- :.. .-,nlilha leucR 'precoce Sessoes-E!egantes \ -A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas:balho: Pura bor?ar 851 frentes, Mostarda da Chill'l\ ae folhas de,CQu'v

II' A linda Olivia d,e Havilland
, EmRemlolacéncias fazem.se em ,gaItas 3 e 3 duas b' b h t f " soirées

tiras de 54 W. sobre 6 carro --
1 a o " r,auco c a,o :\�ce,s" ' �QJla\1do George Brent, ° mais .

.

. ,Para' arf mangas, fazem·se dilas Nab? �r�nc�' redqn�� d�, São Cosme
quer'i-00 galá de Hollyw:"od. na I

Almas bra,vias com Wallace
Ar!�, 31 do rodlgo de Pos- tiras iguais :8,essas, com ,27 mj� Nab:ça }�. ,',\

;,' "t�
"

.

"

Im�ge�t�sa produçãG da Warner Beery'e Verginia Bwce.'
turas dd Destêrro, (Florianopo- Fechatn:s.é os lados é a,s maD,�s Pepino verde grosso qornpri'do I f'

. ,

T' Ilis), d� 1833: por meIO de,' costm8&,;. Ctisem·Íile_ Pepino verde com"fido \

eltà 'mteuamente em eCnlCO or Preço:� 1.�50'!'Ij-=-
t• d t· t f' 'd b ,j-/

I· �.rS"l·�""'T.;..,........r_"t-��""'�F.iiiiõ."'Qr_..,�I'''''.,
O 'd as Iras e ,riCO, orman o a- p'

,

h 00;.11.. .. ouro ""e ,�,,,,,,"".,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.....,
.. _ ......�........-... .:..��r.••« S mora ores em casas, ou

badas' na beira das partes 'da l ep�no corn�c on para conllerva u.... - .,.. I � .�chacaras por onde passem valIas, frenta' e na' base. rlll3 manDás. PeplOo maXIxe melhorado esconde �L Demosi:henes Segui �,
"'d "b" I�·, �e esgôtos e agoas, serão o íi- Cruzam·se as frentes e pre�am-

i Pimentão tndfWn grande doce vermelho' J fil 'v' , ,'li: f,:!
d

"

"I I' -I' b
-

d i I P d' d dA' m. me 1U•e retrata a lGõ. I, �.� participa ás pessôas de sua 'f:í.,ga os I:f te -a� flempre Impas, e se "OIS otO" Q preiS o,
,

Imentão ,oce gral] � a ,ménca , E" Il;�
d b' _] d 11 J Eplco! MaJe>[oso. stontean!e! I! amisade o contrato de casa· &esem arassa�as, e e as oão se

AGRAD,ECI'_ i Pimentão s'ande '1pones
! � mento de sua filha HERQ �lérvirão para despejo algum, por· QuiabJ Chifre de villda Abrirão âs sessões. ! � MENGARDA com o sr. iisei'êni deSl�nàdas', para o esgoto I ME'NT'O'

'

li Habanete redondo rosado
....'

., .

! �� OVIDIO FERREIRA CAN- �das aguas da chuva.' Rcbanete red�ndo rosado d1 ponta branca Complemento NaCIOnal da I: DIDO. 'i!>l
o,

.

I
' DPB � ��.

s conttaventores serão mu -

Cumprindo um ,�éveJi ge cons.; R;;hanete branco bóIa de néve
'I H Rio, 6-3-1939. �lados em 2$000 leis, e na ciêcia, e sendo de milita justiça, i n abanele "Ósado comprido FOX

.

AIRPLJ\_N I �
Rua das Larrnjeiras 102 @�reillcidencia no duplo, e oito venho. por este meio;. tornar pú- i

. Pepolho ge ,7· semanas NE\VS N. 21138" � Apartamento 708
. �dias de cadei,». blicol os meu�' agradecimento8',

.

Rep:Jh!,> chato, de quintal I r��OO����:l!C����muito sinceros', áos" dr�. Saulo: n IL d b' contt'ndo repOllagêns de fri�8nte N. 123 3v-3
Ramol é Angelo L�combe pela' l' epc,!,!o coração ,e OI

dedicação, interésse e edificante: �(epolho chato de Brun�w:ck
zêlo 8 mim dispf:n�ado!l, duranté f Rf'polho roxo g(and� .',

o tem.po que �stive loh seul cui· 'Tomalt: grMde vermelho, lobado
.. Sé"undo um telegrama de

I
dados profissionais.. .. Tomate pê;a 'Rei HurJjherlo

Sántiago
'

até este momento ainda Sobr� tio nobre� e dlstlllt.os Tomate pêra leg'Itimo ,
' ,

'. .. facultatlvo!!, qu� alIam á profls-
,n�o foram entregues ?� comls- .ãe todos os pO!lsiveil sentimen:- ' Tomate amarelo grosso lis'o

'.

sõe. �e socorros ás VitImas do tos de caridade .e aBnegação, a Florianopolis, 27 de M��ço ,de 1939.
,

terremoto do Chile 03, vivêres e proteção e as bençãos da' Provi- doão D. Macltado'
artigos enviados pelo �«Prudente dêneia, Encarregado do expediente
de', Morais». O Itotivo 'disso rc- Zene5dél Freitas ...-._.-_...

s,id,e no fat'" de que a c"arga do N. 125 ,3v-l --------'------:-
,., I.

návio br,as,kiro não levava refe- •
�. L E 'I· 'L,A 'O I.

-'re-cia sôbre o'·� seu país' de ori- Associarão ',Cultural ",/. Notas POI"cl·als'T � ,
"

' ,

J' �...." .

Realiz!:l-se no proximo dia 4 de
.

'telD "e a· AIf�Jldcg�,., chi,lcna re·

lU·lz' '()el,fl·'AO abril, ás,J�9 ,h6ras, á rua Códse-
te'Ye-a no porto.,' para' maiorel! ----- Iheiro Mafra 84, 'importante léi·

, __e.c1ar«;'cimento�.A Duroclada sem' Realizar��e-á hoje, ás 9.30 l!o-' Esteve na Delegacia de ,p/ti.;. lãe." .

pre ha de colaborar com toda! ras, a 19a. 'reunião semanal da Iieia, O s'r. Dilermando Schmi�t, Se�ão vendidos,' moveis' para I

as. outras coisas humanas; e com A. C. L. D., na qual tomará resi?ente á, rua Felipe Schl_1li�t, q��rtos,.B?la �e jan:!lf, lIaJa �e I' . " '

posse o novo -presidente.. queixando-se que de sua tia ;d. ,vl!uta, bICICleta, fogao e,C6noml-OI fatores natl'r�is, para retardar A diretoria solicita encarecida, Liliosa Schmidt, furtaram �ratt-:: co,Jou,as de vidro, 'teruoa de cou-
as pr�1>i'dencias por sua ·olttureza mente, o compare;:i�ento

.

de' to· de quantidade de roupa lençóê,s', ro, canarios, ,�ahiás, 'tapetes,· qUa-
. urlent�l. dos ,os associadoll. camis�s, fron�as e toalhas ef'C. dros e obreto' nÍliúêladQI'I.

'

,

Ano
Semestre
Trimestre

50$000
30$000
15$000'

A eorrespemdência, bem como

os valores !elativos aos anúncios
e as!Ünabuas devem ser enviados
ao G'3rente FLAVIO FERRARI.

IGAznlLHAs I
t '

__,_'I

Os vivêreM ainda DÃO
foram eotre."es

cutro conjuge e que, portanto,
os genros não podem absoluta
mente requerer a interdição de
suas sogras. ainda que êles se
jan sete � a. sogra uma só".

Preços-2$500 e 2$000.

Matlnée Infantil·

Schuldt,Liv� 'aria
de H. O. LIGO"CKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
bric':l de cari'Ybos' de borracha

Arti.go� para escritóriJ- Livros em brancos-Arti ..

60s" éscolares-Attigos para presentes ",-Brinquedos
A ceHam-se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de datar, de metal,

tiUzar estampilhas ..

L' "iJ-tÚa.;�eiipe Schmídt,
Floriánopblis

-

Sta,

chance!as. ,�r

para lnu·

27
Catarina

41, P.
.... )

'OOEON, O lider -dos çinemas""'HO:Jf�A"s 4112, 6'U2e'S 1I2hs.�ffOJf'
"'EPICO' i, '·MAji::STQS'O !'. E-S-rONTEANTE' DE ,S'ELEZ,AS NOVA;'S
Vm filme qu�' vai" CO!Do sadía-li�ão de amor li Terra e um elogio Ó' vida dos compôs! " A�;WARNER apresenta GEORGE

URENT e OLIVIA DE DAVILLAND e aluda Ç�ll,!d� :,Rahls-Margaret Llndsay - Bartou' )\Iae Laoe e John Littel. em
'1.'

·ON-·O�-=' O O,'U R·.O S;;E E" ,ONDE,
UM 'DESLfJMBRA'M'ENTO FEITO INTEIRAMENTE EM TECNICOLOR!

.. ,-"

/
,

'

Uma séria ame04:a ,ao titulo de "MELHOil_ FI�ME DO ANO" que já 08 '·f&IÍS�" e os cronistas cioematograficos eODced�ra...'

.

,_
a OUtl'O cel:ailoid'e Wàrner: "Emile�ola"! Dlre�4. de MICHAEL CURTIZ

N· P ogra'ma�'comPlemento Ni[ltcional \)� F. B.�.nlpóptaDte: Só têrão i�gresso"gratul.� _;_,lmproprão,....,Preros· 2$50,0 ....

___,' 2�O,00" .J

O r .

. Fox Airploo,News o. 21136 to as ,pessoas q,lfe apresentaretn perma- """-atél0anos �.
,,_. '"

�.', ,';;' � ." , "' , .. "

,ne"t�$, f!xpe,di"as _pela Gerepç��,,-: � .;" C.C.C�' " ",�. ;

..- -

I
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!
Florianopolis,

. 'F[' _ ... .

-,-.. _

3., quando verificada a sua insuliciencia. 3 -Grati6caçlo ao Agente de
Art. 6.-Este Decreto-Lei entrará em vigôr no dia I. '

_

Estati tica [ .

de janeiro de 1939.
,

Art. 7.-Re'lOgclm.se as disposições em contrario.
PreCeitura Municipal de Orleane, I 5. de Novembro de

1939.
losé Antunes Matos
Prefeito Municipal

Publicedo na Secretaria desta Prefeitura de Or)t-ans, em

1 S de novembro de 1938.

refe'ttura Municipal doe
\

\ Orleans
. Oecreto-Iei n" 2

\

3:000$000 23:000$000

VERBA 9a•.. '

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL

o Prefeito�unicipal de Orleans, ne uso das atribuições
ue pO,r lei lhes s�o�nf.,ridas e pelo Decreto Eltadual, o' 9 de

4 de d�zêmbro de ,!�937, '.

I �\ DECRETA:
'-

C�TUIO I
.

,

DA DES�A
----...,

.

l-Amparo à maternidade e à
infancia

2-.Enterramento e socorro ao.
.

! indigentes 1 :400$000
3-;-Grati6rlçto ao médico municipal 2:400$000

2:000$000�,
Cely Regis
Secretario .5:800'000

Tabelas ê.1plleatlvBS da despe.a

VERBA la.

VERBA 10a •

CONTRIBUIÇOES E AUXILlOS
1�Contribuiçao para o Depertamen-

·

to de AdminístraçAo Municipal 4:000$000
2-Auxilio ao Leprozario do Estado 1 :000$000
3 - Quota de lanç. de industrias e

prof.

'14-Subvenção à Escola Normal
·

Primarià
. -4:830$000'

j5-:-para alugueis de casas ocupadas
pi Teleg, [ ) :000$000

16 - At.x�liu à B, Musical Estrela do ,.....

• Oriente , 750$000
7-'Construção de casas para operarios 750$000
B-j-Para cumprimento do Decreto 192 L'307$500

, -

14:307$500

CAMARA MUNICíPAL $ $Art. 10. _. A Despesa do Municiplo de Õrleans para o

exercicio de 1 939� é fixada na quantia de Rs. 200 :800$000
(duzentos contos de réis), discriminada na conformidade das tabe-

Iss anexas e assim distribuida pelas seguintes verbas:
1 a. - Camara Municipal r" $
2a - Administração e Fiscalisaçlo 34:800$000
3a:- Exped ente e Despesas Diversas _. 12:200$000 l-Subsidio do Prefeito 8:000$\)00

4a, - Viaçlo e Obres Publicas 62:440$000 2-Representaçãe 1 :000$000 9:000$COO
Sa. -- Obras Novas e Deespropriações 8 3- Funcionalismo:
68. - Serviços de �tilidade Pll�]ica 12:200.000 II) Efetivos:
7a. - Fomento Agricóla e Pastoril 2.400$000 I-Secretario-Contador
8a. - EducaçãO Cultura e Publicidade 23:000$000 2-Tesoureiro
9a. - Higiene e Assistencia Social . 5:800$000 3-Au�iliar de Escrita
10a. - Contribuições e Auxilies 14:307$500 -4-Fiscal Gera!

'

lIa. - Dividi Passiva 600$000 5-20. Fiseel
) 2a. -- Despesas Policiais e Judíciàrias 5:020$000 6-IndcDdente de Grão
13a. - Despesas Patrimoniais 500$000 Pará 480$()00
l4a. - Despesas Industriais $ 7 -Fiscal de Grão Pará 1 :440$000
15a. -- Despesas Eventuais 2:332$fOO 8-lntendente de Palmeiras 480$000
16a. - Verba de t\plicação Variai 9:400$000 9-Fiscal de Palmeiras

.

1 :440${JOO
17·,.. -- Ap!icaÇão da Receita Especial 15:000$000 10-lnter.dente de Lau-

200:000$000
ro MueUer 480$000 23:400'000

. ..' . b) Comissionados e Centre-
tldQI:

c) Agentes Arrecadadores

Ar':. 2' - A' Receita do Municipie de Orleans para o : d) lnetives

exercicic de 1939, é orçada na quantia de Rs. 200:000$OOO/4--Diarial.
e �rans�o[tes

(duzentos contos de réis] constituida dos impostos, taxas e rendas [dos funcionarios

constantes das tabelas anexas e assim distribuida pelas suas fontes
de origem:

VERBA 2a.

ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAÇAO 920$000

7:200$000
4:800$000
960$000

3:240$000
2:880$0.;0

$
$
$

$
$
$

VERBA 12••

VERBA l1a.

DIVLDA PASSIVA

I-P�gamento da d1vida flutuante
inscrita '600$000

DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARtAS
.

I .

l-r-Gratificação ao carcereiro 1 :080$000
2+Cohfançll da dívida ativa 2:000$000
3�Des'pesas com o serviço policial

2:400$000 34:800$000 ' e Jt.diciariu j 500$000
------ 4:-Serviço de inspeção de veicules 1 :4408000

CAPITULO u

VERBA 3a.
VERBA 13a.

DESPESAS PATRIMONIAJS

.

"'-.""'- .)

EXPEDIENTE E DES°t:�AS DIVE.RSAS "

\5:COO$OOO
10:500$000
4:000$000
500$000

§ 1 o. - Imposto de Licenças
§ 20. _ Imposto Predial Urbano

§ 30. _2' imposto Territorial Urbano
§ 40. - Imposto Sobre Divisões Publicas
§ 50. - Imposto Sobre Produção Agr.ccle

e Pastoril
§ 60. - Imposto de CapitaçAo
§ 70. - Imposto Pecuario Sobre o Gado

Maior e Menor

§ 80. - Imposto Sobre Industrias e Profissões
(Inclusive Patente por venda de Be
bidas e Fumo)

§ 90. - Imposto Patente Sobre Gado Abatido
§ 100. - Taxa de Seniçct Publico�
§ 110. - Taxa de Melhoria e ValorizaçãO

de Imoveis
§ 120. - Emolumentos
§ 130. _' Rendas Industrieis

§ 140. - Rendas Patrimoniais
§ 150. - Divida Ativa

§ 160. - Multas e Rendas Eventuais
§ 170. - Receita Especial

[ -

I..1_Grati6cação aos zeladotes d(jlj
-cemiteries

I-Material de consumo e

de expediente da Pre
feitura e dias reparti
ções a ela subordina
das

20: 1 OO�OOO
2 -Aquisição de moveis,

" maquina de contabili
dade e material perma
nente

56:000.$UOO 3-PQblicaçio de leis e atós
1 : 150$000 oficiais
5:250$000

1-4-Cor�espondencia Postal e

•
Telegrafica

.

2:700$000 5-Seguro de operanoe

$ I .

200$000
I O:OGO$OOO I
3:600$000 I

15 :OOO$OOO!
,1-ReconstruçiO e reparos

200:000$000 I das vias públicas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-Gratificaçlo do zelador

I das ruas 1:800$000 i' AP.LICAÇÃO DA REfEITA ESPECIAL
Art' 3. - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir 3 -Aquisiçlo de veiculol, (I '

-

()� creditos suplementares que se tornarem necesserios ás seguintes combustiveis, ferrageQs
dt 2

1 LPara a construção de um bo:;�ilal í 5:000$000
verbas deste orçamento: .

e outros materiais 6:000$000 62:440.,,000! :

2
I 200:000$000

a.- Administração e Fiscalisaçio, quando se tor- � ;.2. E. $-# .Ai; .

'nar insuficiente" verba orçamentatia destinada ás percentagens aos VERBA 5a.
•

�gentes fiscais dos Dilitritós. em consequencia do aumento de �r- 1 ...�_�l&!I!I!.I!!!!!!���",,�·�.�ea!!!!.....!I!!I!I!!:!!R!!I!I.".1III!lI1!",..I!!!",III!II�Il
••

'

_1IIIiI'II'__IIiI'-_.

:rel.adaçlo.
. . ..

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇOES -I $!"" severln:'Ram:*;::1 Bom negocia
10a. - Contribuições Auxilies, pelas novas5ubven-' i .

nhora Eullna Ramos I' Vende-s·e. l\-lag�ifica cha
-ções ou auxilios a que o Municipio estiver obrigado. durante o VERBA Ia. I I. • cara ao lado
tuercicio, em virtude de leis estaduais. ( participam a seus parentes e � da E�t�ção Agrcnomice, com

12a. - Despesas Policiais e Judiciarias quando, em �5ERVIÇOS DE UTILIDADE PUR�ICA � ����t��at:�e s�::ar::!��õ�s�.� I otima, .conf�(lavel e grállde c.asa
'l:oosequencia do aumento verificado na cobrança da divida a- 1-I1uminaçAo pública 7:200$000. liua filha A N A R A U P p-II, �� r�sl�enr.la; belo .'p0�al,

.

J�I-
ítlva, insuficiente fôr a dotaçãO para percentalens a que t<Dha 2-Para custeio de uma linha te.' llAMOS com o Sr. ANTO- ��I aJ05 e I�u�era� benfeltonlls. Dls�'
direito o encarregado daquela cobrança.

.

lefunica no Municipio &�OO$OQO 12:200$000 NIO RODRIGUES. � I põe
de grande, �tensãó de ter-

13a.- ,Apllcaçio da Receita Especial, na propOl- -b ,fJ ra 6 " ')' d·
.

., I'lorianopolis, 28-3-1939.'�
5 para n". agr,Jco a9 ou IV1-

çio do excesso verificádo na Receita Esplclal.
VERBA 7a.

f"':-'
',_

B

I'são �fIl loteTs·ra[t- n'a-§ 1.�Os creditos suplementares ás verbas 2., 10. e 12., -

....

,destinados aos fins previstos neste arligo, poderão ser abertos em I na,., I' RUA 'TRAJA�O N. 15
_ qualquer época do exercicio, até a t:luantia necessaria, ficandô dis- FOMENfO AGRICOLl\ E PASTORIL· • N 50 P., e .�. '(si . .

pensados
§d�._aprOv�:dit�rézi:e:b:a 13:��e��li:a�::. liioite fixado

l-Gratificação do Agente Floresl.l 2:400$000 l Antonio r\,i'�' t< '[
. ._>......-,>\

......_.....;,.�__

pelo. "�::�. /�-N:tm�P&:�.a poderá se, leita po, conta da

. VERBA 8a. ! �; I;.·: '; Àh.iga,!;e
d. 'erba de .pllcaçio variavel, sem que "teja iniciado o EDUCAÇÃO, CULTY�h E PUBLICIDADE. i�· 122

--""

3v�1 Aluga-se a 'parte té�e� do 80.-

$eg,*do semestre do exercicio. 1
� .

- brado, á Rua Conselhêiro Mafre,
.• Art. 5.-Fica o Prefeito lutorizado a aplicar o saldo l-Vencimento. dos professorei mu·

. ,

.
[ D. 84, própria pata <l8Sa comer�

qu� gificar '00 exercicio' d. 1938 como credilo suplementar, Dicípais' 17:000$000 Á malO,r ��'deLenha I ci�rata_se com e d��':Aded�.1
fer' ,"';0.'10 das verba. deste or�aaieDto, 1110 �,felid••

,

'10 arliao 2..;...GtatitiC:1slo to IDspetor E.colar 3:000.000 ! one -;�100 Ramos da iiln., '--'"
J

\

'500$000

26:000$000
• 40:000$000 4:000$000

VERBA 14••
-

DESPESAS INDUSTRIAIS

VERBA 15a.

DESPESAS EVENTUAIS
4:200$000

1:500$000

1:000$000
1 :500$000 12:200$000 VFRBA 16a.

,

VERBA DE APLlCAÇAO VARIAVEL

1-.Para despesas imprevistas • 2:332$500

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
1 �P.ra atender despesas no segundo

semestre do' exercício, por defici
encia das dotações orçamentarias 9:400$000

<
.

54:640$000 VERBA 17a.

.. �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZ.STA FJorillnopolia--1939 ==
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GAZET A INDIOA
A OLAR SCHWARZ" Accacio Mo-I

C.. "

Ender�ço TelegrafiCO: At)OLAR reira . qmpanhla Nac, íenal de Naveg,a ..

.

_ � Ca�xa Postal, 32 tem seu escrtp- .',

_ •

s, FIlA*ISC& D8 SIiJL-S��ATARINA tõrlo de advogada á rus ça"'� Costeira. AG��TE ?AS S�GUIN�ES elAS} ,U
Comp,<tJhI8 SalInas Perines-c-Ric, .

M· t M
·

tio P t F I _;,;;. I"
.

Pring I�orres &: Cia. Ltda.-Rio. Vísconde de Oure Prctl aVlmen O art Imo.. ar o ar••napo .8_
l'r8vegaç�'o Brasileira Ltda.-R:o.

n, 70. _ Phone: 12Tl. _

_: Serviços de Passageiros e cte Cargas
Navegação €abofriense Ltda.-Caho· FJio� ". .

__,

Vandeobrand � {,ia.-Santos.. I I F t d
. "

VIAGENS DIRETAS r:A,RA aPORTO DO RIO DE I"
CaixaPostal,

..

110

.

�

- re es e cargueiro:J,\NEIRO Navegação entre WÇAREIN (Joinvile) e:

SANTOS, ANGRA_DOS REIS e i\!O DE JANEIRO, Ó"''' ;. 1 •

diretamente, sem transbordo. �\;�l� DE N06·ilE1U Para o Norte
'

Para 3 Sul
Tem sempre vapores em porto, carregando. f.f;:��T�'

".

.

â�= ,\;,
��rr.«�����,��oeEMMRQUEde I����"'l

������������������������������

todes-as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em tóros, : 'llUbAS
.

'O "Pa luete IIASSUCE' sairá aê do O Paquete !ITAGIBA saírà a
etc.; cereais e mereadonas em geral, para qualquer porto do \ ..bPaNM.� corrente ·para·. corrente para'.

I norte ou do sul do Pa(s, bem como para o Exterior.
.

iU�C,f�
.'-

-

'�GllMAs '
. Faranaguà, Antonina,

Recebe cargas de importação.do País ou do Exterior, ......•. ,

.... rtUI Santos, Rio de Janeiro,
para desembaraço e redespacho para as praças

. �9�. Vitória, Baía, Maceió,-

do interior. .(f'ICAI Recife e CabeJelo
1!5VIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO ';',;;.\<o

"stft' �1�\:�. Cargas e passageiros para os demais por"
Serviço Garantido e Rapi1o-Preços Modícos. âY�Jf �4 tos- sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

;� .+::.�. �f' .... r: ,,'

:'-:=: ..���-=
....� a-,f�,

8f1AY&IIIA'!
- MilI?_ ..�r'
BrunE D9t!1i_lIiIóMiJ

� �.
• r·.,..'.·.;..··.--!7·

....
-. ._

Dr. Joaquim Madeira· 'Neves
�-���--..::.,..�

MEDICO--OCULISTA
Formado pela Faculdade'de Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro
<

.

Tratamento clinico e cirurglco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na .especielidade, com
-

o dr. Pau-
.

l(j,oFilho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital
da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro

empleta aparelhagem para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás ·1 S

CONSULTORia Rua João Pinto 7 eob. releíone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. �162t.

.......

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Advogado
Rua Trajano, n· 1 sobrafo ,II -Telephone rr 1548

"A Gazeta"

Av'."&0 Rece�e-&c cargas e enc@mend�s até' a �espera das saídas do�. paquetes
, ,. '.

e emite-se passageils, nOi dias das saldas dos meSnl6S. á vista do a..

testadõ de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entregue, nos Armazéns da Companhia, na vespera das .saidas ate as' 16 horas•.
para ser conduzida, gratultamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRJ\ÇA 1:i DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
ARM'AZENS-CAIS BADARÚ N.'l--(FONE·1666) "'-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais +nformacões com o Agente
J SA.NTOS CARC)OSO

Dr. Augusto
de; Paula
ME[fiCo

r>OENÇAS DE SENHO,
R�S-P.!\RTOS
é)peraçôes

Consultorio: Rua Vitor
Meireles '. 26

P. 's 10,30 e das 2 as 4 hs,

Resídencía: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: ,Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

Claruo G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, ft

(Sebrade)
Tel.-14GB.

«A Gazeta» encontra-se
á venda no «Salão Pre
gresso»

Maquinas e Pilotagem.
-------- -------_

..�r A Eletrica

-:'-,---------

I Dr. ;>odro de Maur. Forro 1

I Banco d·o Brasil
Capital 10G.OOO:OGO$."

Futido da r.serva 259.741:100'000
EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES B.ANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM 1'.»•• PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

���;:..

.,.. ...
�)" ...:-",,�

.

Ab.ona., em conta corrente, os se,úintes juros:
Dep. com ]Uf')S (ÇOltiE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
atp. limitados (limite de 50:000$) 3% ala.
J)ep. popular(s (idem de 10:000$) 4% ala
J)tp. de aviso prévio .(de quaisquer quantias. com rdiradas tam-

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

»EPOSIT�S APRAZO-FIXO:
po , mêses
por 12' mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e Citas 14 ás 11 horas
A \08 ubados: das 10 ás 11,30 horas
-;- -Endereço-- talegrafico: SATELLITE

, .

TELEFONE

3.56'- aJa
410 ala

4,5% ala

4% a. a.

5% c

• 114 ,

PARA INSTALAÇOES DE LUZ. FôRÇA E AN·
.

TEN,AS DE RADIO," CONSERTOS E AUMEN·
TOS'--PROCUREM

A EL'ETRICA·
TEM SEMPRE E\1 'STOCK E A' VE_NDA poR

" PREÇOS' SEl\II COMPETIDORES t�A PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

.

.. jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES r VISITeM A E"le't,r,-caRua Jeae Pinto n, 14 .-:. ....

ACA8A DE REC�8ER UM FINISSIMO SORTI ..

.
M.ENTO_ DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NQYI
DADE NO RAMO-AR rIGO C.ARANTIDO

Vsnda e instal.çlo de contador de luz e força, por
pr.çes mollic•• s6 na Casa A ELE'TRICA

*' "-oo??mn;z fIa";"
"

'1 .

�:-'
-

; ..... i��t��.�, .1�f. .J .. , ;"\._,,_ .

r..$§.;:"i

I D( Aderbal R�I
da Siiva
J\dvogado

-'''

P. 1 5 .,Je Novembro. 3 sob.
Feees i 63 J e J 290

��_.. __ .,. .... _...... � ... _ 0_. ��.,,-r_
.. �....... - _. -

- _,. _ .. ' -
� �.......,... ".,.

Curso de

"

i j'"
zf5 f;: _14d.:t . ')5 P' -ZSl!4i, •• f

(;

Sandallas de. Tiras
..

CALCABOS FECHADOS aos menor•• {preQ<5S
e calçados de tonas as qualld11des'

Novo sortimento, 3 vezes l'0r semana

T..AMANCO& mexicanas para.
Praia de Ban'ho

,CINTOS, PULSOS. OLEADOS, coaeoes..
BONETS, LUVAS; etc.

ImI?ortadores de Artigos para seleires e 841pátejr(li
Fabrica de Calçadas -- BARRllAOa �

DEPOSITO, RUA CONSELliEIRO MAFF\A, ••
A. �HEUREUX .

!

•

Dr. Camará
Martins

Clinfca arr.,

geral /,�

Medico especialista em

Moléstias do Estomago,
Intestino, Fígado e

Recto
CVRA ItADICAJ. DAi
HIMOI\:RltOIDAS EVA-
I\IXIS SBM OPIRACÃO

. ii IEM noa 5.

CONll1J..T AS:
A' Rua rraJano n. 1 .

Diariam'Dte da. 11 's 19 hs,
.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (seb.)
··...A _ d_De _

t

'N ... s•.

'_1',
.

.

IDr. Mia;wel
.
Soataahi'1

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moflern9 das
mQlestifls. tis PaIm'ó

Consult.-R. joãe Pillto. 13
1 elefone. 1595

Ret. Hotel6loria·Fone 1333
Consulta, das 13 ás 16 hrs.

..

� .....-.�-_.-

.

.J 2".

1 '......
.

'.
--,. -- ,,,H "'

Olnforta, listin,ãl e

e:-oonornia
S6 nos 1��hlalhos ��:do
Cerisultério 'Técnico de

Beleza
Com

ive A. 'CAUBURO PICCO'LI
Enlle��h.lrD Oi.il ,;'-,'_

Prof!seionals haloilitaGtos para
os ramos '_e ,�-ngenhaf"'i'�

Administração. construçãe e reforma. de
. pagamentos em prestações

todo

ProJét ..�s e� ger·al

Escriterio central: Ru"'a'"i de Seternbro, 47.

p'O rtô' tfo·i ã O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1839

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros. Bem, sêca e de otima qualidade.

DISQUE PARA O N. � - ifsTREITO
I

.

, � o••••••�••••••••-,t ..

" Perola - Restáurante "

F"'ian...� I

�����.V�.�i�a�ç������o���U�·���·�u��s�,!!ris�,iiiliiiai!ii··'i!#i!�!i'�;!i�ii�ii!iai!iP!i,
;�,9,"!!I,ai!;!I!g_gpi!!;

��Jlis;;·;�·_�_i_·�_··_�_·S_··_;_�_·_··_j__,�_�_"-_;�SEGU�RANÇA -_ RAPIDEZ - COMODID�D II r-

Dirigido pelo soei«_» JOSE MAXIMO no distríto do Est?eito
TRANSPORTE j)E PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE AR. ..:\f�ANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi L uzia, Cresciuma..__ Cocal.
Urussanga, Odc'.I[J�. S., Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN <\1:; em combinação com as

,

,linhas de' ónibus �raran(:,uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Floria�opolis ás taças-feiras e sábados J
, ás 5 .hores da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e d ;mingos,·

, ás 5 horas da manhã
A linha de Porto'Alegre chega: em Araranguá ás
quartas-felras . e sabados e parte para POltO

Alegre ;iOS domingos e quartas-ferras
AGENTES-i\rarangu4: Beroardino Maxrmo- Fcrqui
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho
Cocal: Zeferino 8urigo &: Irmãos-Urussaoga: - PosaDO;
Damiani & Cia.--Orleans; Irmãos Pizlolatti--Braço do NorteAdrirmo Alexndre Snio

, AGENTE EM :'FLORIANOPOLlS' .

JOAO ',NEVES
�

lIua Trajano4 2-Fooe, IG$5
HOTEL DOS VIAJANTES -- procurem para se hospedar em Ararangoá

-e-
Proprietario - .JOSE' MAXIMO '

,,0 � ,- _5....._

.

.

me.
,- to! *M' t

Diga 80 seu arr 190•••
Ou a sua esposa... Uma. assinatura mensal I .. .

. ,

.

J A V A .
Tingimentos pôr processos ultra de A GAZETA custa'� Florlanopolls -- Santa (;atarloa

�e��i�::'d:�r!:�n:sro��in��:ed�' 'a enas 5$000 �����>..�' �-M__<� ,'__�_�""

Avisa á sua distinta írvguesla que dispõe de otima I criançaSeleta! é sua I,�sorveteria. estando habilitado a servir os mais es-
I p'd

.

lé· b II
Tinturaria.i. I

p en 1 OS p'CO s, s -rvetes, eijos frios etc.
i TINTliJRARIA e, CHAPE'LARIA

-----�=-��iZ:lIl!lI:i!iZilDímm!�__II:it.

.

I Seleta !
.---�. ---

i Rua Tiradentes n. 7�Fone lU3

��������������--���I���������'

o, CAI' E'

-------------��---------------

G R A N D E H O T 'E L M O D E R N O
PROPRIETARIO

João ,Kuhn
CAIXA POSTAL; 82.·

,.

ENDEREÇO 'TELEGttAFI<i:O:
Grandhotel- .

1\ lontado a caprícho-rcom um corpo de empregados
habilitados' a-'cnender todas as exigencias de suai

seleta freguezia, Perola-Restaurante mantém
, um serviço de chá, dôces, bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

o reetaurante=manterã uma carta variada para :'

todos paladares. 1
Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua

distinta freguezia.

Praça 15 de Novembro n. 19

S I A M

Em prédio proprío, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de 'boas
acomodações para os srs viajantes e exmas. familias, com luz agua 'corre!Jt\1. ."

em todos os quartos I' Tra(.amento '" de primeira ordem
Diarias: 10'000 -12$000 -14,000 e 16"000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Banhos quentes e frios a qu:dquer· hora

RUA .GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Corretos te Telégrafos

Laguna . Santa Catarina

DEP,tDSITA.PlIQS EM :,."TA .. OATARINA

H 0,111: FI" C :;K E

Matriz ,FLOR,llNOPOLIS

"-':PRE.ENTANTE. li:

C.A,AL.OS
'a u zl-n'a A

,.
. - �

"

/BOSCH
.

.

... , •••1. liIar(fJt., .

........·11. �.n . Filiais .. eln:
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..... ! '''l1li0••• ".t••I. (1,1 -(I.)

Imlll..... ..........,......
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•••da ... 1011__ '''_
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HA,NE'RY BLUMENSCHEIN

Madeiras· em Geral
FABRICA: Rio Negro - Paranã-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31

. End. 1 eleg. (,LAMINAX»

ESCRITORIO GERAL: Curitiba· Paraná' - RUA 15 DE NOVEMBRO, ,608
" -,Salas 407-8. - Caixa Postal, 343·-Telefo:1e. 2556

, End. Teleg. «LAMfNAX» - Cod. A. B. C. 6.a Ediç, e Private

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFIC{ADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRíCA DO SUL, ETC. .

Gerente em Rio Negro: \Nalte 1"" Bref�tdao

-�
� A.

Velas e- H.gn' •

illum.DIIU, Cruzelra d. $ul,

Jolnvile, '1.8118S, Laguna, Sã•

Fr.ncis�D 'do Sul

·v. '�'...'.,
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dadas a ponto real a .3$500 - Ditas de forro por dentro a 2$000,,:,

C
Ar..

.

d"
. - .. .

• •

")
e 1$200 .:.._ Camisas bordadas para meninas a 3$000 - Irlandas de

-c

, HIl quem le espante, hoje em dia, eem a quantidade de rODICa. OmIDIC'a" .

linho muito finas li 2$880 a vara - Lenços de cambraia muito fi-

nuacies de preparados mediciaaes, formulas secretas e panacêas. II .

. II no, bordados a .9$; .lisos a 2$880 a vara - Nobreza preta lavrada a 2$500
ara tofllss aI imperfeições humanas - e Dão faltam morallatas IJ �

61 covaâo-+Chita Iranceza muito larga a 300 réis o covado=-Cortes
.

ue aleitaln-,de Imediata, nctaveia sermões sobre a vaidade humana, _

de colete de vellu?o, de sêda e f-ratão. Ditos de casimiras modernas

fatuidade da sociedade atual e as eonsequeaeias da atividade mo-
'. '. para c8Iç�e-Camlsas brancas finas -. Ditas de chita.- Peitos

o. c.
. brancos Iisos para as mesmas. - Chapêos de mula, de merinô pre-

to e côr de café com leite; ditos de mola de pello para luto».
- Oi preços elevadissimos para o tempo dizem da quali

d�d" dos artigos. E os peitos brancos, lisos engomados, para a!IJ ca
rmsas de chita, contam a qualidade de certo! elefantes que exibiam
retorcendo o bigode farto, 89 SU�9 cartolas de môla 'côr de café
com leite, aas ruas do comércio, e á porta das igrejas a hora da
saída das <bellas>, para empregar rigorosamente o termo da epoca.

Entretante,' é conclusão apressada, .,o!!sr da i.dilcutivel

quantidade de cemposiçõea dellt;nadas a melhorar o espeto pesseal
dos mercados pele tempos ou pela doença.

'

Ha hoje muita ginastica, muito S�l, muita praia a em

prestar saúde e mocidade 8 muita gente com cuia id's.de muita ou

ra, antiganiente, i' se queixava de reumatismos, de fluxões, de

gota, de dertros a outras maselaa, evitava golpes e correntes ds ar,

dormia de [anelas fechadas e não deixava roupa de baixo ao luar

para não ter diarrêas.
A vaidade é velae, da idade do mundo (' composições,

cosmeticos, apôs, cremes, encontram-se em seculares tumulos p"ip
ciós, suas receitai e. velhos codíces da medicina e seu emprego
em todos os tempos.

No seculo passado. 08 nessa pobre e quiêtissima Desterre,
havia tambem preocupações de melhorar o espeto, a côr ... e o chei
ro. Elegaucias díscetas frequentavam os lIalõ6s depois de MAQUI
LAGE (como hoje se diz) necessaria e as lojas da moda anuncia-
vam luas importações como esta de 1861:

, ..Foi temeridade tOCIH no manto de Tanit. Muito
- cA' rua do Príncipe, 16, laia de J08@ Maria Martins, mais ainda pretender levanta-lo, por pouco que seja ao

Leonís, acaba de chegar pelo vapor APA um grande sortimento de I menos. Da primeira vês paguei com a vida, reza a his-
perfumadas inglêsas das mais finas, entre as quaes a verdadeira I toria. Agora não sei corno irei pagar, ..

para tingir ,de preto o cabelo, outra preparação para evitar caspa;
I

Entretanto, como Tanit que os carthaginêses ado-
�eite vilginal �e rosa branca contra as sardas e manchas do rosto; ravam reverentes, toda creatura tem o seu manto a en·

nagre aromatico, excelente alua de C610nia para 1$, 2$, 3$50C, cobrir miserias e grandezas, que dormitam veladas nas

$000 e 8$000 a garrafa; agua chinesa, o verdadeiro Saadalo, po- profundas camadas que sedimentam a personalidade.
adas de aimells (RIMELLS�) etc. etc. Expondo-as agora, miserias e grandezas que se dy----

- E muito marmanjo fie resguardava dos raios Bolares, exi- namisam promptamente sob os variados estímulos que
do vistoso PARASO'Ei, .como eB" outro que, tendo perdido condicionam a vida, eu me faço lima auto-analyse.. ana-
u, anunciava no meem€> ano: lysando os outros.v.

.

<Do dia l' !l 4. do corrente perdeu-se um chapêo clt! 561, SuJambô
de cor roxa, armação de latão e caho de 9880; quem delle I!oubér

tenha, a bondade de declarar na botica da rua Au"ullta�.
E mais este anuncio, de tres anos antel, nos dará uma I (Do livro- Manto de Tanit a appare-

déa da elegancia dos nossos cGRANFINO$� dlquelas eras: cer em bl:evé)�: J.

�__5a BR _

<Lois do Borato - Rua' AUgustB, 20.
,

Ricas raantelêtes bordadas fl matiz com lindos abertos de
fil6, ornadas de lindas franjas e borolas a 3,i$OOO- Ricos cortes de
.'eda bordada em padrões os mais modernos pociveis a 30$000-Man
teletes de filô, embutidas de flolres de nobresa, o melhor gosto po
cível Il 23$OOO-Chita em cassa e em cambrainha muito fina a 400
réis o cevado - Lindos côrtes de <barege de sêda a 17'$OOO-Saia8
bordadas, sendo proprias para montaria, passeio ou baile a 5$200,
4$600 e 4$200-Murcelina muito fina para besquinês a 960 réis a

varl\. - Léques de madrepérola mui lindo� a 25$OOO-Camisas )tor-

Retalhos ...

....................................e.L�...� .

SUPLEMENTO ,DOMINICAL

Suru�� énire veteranos
e calouros p"r .ca�sa

do trote

BELO HORIZONTE, 1- «sururú» sairam feridcs dois es·

Assumen maiores proporções os tudantes. sendQ um «\'eterano»

incidentes travados entre calou- e um «calouro». Houve empate,
ros e veteranos da Faculdade portanto, 'no desfecho da luta.

de Medicin:! desta cacíta!, devi- Os dois feridos fon.m medi-
do ao «trote». cados no Hospitl\l Sio Vicente.

Elementos dali dU8\1 turmas Tão tensa, porém, é a almos-

empenharam-se no pateo do es- fera na Faculdade aue o direlor,
tabelecimento em lamentavel con- Alfredo Bahens, para examinar

lIito, desta vez não à unha, <l si'uação acaba de convocar a

nem a polvilho, mas a pau e a Congregação, que se reunilá

pedera e até bombas. amanha.
Em consequencia do tremendo

Casa S i I.a s
•

J. NUNES
Rua Conselheiro Mafra, 72

Tenho imtnso prazer em participar, á culta e di&tinta

população desta capital, que, atualmente, represento os afa
mados moveis da fabrica de

Salomão Guellmann
de Curitiba. devendo, a primeira remessa, chegar no fim

I. da semNana. dvin�oura. .

io evels comprar ,rJSSOS mOV!lS sem ver nossa ex·

posição que vai ser fanta�tica.
São as razões porque deveis uzar os n03509 mov�i•.
1· .-":'Não são moveis de carregação.
2a.-Em estIlo não os ha l11ais lindos.
3a.-São ext!em,m�nte co[!fortaveis.
4a.-Os preços são animaJores e sem concurrencia.
Sr., _. São garantidos por 10 aoos.

6a.-Não passais pelo .

dissabar de ,,@r VOI�O dinheiro
perdido.
• 7a.-Sereis um dOI maiores propagandistl••
•

D {PEITO.ORES DO DENTE'
OUVIDO

�EUMATI'SMO
"E.URA1,61A

(Õ�E5, CiOLPE�,PÇMTARAS
'lERIDA5 RECENJ"i;!),,' JPICADA5 DE hi!)ETO�

O melhór -estabelecimento, perfeitamente
.

aparelhado
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doençag pul-' I

monáres (pneumotorax, frenicctomla, toracotomia). Ee:te Sa-'
natorio encontra·�e locs,lisado na Estação Perdizes :.__ Vila
Vitoria, na Estrada d� Ferro S. Paulo - Rio Crande,· 800

. metros sobr� nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e
estradas de automovel, com c'ima saluberrimo.

O Sanatorio encontra-sc instalado com aparelhos mo

dernos de Ra;o X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorl'(,

.

c.'. " ... ;..... ,
para exames de escarro, fezes, sangue, etc.

Seção separ�da para co�valescentes de doenças graveR,
estado postoperatIvo, Impaludl"mo cronico (maIoria), esgota
men.to. etc .

----���--�--------���..

�_._----
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Leituras

•

. E já que estamos no que se usava, contemos o que se lia:
-1857-

«Passatempo para 8S noites de inverno. Novellas e RO�1n
Ge� q�e se alugão em casa de Antonio Francisco de Faria, li rua 'do
Príncipe n. 1--0 Abade - Os Amores de Paris - O Anão da- Pé
dras Negras - Artur - A Casa do Campo - A Condessa 1\1..,u-
rion - A Cortezam de Paris - O Castelo de Rochecombe
A .Dama do Lago - O Diabo a Quatros - As Duas Dianas �

E�uard(� 111- O E!lpi.ã? do Campo
.

Neutral - A Família
.

G6g6
- O .G�I Braz (I), pansrense - Henrique Perey - Os Incas ou a

d�strUlçao do P�I'U-Iva?h!)é, ou o Hegresso do Cruzado-v Jacques

I d Artevel
- Lu�z. de W inchester - Magdalena - A Mão do Fi

nado - Meu visinho Haymnndo - Os Misterios de Lisboa
Mosteiros - Os oculos da velha - Robenan e Tetina» - E ou-
tros.

�o"remeza'
Um pouco de musica nã� é demais na coleção de cnriosí-

'I
dades: 1885 - São Francisco -

.

. cB�niamin Carvalho dá lições de violino, violão, flauta.
I clarmete, plston, ou outro qualquer instrumento a 500 reis pw lição
'e alumno,;o-

�-' .

",8 Ioqué i .,," I dlis Innchell8S. tocava tla4_ta de-

I
frónte a uma moldura .hucolica

S W'1 relembrando os tl"mpos �de paze' a ter por .aca�o não' se E'd - .' ,

.

d· d
m

.

se�U! a, uma te_cmha Ctne�
lOtro UZI'Sf! entrr. os gran es pro' f'

.

'·d·d d H I} d matogra ICI! come poucas.'.a· l-
utor.es e Oi ywoo I eS$a �U8

ã f d'· d W.c'""�':� � ultima. nroduçã R h· reç o lime e pro IglOSIi e l--
.

'br• :::-lt"h�·' ..odq�e
o ex

Ih
o)e liam Dietele e .. : álguma cóisa

eXI e, e conce ena· . orgu o�a-
.

b
.

.

't t·t I d h por .e!>se po re povo sofredúr
men e o I UIO e onla. -

E:
.

h
"

.
.

: Ein primeiro plano, «Blo-
da �pa,n, 8, atmglodo �por

. uffia.
, gUCl ra clVIl que durou quasi trêz

.

ql,leio« impressiúlI'Il pelo seu ar-
aDOS.

gumento altamente humano de
p�lpitante realidad�, que põe

«810queion impõe o dever de
.

d d
ser vi�to por todos. Confesso,sentimentos entro os corações

d d E �inceliamente, e5!ar pom.ido demai� empe erni os. isso vivido. . r .

I M d
mtIma :>atl5lação ao aconselhacirr,pecave mente, por a aleine b / d U dA-C I I d

'
. esta o ra a mte ttl"ts-

arro no pape e espiã, fazen- A A
.

o •
,

do uma interpretação soberba, a fz:i��J�:'���.]L.X�;51�,maior da sua carreira, chegando i A t P d C I
-

" I' I
'. r ur e ro arre rao

I
1 por a p ateia em suspenso pe o !t i
.Jôgo das diferentes expressões � : �

que assume durante o filme. "H sen ora
. I,alr

: Por Hemy Fonda, naquele � l' t Gil
h! ,.

M lU par IC pam aos paren es e n
pmamsslmo a, cos, que é uln I pessoas anlig"'s que sua fl'- IR's horas certa5; 'ornais falo005 com no I I p.�" 1ft

,

ticlos em primeira mão, forneciOéis lino g orioso á
.

terrA e li bravur� � lha Lacir contratou 6a9a· li
pelO A HOITE, 'sob o patrocinlo dr queln ama o se� torrão na- � mento com. o sr. Darcy �
��5u�;g�i��6?T�HO e DR

t�1. Por Léo Camilo, como o � Strauch Marmho. �

o'astor Luis, a fj�ula interessimte � FPOLIS, 4-3-39 H
do humilde camponio que, dentro

' ��"l�1...�.X'��1""15!51

De 8.00 ás '15,30 horas ,. Progr. Varlaao

DIZ 15,30 hs. em àipnte--futeból

. Programa ncturno
De 18,00 ás 23,30 hliJros "

relrtste:
I
A íaa

E:mlllnho
Regional 02 Dante Santora.
Romrzu 6hipsmon com a Orquesh'o

5tlão -

A's 18.00-Tarde dansQnt� do "SABO
NETE TABARRA,j.

Estado

SANATORIO "SANTA' CAlARINA;' '
.A'II 20.30 - A PRE.-8 EM BUSCA DE

TALENTOS' -- Um' progra
ma para calouros ..

Speaker Luiz Carvalho.

-----------�-_._-------'---

AndréDr. Kiralyhegy.
, '

.

. ' ... ,
AID&,.hãl

ORLANDO SILVA, MAURO DE OLIVEIRA,
ALMIRANTE, NENA ROBLEDO

CAPITÃO FURTADO, DARBELB

DIRETOR PRO�RI�TA.RIO

Estação PERDIZES -- Vila Vitoria
de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADOLAR SCHWARZ
Endereço Telegrafico: A(".)OLAR

Caixa Postais 32
8 FRAN(;ISCO DO SUL-S.t;ATARINA
•

AGENTE OAS SEGUINTES elAS:

Companhia Salinas, Perinas-:-Ri,o. Vlsconde de Ouro Pretc f Me-v",me n toPring Torres & Cia. Ltda.--�lo.
l'Tavegação B,asileira Ltda.-R:o., n. 70. _ Phooe- 1277.

.'

Se rv i ÇOS
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo' Frie.
Vandenbracd & Cia.-Santos. IC' -P 'tal 110 ,. F/retes de earqueire:VIAGENS DIREl AS PARA o PORTO DC? �IODE I�

atxr O::;, r "

.." '

.'
..

J\NruRON"�a�o �� BUCAR8N Omn�� e:·

�����������������!�����=._�:��-�����-SANTOS, A����e��Sse�E:�:sb�!�.DE JANEIRO, '; �i){.H:: Df NOeU,EliA Para o NOfta Para l) Sul
T ....... porto csrrezando ��"p.:!\�� 4tlI.!aM9
em sempre vapores eu. , .. CI

.

•

. �m,)i4;iI!,<, �,�� 4JJ, �
Encarrega-se de classífica.ção, medição e, E�BARQUE: de é

�-i�;��. .

l
todas as especies de madeiras serradas, beteficladas e em toros,

, f.f�PA$
. etc.: cereais e mercadorias em geral, para qualquer po�to do ';_ . �PlNHAI

rte ou do sul dI} País, bem como para o Exterior. :·'\i,W.�f.�II Re��bJe cargas de importação,do País ou do Extertor, .PfUI
para desembaraço e redespacho para as praças
. do interior. .

ESVIO DA E. DE FERRO�ARMALEM �
PR<?PRIO

Serviço GarantIdo e Rapl1o-Preços .V1odlCOi.
.. _..... =-.,

A QAZ
, 7 ••

..

.�, :....
. '

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

Dr. Joaquim ..�,�,�,d�ira Neves'
�-;�{�;::��.��,�;�

I\/IEDICO--OCULISTA'j
J Formatio pela Faculdade �e Medici�a da' Univer
1

.

sídade de do RIO de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
I"'--

< tias dos olhos
Curso de aperfeiçoa�ento na especi�lidade, com o dr. P�u"
l�oFilho, no Serviço do Prof. pavld S�nson, no �ospdal

da Fundação Gafhée-Gumle do RIO de Janetr?
cmpleta aparelhagel!' para a.S';'iI especialidade !

Eletrecidade Medica.. Chnaca Geral I
Consultas diariamente das 15 ás 18

'

I
CONSULTORIO Rua João Pinto 7, sob. rel�fone 1456 I

RESI DENCIA: Rua Tenente Silvem: ��,;"1 elef•.1621

Dr. Augusto
de Paula

M�!i%1i!:�
MEDICO

DOENÇAS DE SENt-lO
RAS-P.�RTOS
Operações

Clarno G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, I

(sobradO)
Tel.-1468.

�.dro de Moura ::1Consultorio: Rua Vitor
Meireles 26

""s 1 0-,30 e das 2 as 4 hz.

Resldencia: Rue Vis" onde
de Ouro Preto. 42-

'Fene: Consultorio, 1405

__ Fone: Residencia, 1155

Advogado
. Rua Trajano, rr 1 sobrado I,I Telephone n' 1548

Banco do Brasil

I\:�

eapltal
�JFuado de re.erva

10G.OOO:OIO$Oel
259.74&:1008'00

II

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO. rAIZ
AGENCIA LOCAL . RUA TR�JANe, No 13

�"""""�., ...

Abona. em conta corrente. os secúintes juros:
Dep. com Jur')s (C01�lE�CIAL SEM UMITE) 2% ala
Dt!. limitados (limite de 50:000$) 3� ala

·,<Dep, popular(s (idem de 10:000$) 4% ala
) Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
.

com a.viso prévio de 30 dias 3,5% ala
idem. de 60 dias 4% ala
idem de 90 dias �,5% ala

DEPOSITeS APRAZO-FIXO:
po , mês�
por 12 meses
Com renda mensal

II

II

4% a. a.

5% c

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

'_
Sujeito ao sêlo proporcional.

Exped!ente: das 10 ás ,12 e das 14 ás
Aosesabados: das 10 as 11,30 horas

• Endereço' telegrafico: SATELLITE

• TELEFONE lU ,

15 horas

E T A: I'N C.I O A
Accacio Mo-I' 'CI • • .•

,

reira temseu escrip 1. ,ompanhl8 NaCional de Navega-
çã" Costeira
Maritimo ..Porta

tório de advogada á rua

Florienapoli.
de Passageiros ce (je Cargas

Alegre

,
O Paquete IIASSUCE' sairá a 8 do. O Paquete .ITAGlBA r sairá a

. corrente para: .
' corrente para:-

Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, DaÍa, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demula por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

R�.�
:'�,!f;()

R
..... ;.,�

$Yl'�, jTi\.;.�
. ..:.

_

....�.", 1:1 .

ft��.·�� "It ..�
,If ��i!�í � AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

. pàlft� �
e emite-se passagens, n01? dias das saídas dos mesmos, á vista. do a.

..AVA .,�( � testado de var:na. selado com Rs, I $200 Federais, A bagagem de porão deverá '5e1
- .YilhueI � _.' entregue, nos Armazéns da Companhia, na vespera das saidas ate as. 16 horas,aRAJllE 19__ l1li

, para ser conduzida. gratuita mente para bordo em embarcações especiais.
"A G " ESCtUTQRIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)aseta ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. C:>STEIRA

Para mais informações com o Agente
J SANTOS CARDOSO«A Gazeta» encontra-se

ál venda no «Salão Pro..
gresso»

CALÇAIDOS FECHADOS aos menores ·preç().
e calçados de tocas as qualidades

Novo sortimento, 3 vezes por semana

TAMANOOS rnexleanes para
Praia de Banha

ClNTUS" PULSOS, OLEADOS, CORDvES,
BONETS, LUVAS, etc.

Importadores de Artigos para seleircs e �patelrti
Fabr'ica de Calçados -- BARREIROi

o DEPOSITO, RU.4\ CONSELHEIRO MAFl\A� ••
A; LHEUREUX

Curso de Maquinas e Pilotagem
----------------- .----------_.-.��A E'I t

·

.

\ �rlca
PARA' INSTALAÇOES DE' ,lUZ, J'RÇ<\ .. o�>�N·

. TENAS' DE, RADiO:- ®N'SE1t-rOS- E AOMEN·
'

TOS PRCP.�REM
A EL.ET�ICA

TEM SEMPRE E\1 STCCK E A' VENDA. PO�
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, '. LU�TRES E' ABAT·

JOURS EI EGANTES fE MODERNOS
NOVID�DES f VISITEM A' Ele',tr.-liaRua Je.e Pinte n. 14' ....

ACABA DE REC�IER UM FINISSIMO SORTI·
M.ENTO DE CHUVEIRO.s·· ELETRICuS, NOVI
DADE NO ftAMO-AR rIGO GAR.ANTIDO

Venda e instalaçio de ccntader de luz e força. por
prttçes modicas só na Casa . A ELE'TRICA

I ., __��*�,�ta�.'�!�·�5!�i5�.!�e�Ge���E;���·.�II·!I.iiij��ii4le�!I'tri!�'��

Sandalias de Tir,as

r �: 'Ad�:�� R.
da S;iva
Advogado

R 15 41e Novembro" 3 sob,
Fones 163 J e 1290

Dr. Camará
Martins

Clin'ca em

".·,..1
Medico especialísta em

Moléstias do Estomago,
Intestino, Fígado e

Recto
CURA I\ADICAJ. DAi
HiMOl\RHOIDAS EVA
lUZIS 'SEM' QP-:iRACÃO

K SEM noa
.cONIVLT AS:

A' Rua Tralano n. 1
Diariamente dai 17 is 19 hs,

"'''''!''')' = ... '0'"

todo

C.nfortl,
Clom

liítin,ão e leleza
Econorn.ia

,

-

nos Trabalhos doSó
Consult.rio Técnico de

Dr. Pedro ti. Moura Ferro
I Advogado

I Rua Trajano 1. (seb.)
,·IVO A. CAUBURO PICCOLI.

�nlle��h.lrD Oivll
J Pre'f1-'sionais habilitamos para

os rarnos de engenharia
Administração. construção e refqrma de

,

. pagamentos em nrestações
ProJétus· em g'eral

Escriterio central: A ua 7 de .Seternbro,
:p o',r'to' Uni ã O
�

.

CLINICA 6ERAL .

Vias UrinaJias

1ratamenta moderno das
metestie« de Pulmio

Consult.-R. j<?�o Pinte. J:3 '

.

1 eleíene, 1595
Reli. HotelGloria.Fone 1333
Comultas das 13 ás 16 brs.
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D. DANIEL HOSTIN

Cura da Catedral revmo.

Harry Bauer.

J:�!B;..��
Passa hoje a data natalicia de

s, excia, revma. d. Daniel Hos
tin, virtuoso bispo da diocêse de
Lages.

Verdadeiro pastor d'almas, vi-

florianopolis, Domingo, 2 de Abril de 1939 I N�MERO 1411 hrante e convincente orador sa-

�-- ------------------- cro, figura de grande projeção
no cléro nacional pelas suas acri
soladas virtudes e vasta cultura,
o ilustre prelado fez jús ao gran
de respeito, amizade e admiração
dos seus diocesanos e de todos
os católicos da nossa arquidio
cêee. Pela data de boje d. Da
niel receberá muitas homenagens
ás quais A Gazeta, que tem s.

exoia, revma. entre os seus me

lhores amigos, associa-se.

Dlretor-Proprietario JAIRO c :\LLADO.

ANO VI
_-'-'---

A Estação V i t j-- V i n i c u I t u r a
ilotavel e grandiosa
Nerêu RaDlOS

do govêrno deobra

"A f.azeta" entrevista
�audoro Pieeoli

e cfunlleteute engenheiro sr. dr.; Ivo Pela Empreza Auto Viação Ca
tarinense seguiram para o norte

Decorre hoie o natalicio, do I do. Estado, os seguintes passa-
nosso ilustre conterraneo ar. I geiro:

dispensaveis á bõa marc-ha dos Eduardo Mo�>mann, diretor-ge- .

Harri M�urer,. José Costa. EI
serviços, e cujos elementos, rente da il1l"'or�ante firma desta VIra Telentino, VItor Gefert, Dar.
desde que não fossem forneci- praça Casa Moellmann SIA: cí Vida I Corrêa, Cafftl� M. Koe-
dos com prestreza, provocaria Cai-ater impoluto, comerciante rich, Vilior Buscb, Raul D. Mal-
atrazo dos serviços. conceituado e coração sempre ta, Geraldo Lopes e Valter Sa-
A par desse pat�ocinio valio- sfeitc ao bem o respeitave] ani- raiva.

s� do grand� catannenseA e pa- versariante será, por certo, muito
- Pela mesma empreza segui-

tríota, que e o dr. Nereu Ra- homenageado. ram para o sul do Estado, 09

mos, referiu-se o distinto enge- II seguintes passageiros:
nheiro ao auxilio que, por seu WALTER ARTMANN João Isidoro da Silva. dr. Pau-
turno, foi prestado pelo Depar- I

. . .
lo Pires. Adriano Mossiu..ann,

tamento de Obras Publicas, o! Ocorre hoje o natalício do sr.
I Pastor Vilhelm Luck, Jueeli Car

qual manteve uma fiscalização:Walter Artmann, ativo Inspetor doso.
permanente nos serviços, por da The Texas Company, e ele
intermedio do dr. J. Silveira da mente de real destaque DOS nos

Mota, o qual, com a cornpeten- sos circules sociais.
cia técnica que todos lhe recQ-: .' ••

nhecem, acompanhou a cons- - P�s!:la bOle. o dia, �at;h(\:IO o

trução, providenciando sempre traves:o m�mno Neri, �I1blO.ho do

no sentido de que não faltas-' sr, !oao. �Hl)aS, !IJncIOn'lIlO da

sem os detalhes irnprescindiveis, .Peniteneiaria do Estado,

afim de qU€ a obra se adoptas-I F h
• .

se com tod f"
,(

I
az anos oie o jovem Carlos

ta' finalidad
a aa qe lClenclad, atO a -

I A. Luz Sil vu, secretario do Es·
e ue se es ma.

t d t F CEntrando em detalhes, o dr_j
u an e . .

Piccoli diz: Fez anos ôntem o . nOQBO ilus-
- 0.edifício principal da Estação

I

tre eonterraneo sr. dr. Alcehiades
E�penmental de Vití-Vinicl>ltura; V. Silveira de Souza, digno juizfOI Iosado numa encosta dos .

de Direito da
-

comarca de Bi
terrenos de propriedade do G)-! guassú,
verno do Estado, sendo que daí i
se descortina belíssimo panorama,' A gentil senhorinha Elza Hof
Fomos obrigados a remover um, fmano, vê passar hoje o seu dia

Em nossa última visita ao foi dado com o rapido encami- rnhamento dos documentos in- banco de rocha, fazer grandes' natalício.
'oeste catarinense, tivemos oca- eervieos de terraplenagem. em!
sião de apreciar uma das gran- virtude da topografia local. II NASCllfENTOSdes realizações do atual govêr- Feito o movimento de terra,
no do Estado, como fosse a

foi levantada a construção na I No Cartorio do Registro Civil
I

. Faleceu á rua Bento Gonçal
Estação Experimental de Vi ti- qua se empregou material de, fui registrado o nascimento de

\
.

Vinicultura de Perdizes, cons- primeira qualidade e rnadeiramen·1 Cesar, filho do sr. Celso da Cos-. �:f! ��s�:: o SI'. Sergio Corrêa

truida pelo ilustre engenheiro to de lei. ta Moellmann.
dr. Ivo Canduro Piccolí, incon- Possue o predio amplas salas I _ I -Faleceu ôntem, o menino

t I t d I para pesquizas de quimica, ha- VIAJ.�NTES I
José Bonifácio, filho do sr. Ary

tes ave men e uma as mais a -

.

I
.

�... Tclentino, funcionário federal.
tas expressões técnicas relacio- terio ?gla ã botanica, todas em

CONEGO HARRY BAUEP - No Hospital de Caridade,
nadas com o assunto, a que se azulejos, uma sala estufa de \

vem dedicando, de ha muito, grandes proporções, com moderna Regressou, ôntem, de sua via '[ülrcell d. Maria Mauricio Pe-
.

f dl I instalacão de serpentinas de aque-
[em ao norte do Estado 4) ilustre reira.

.

com incon un ive tenacidade, • c �_.......tlolo.e•••O_••*.f;&...",,�O�ífNtlt�@••�••""."
aos trabalhos de construção em cimento; um deposito de material

nosso Estado. agricola e grandes salas para

ITratando-se de uma obra iné- duas can_tinas em concreto; um

dita em Santa Catarina, fotogra- espaçoso 'hall» de entrada que
famos varios aspétos para ilus- dá aceS!:lO á sala de administra-,
trar este nosso registro de tão ção. á secretaria e á sala do as-I
im'portante melhoramento. sistente. Os decorações foram fei-IDe regresso, julgamos de bom tas com motivos Bugestiv(lB, bem.
aviso procurar aquele compe�

como todo o acabamento do I
tente engenheiro, para que nos predio. Iforn�cfsse detalhes .sôbre a obra .

A agua foi canalizada de um

cuja construção lhe pertence. manancial a 600 metros de diS-1Fomos encontra-lo no «Edi- Cancia, onde foi instalado um grano
ficio Amelia Neto», onde estava de filtrQ para deposito isolado,
tratando da linstalação de uma CElm capacidade para 10.000 Ii- I

agencia nesta cidade, do seu tros. Daí, a agua é distribuida
escritorio de construções, com para a� diversas dependencias do
séde em Porto União. edifício.
Iniciando suas considerações, A instalação nos laboratórios

depois de cientificado dos motivos mereceu especial atenljão sendo I
da nossa visita, referiu-se o dr. os esgotos feitos com canos espe.,. .r

Ivo Piccoli, ao estimulo que en- ciais, inatacaveis por certos rea-

controu por parte do eminente tivos fortes. � ,

IInterventor dr. Nerêu Ramos A energia E'letrica foi trans E
-

que, como realizador de uma portada diretamente da usina ge-

J'
staçao

obra que não encontra similar radora, por intermedio de uma

na administração catarinense, linha de . transmissão de 1.300
está colocandoSantaCatarina num ms. e distribuida por dupla ea- I trabalbo.
pedestal de elevaçao, que repre- nalisação de força A luz nas dife-I Enfim, S, Sa. em agradwel e

senta um monumento peréne, rentes peças. de maneira que em i interessante palestra satisfez-noB

garantidor do bem estar fnturo qualquer momento pOSBam ser pienamente cm todoR os detalhes
da nossa terra e da nossa gen- Laboratorio da Estação Esperimenial de Viti-Vini- ligados os metores de fabricação I sobre a grandiosa obra que 6 a

te. Esse estimulo além do mais, cultura de Perdizes de vinho nOI compartimentos de
I

Est3ção Experimental de Viti-
,!I mE&m EB..�..�ER�ma .a � ��"emIOl

, .Nem paro 8S c.oianeas ha paz•••

B L. Nõa O(.:i""" oaraE eSio Doas
DRAMt\ VIBRANTE, HUMANO E INTENSO! -

tTlDa nova mara�ilha da

H·, O J E ti O R E- X
ás 4 112., 6 112 e 8 112

A Esatção Experimental de ViU-Vinicultura de Perdizes. vista de frente

PAZ?

Madeleine Cerroll
Henry Fonda
Leo Ca"'rilo

Estão hospedados no Gloria
Hotel as seguintes pessôas: clr.
Francisco Martins. Vieira, Agolti
nho Ubatuba, Augusto Fortuna
to, Teodoro Bama, Licinio Cor
rêa Dias, Durval Barros Frede
rico Reinique, José Pinho Fe
nandes, Nicolau Petrillo, Afo
da Rocba Brito, Walter Peter.
Léo de Mascheville e sra., F'
derico Amirabile, Arno Ristow,
dr. Nagin Chede e sra., dr. João
Medeiros e sra., Francisco Cabral
Nunes e Iamilia, Jorge Klein,
Eugenio Sehmidt, dr. Arnaldo
Ferreira Leite, Carl Eduard Dre
ker, dr. Garnet Blocksidge e dr.
Raul Caracas. :'"'

EDUARDO MOELLMANN

EMPREZA AUTO.VIAÇÃO
ATERINO

Passageiros due seguiram para
o norte do Estado:
Mateus Moura, João C. da Sil

va, Policarpo Silva, João Jorge,
Henrique Carmem, Adelaide Car
mem, Adelcio Merite, João Sa
les, Gertrudes Triavaler e Alvttfl
Tria valer.
-- Pela Empreza Gloria segui

ram I ara Laguna, 05 seguintes
passageiros:
Hoberge Steck, Pediof'. Blum,

Ana Frederico. Gregório Silva.
Cipriano Medeiros, Corsino Sil
va, João Fagundes, João Anto
nio Vasconcelos, Manoel Silvai
Pedro Cardoso, Newton F. de
Almeida.

ii'ALECIMEN1'OS

Experimental de Viii-Vinicultura de Perdi�
zesl vista de fundos

.

Vinicultura de Perdizes. Cordial
mente nos despedimos, afim de'
Dio roubar ao ilustrt! dr. Ivo A.
Cauduro Piccoli, os momento
de seu precioso-e infaligavel sal�
boro

e nlts hospitais•••

Unlted'

--
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