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UNIDADE A�_,_s_'i_tu_ação_'_e_u�r_o---,-p_--,--é_a
Chamberlain apega-se· ainda aos . frag-a decreto que vêm de regular a administração dos

di·f.Estados e dos municipios contém dispositivos que dizem

. men'tas e s'ue pO' I·tl·ca ,·,paCI 'I:S'Iade perto com o fortalecimento dos laços de unidade na-
.cíonal=-ptoblerna que se sobrepõe a todos os demais no

conjunto dos problemas brasileiros de todas as epocas da PARIS, 27 - A França se-.' de Rc o sevelt, a' exemplo 'do dre» diz que os -Es'ados balka-I tu reza da resposta f de Hitler a

nossa historia. guirá o exemplo da Inglaterra, I que já fez a Inglaterra. Charn- .nicos, em vez de se agruparem Roosevelt. Um periodico interro-
No parecer da quasi maioria dos sociologos e via- I devolvendo o seu embaixador a berlaín ainda se p�ga a frag- em torno .do : bloco anglo-fran-II ga em' sua. �manchete" - «Hitler:

jantes ilustres que se preocuparam com o Brasil, a pedra [Berlim, antes da resposta, de I'mentos da sua politica de' paz, cêz, podem conceber uma ídéa desempenhará o papel de Mon-'
de toque da nossa capacidade seria a conservação da in.,.' Hitler, sexta-feira, ao pedido de Ha quem veja, 'na tactica ado-I de retirada, voltando para o; roe?». O mesmo jornal conclue
tegridade da nossa imensa extensão territorial dividida em . garantia de dez anos de paz" ta '3 pela Inglaterra, um movi- campo de Hitler. Os jornais pe-, que Hitler dirá a Roosevelt que
regiões geograficamente diversas, E a maioria não acredi-

I
por parte de Roosevelt. Coulon-I n e.ito estrategico para conse- Idem urgencia á Inglaterra para i não deve interferir nos negocios

c.r: tava (e bôa parte ainda não crê) que pudessemos mantê-
'

dre pretende partir ainda hoje. guir a segurança coletiva, Dian- i que adote a conscrição, como .o i da Europa, assim como, no se-

I'
la através de tantas e tão complexas dificuldades... I Circulos bem informados suge-] te da volta de Henderson, con-: unico meio de convencer Hitler, culo passado, um presidente

Cabe ao sr. Getulio Vargas a gloria de tê-Ia for.tale- I rem que Henderson pedi.rá' á I cluem alguns pelo enfraqueci- de uma aliança anglo-franco-só- I,' americano disse á Europa que
cido com medidas sabias e decisivas, desde a restrição l Alemanha que desmobilize as, mento da Inglaterra, Iavorecen- vietica. ' não interferisse nos negocies
aos desregramentos da autonomia estadual, até a proibi- I' suas tropas no interesse da paz do novas conquistas a Hitler. Os jornais francêses conti- ; americanos.
ção da venda, concessão ou arrendamento, de qualquer ! mundial e como apôio ao apêlo Pertinax, escrevendo em. -L'Or-J nuam a especular, sobre a na-I

f:::g�i�a:'osso territorio a estrangeiros nu companhias es- I A'
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Esta último decisão completa a do, decreto anterior I

.

,

que estabelece a nacionalização de determinada faixa d� .'

terra nas fronteiras com as republicas vizinhas.
'

,

'

.;
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.
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Fica assim, de hoje em diante, vedada a posse de
qualquer porção do só lo nacional por elementos alienige
nas. Mesmo para os nacionais, o decreto estabelece o li
mite máximo de 500 hectares a serem concedidos, cedidos
ou arrendados por qualquer espaço de tempo.

Outras muitas disposições de carater acentuadamen
te unitario e nacionalista figuram no decreto que estabe
lece normas sõbre a administração dos Estados e muni

clpios. Pelo art. 40 «só os brasileiros natos ou natura Ii
zados poderão exercer funções ou cargos publicos ou em-

pregos nos Estados e municipios ou entidad zs por êles ' '

����:�efs�.mts���a�ufoum��c���nt�l����e:a��s, �ej�:::'ta�eJ; ; i Noventa contos pa_i;CUilS:!�;ra ..��c::onal :Louvav'e',) 'm",,e'd'I·da dodata da publicação da lei, «os atos de nomeação ou de- I I f dsignação e os instrumentos de contratos de estrangeiros I! ra as, estas e:' RIO, 27 - A corrtituição do li C· "·tt1W L
'

R·b
.

para o exercicio de quaisquer funções ou cargos publicos» i II PS'
. Concelho Nacional de Transito

.

ap'l ao' apa I asa que se refére o artigo citado. As próprias excepções pa-
I orlo eguro" -1 !oi aprovad� na .reunião de ho-II ' '.'

'
-

•.I,
.ra os serviços de, cientistas ou técnicos estão condiciona-

I
-

I je no ;:P�i�clo Tlrad�ntes e terá
das ao prazo máximo de quatro anos á autorização ex-

I BAI'A 27 F'
.

d d' I como atividades basica l coor- I'
'

. . ..

pressa do presidente da Repub,lica e á justificação, de, sua " '

'.
- OI assl�a o ,e-

i denar ti das as atividades dos' Pelo capitão Lara Ribas, De-, ta do rigor que a partir de- hoje
necessidade. A autorização não será concedida "quando c�eto abrindo um

..

credito ,espe- C "'''h' R"
.

d ídi legado de Ordem" Politica e So- sérà estabelecido, . cessarà . um

t
.

drni t ti
.

d
. cial para as despesas com as

ons _lOS ,eglOnals e eci Ira, '
-,

,
'

.

-

I
d

.

t bse tratar de funções de carater a mInIS ra IVO 011, atn a,:
"

."

em todos os, casos. de recursos cíal, vem- de -ser �osta. em �xe, I
os !llats enervan es. a U�OS,

quando se tratar de funções técnicas que não envolvam j
festas des Porto Seguro. .! . '" lhz f

.

, .

ih d I cução uma providencia digna que vinha dando ensejo às JUs-
I O' credito é de noventa con- 'I' qus'- :- torem te"nbc��_m_ 'ta ''Ob'L d'os mais decldldos encomios, I tas reclamações do publico,especialização definida.
I I tos de réis I

era sua, a r! uiçao ',' am em I ' . . ... ..

d lt
__

'
.

, ,articular e coordenar todos os. ASSIm e 9ue, cies.de ha dias, ! quasi tnhl?ldo e .trans ar pe-
-------------,-1:1--.-.----"',--'-. I d Es- loeeudio e destrul- serviços de transito. O Conse-: foram por, ele designados Oi Ilo�. passeIOS,' receloso. de ser

f leeeu com 881 ,'YXPOSlçajl l�a{:uma
. 0.. i ..' '" ..

. lho será cunstituido de c:hefe3' comissarios João. Kuehne e Pa-
I atingido pelos bal.a�ctns, d�s.a I Ul fada ui Pernamnu ...D \ 4)an dR Ponte, de

� I de iodas as repartições federais 1 tricio B0�ba, para durante a1 vendedores, ,;I1a co.rrrdm{Ja �altl-
It· .

e , I Itararé, 'I', e municipais interessados. ' jmadrugáda se postarem á entra- tante dO, seu; passinho habitual.
anos a u� Ima Ir'" Pelo Interventor Agamenon J _'

"

.�::.._ .. ,_ __ 0 da das àrterias 'que dos subur-'
",

(.'

Magalhães, foAi dirigido ao In= $:, .PAULO! ,27 -.--Info��iain 'de,;.A
. exeeue.ao (f,ç' lei biús. c0,n,.,Q:!.1zem ;,:a, e��ta ca,pitN;� iDia, dode Carlos tery-entor Nereu

.

Ramos, o, se CUrttf�a que o tncendl0. qU�;1 tlo�, doi" t�r�o8 I com a. tnçumb_en�ia de preveril- , -<

gutnte telegrama. , destruIU _éi ponte de Harare fOI I � "
',", I rem os vendedores das deter- TrabalhoG" Inte�vento.r Nerêu. R�mos -

uCâsio.n,a.d,o �por fagulhas de 10.-1 _ -RIO 27 _ lnforma-se ue a I fi1i!1�\.ções dó Decr-eto Fe.der�� ,:om.es Santa Catanna- Comumco a v. cOFl0Í1va-s transformando os b' t .

d d' di' d
.q
d'

relahvo á proteç{fo aos ammal::. ;).;� " excia. que pelo decreto n. 94 25.000 do�mentes em gigantesca; o nga �rte. a e a elos
_

OIS
e bem assim da postura muni-

C· 'f
_

'

n-
de 2 de abril de 1938 institui a fogueira, que ardeu ate ao ama-' terços eO'�I�pensad� para \} tra-

cipal que vêda o transito pelos omuntc�-nos o. sr. Ro�ol oS. PAU�O: 27 Faleceu, 0._ realização de !'ma grande expo- nech.er de sábado. l,ba1ho �",Il,cOl� e tamb:m. para passeios de pessoas que trans-: Paulo d� SIlva, dlgn? preslden-
tem .em RI?elrãO Preto, a ulh

sição nacional no �stado de O expresso paulista' chega I cer�as 1��:st�las es�ecI.ahza?as� portem volumes que porventura t7 do C�rculo Operano de F19-
ma Irmã vIva de Callos Gomes, Pernambuco O refendo certa- I'

.

12 h I Ad.anta v - que (l. prtnclpal 1110 I possam molestar os transeuntes I rtanopohs, que em comemoraçao
d J uI'na Gomes que moravaI' a 1 as oras. vaça-o do ant' proJ'eto d � quela '

'ao "DI'a do Trabalho" d'lgnar'. oaq ,

I
mem que terá inicio em dezem- Ficam as'sim desfeitas as .. .' �- :' . I impedir ou dificultar o transito, I • .'.

-

ah ha 50 anos e contava 88, bro do cor'rente an'o revestir-.se- . . '. 'õ b ,I leI, Ja em ,maos do ml,mstro etr< etc I' se:-a _Sua Excelencla Reverendls-,anos de idade. Em sinal de pe-; á de grande' signific'ação social p.rt��lras t I.�p.r�ss �s .. s� re

t °rVald�mar FalcãO, refere-se aos -Prev�nidos assi.tÍ1 �em dias' sima à Senh'Or Arcebisp0 Me ...

zar foram suspensos os espetà-

econ,omica para Pernambu�o e
StnlS rO't a tndu' o! !ntCla men e,

I
pagamentos. A��im, os dois consecutivo�" não -p�dendo ale- troPolita,no

Dom Joaquim Do-
I S ent"rramento será a um a en a o cnmlnoso. te' -ços s"

-

�'pl'cados tambell1 -=>"
nl'ngues de ÜII'vel'ra c-elebrarcu os. eu"

para todo o Brasil. A grande r eraoui. gar, por isso,. ign.orancia, ini- � ,

..
' .

hoje, ás 9 h raso
�xposiçãJ liaci')nal incentivará o .

das folh�s doe n,pagamel1t�, ISto cia, hoje, o capitão Lara Ribas, missa feshva, as .9 horas, ��
o:ilor ii1t�rca'l1bio entrePernam-' ,

.'

'J
é, os dOIS t ....r .... JS da� d_sp�zas, uma repressão mais energica, Coatedral )\'\etropolttana" no, dIa

Amn 't� 3 ..- DUCO e as demais unidades da ' do. funclOnalt.smu serao �)bn�a= fazendo conduzir á Policia Cen- 1 . ?e Mato, fazendo-se, atnda,
(;â� '-" li

• Federação, exet;cendo sôbre tudo COM' VIST'A tonamen!e .feltas com e l.preoa trai os contraventores, afim de ouvIr ao Evan�elho. . .

t
.

f'lhos! uma função emmentemente com-
. dos braSIleiros.

se, verem multar. .

Para a piedosa. certtnonta

,ques ro OS - I pativel com os elevados postu- 'd Estamos em crêr, que á vis- Ig��lmente nos conv1da em seu

d B· C osby lados do Estàdo Novo brasilei- aos caça ores :f.erl·da a" T:::.ma'n-
.. • .......--- .......,.--- ..----- ....

--·1 °S�IICtO' o sr. RO�bO�lf? Pdaulo da

e Ing r" ro., Pernambuco quer convidar u FI-xado'O pr�"',_
I va, o que sensl lIsa os agra-

es<;e n0h,re e gr,and,e Estado ._a
'

,

.., I decemos., .'

'

Pelo capitão Lara Ribas, i1us- d� i��:r���Gf���'ch��tn��-o��I�� �res�f��,g��f ,��iX����me:OI���: ca a
ço do' Dl'ate I -�.

'

--�-

r"presentar em toda a suapu-· I Pelo sr" 'Prasidelite da Re ..
jança civica. � econ.omica na

de ontem, a seguinte circular Esteve n1 Policia Central Ber- ""aD""heado II publica., foram arbl"tradosgrande ex-pOSiÇãO naCIonal que
aos Delegados de Policia: '

ta B�rnardina dos Santos, de
I

...,
'.

.....
S t C t ," '.'!II..

se realizará, em dezembro, sob «Comunico-vos que, de acor- côr branca, natural d�ste Esta- I
.'

'.;., .' ! para an a a anna '1"

os auspicios do governo pe:- do. :0n:t.a Portaria. b�ixada pel� do, casada, com 44 anos de
.

Pelo sr. dr. �lntZ Jun.tOr, pre-I, contos de subsidios
nambucano. Dada a premenclá Mtnl�t�rtO da Agncu.tura, só e

I idades, residente no morro da sldente do Instituto NaCIonal do
de tempo e os inumeros afaze- permlh?a a caça. neste .E�tado, I Trinc1leiras, a qual apresentava Mate, foi enviadO ao sr. Inter-

I

Pelo sr. Interventor Nerêu Ra
"es fl'l� j 'tp-r'1linam a realização

no penodo de 1 de MaIO a 31 : um gr'aride ferimento' na cabeça, ventor Nerêu Ramos, o seguint� 1110S, -foi recebido do sr. dr,

\ U�tc \J� .; '" J f iy, í vJ tavm�� p���n��s��r::amâ�' v. ������
deC����:�ed9p�eo:;i�3�� :n�Regu_ i ����t���o J�r t:�01���� f�;ca�i� tel�;[:r�:�t�r 'Nerêu Ramos- ��ae��:� ��pobe�n�e�hOPa�:�ig��i

da urgente a satisfatória a este apelo.
lamento par� a flscaltzaçao de

I brou, vfolentarnente, sua vizinha Florianop�Hs,_ - Tenho .a honra d::> Servi,ço Social, o segu1nte te-
Cordiais saudaçõe'3. (a.} Inter- Armas, �untções, etc., só po- Ignez de tal.' de com!1ntcar a v. excla. que l�grama:
vento r Agamenon' Magalhães.

dem pr�ttcar o es�.orte da ca�� a Diretoria do. Instit�to Nacionall ,S:, In"'" :,tor ,Federal. dr.'
''5.pessvas que es IvereI? mum CU''rsos d'OS dI) Mate, reuntda hOJe, com a N_I't!.1 Ra'''\ls-Flc r!anopolts -

I das de porte para tr,ansltar. com ., �

presença dos representantes dos Tenho a' honra e a satisfação di!
. Ahsol vido Ct matador, sua ar�a, .0. qual e absoluta-

d b d'" produtotes, a junta déliberativa comunicar a V. E,xcia. que o
RIO, 27- P�lo "Monte Sar-

do eOiOURdante dos \ mente. tndlvldual. '

,.'
' O ra OS resolveu fixar, nos estatutos do Conselho Nacional 'do S�rviço

mknto" translt9u por esta ca- I
• Rio :ASSI�, no decorrer ao, pe�todo paraná e Santa Catarina, para Social, julgcu no ano de 1933,

pital a delegaç.a? de cadete�.e I bombeiros do
. �clma� CItado, essa pelegacla, no _.

.

a "recebiment0 do ,mate cancheado, proximo passado vinte e quatro
estudantes boltvlanos qu� VISI-

.' mtere.::.se do cumpnmento e�ato I Pelo sr. Int,erv ...ntor, Fe? ...ral de primeira qualidade nos seus I processos relativos a pedidos de
tou a Alemanha' a. convite do BERLIM, 27 - FOI absolvl-: da lei, d�ve .. ah�ar, energlca-I foram ,desdobrados os seguintes entrepostos- em São Mateus e I subvenção _procedentes desse Es.-
governo daquele paIs. do p:la q�arta vez .0 tenente! mente, a ftscaltzaça,?, ordenando, I

cursos.
,

" . Canoinhas, os preços de ,S�iS
I tado, tendo sido arbitrados _au-

MoreIra LIma, assaSStnO do .co- tamben:, a ap�eensao, das armas �as escola� mlxtas de Blfur- mil réis e cinco mil e quatro-j xiii ')s pelo sr. Presidente da
m�ndante d? C?rpo de. Bom- i 9ue

nao estiverem porteadas, I caça0, ,�a.s�be e Roça Ora_nde, centos,' réis resp_etiv,amente, para, R,epublica na importancia de
belros MuntClpals, JoaquIm �os- i

IStO quando encon.trad�s em po- �
no cmu}1IClplO d.e Laguna. _ os tipos de um e meio milime- quatrocentos e setenta e quatro

ta Filho, fáto ocorrido no tnte-! der de seus propnetanos .ou de] 1(a, �scola mq{�a. d.e Ponte do tro e dOIS e meiõs \d1Himetros contos d(! réis, cujo pagam�n�1rior do quartel em 1935. outras pessoas, em transIto».
_

'I Terenclo, no !puntClplO de Lages. sobre as base� d� oito' mil réis tem sido providenciado pela di-
e sete mil e quinhentos r�ls' em, visão de cO:ttabilidade do Mi
Curitiba e Joinvile, os' quais nisterio da -Educação.
servirão de base para os calcu- Comunico mais a v. excia.
los de preço nos entrepostos que por intermedio do serviço
das, demais IQcalidades. Outro-j de comunicacões deste Ministe
si_m fixou a diretoria que' tO cor- I rio, r,emeterei ás instituições
te deva ser efetuado no periodo i existentes nesse Estado o for
compreendido entre,' quinze de mulário organisado pelo Conse
julho e quinse de 'setembro. A-

I
lho para habilitação do auxilio

tenciosas saudações. (a) Diniz
I

do COrrente ano. (a) Ataulfo Na·
Junior - Presidente I. N. M. I poTes de Paiva_:_Presidente.

D i re��r-Proprietario JAIRU CALLIlDO

"'"

ma

HOLLYV!:JOD, 27 ',; r�si

dencia de B;ng Crosby está cus
todiac:la p�las autoridades, para

,proteção dos quatro' filhos' do
as�ro, em vista de ameaç_as àe

sequestro. Afirma;.se (rUe, os au

tores da ãmeaça exigiram' cem
mil dolares.

'
.

que regressam,
- -'-'ffi1nha

PARA o INVE RNO':

Os _artelo. em di
nheiro e o Impo.te

RIO 27 O ministro da
.

-

- , .

Fazenda baixou uma circular a

todas as. Delegacias Fiscais d'os

�stados, d�clarando que os lu
cr�$ decorrentes dos premios
em 'd'tnheiro obtidos em sorteio
de qualquer especie estão s!1jei-1tos � imposto, de acôrdo com

,9 nd'\To regulamento ,do imposto
Isobre a renda.

Fina Confeção em Lãs, PELES� Angorás.. etc.
.

TA'�LEURS--CASACOS --(;APA� ,

e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

"A MOCEL.AR" -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA ·I'Jorianopolis....J.939

Relatorio e Prestação de Contas,' do
Exercício de 1938, da AdlDin_stração'

Municipal' da 'Laguna
reiterados pedidos feitos pela Prd itu-a e pelo D.!legado da Hi-I se providenciado o acabamento da rêde distrib�idora d�. água
giene neste MU!licí�io no sentido de se corr.bater à varicela, na' potavel á cidade. Assim, antes de assentar o calçamento, tenho
turalmente por circu-istancias da fürç1 maior, porém, co n li vaci- feito instalar os .canos distribuidores de agua em todas as ruas

nação procedida o furto epidemico entrou em franco declinio, já onde os mesmos ainda não existiam e os proprietarios tiJlh�in íris'
estando totalmente debelado. talações particulares,

.

as quais são retiradas! Iazendo os respetivos
O estado ssnitario do í\'Iul1icipio é h je setisjatorio. donos, por detenoinação' de lei municipal e no proprio interesse
O Serviço Federal de r ombate á Febre Amareia, bem deles, novas ligações no cano geral di Prefeitura.

como a Associação dr. Assi5knd� a 5 L'Ilaros e Defesa contra a -O orçamento de 1939, na verba ·5a.' da despesa (Obras
Lepra, tem merecido desta Pn,f,i'ma todc e amparo possivel. novas e desapropriações) consigna 20:000$000· para as obras de

Mantem o Municip:o 16 escolas públicas em pleno Iuncic-
'

O Hospital de Caridad s. B. Jtsuõ d05 Passos, desta calçamento, 10:000$000 para continuação do serviço de canali-

�ento. com a ma ricule de 756 alu=os de ar.1bos os sexos, con- cidade, é subencionado com a qu..n ia de Rs. 3:600$OOO.anuais zação e 2:000$000 para desapropriações. .

forme quadro que _segt'e: atendendo aos doentes pobres. A (.(.nstrução J(1. Asilo de Mend;- Dentro da dotação de 10:000$000 não será' possivel.
cidade está auxiliada com R. I :200$000. No orcamento para certamente, ultim ie a têde distribuidora de agua da cidade. F�rei

Mátrlcula 1939 foram consignadas. além dessas. verbas para amparo á o pc.sivel, porém, para realizar o' máximo .dentro dos· nossos re

maternidade e á ínfancia (2:000$000), Soç .rros publicos (1 :000$00), cursos.:

Sepultamento de indigentes (500$000) e
. Auxilio ao Leprozario

50 do Es!ado (I :000$000).
'

Exmc, sr. dr. Nerêu �amo'l.
DO. Interventor Federal em Santa Catarina.

Cumprindo dispcsitivos legais, venho apresentar a V. êx
era, o reletono da admimstraçao deste Município no ano de
1938, Lern como a prestação de contas do mesmo exercrcro,

Ed�eação PQpular

Os veDcimento�· do' professorado municipal. que são pagos
pontualmente, foram maiorados no orçamento de 1939, conforme
decrete-lei Que fixoU' os vellcimentos de todo o f.uncionalismo. Per'
cebendo ate 31 de de:t:fmbro de 1938 Rs. 72$000 mensais, a

'partir de ). de janeiro de 1939 foram estabelecidos os otdena-
dps de R�. 120$0,00 mt nsais para as complem.f"ntaristas e 80$000
para as provi&órias. Tambem estão em dia os alugueis de predios
ocupados pelas escolas esta.duais e municipais.

O Municlpio dlspende com ,. Erlucação. ainda, as seguin
t, s subvenções, Incluidas no orçamento de 1939 sob a verba
«Contrihuiçfíes e Auxilios»: - Gml1lsio Laguneo6e, 6:000$000
i.nu�i8; Escola cómplementar, 4:800$000 anuais; Colegio eStela
Maris:., 1:800$000 anuais; Escola notucoa Slo Vicente, 720$000

Sf'Jar. . .

I Atendendo a reitéiraclas reclamaçõ.!s d:J Prefeitura contca a

Solenemente, observado o ritual previ�to, foi pToclamada,. insllficiencia da voltagem, que não atinge, nliS pimeiras horas da
em sessão especial, realizada no salão D')b!e dI Pldei'ura em J.' noite, á estabeleicda no con'fata, a Ciso C�rbonifera InJCIOU as

de Janeiro de 1939, sob a pes':dencia do dr. Juiz Substituto' em' obras dp aumento do edifiriQ, d3 usina, a{i� de ser instalado novo

exercicio, o no"o quadro territorial a vigorar até 31 de dezembro! motor. Tais obras, no e�tànto,) ai'lda não forRm conct�jdàs. Não
de 1943. Foi orador oficial. da solenidade o dr. Vinicius de Oli- ,havendo dispositivos contratuais mais energi.coj: dos � quais se possa
veira. Compareceu avultado número de pe�lSôa� repr. s :ntativas, au-· lançar· mão, e; ainda, atenc'en)o ás satisfações que ó's dirigentes
toridades e povo, lavrando-se re�petiva áta que foi assinád" por locais da Companhia contratacte se prontificaram a dar, "'cólI,pro- ,

todos os preserlte,s. . I metendo· se, a te.r ��. ins.talações melhoradi1� ,at{ junh?, do corrente'
Do cledlto especIal de Rs. 5:000$000, &berto com, au- ano, parece-�e acertado aguardar a soluçil;l prometida. Contudo,·

torizaçlio especial para atender ás despesas com plantas le"ant�das
t
não deixo de insistir. ,constantement�, peto fornecimento de luz de��'

da séde do Municipio e sédes, distritai&, mApa Reral e. mais ser-
t
tro das determinações do contrato,

No ano· de 1938 o Ginasio LaguJlense, que já fl}rmára ViÇOS exigidos, foi gasta' a quantia de Rs, 4:539$700. I

4) primeira lUima em 19381 funcionou regulamente, apesar da cri.e '

wrificada no principio CIo ano letivo, tendo outra turma de alu··
nc,s completado o curse de humanidades. Dirig u l\quele estabel�i
m. nt'), no ano findo, o dr. '\ntonio Mussi, que agora se retirou,
",atando vaga � direção e a ser preenchida, conf.orme o contrato,
pm IOdicação da Congregação dos Professores e sob aprovação da
Prefeitura.

.

Higiene e Asslstenela Pública

0& serviçol de H:giene e Alsi.tencia Púb!ica neste Muni
ClplO ainda nlo edão regularizados. A. inumeras dificuldades com

que lutava a Prefeitura para solucionar. satisfatoriamente, tão im

poctante alsunto, licaram afastacdas coro a lei estadual n' I 38 de
14 de novembro de �1936, reerganizando o Serviço de Saúde
Publica do Estado. A lei ·municipal n' 51, de 11 de outubro
·de 1937, autorizou o contrato- do SeIViço de Saúde., Pública do

Mu.nicillio com o Governo do Estado, tendo para êise fim sido

<:oésignada no orçamE'nto de 1938 a verba de Rs. 12:000$000.
Essa verba não teve aplicação, em vista de não ter sido

imtalado o Centro de Saúde, correndo pela mesmo, apenas algu·
mas despesas inadiavti. com a saude publica, tais como o serviço
de iepr ... ;;são a� surto �pidemico de varicela verificado recentemente

n'!sta: cijade, e alguns pontos do intenor do Município. Para ,de"
belar essa epidemia o sr. dr. Superintendente Geral do Df'parta·
mento de Saude Publica do Estado determinou !l vinda para es

ta cida� de alguns guardas sanitarios, que procederam a vacina"
São dos habitantes. Houve alguma demora em serem atendidos os

Localidade Distrito

Ponta da Barra Séde1

2 Paulista

3 Caputera

4 Mirim

5 Arroio

6 lbiraquera

7 Ribanceire

8 Oaiúba
9 Indaial

10 �antiago

li)

Mirim

lmbituba

li)

P. BiaVa

1 ] Ribeirão de
P. Blava �

12 Carreira »

13 Sertão Santiago »

14 Ponta :::"'dranjeira »

15 Cortiçal S. Braz
16 Colonia S. 'Braz

:

anuaiS.

Professora

FIar de· Liz dos
Santos

Francisca Mauri;'
êio Machado
lroleide Corrêa de
Sousa
[oeina Mario Tei-
xerra

,

Íracema Soares da
Rosa

.

Almerinda Matia
da Silva
Justiba da Concei
çã'o
Adelina Uonçalves
Betulia Carpes
Neto
EmiFa Barbosa
Cabral
babel t idelis

Mercado PÚblieq
-

-�.

Patrimonio, Territouial A construção dum ,no'Vo Mercado Público é medida que
.. cada vez mais se impõe para- a Laguna.

O Municipio de Laguna' (, m seu Patrimonio Territorial Acha-se em estudos, no Departamento de Administração
constituido pelos terrenos �a téd.- .(perimetro UI bano). constantes Municipal, a. planta que enviei da construção projetada bem co-

30 dos livros de tombo que datam dos 'primeiros tempos do Ímperio, mo o de-reto-lei autorizando abertura de concorrencia pu�li<:�
e pejos campos ao norte da cida �::;" até a bhura de ltaperubâ. para tal fim, acompanhado do editar competente. Dependem . os

72 �ef�rente a esta última parte do fa') imonio foi encontrado no ar- projetos de aprovação. daquele De-partamento para serem executados.
quivo da Preíeitura um documento antigo,· cuja autenticid ...dt' foi O sistema de concorrencia pública, com a concessão da

70 constatada na Diretoria de Tems e C,l nizaçã» do Estado. exploração do Mercado por aet�rmjoado praso. (de 20, a 25
Quasi toda a área do Patrimonio TmiLric;1 do Yu .icipie, na "n)s), parece me o único meio viave] de levar a ef�ito a. cçns-

43 T

parte da séde, já foi concedida p r alcrarncr.to perpetuo. tr�ção, pois, a Prefeitura está presentemente átendendo obras. dis-
561 O sistema de anotações" u-e do no Imo de foros. antiqua. pendiosas :e tambern .urgentes, Cumo o calçamento e Il .canalização_

.

.do e deficiente, e�t4 a exigir uma cr-rn] I ia rdórmé\. Para isso se· d'<lgua não dispondo de recursos para construir um predio ade··
48 rá necessário o levantamento da planta c..dastral dos tere nos, tra- quado e com todos os requisitos modernos e higienico�_.

baiho para a execução do qual pr, tendo s lic.tar a

-

devida' auto - r

59 rização, logo que seja possive] ab�i,"'s� o -rtspttivo crédit 'l. Alargamento das ave�ldas "lJi.calho" e ):'Cesta
.

Uma pa�te. dos tecrenes da� :id�ae pç!t,:nce.� ao Dvmíoio l���' ,\1; "�
r. Carneiro"

.., .' r
.

27 da lJ.mão, comhturndo t�rre�iÓil de<ina(Jnh�. A P,efellura requer�.u 'I' '.
.

... .

. .. ,'.

por aforamento. un:a 6rea &���es, t'("rr�R(}S' sllU'ada n!l� zona do ·calS. !�" Um dos serviços que m&lor dlspendlO acarretl\iam ,para ·a

49 tendo S:dfl concedidp o afo(�rhento Ti}j área. dividida 'em lotes,: prefeiiurá do ano de 19,38 foi o do alargam.ento 'de�saa!SJ duas
tem sido vendida para d!versa� consr;uções, medrante. concórrenci" avenidas, que dão acessp à cidàde aos automov�js .. Montaram as

44 pública, conforme determinam as leis municipais sôbre a m;,teria. despes�s I�m cêrca Je 18:000$(;)00. Com um leito de tres!metros,
; cu pouco maior em celtos tlechos, ambas as vias públiclls preci
'sam ser melhoradas. A avenida «Bicalho» já está totalmente alar

.

I

gada, bem c�mo grande parte (Ia avenida «:osta Carneiro», que
Com a fixação dos I mil:s in1cr·lr,u- ;\.ipais e inter·distritais develá ser concluid" este dno.

do Estado, estabelecida pelo dec'f!o-!ei n. 238, de I. d.e .de-l
756 zembro de 1938, desaparecerarif 'IS. dúvidas que bHltO pre)U1ICa"

vam a ad�inistração municipal. j

35

45

Quadro Territorial

Martins
Cbrina
Cabral
.A.urea Soares de
Car\1alho
Enaír Tiago Fer
nandes
M;nervina Marcelo
J�lieta de Oliveira

30
32
66

Limites Municipais

.

Iluminação Pública·

l\ iluminação elétrica de Laguna continua deifandt) a de-

Calç.mento a ParalelepBpedos
Fomento Agric,la e Pastoril

Sendo de pequeno vulto a produ�ilo agricola do munici·
Já em fins de 1938 comeguio dar inicio á colocação de pio, (cujas terras, em grande parte, não se ,�prestam pára lávoura)

paralelepipedos e meio fio na pritneira, rua desta �idade que' irá e muito· menor a pastoril (lnsuhci !ote
'

p�ra
: o consumo) não fo.!'am

�er calçada em toda a sua e�tensão:-á i'ua Raulino Hora" CUjoS,' feitls, de!pebaS,
em 1938, ('omJ o fomerto sgricola e pastoril.,trabalhos estio ém via de cor.clusllo.

' .'

.

No orçamento de' 1939, porélo, ah:li �e,ldl') Hl�lruçÕes� do Oepar-
Desde alguns meses atraz �sta�am !lendo . preparadol os l tamento e em vista da n�ces;,idade de incentivar o

.

cultivo da
materiais necessarios, e, ao atacar-se ãsF�bras a pedra cortada em 1 área aplOveitLvel, que é regular, foi cO:lsignada a verba de Rs.
deposito era suficiente para as obras da rUa citada. Terminadas .es.· 4:400$000 para esse se�viç(),.
tas, serão atacadall imediatamente. as. Qbra. em outras vias publicas. '-

Tendo projetado calçar a paralelepipedos todas as ruas do, Ç�terios Publlcos
centro da cidade. e, posteriormente, as dos . rrabaldes, trabalho I

�... ,"",

1 ': t
com afinco para levar a efeito tal, prejeto. l' de prever-le, en-l c' >�� :X�·.k: .: ,

tretanto, a demora de aJg.uns anos para completar o· calçamento! Existem· d�is cemit��ios pú"blicos. '�D� sél}� �i4Q-Municipio e

de toda a cidade.
.. . 11 I nos distritos e �úvl)ad��� .

Para atender ás despesas do calçamento. haVia SIdo cna,�a I I?e conformIdade com. o decreto�l�l estadua� n. 10), d�
a «Taxa de melhoramentos lO

, cobrada a razão de 2$000 anuais· 6 de maio de 1938. coloqueI sob ndmJnlstraçãQ direta da Pre·
por metlQ liàlear de frente de propriedades b�neficiadas com . as

I feitura todos os cemiteriol do Munil.ipio. Não éncontr�i obstaculos
obras em andam�nto .. e hoje, de' ilcordo com a padronização or-

I
na secularilação dos cemit'erios, mas alguns existem nec..s�itando

çamentaria, substituida pela «Taxa de melhoria e valori?ação .de! de reparos e melhor zêlo na comervação bem como na observan�
imoveislO; cobrada nas mesmas condiçó@s.

' i cia absoluta das leis saliítarias. Por meios suasórios, dada a dlfi
Os serviços estão sendo realizados por administração dire-' culdade de rec\lrsos em: algumas locllidades do interior, estou' trá'"

ta da Prefeitura.�. ; I ta�do �5ta�elecer peJ,f#ita regularida?e na .administração de tO�05
,os cemlten03l.i_1rando que nêo sela precIso decretar nenhu:na UI"

terdição.
,1

O ca:l&amento a paralelepipedos exigia, lambem,· que fas:;..

Canalização D'Agua

Continua na 7.a pa�in"

..
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i' TEMPO�Instavel� com chuvas,- '.

)
.

.' ,'.' i·
TEMPERATURA:;_' Em decli- :

nio.-
.

I -

�'� regata d'e dorningo;ODfON, :i!�":;:!'" -FEDERAL',� seFa' empolgar'1te·
.

tJD)IEAlNA:.. Q���T!!'l! e SABADO$.
A. gua�niçao "a'dista", qu� reprElsentou c,la"louca por Adquira o seu bilhete: no,E�,�a"çJ0 nO,C!3rnp.e.<;,na,tq BrasUeiro;," �"� ,,,I .

musfca". 5al,a-
..

·

...,. ,. Pr�g ..,_e,s�a, �"

':
Remo, não tornaI' a parta no, para0 d'e> ,

,'.

I .

� .".iõiIT ,
,

ba�co a qu.atro,· na ciis,tanclt.3 de I' S'h' tist d
.

I O"· U'nlcel.. '

'

.

'.

I a uma ar IS a e cmema
';" ' V2 .-0OO . n-\ e t r"o s�

I que
não precise de publicidade é

t'.'i inegavelmente Deana Durbin, a � RUA FELIPE SCHMIDT N. 5
.
F,lo.r��:'l�p'�li8,

J'A gra,.,de «ornp liçà') de remo 1 n- IIt:U,}'� e com. um !'um ro

.

d.� voga o excelente n,owerR Valtu- pequena canadense que escalou
\

..

, d" I d j c hl' h
.

d d
" ElS mais altos píncaros da fama' ;..�.;;;;;;;;.;...._-;;;�_.�.·;;,;;;;-----__;;;;;---ilii§,�iiIi:iiiiiiiii__Hõ;;iii�1�e se anunct I ratà�. :,midügoLP:o-,

Ir FI S qu.: 000 C lega a
.

UilS. �e,: oc .cge, que a mais e; OIS
com rapidez ainda não igualada]A"a."';.· e' FJrilg"uel...'e;�n� ;5'":e'" 'I

e�mxlmo� sob o pltro<,;lOlO. ii ,lg'�12eoas, .enos se encQl�lralifastado.das hdesi ....or outra. artista. ''A pequena! Y-c; "

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

" .

Nautica de Santa Catarma, esta i O pareo entretanto não perdeu I pelas' guermções do Riachuelo Deana conta com milhões de ad-I .

tlvos .'
.

fd.e���rtando.,�;v.éJ i.n!e,rl':i�e noslo.I':�t�ress�,
..
p.cá:, �f(,i disputado e,'Amrrica e plorr.ele.ser sensll.:midor.es eca�a.,um deles. é. uml, prepara:

IVOS para. en., ren-Clrç,uIos, espei ti vos d.J cida-i-, ..no- de vlbraçã .

" cional, ,\ fanático publicista de sua graça, f'

"H..' .

, .

.J
. .

d : ," '. ,.. ..
-

'

do OH' e', ":.t" ! de seu talento artístico e de seus taremc ere·tllO Luz"ta.oamente nas te 15 dos aplt'c.o- ,"Seu que. a 1'1Ipulaçao Hguar1emos o desenrolar ·.da 1

di d
'

.

.

.

. ....

d,/ 1' ..••
'

•

d I' ,J . I
r • n I' f f 'I' l

extraor manos otes como ,. .
.

.

ores e e�tuslastas. o IOUO 'es; emta tetne li gum . racas�o
. rente regata, que será e etnzaotl!. 1 cantora. .'

porté::aqlla't�ro. a?,. fou�: llzul-maf'iti�o?:; N/(o era I Quem viu Deana Durbin em Preparando-�e para as pelejasTodàs �s tardes �s �u�r .. ições ,p�ra' tanto,' pois "ii' gú� niç"ô" do
UMA ASSINATURA MENSAL eg. Pequehas do 'Barulho» e de-

cmtr i o p ideroso n�nzen dunLeã;> UMA ASSINATUHA MENSAL'que ddenl,rão os fi8'Il.ho·:; das Riachuelo tem. at';a;�lene na DE A "GAZETA" CU:STA P,"lls. em e.100 H?mens e Um;
lo Sjl", os esquernõ.s do FI, "

..
'

.' ".sociedades
'

. con » rre \!('s àquele ] ,

APENAS 5$000;' l\:1emna:t, fICOU de t�l f_?rma c�- vueirense cAvai, realizsrám 1 DE «A GAZETA� C.USTA""

éli
.

, '.
e e ' b I "

A'"
, -tivado pela extraerdinaria mem- .,_'

Ipr,. u� çcula:nas. Ilo.�a, aras �m, AVISO" A' POPULAÇ O I , ! lia; que
a fàm� de,!!ta, se esten- !!ta seml.\;na .rigoroso.s aprontes. I

APENAS 5$009fu[tp.�: e5hc.õ"S� apur,nd� técnica �A ,C�pITAL t;)tARRE- i" ').'"", r. M 1',::::y.tl!!!::llo.I.. Jj1'leu �ela !rb�,' inteira, converten- .0. alvi-negro treinou com c I Diga ao seu amigo ...
·

e reltlste�cla. para ,o embate da' '

.". DOR:E�' l l,.;J � --
't
da·a .lm�dlatamente ·em

. u� ver-
, Atle/lco, &b::otenr:o-:) pela elevada I Ou a sua esposa ...Illa�hã de 30. BtZ>8 tz>a.ld dadeuo IdoIo, tornando-se lOsubs-

. t d 5 O .' I Tingimento. pôr pr"'celso. ultr.í..

T • .. "
.

"

'.
'

.

_

.

.

'.

tituivel' _ou agem e a, e os aValanos """ o '"\anas e otunas gu.arn:çôes es-, ° S.lNDIGATO.DOS INDUS-
M

"

D
.

I' I X'["l't'f"m-s'" co"tr" o 'T'aman_lmoderno, em ternos dI'! homens;. . .

. "

..
'

'.'
, r'L'NIC'A' nCRAL' as' Gana COnSE.'iUlU !>u)lr; ''- IJ u .. "'" II I. • �tão. lD�cntas

..
, '0 <:Jue nos f.az prever T.RIAIS PANIfICAD.0rtES DEI!

'_ IJ \JI'-, -." .� •.'

..
�'l·· ". f' a' _I da/e' vl-'ncendo o por 2 a O v�stIdo!! de eras. e roupmha!S de

.,.:, d, -..... FI FLORIANOPOLIS .. &visa á' o· VIAS URINÀRIAS .

' maIS, El,a. 8e superou. ape!, elço n ". '
.

.

CrIanças.que () mun 0., espornvo· oe o .

_
' <

•
.

"
p

. ,., ." dO..se no canto ao ,crIB.tahzar suas I Ambos o�t "ntam bôa fórma Si. é
.

I'·' '., . d
. putaçao que no prOXlmo .dlaI de· ." . .

' -", ,
. e eta. suarranop9 t.s. 8ss1�tna a \lllla as mais

M' d'· d
.

'.'

h. á - Esp.· rm m' (J'l.e·�tl·a'�.'pJ.e· u' r·Q.. ·p·.. u·1- .'.'
fafluldades. ar.bsbcas, aumtntar

j
"la! defend r o tutebol da' me Tb;d'

'

'd' �.
" .• '�, alO,' 18 "operano" &ler pao ou,,' '.,..f

t 'I 'r
d '.

- inturaria,�.reó�.1 as /egatas os u: llmol) an�l�. fr�sco"8 venda, porem. ,para e'n-.. ml)naresJBro,n�uilli',.. 6;.�m�I'/ ' im 'tlHlJPaba e, graça na arr' eJI- ('apoie frente ao hoo�(jgeneo con- TINTURARIA e CHAPELARIACàus�u surpresa' . geral,( eo�r_i;7. trega: nas proprias padarias, não
....

T b I ). (Len :e,s' na, sU1\a1· �ova:. !ea Izlaçao. I ;unto do Herdlio Luz ' S I ttanto;:á-nãopiJrtieipação dó f�;te per(fér�end� osdomkilicis'os car-1.'
li frcL��e;etc .•. :;i,f .-'e ouca PO�t U�IÇ'i», la ).OdccodUI'

•

.

.

, Rna Tirad'ent�s�. �-Fone'121.. .'

b d·· d
.

t d • I C II 2' 4 h R a pequena Icana\:1er.sc,· que .e:;; e
i . .é O)llnt • vl-ru ro ca ercla o por �o!t,en reg�. �r(. ,_ .',

.'
onsu JS as c rS·�.e '

a idade de!l ano' vivê em.'Lõs \'�.�"�.M•••��••••� , �•••"S 3t. '.. ' S" "s Esteslsauao ·na. madrugada do I 'oa-o Pi'nt' I 'l-'Fone 1'59'5 A I 'd" I .

.. ,'. .

,,�a�aH:u.,o
. Imas, na prova a

..

-

d' 2' f'.·. 'd f
. .

...."
.'

... , ). • ,. ,,:. ·D·,e es, nOI anaiS

a.
s m'ilOfeS

t'
t

"

,

,LI G
' O'·, la ., a 1m, e azer a

entrega'l R 'd" R' J ã' P' t'" 'I'
'"

�.
'

.l' • . •tTU�
, 'u��"ct"�, em out-flvger�, habitulil florem não d,e pãQ frei- I

eSI ',nC1?� • o o 10 0,

jll#tUras mu�U,I,als., .'
.

'

Ir"'\ ·R. E 0. .Q.01. dlsta'ncla' ,de 2000 metros e.f .' '.'...1. - d'a
- ..-Sobr,-ForJe 1214. Nada maIl podera de:;elar. esta., t"" g'. ... .

•

'00. e SII.D, ue .pao· orml 'lo
'f" I

na -qual se acbava inscrito o Aldo' ',3v.'," 2'
. magm l�a artls�a" .nem ,mesmo a

O Q

L
: .;'

. ,

populafldade de .que goza!D as 'I ; U O I( ILOcre lO�

uAZ.'t'é ,o. m'o ....eoto n'a-o apuramos I, mais Abrfilbantes. estrelas do �ine- ti. .<
IV

'1
e.

Dla. ama, estas·. a conqlllstll-!
o motiv,ó da au�enci$ da ngr8Dd�O,' 1':'I·'Vl 'a,r,i�i 3:, . Seh·u Idi

-

ram ap�. 110o,08 an09 de traba-1I
al.di�ta· àquele pareo; que jà esta-

' i .. _ .

.

�"" :.
lho e de constante pUBlicidade.

va sendo' falado como ó principal
.. '. ..,

r ' -

DeSllfl no entanto, chegou á gló:";
ria somente com 3 filmes em'

�::i:e!lltt�:a::n�;Z �:eg:ear:���:: deH·:.: O �" L IGOC ·K I �o��o�if�õ�:;�:ne��:t����e�m�::!aivi-rubra e rillcbuelina que dls� "

,

a viram Da tela foram e são os'
I L.l·vrar··la, "p'.a:p,...:plaria" TipoQ:rahl," EncaJernaç'ão e,'."F.à- "

.

.

f
.

bl'
. 'tPufarluri âs .e imina�

..

·orias "'ara a -,� , .

seus· mais ervorosos pu ICIS as,.

represeàtàção. do Estado'n;ultimo' bflc-v'dê' cari ':h�s d.! b >rracha,·
"',.

"

«Louca por Musica:.., agrad9.rá .

'. " --.:= -"

mais ao nosso publico que e 100 I ;campeQnato brasile.iró.
, < Art-igo� para escri:tóriJ- Livrl)� em bra1,:os-Arti- Homens e Uma Menina:., verda-Os °faoso 'agulltdâvam ansiosos "60S escolares�P;rtigos par� 'presentes �Brillqued�s deira joia .cinemat(1gr�fica., Ern

"

o novo "pegaR daq'6eles valent� _'--

Cha!lc':e' Ias,
sua nova: produção, basea(la num

conjuntos, que lhe; ptoporciona- ,Aceitam se 'ehcomendas dt!" «clichéS'�J argumento :que áitadará ao mu�-. .

d ,sl'nDt"'g .e· c�r'línp'os d'e 'd ltar, d,� metal,' pará inu· do I' II tel'r"''' a a'trl'z faz' 'o pap'el.iam, na certa, mOID!=otol .,.e gran-
... ...

. .'., '. ,"" .', .

.

"

!. flUíi)r estampilhas .de uma travê�sá �ôl�gial .' de, 'um
I Hua Fel ip'e Sch,m'jdt,' 27,.', l'interqfltà riã Suissa., cind,e�, tentafRODIGlO, significll MILAGHE : f.azer dê ,seu paí�iá fale.I�'C um'

MILAGRE sJgnifica
- Flor:i,af10PQ lis"

'

Sta. Cótari rla llleróe de .romap!2ê•..
,

.. "_' .'.(;UARLAlJTB
. As: canções :qli�, iôt�l'Pte�á:

usando o �remfl f a

4,1" P. ' <Gosto ,de� Assop:i,ar"»,. ,es.rn�s",�1Íi\Rl.AlJ'tU I' '«Serenata á's E�trelà!l» e' Áve
dirá logo sorrindo.: que produto : �_"��������;!����������������I' ,Maria'" de G01,Inod são rri�gistÍ'ais

. maravilhoso' ! .:e lhe dã.o arnpla,s oportüni_dlides
.

" parà-:f'lize'r�'bríthar . :'s\)a�
.

extraor-

SJ\N,ATO:RIO:
,

SA�lA-.. CATARINA" din8�ias faculdagesc ,de � �oprano�.
--��--'�'_"-" --�'-' _:_ .._--�----- c<m.�l1ínado. c"" ,.,' "I'" '«Lou�81 per M1Jsicll.� g'bra ex-

.. tratlr.inari�·eJDr�i��.V�I�,t�rá. seu I,laDçamento dUDllDr,Q! áS,4112- .

611-2_:_8112 ,nQ' eJidêO_�
. .' .

J'P-'ecisit-se alug'ar urna' ca

I sa para. m�r'àdfà:
.

,
;.

'

Estação PERDIZES Vila Vitoria Estado Info�mações,', por obsequio'
,

.

dé: jSanta ,Ca,târlna.'"
.

,
,� ,com o pre'lmdent� i, C&mpoJino

. ., .. , , '_, 'Alves., no Banco ,Agricola cu
,

.• 't • , ,

.

I'h'do" pêlo 'telefone rt 43;6.·�
-

"
. ° ,mçlhor, estllbeleclmento" ,perl:eltameote apare '�.', I ,,'. ,-,. ;,' :;_,_._....._.....� _

para.otratanÍent,o 'con'serva.tivo e.- cirtirgiôo' 'de:,doeºç�8 "Plll�\j' .

'

O1ob'ar�s (pneümotc;>rax: frenÍeõtÕ'ífilã, toracoton'liá). 'Ecte ,S:a.() 'p'
'.

'a'""'D'"
.�

'0'·
,

"

natQrío encen.tra �. JQe&J!.,s�do na Estação,.Per.qi,ze�:.l;'� Vila, ':.' "�', .1' .;;'

.... �j.: '.
'

VitQria,� na, Estra<!_a ,de 'l�,érl'Q S. Paulo -. R;io�ijfgraIj.pl" �09"
metros sobre niyel, . possuir!dó luz eletrica, agua:"ellcanád� "e

.'

..,- .
, .

estradas ;dé automoveJ, com clima saluberrimo. _.,�,,' ""
. ',', Vende·se. rim:;' má't9á �-F.·',

O:SalOatorio encontli-se instalado com aparelhos�'mo.' '-Ess�nfelder, ,�m, otimo' eS_tademos' de Raj� ·x' Henoao�.. Ondas_Curtas e Laboratorio
pata ex�meB de' e�ca�rR!;���fs, sa.ngue, ele. do de cOfl,servação; ·V-er-:. e'

i
" Seção separada, pára, convalescentes de doenças graves, tratar""çonl' O ·SeU

....

�pt'op'riefa:As ,ternperatílra!l� ,e�tremas de i 'es�a�o (tostoper�tiv�," in,..wfúlismo cronia!i>;l(�l,udªr.ia), esgota, •
c' rio, á 'praça Getulio Vargas,'. ·oD.·.tem.".fQ�am_:...Al.;�:xl�a 2t·5 e .mi-', " .

t· t'
,

.

22 P"e'ço de ocasl'a-15'5 a' . mçn,p,. � Q!_.; ';". , i
r ' ,

1.1. ,
• ',',

. '. O�,

:��e á�' ��tlbt�a l�!.ÓOreh�::��a·1 ���!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!��=�����!!!!!!!���·!!��e;�;.�'�"':..��!;!!r�;�!!it<�']�!!!,;����;&��(t.r�i�5�:�'�·!'��f���': ' .. 4<v.

PllOPRIETA,BIO
'

.

f!rograma diurno

.De 6.15 ás 17.30 horas

Programa nôturnG

De 17.30 ã!! 23.00 hora.s

----------�------------- i

O:TEMPO I

HlZna Robleào
Einilinhd'
releste Aiàa
Huno Ptolam)
moura àe Uliveira
Hcbor. Dias

. _. Orquestra õe Dàtisas
,

RaOamés .e 1911 5tar!il
Regional õ:z D.:mte 5antoro
ECluarào t=>atam� e sua Tlpica ['arrle.,t 1:!5
Romeu Shipsman com a OrqUlZs!ra 011'

['oncertos

j

,; f'lbertura com VOZES NOVAS, elemlntEl9.
estreiantes no [1aàio.

D.partalDe....to de Aé
"

'rooaode.'· �ivfl
.

!
BoletIm diario" da Esta- i
ção' . Aéro�cl:imatolólica. I
pre;iilõ

•. ·. es p.ará �.
;

pe�ioQG' daslf1>8 hora.s d�' ônte� ás 18 boras
ue hoje:' '.

,. ,

.

I. ,<.'
•

", �

-DIRETO"

R's horas certas. 'ornais falaõos com no'
ficias em primeira mão, fornrc!Oa'll
pela A tiOITE, sob',o Ilotroclnl n'

���5S�.tg�J��b�T�tiQ f:;OAI

R's Zl.30 � rAt:icAo Da Dlf'j _.'EscrltOl
e interpl,'etaClo por Lamarfinr Babo ..

uma oferta àa casa 'àe làuças' ".()l
DRAGÃO,'

,

::,
A'� ZZ,OD - TEATRO EM CASA

}'� ,

SpellRer Õtz stuCllo: relso 6uiri,ar5és
e Ç�çilia 6onçQluei5.

��

.- .....

.Q'RLAN_PO . SIL,Vl\.' ALMIRANTE, LoiIT;t.
I'�ANCA,. MUIULO CALDAS, -lI!RNANI; ;;J'>:I!:

BARROS, BOB. �Y;"'��SE ��>.'-

,

'

IRMÃOS"'iÃPAJO'$. "
�. ,

:,' ._�

4

''_
o" ; .: ",.;. �

'.� .-.:-.; • ,_ ��
R's Zl,35,� mAR�m�fl5 . D�: guz·rJi·

Ttf:) ti '
_ _Os cortlpon'e ntes ao ,emboi"

xm)a:QIitisl.lc'l, que a mimar repuP',!i"
c.a 1):0 ;A_.nTrzrtCa;,n09 enülcu, ,90b,. O'

patrocínIo .de ATf;{I.H�O!'i�, fZ:"énll
ccu)rziâ com à Rpl')lo Ipéiriizmtl··�. �a[r
Clio 10r-nal ao ·arà·&il�" ,.�;. r' ',';

VENTO�..,.._Do 9uadrante sul,;fr-ésGos.
r

�" .. ,�
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETA,A1939 .

" FI,orianopolis

Casa "A
-----�

Artigos' de inverno para homens,' senhoras e crianças, maior' e mais va- I'

,
" rlado sortimento, na Câs'a', "A CAPITAL"

,

'--,

fr � 2) III � ,
.

'

-: '

M.trizl"Rua.· Conselheiro!lMafra n, 8 Fil,iall Rue T�ajano, n."',

PITaL"··

I,
li
�

. 'iWtDltj��"r�J2,. 1$4.', &,*: ���"

Vi açã O Uru ,., !� li Electr�. i
SEGURANÇA -- RAPIDEZ ���IIJ� a I' Vitor -�l��eiedo I Serraria 'São Joã<,' :

Dírigido pelo soeio JOSE' �IAXIMO- I
," .._._._--

.

---' ;
TRE���O��A��J2J���E��g�IfNO����AS I tala�:�a�:gi��e edefo;::I��;:ri�::�, .

no 'd'istríto do' Estr'e'tto :1'
Falando por, Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Coc�I, Venda do O)�js var�a�n sorti-

: Entrega-se á domicilio, lenha, serrada,
'

. .€m i
Urussanga, Orleans, S, Ludgero.Braço do N�rte e Cepivarí I ,,�T1�nlo J� j�ale!lal elétrico, pó', metros. Bem sêca e de otima qualidade. i

DUAS VIAGENS SEMAN ô"IS em combinação com as I! ços moolcos.. .
A .

S�I.Dli�hsa.,s dde F°[llibus Ar,aranl;uá-Porto Alegre
b ,lo!lallt1qCuuembe"lfe Ide in-taleções eir

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO, ';1,:
""

'"
"" e orianopo is ás terças-feiras e sa ado! '

,',
r VI :y�. , ,

"

,

,"

ás 5 horas da manhã I. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 19' ..

SAI'DAS de Araranguá ás �uiotas�feiras e domingos. I, I
'FI6rienopolis " Pérola --Resta·uran-t,.e·.:":ás.5 hora" da manhã N. < 39 , ,

' P.;

�u��t��.fle�r:sort� A�:���o�he�a c: Af���angutor�� r., Bó�nl negGCi;i�,!
,

A egre aos domingos e quartas- eiras V IV '(' h 't.AGENTES-Araranguá: B rnardino Maximo- Forqu'- ende .. se"
íagr.l,lc.a c a

'V .. eMa ·ao lado
lhmha: GabClel HalOS -_ Crescrurns: Ado Fataco Filbo- I I' F A

.

, a
.

sação g,ranormca, com
,

Cocal: Zeferino BUflgO & lrmãos-c-Urussanga: rOsano;

I
f I d

'
'

O
.

. "mo, con ortave e gran e casa. iamiani"& Cia •. -Odeam; Írruãos Pizzolatti--Braço do de residencie, belo pomar, jar-
•

.

N"rte: Alexandre Sndrini ,/in; e inúmeras benteitcris s. Dijõ- • :
AGENTE EM FLORIANOPOUS õe de g ande extensão de ter-'

�João Neves I �t, ���alcl���. agriccles cU.di:Vi-,
.

Rua Trajano, 2-Fone, 1655 T t
.

• V J �T 'S ....
ra ar na '.',

'...

I'
DOTELDOS �:o��;et:�!_��r����;àr��h�:��em_t1lr�:aBgn�__

1

�l. 5�UP, TPAjL\NO N. �J!� �r�ça__!.5 �,��.=�.���em�ro n
....)_�',;

- -,...,� '. F'W.'ili· _II .

"",..._��',!\'l'j:��.��'�I':,.,;"��"�ip??,,. z _. -�. ; "

..2&&aP !!!!l!!!! _d;·&- * e'FtC __ .I� _�� ;'�"i��,������, > �

GR-A N D E HO-Y-E-LM O D E R N o-II I :M EX 'DO. Ai.''I .
.

Matriz

DEI='OSITJ:i:",RICBS EM SiTA ..

MO,' __ CK:
FLORIANOPOLIS

'�16�tado acaprlcho, com um corpe de emj)rega\los .

h: billtados a atender todas as exlgcnclas de sua�;'
seleta, freguezta, Perola-Restaurante mantem, .' -.

'um sêrviço de chá, dôces,' bebidas', bom-
.

bons, choco.ate, gelados, e frutas.

,1•• / \" �

Madeiras em Geral r
,; ,

o restaurante" manterá uma carta v,ariadâ�para
,

todos paladares. ' ,."

Limpeza, prontidão e gentileza, 'em' atender' sua
distinta freguezla.

SALi\S De: AMOSTRAS ÀSSEIO E PRONTIDÃO

� ".

PRÚPh'lETARlO

João 'Kuhn
CAIXA POSTAL, 82 ENDERECO TELEGRAFIGO:

Gra�dhotel 'r"}. r-
, �. �, .1

Em prédio proprio, de quatro andares," e inte.ramente novo, dispõe de nóas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. Iarnilias, com luz .agua corrente'

em todos os quartos
, Tratameuto de primeira

.

ordem
Diarias: IO,OOO�12$000-14,OOO e 16"000

-:;,'
... '

-, ....

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te T elegraíos

rABf ICA: Rio Negro_'. Paraná-RUA PARANA' ._ Caixa postal, �l'
'End. �'eleg. e,LAMINAX»

�

"E�cr'I1{)RiO GER�Á{' Curitib� � :paranã .; RUÀ 15 DE, NOVEMBRO, 608
..

.

."' -Salas:401-::-:·8. -. Caixa Postal, 343-Telefon�, ,255.6. '.

En.í. Tc'eg. «LAMINAX» - Cad. A. B. C. 6.a Edtç. e Privaje
, EXP\ tcTAOÚRI?S DE MADEIRA BRUTA E B'ENEFIC!AD�� PARA 1\

,

AlJl..iiA!\'HA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SULt"ETC. (.

8anhos quentes e frios .a qualquer hora'

Laguna Santa Catarina

REPRESENTANTES E

CARL-OS
B'u in

BOSCH

CAT;JifJr�RIN.
� ···A·"".·�

"'_'.".'.":'

'; ", ..:,,'

s
Vela. e �agn,

'\ .-

,;.. <. .

••. • . ._1., lI:.tr.t.. ..••6. ti

••_Ih... ti. •..11..11. FIliais 81":
-. _",

- ..... - li••••••••••1•••••••••".afJIee

11__1 11111. .6. OG...DIII. ã ..t..-•• {R,. ..fI.)
hlllllllfenaa du..�IItf',1"."

•

.,.nd..... lod_
,
.......

••••• II" ••••

••••

Blumenau, ,C,"'uze·lro, ,da';.Su'I,.:�,
Jain_ile, L.ges,:·"�.II;u'''a, São

.'

:7,/�Ii��
.

_ ",;
.

..<�\: ,;,::�,;,) ,;.:�' ')1;::
..

,

'

"
"

'.�
'

.

FranCisca d·. 'Sul :;:,
. _"

'.l:;
.:,.

",
..

'.

,',t.·. . •...

f,: �.
;f

., ,
.

" .. t"

MOSTRUARIO

Tubarão

-_,.'. .: \,' .

'? -'/_ .' '--.v' ,'.� '!: -

-.

De ....m. Mundl'"

•

'

r I
.

-' -

. -

..

�'
,'" �/ I

',_ ',..__,;;. li
-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•
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._ ·'Iof

F1�rian�oli�_:_ 19�· 9 ==: =. -\
.. --..4

.

SAZ-ETA'

A Z E T A INDiCA
1° m...st

'-II'Marcenafi,a
.

Lus,". .

: ... _j�ile;ira -de José ,Crav� 1'1
..----

. ,"DOl AR SCHWARZ'
_

.
. MO�:r�it::��}l� :,n;�� :e�l::, dr:Se:eõr:�O$���ços '-I I I u m i n a ç ã o M o d e r n a.

II SALA 'DE -JANTAR COM 9 PECAS: 650$000 -

EnderBç', -; <. ,eg'r3(cu: ,'i.. (")0 LA'R MOVEIS BARATOS só na Luso Brasileira
.. \� Có x. Postal 32 á Ru,� �!1!danb� Marinho 22

.

.

A lnsaladora de Flcrlancpolis. com' esp-c ali-
S .. FR:\N�I�CO DO S(JL - S ..CATARINA d dI.' em àrtigofj eletucos lustres, plafoniercs 'o que.

,AGENTE O.�S SEÇ3UIN rES elAS:

D {PEITO
h i C' ma S moderno.

CompanhIa Salinas Periillls-H.O. ORES DO DENTE r X('\ i.t.. instalações de luz e força de acordo
'Pri;�g Torres &: Cia. LtJa.--Rio. � OUVIDO '

co n O re u'arn 010 ex:g do pela Dire'oria de' !lu-
r-.'a�egação Brasileira Ltda. - q:c-., KaUMATI5MO '

m ç.l \.
.

:"\)1'\1' g.<)â) Cabolrien-e l.fda. -- Cl.bo Frio. �I!UAAL4IA \'1 rck Ii::; :', íarnad-s medidores marra. Si> mens.,

Vdoderbrand & Ci<1. -, SgO'Gs. D,CiOLPES.Po.rttADAS IiGuIl Trajano u· J I Fooe-I.674
.VI \,�rr,.NS DIRE1_AS PARA O,�P�»)f!_n.· ')(0)" ,11 :'D":

..

� fDA5 RECENTE:;,
N.; 133 P.)

. J;\ NEI '�O Navegeçao
.

entre BU""AI\ ::.1 � (I q"V I) '. mr PJ:CAI:)A�,O� 1_�!)tTO�
SANT05, ANGRA DOS REIS e KIO.DE J<\ \!tJ ,U. �:31

�

• -----!i&lr.1I....,!jil�IiIi!l!i.-.I'.B!,��-,�iZ�.1-__ãiiR�$&'IIo!.i.e' !dRIIi!iliB.-a.II1IIIIIIBI!S'1I'direllmente� sem transbor do,
.

-=

H'Tem Eempre fiv;apores:erJId· florto, cÊ'M���'Q'ÜE d
a·f ft08'iJiIIl A'" I'� . F A ��'>.�.CEEncarrega·se de classi ca,ç.ão, me ição e I. ,

e :t.·,��,i, � I
"

t�das 85 especies de madeiras serradas, bemficladas e em toros; .

---.;__---,------

elc.; cereais e merca�Jrtas em- geral.. para qualquer porto do �

norte ou do sul d,., País, b-m co:no para (I Ext r.or.

Recebe cargas de importaçãr',dO País ou do Exterior,
.

para desembaraço e redespacho para' as praças
, do inferior. .

ESVI,C DAE. DE'FEHRO�A'(MALE� .PRS)"lRIO
S

. r: j Raplfo=-Preços .v'lOG1COS.
crV,l.ço UarantH o e '

'0'

A(1Rf I". fMiFi+Sãi���''''-;'::?-.. ::"'-f"'�-f"""',\::_�'7t��,

. i,�.. 1<'$ lIF{Il SI •

"'; V'A ,.,.;, ••.: _. '" 'I
'\S;!gJ«Il'$c; ��. f:'

A'"� �f;iij"TR '

...

tum

. Correio aereo ��. America do Sul-França
o •

FECHAMENTOS DAS f\/iAL�f�S:
o

Para N t. EUROPA, AF.RIC",ASIA,OCEi\NIA,o or e. cada SAB�DO, ás 11 horas nos Correios.

Para O Sul• ITRUGU1i.I, AIlGi':NTmNA� ("DILI�� BUI.JI
II VIA,' PERU', cada TER�A-FEIRA, ás 11

horas nos Correio� •:NevesMadeiraDr. Joaquim
���

l\lIEDICO--OCULISTA
ti Formarlo pela Faculdade de. Medicina da Uníver,

..
; 'sidade de do Rio. de Janeiro

.
'

Brasil",Eu!·opa e�i1 2 d�as

AGENTES:
Riggenbach & Ci a,
C()'nse'heiro Mafo

"A Gazeta�'
Lida.
35

Ernesto
Rua

Tratamento clinico" e círurgico de todas as rr oles-
,

'.
\. '. tias do; olhos

CU�30 de aperfeiçoamento na especialidade, tom o dr. Pau'
koFilho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

. -da Fundação Gaff[ée-Guinle do Rio d� Janeiro "

I

tmplcta aparelhagem para a sua especialidade
'Eletrecidade Médica, Clinica Gera!
Consultas diariamente das '1'5 ás 18

.

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob, rélefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 51 Telef. 1621

«A Gazeta» encontra-se'
� á venda . no «Salão Pro·
gresso» '

, '!�
."-a: _--.��:-.:; J

<

Telefone: 1626

_
',5#·;' kF i'$L�Ii&;gh-zmr#;;c7�":=--:"':�O "M;�'C'�'�'","'- '.�'�-"="�';'�;;;;;;;-�-:--:'�=:=;;-:"""""""''"'.'''''';;=-

Eletrtco
,

,

.1

I,
"

".

iA
I.; ., IN�' .

I' PARA INSTALAÇOE,S DE LUZ, FôRÇA E AN°

_iiiiiiiiãii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""íõiiioiillíi.r TENftS DE RADIO,'CONSERTOS E AUMEN·
. lOS PROCUREM

�Iaruo G. Gall�tti 1.1 j:, EL_ETRICA
Ad gadO I' I TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' Vt��,rDA POli'VO .

I I PREÇOS SEM COrv1PETlDORES N·\ PRAÇA.
MEDICO. , RtJ� FE���:ra:�HMIDT, I I MATERU\!S' ELETRICbS,' LU�TRE.S E ABAT-

DOENÇAS DE SENrlO:,
'

Tel• .:.....1468. ]OURS ELEGANTES E MODERNOS
RAS-PABTOS : " ' .. , I 'NOVIQ_�DES.! VISITC�_ A Ele'tr'l·caOperações

"

\�
, Rua Joao Pinto n. 14 •

.

','.
.

• '.... ,

I
'. �,ACABA DE RECl:.BER UM FINlSSIMO SORTI-

CohsuItoriO('�tJa "',V,i(or .. :- ' ,

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
Meiretell 26 • .. ·Dr. Pedra de Moura Ferro 'JADE NO RAMO:-AR rIGO GARANTIDO

, /l 's 10,30 e das ".2\ a� 4.h�. f Venda é instalação de contador de luz e força. por"Adv�g,!d� I . preços modicos só na Casa' A ELE'TRICA
-

Rcsidencía: R'J:a'Visr"onde '

.("

.

"

��"�i�lM�ê�'�3,·.�ilií�3�···�·'''�j.$01.II?I�"�P'�:I'·,!<I���'E�"�"�"�'.��'�"'�"'�\���... .; .' .Rua Trajano, n; 'l-sobrafo l II' _u, ,�:�� III!!!!!'!''' �.I , ;;;gl ,�.��__

�:::�?i� J:�r - r T.rép�ôÍ1é!l' ,j�4R >

• Dr. Carnará , Di Aderbat FI. I
Martins 'da Silva

Advogado
P. 15 de Novem� ro, 3 sob.

Fones 1631 e J 290

(urso de Maq�inas e Pilotag em
r

PRFPA:RAM�S:� ALUNO� PARA EXAMES A 30. MA. t
QUINISTAS... PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-,

RISTAS E; A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' ,

MECANICA MARITIMA.

.,SADÓS DEVERÃO DIRIGIR-SE· AO SR.
7ULAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
fLORIANOPOLiS

Dr. Augusto'
as, Paula

C I
Produtos de ótlme.sQualidades
Refrigerado'res NORGE

Radias PH i.r a
D i s td b u d O f u o l d ;, t- ;.., t � Q"'.' •

. ' ...�.: Sí=�v�� �....,fl!'·

JOSE' D,Al.)X
RUA C,), SELHEIRO MAFRA 10 - FLORIANOP lLlS

Clinlca em

g@ralIfânco do Brasil
.. Medico especialist.:l em

Molestias do Estomago,
Intr�ti!1I)",Fígado e

.. Recto '

,CUBA RADICAL DAS
HEMORnHOIDAS E VA-

,
I fuzis �ÊM' OPERAÇÃO

I j
, E SElYl DOR

,

CONStJLTAS:
A' Rua Trajano n. ,. ,

. Diariamente das 17 ·�����-hs.
.

'Dr. pêd'ro de Mõu��;Ferro
Advogado'

.

" Rua Trajano 1. (sob.)

IAccacio Mo-I

Capital
..

.' 10G.000.:000$000
"Futldo d�; raaerva . 259.746:100$000

EXf;CUTÀ "tODA� AS, OPERAÇOES BAN�ARIAS
AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO (f) 'PAIZ
AGENCIA LOCAL "

"

,RUA TRAJAN<:l, N@ ;la,:'�
. - - ..

,

Distinção e Be'eza
Econornia

nos Trabalhos do

Conforto,
Com

Só
A.oha. em conta corrente, os segúintes juros:

� Dep. cQm JUrJs(COiVlE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
,

Rtp. ·ttPíífados (limit� de� 50:000$),. .' � 3% al�
,,)' Dep. po�larts (idem de 10:000$).- , 4% ala

Dep. de �lviso prévio (de qu�isquer quailtias� com' retiradas tam-'
bem de qt{aisquer Importanda$).

.

com a:viso prévio' de 30 11ias
idem de 60 dias

. idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por, 12 mêses
Com renda mensal

. Consultoria Técnico de
IVO A. CAUDURO PICCOl.1

Enge�,heiro Civil

Prqfissionais habilitados pára todo'
.

os rarnos d� engenharie'
Administração. construçã9' e reforma de

pagamen1�� em prestações

ProJét'=c_),�·:�m. geral
.

Escritorio central: ' Rua. 7 de 'Seterobro, 47
Po rto Uni ã o'

•

re I ra tem:seu escrip-

torio. de advogacia á rua

Vis�onde" de Ouro Preto

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses 4% a. a.

I por 12 mêses ,'. 5% c

Su;eito. ao sêlo proporcionál.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14.ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLlTE
_._.�.)

TELEFONE 114

n. 70. - PhOl1P' '1277.- .'

[Caixl,postaI, 110. _I
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�, Plorianopolis, 2.8--:,4�1939
--------------------�------------------------�-----

I'�e_"'_tura Munic�p�1
.

de
.

(;ontiDDa�ão da 3a. pagina executou diversas obras das quais pós's� desta.êa;: -a substituição

f�,
� - ��

:,- por canos de cimento dos antigos boeiros para escoamento das
Ternos, ainda, um cemiterio d� propriedade ela lrmanda ag!las pluviais; a padronização dG3' pass-io-ç .

os melhoramemes do .�������������������������I
e de Santo Antonio, situado dentro da cidade, ao-lado da Ma- pr��io municipal onde funciona o «Ginasio Llgunellse»; (JS re- Hoje 'já prod'uzir-n,os
iz, _puja' remoção para o local mais apropriado S� impõe, já ten paros e limpeza da.s vias públicas da sí de' e dl'S distritos; a cons - ! Ch

.
,

C,'a Prefeitura para tal fim entrado em entendimento com are: ,trução de um pequeno trecho de, estrac'a da. sé'e do ex-distrito f a ampanha lassica
rida Irmandade. Esta não pretende dificultar a fldmini6tração di- 'de' Vila Nova até a estrada que liga' lmb.tuba á rodovia para " 'M ·.·I":C'...,h .11·e·

.. ·

lon "reta do Municisio, que já está assentada, mas deve ser indenizada Florianopolis,; a canelizeçêo de alu, pr ra [omecimento aos navios;'
com uma área de terra junto 80 atual cemiterio público, que' pa��, .� alMgameoto da rua Come heiro Lar ejo no. trecho conhecido
ur'à a

.

ser o cemiterio da Irmandade, com carater secular e admi- pela denominação ele «Pedreira»; '1 estrada para a pedreira do

nistraçãc
.

municipal» Sebr� a melhor maneIra de' regular êsse .caso morro da Independencia, de onde estão send� tirados os paralepi
do cémitesio da Irmandade de Santo Antonio, dentro dãs' normas pedos, meios-fios e cordões pra .o calçamento, etc.

oustitucioneis vigentes e ligislação estadual � municipal sobre a
.

'

• átéria, espero que e Departâml"nto de Admiaistração Municipal . Visita do sr. Ministro da Viação
mlttí seu parecer, para melhor solução, ,

.

• ..!�__iliiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i_iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iilíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ 1
Em 22 de outubro de i 938, Lagufl,a foi lJi�tinguida cem'

'Agencia .da Capitania e AereportCL a visita cio exmo. sr; General Mendonça Uma, MinIstre da Via- .

.
'

,
1 ..

ção e . Obras Públicas.
.

I ) Cences�ão de terrenos
.

São duas obras que o Geverno Federal está �enstruindo Acompanhado .do exrno. H. dr. Ivo d'AquillJ. Secretário',; 2)Jures decapitais
ciü� e sobre as quaie d�yó dizer algumas palavras, de Estado do Interior ! Jmtiça, do sr, in?ust�ial Henrique Lage, I >3)'Rendas diversas

.

Ambas são devidas a/�s. ilust�es oflciais. da �os�a gloriosa I
e de ilustre' comitlva, o. s�. Mi:li:L� foi. fe"ti\'amente rec:pcienade I"

rmad!1 srs. Comandantes Cmtlano Aranha, Epammondas San-.' na gare da nTeresa Cri-tina", compatecel'id.:i' altas autoridades 10-, IV-Receita de se ..viç:os/muniçipais
os e Alvaro Cabo,' respectivamente, Capitão dos Pertos de , Es-: cais, escolas, representantes do comercio, indú-trie e grande massa I ..

. .:

ado, COlnl'lncante da Bllse de Aviação Naval e Capitão do Porto i popular. '

" ".
:

. 'I 1) Taxa de praticagem
'e São Francisco. estando este ultimo adminietrando as obras da i Depois do lanche que lhe foi' oferecido rios salões do 2) Taxa de tonelagem.
Agencia du Capitania. Quândo aos serviços do Aeroporto estão :Clube «Ccngres3e Lagunense», Si t xcie , visitou as obras da bu-' 3) Taxa de ocupação 06 cáis
scb dirf'çlio do dr. Augusto Faria Souto, Eogenheirechefe da 9a.·ra, a cargo da Cia. «Cobr1:sil», de onde se retirou levando 6ti-' 4) Taxa de custeie laoeratorio

Hegii\o do D(�padarnento de Aeronautica CIvIl. ma impressão, seguindo logo após f ara L. hiluba. I 5) Taxa de ilúminação peblice

'I
!

t· 6) Taxa de melhoremêntcs
Ave-:'lida ,"Getulio Vargas" Centenario· da R·apublica J,�liana 7) :Taxa de remoção' do J;x.)

8) Penas d'agua
9) Ligação e repar os encana-

mentes .0-

10) T(lxa ,sobr� pipas d'agua

DISTRIBUIDORES: S. T. ATHERÍNO &: IRMÃO
FLORI \NOPOLlS

Para ligação da praça Polido;,\) Santiago com c, arrabal- FOlam constituídas eu 1938 dillet�às' comis.ões para tra-

de do Mal Grosso, que atualmente é [eita por uma estrada dlfi· tarem da realização das lestas com mcrativas do l: centenario da
c·ien�e. p�<?ielej a construção duma avenida que recebe.rá o:,; no.mel pr�clamação ?8 república ne�ta. ci,Jid:, d<cno�5:illida. enlão cidade
do·exmo. sr. PrtsH.Jente GetulIO Vargas. Es'a avemda servirá, Juliana, depoIs da ocuplção ptlas forç<u rarrcupllhas, em 22 de
. U 'lmente,' ao Aercperto em comtrução e sera ini.:iada logo que Julho de 1939. '. ',. >

•

trabalhos do" me�mo penn-itam.
'

ASEumindo a presidencia da Comi,,· ã ' ',renlral, da '1Uoll foi
.

V. Excia. aclamado Pcesi,dente de Honra, !r;,lei de. que fossem er-
.

Vila OP!�aria e Sédes Institutos ganizades os projetos das rest��.
. c

E' de lamentaI-_e, pOlém,' que nà(; h(\��y.es5e perfeita uni-
P�les decletos-Jeis municipais ns. 9, 10 e 21, os dois dade de vi5tas entre os compo�ente�, cl rSS, � d,s demais cQmis!ões,

primeiros ,de 3 oe março de 1938 e o ú)t:mo de, I 1 d� Olltu- notando-se até, da parte de algu" lIlémLr,,;', �b}oluto,'?9('sinlnesse
bro de 1938, foram deados pela Prefeitura terreó'os ao InstitutO' por por tão imp\ntante assuot).

_

Ape8ar das ,,�.,-ftti.:'dàdés encon- VALDEMAR BELACUARD -X,
de Aposentadorias e Pensõ.::s dos Empregados (II)' Transportes e tradas, �lO entanto, acho qu� na·l podemos 'dt)xllr passar' a glo- ,

.

'T ';,'
. I

d d d I I (d 9)' d f' I .I' .

.

'E
.' -) f' d' I

. eSGureuo .

Cargas, para construção a sé e e wa agencia oca
.

eco n. nesa ata sem esteJa a CCn�}ignafT't!ílte.' a.,: I re cllura ,,,vera '

a construção de uma __ «Vila Oper<:ria» (dec. n. 21) e ao Ins- tomar as iniciativâs para promover' todé\� 'as sde;�idades;
titulo de Aposentl!dorias e, Pemões dos Comerciá! io.s. tambem SôLre a cometn'uraçil.cf dq"'aiit;ntHi'-;rpr�t'e'nd� 'Úãlâr cem, . >, ;

"

.. ".
- \.,�i<:

.pará construção da egencía local (doc. n. 10)." .V. E.x.c.ia:.. e",.�o.m•.,. ,0., De.P8nUr;.eE.',tQ, Jog�' q4,":��
..��.'.,.i� p_o.ssi�.,.,.c.,t., '.' Q

..

_ U,a.d_";od,�Ql..0.'; n,s"tr,:,.•t,.,y.'.:,·.,:O".d.. '.,�:�'Relei i'ndt.-.e, éJO br'eve, de inicío, de ! odll.5 f�S)S constr�� . ..' -1 .-_ •.,.
•

"

!rões tenho recebido infoima)ões e d')rre5porideri'clãos��'-d�s "J)reç-ôJ;
�_ ... ,."

Conclusão �esp�s�:_ DO �no de 1"93'8
daqueles Institutos. , \

.
....

g "

Terminando o relat6_;;0 dd I1dmini,tr�çã':>, do 'Município' dé

'1 Laguna duríin�� o ano de 1938. jUl t:-:' ao ':í,;üe�te' uma' demons-.
.

tração da receita e despesa duo anlt! o mrsmo per'lodo. '

.

Devetr.05 ao Govêcn� .d? Estailo Il c_onstrução do. Rrimeir� arma-! . Julg� ter c�mpr'ido os clt. vnrf''S. do .mfu (:�rgo, � e:�{ro não
----.

Zem' do nesso porto, 100ciado e conclUIdo Pro 193� .. P_ara Inau�u- çlesmerecer ca �onfla�ça. com·qu� V ... ,Excl.a. !...n.e. dt'ól'li'gun\ .... , ...." ...".ú 1 E d Ad
• � ._

-

-
-

'., '"
.

- �carg
..

os a mlJ; Istraçao ."

ra[ o mesmo esteve nesta c'dade em 4 de janeirO' de 1939,'0 Laguna, '26. de Fevereiro d; 1939.' .'

.

,

sr. Diretor do Tesouro do Estado. Em pleno funcionamento. o

;a.rmaze.m está otimamente lecalizado�, constituind.o oo,I11S uma prov.a
,do interesse com que o glJvêrno de v. excia. atende ás necessida
des de Laguna.-

I" •

Fermerltação naturál nas

Sistema francês

11:726$400
$

4:476$200

.

:tO�293$2ÓÓ,
6:985$800, ,

2:654$100
'6:570$000
II :269$300
12:843$500
6:384$500

'

15:246$000

sazsooc
2:607$900 '.

'--'---

5:000$000
500$000,

2:500$000

.1 0:009$000
,

5:000$000
2:000$00.0'
2:600$000
10:000$000
13:000$CO(). '.'
j.:OOO�;QOfi··

�

12�Oob$o.qq .�,'
-

. �
-. -,4;,: \_?��' .

500$(}OO' ,

1 :200$060 r ;

S�ldo de' 1937
345:349$300 268:000$000 ...

".

3:537$960

348:578$260 _

.

. _.."

,�� ,", '!<'-�...'.

La'guna, 31 d�' janeiro:de 1939.
" ..

'

,/.� � �,�:'�'
.

VI�Tb
..

Giocond'O Tasso
Prefeito.

Tetal

\

Armazem do �orto TITULes Despesa . '. ,- Despesa;·
..

Efetl!a,da
.

Fixád'� '; ..

'Centinúa a Prefeitqra .a previdenciar para a cobrança da

divl�a ativa, procurando os �eios men')s violentos para arrecadar

'. s tributes etn atrazo. ,

O,rçada em 1 0�OQO$900 pua 1938,. a cebran�a 'atin?iu ,1) Impostl) de Iit:enças
, a .2�:977$000, faltando, ··porem. regularizar _!guDi debitas, Aftl- . 2) Imposto predial urbano.
J. não foi pes�ivel. mesmo, ao.; advogado encarregado pela Pie" , 3) Imposto de div.�rsões públi-
kbura da cebrança, per acumulo de seu; serviços,fazer. a pres- cas 8: 11 ó$400 '·10:000$000 UI . Despesas Serviços

,

tr.ç�o de contas para co"t:nuaçãh dos processos execuliV}!. !' 4) Imposto s( industei'as e pro' .

Muni Ip Is
.

' .

Para CJ ano df r�J39,! a cobrança da divida foi orçada fissões 101 :0,2'5$800 85000$000 .

c a", .,;

ta.�em emlnlsOp:OeoçOã$oOOdOe' livros e documentos f :� f=:::::,
de ato. mumo C��ó:�2, '�;���8g� i�. t�:���: �: ,::,bUçlO d..

14:449$900

l
'

7) Dizimo do pescado -6:000$OÓO,;:;�:�;::;'íOJ}D$OOO .

ruas adJacentes"80 c.á��; , . .

1-:639$000 2:000$Qtié
,

d 2.·4·00$'ÓÓÔ-··
.

·'�2:400cll!OÓ(\.. 3) Despesa� lab,ór_a!.çnc)' ·an.al&ses 4:762$200 5:40q$P.,.,QU .'
P'e'r de·tA.rm· l'llarão ,do s� •.. DI'retDr Geral do LJepartame.n.to' . 6). Im,posto' sl.g,ado a.bati 0. � (V J c:J d '

'. :J � "

4()0$000
'

,300$Q.OO
.•..

·

·

a".tra�.d.cu.. u.a.·.If!l P.;,.,{.�I..,.m:.�. t.o 00 ,��.!thO e:-

-4-
..5"3.9$700 '5' :OO,i�':O'·A..;.·.O;..

;
-

�e' Adminislràçâoc'Mu'fliéi:pal·,.�tdi procedida a inspecção dos 'liv{os '-- <J)' Multas "pór-mÍJaçõ'es'-' ,�

.'

.

.• .�. eu '.

.
I;;}-/p v'

de: e�,:rituração e documentos dbsta Prefeitura: relativ,!s aos'�nos· de 10)- Multas ,,'p:>r m9ra. de paga-.
2:563$900 ···.1 :OOO$QºO� -ê��a' �d� 2'1: ��' indenizaçà� 80- ,I. , ..',1..9.37 e '193'8'. Para @s�eJim ést'ivéram aquI os srs_ MariO Ra- mentos

. .>1'�:;'1�;;�"�,�4�;:;o.sl la�ç�mento:'� ...
,

"''_'';;<r..:;:::''''
r ·,"�'-"'i:/?:-:,;, . .;

'tnos .� José Simão de Souzàf respetivamente, Sub"dir�t�r �a Con-
. • I I

•

d t I I
' .

Industrias _e p'rofl5Sõ�' :.:�,;.,�,:ó6.t>lr$OOQ· � ,:f2:66ÚjOC�.
;·t.!íbi.lidad.·.. ,e.' e In,spetor do referido Depac.tament",. �·'dlspos�IÇãO dos li-Receita patrlmon a e ln �s r a ,

".

-1, 'ry' '<f, '\'<;:"';;:;'7:.. ,:.;;';'''''>!',:',,}''';:�.';;:< .�.;;�
P f }' ..

,�.�:.: " '_,;':":'*';;;�':"'- ,:;.,' ,-:. '�. ..g4&:r182t.lil'(}"·�36::5;:447:i47�·'i!�llals coloqu�1 uma das sala! da ce ellura T toe.?S dS e,ement�s
I) Cobrança da divida a.tiva 28:977$000 o:' 1,0:0,00$0.00 .-::���' 'Sal!i� .. pa;à'i.·19j�' . _")) ,.

5r:65.07;).:!��Y,' ':�,;J ...',..:....�.�.!..,:,.
, �:;��;:i�;� :'dra d2'5m�e:�rm�jo 8:8S2,}unJ:ed� jaê�:;:a d: 1939',nfo�: 2) Renda dos ccmiterios 749$000 -' 5510$000 r:��'1: '. j/':-' : /(

--

'bo�1f1�t'i,0:��:JS; - ;�.
,.

'1
.'.

.

d D t
' I' v do o termo com- 3) Laudemios

.

" 4: 134$500 1:500$000 '.,
';'; � / Y

," •.• �.";;;[..�(:,, ,}.,. :;.
or ,aqlJr·es funcionários p epsrta::nen o a ra .'. '. .'

1:350$000 500$000:
.

< .:,,;••,:�,<,
..

j",,� ,j�. U

r.��:t;;t�� �:�:��t:, do qual s. ccnclu. a perf.,ta e.."dio

i� �ti;.�::;�.�. medida. f t1�g:ggg 1 �����t
. .

. L'8U".a, 31 de '1t�i����f�9,;": .
.

:;
. Outras Obras Municipais I

.

". '.' .� ""'.J' ;
j
,\lISTO .. <

•

;
., ". . III-Receita eventual \li·����t::!i�I!�J'.�JI���ft, Q.ocop.nredf�'t�··o"TassoiAlem d�s. já

- iDeDcionadas 'nestes relatoria, >

a P...-eleitura I 'Id

(rm) ·GIOCONDO TASSO
Prdei�.o I\�ullicipal

II - De'pesas Repro- "

dutlv,�$.: ,

da

1) Admini�tràçã� e fiscalizaçãO' 52:033$300
2) Divida passiva c';' 41.:533$050
;3) Educação popular' J2·:<157$500
4) Higiene e assistencia públi�a';' 6:315$700"

re� 5) �e:�e�t ..meDtoi' Admini�t,r.
.

.

.

. MUDlclpal .

'
'

...3: 500.$'000
6) D�spesas policiais e' judiciárias

'

'7:'340$0.00,'
7) Serviços gerais 30: 131$900

'

8)
.

Obras púhlicas 108:436$020
. 9) Auxilios dl.��rto� .

600$000
10) Pessoal inati.vo

'

. 7·�278$000.
11) Despesas .eveÍlt�ài$ .9.987$600

Quadro dem'onstrativo
ceita' em' 1938

Forum da Laguna

Tambem representa melhoramento importante a remede'-
1açãe w�plet4 ordenada per v, excia. fôsse feita no edlficio "do

�f�,rum e cadeia pública desta cidade, e cújos trsbalhos t'l!tão s· r.

(:0 levados a efeito pelo consirutar sr. A. Bianchini. .

TITULOS.
Receita

arreoadadà
Receita
orçada

Divida Ativa

I - Receita ordinaria

i 3 :000$000
1) D

'
.

'

"

40:000$
...
aoo .2')

espesas pall'lm9n1a1S
Desp�sas industn�is'

19:581$500
45: ',03$000 4:370$44Q

" 16:448$300'

I .

.' ;�
-

_ '.. 1,:,.�,:'·

.. .

52:033$.300
4 1 :533${}��O
32:157$500
17:800$000

3-:500$000
7:4:10$000

30:340$ÓOO
108:436$020

, :'200$000
, 10:000$000
9:987$60P

.,
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Florianopolis,
-_.---���--�-�---� ----- ��--

M
-

I
.. '

'

,Tribunal de ceamento da defesa maxlmé

'. I t a.r, 111 G' R.. A.'", 'TI'Si.!! resultando como. resultou do

I : '

Apelação julgamento a condenação do

I n f a n t a r I a ,'., I'
'

acusado, e. tambem porque
I IJulgament.':)s

relativamente ao outro ape-

i d- B Quer receber bôa sur- ,

I
. lante não foi o seu advogado, PROGRAMAS DE HOJE:

CireulIser 4:ão - eerutam.,.tll3 I da u tlma
presa que lhe fará feliz e

' constitu'do nos autos as fls.
T1RO [) F GU ERR.l\ N. 40 lhe será de grande utilidade sessão 200, not.l'cado para con Odeoo, o lider dos

mreva a M. Dran- - tra.Iar O libélo no prazo es-r cinemas
FLORIANOPOLIS dão. Apelação cível n. 1.9491tlbdecido na parte final do

Caixa Postal, 1476 i de. L.ages, ap�lame d. Maria I art. 25 da lei do [uri. A's7,,30 horas:
R o. de Janeiro, ' i Crtsh�a Corre� � apelado O í � D�cret(_.Lei 167 de 5 Em 'última exíbiçã�:Sêlo para resposta, dr. JUIZ de Direito. Relator I de janeiro de 19�8 fulmina

'__� : o .sr, des �ENRIQUE r...·O"l- de r.ulo o processo onde as Alice Faye _' Marjorie Weavtr
. I TE.S e revisores os srs, dcs. formal dades assecuratórias -Joan Ddvis-Tony Mllrtin-

�,Uma assinatura mensal GUlI�erme Abry e Tavares do direito de deí.sa são pos Jimmy Dúrant e Oregory Rataff
,

I Sobnnh? . tergadas e ou descumpridas. na melodiosa comedia musical
de � GAZETA, custa,. O Tnbunal deu provímen-] Apelação crime n. 6.127 FOX

.

5$000:_:" to á apelação, para refor! de Concórdia. apelante Te- 3
.

btdapenas
, mar a sentença apelada. n za Brurn de Camargo e moças sa I as

"_'_.____ .
O curador se houve irregu-I apelada a [ust.ça. Relator o

r

Preço: 1$500.
i larmente no desempenho de sr.:ues. GUILHERME ABRY Galeria-$600.

Pensão
'

Suissa .seu cargo. ' e revisores os srs. des. Ta- _-- .

I Apelação crime n. 6.143 vares Sobrinho e Medeiros I �INES �OROAD08
Rua Esteves Junior n.135 I de Concórdia, apelante a Filho.

Telefone: 742 dU5tiç� � apelado o dr. Juiz
I

O Tribunal d u provimen- Rex, às 7,30 horas:
� de Direito. Relator o sr. des'l to á apelação, para absolver!C· . ti F� ; GUILHERME ABRY e re- a apelante da pena que lhe! at,lva e .ca vante com. red

J A V A Aluga-se quartos para d T Astaire e Joan F t n
, casal e solteiros, visor.es o.s srs,_ �s. av�r .. s I foi imposta de 3 anos de prl-] 00 �l e.

Sob In.h? t! Me�e.lros FII�o Sã8 celular, grau minimo das I Preço:-l$500.
Avisa a: sua distinta freguesia que dispõe de otlrna N. 143 5v-l

t DeCldluho. 1 rJbtUn�1 nao penasCºo § único doart. 298,
sorveteria. estando habilitado a servir os mais es- or�ar con ecimen o

.

ua �pe· da c ns ilidação das Leis �\ Imperlal.jo 7,3::> horas:

plenredos picolés, s .rvetes beijos frios etc. � _iiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� lação, por ser parte ilegltirna Penais. S
_

I� ---------IIIII!.... quem a interpoz. Agravo n. 1.057 de São
arte nao se compra - com

;=;!.�,'�M�.�t?��M!;,4,;;;i\i!'?�.,�2�;;�i,�;,=;,.. ,�:�":.-,�fR�..4f��
..

.,e�:k�iW#;..�,�fi�N�fi�#4�,,�w�"�J,���IH Necrocio ,.4e' Apel�ção ci�ei n. 1.920 Jose. agravantes H. Fett &:
Helen Mack e Onslow Ste·

.,
.,."

de Floriancpolis, apelante a fc�a .. e agravado o Juizo de
vens.

ocaslao Fazenda do Estado e ape I Direito da Comarca. Relator Preço: 1$,,00
lados d. Ema Gielow Strelow "o sr. dcs, GUILHERME
e, outros. Relator o. sr. des, I ABRY.

Vendem-se no. Estreito, �AVARESSOBRINHO e. re.' Foi negado provimentoao. .

__(João Pessoa) duas boas visores os srs, des. Medeiros' agravo, para confirmar a VE.� CdE SE
casas edificadas em 26 me Filho • �ilvel'ra Nunes I t d ri. • por motivo e viagem, artigos

. '. ,,," .. s. sen ença agrava a que Il: lU- d (I I)tros de terreno em frente á F0i dado provimento á 'do V. id di.: casa ouças, pane as.etc. ,

estrada geral (rua 7 de Se- apelação para anular o pro-
1 O I:��: enci AObs ss sr�i'f ��'l mobilias, mesas, estantes, gllarda�

tembro) com fundos para.' O· cesso ab'-I'nl'tl'o' por não t"r
I

1
UI _rme

k
J Y, HP �e (1

i roupas elc. e I PianO.,{fabrí.
, "rompows y e ennquC' I

.

- r
.

'I) I Imar, sendo toda a area. do ,sido citado o litbconsorte. ! Fontes ,I c;)�ao p�r� c lma tropl�a �t a·

terreno amurada e em otlJUO, Apelação. crime n. 6.125;' I delra el,et�lca e 1 ve[ltJ{ad�� .tB'D'
local.. :, >;-" ,.de ArÇiranguá, apelantes Se-

I

bem elét�lco, por preços n.odlcos.
O motivo da: v,enda�: é rafim Clemente do, Nasci- i

Trata se na rua Padre Roma,
:- a�har-se O prop.rietar,io rési- .

�entQ e outro. e apelada a: _12_4_.__
RUA ,FREDERICO ROLA - em frente aol depósito do:! dll1do fóra do ESt2do. ,

'-. JúS,tiça. Relator o sr. des. ! ! C I..JA R-'-A'-U-T-H-,d8Moinho J� Joinvi!e, �squinà da rua Pedro Ivo. ,Ver e tratar, com AntOnIO Ar.FREDO TROMPOWSKY, \ r 1 �
.

, A. Lehmkuhl, no Estreito. e; revisores os srs. des. Cui.!
.

é o creme que revolucionou ()

N. 174 8v--) lherme Abry e Tavares So·: . mUI do velho, e, óra revoluciona a
,

brinho.. I I Ao erica do Sul.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiii__...., iiiiiiiiiii , .

O Tribunal aCOlhendo as: ! CHAR LAUTH

Companhia NaCional de Navega .. ���li�����e:nS���t�da�r����s;
\

.....,

.-. ::

;-:::+'_'_ "
so' desde o despach-o do dr. I

ça ..' C·Cstela ra',.

:� .. Juiz a quó, que ao receber'
Ue extinouirà as serdéls, pano-U

.

'. O libélo, deixou de nomeé!c' c

-

M
."

P t rI'"
'

J" defensor a um dos reo'?, !
.'

c avos e espinhas, El!m a minima

Movimento arJt.lmoR ar. o r orJ.n�. p.D,:I.,;co;n;�;it;ui:nd:o�_;��l;o;m:is;sã;o�c;e�r��������L���r����IO�O�\;i�;an���-���;a�c��J�d P .J C _. , limps ml'lc;jt e Frf'lIca:
S'erviços �

.

assage,ros e. (.J6 arg�(�s:. _.. ," ...
'

, ... .

.

I
Fretes de· c�rgueiro: . Vantagens do Fogareiro de Segurança i

!!!!!!I!!!!!����
...���,'

.
.

-, RE I, a Gaz de Oleo Crú (Diesel).)
,_. Para o Norte ,i Para o Suf

.

B A P I D O porque o �f.U calor � .ma,s int:nso do
.

que �e qualquer olltro tipo de l'
a

'

. i ''I n
.
"ü t" a.f-lWtW 'I fogarellÚ, permitindo coslOhar IDéUS rapidamente. '

,.

I EOONOMI�O porque não ha no mundo inteiro combtlstivel mais barato e com mais
I

O P.,âquete lTAPURA sairá a 29 do O Paquete ITAQUERA sairà a calorias do que o Oleo ':rú.
carrente' para: correcte para: � O M O D O porque funciona sem bomba, e a chama sef!) ruido, limpa e alui,

Parallaguà, Anto.nina. gradua-se como a do gaz.
Santos, Rio. de Janeiro.,· 1mbituba PR A T I C O· p"rque ilão necessita preaquecimento, nem tem possibilidade de entu.

Vitória, Bafa, Maceiá, Rio Grande pimento.
Recife e CabeJelo Pelotas e D IGI ENI� O porque não produz emanações que' possam- aftlar <> paladar da comida�

Cargas e pássageiros para o.s demais por- Porto Alegre S E G U_8 O porque funciona sem pressão, com um combustivel não explosivel.
tos suleitos a baldeação no Ri� de Janeiro.

'

A. S SE I AD O porque não pmduz fuligem, n�m suja as panelas. .

" B A R A T O porque �. seu preço está ao alcance de lodos.

AV·I'50 Rece��:�c c�rgas e encQmend�s até a �espera das saídas do� paquetes :-:-------,-------�--

e en1_1��e pass�ge}1s, ,nos dias dcrs saldas dos mesmc)s} á vista do a. O Oleo Crú para o fogareiro "REI" custa 800 rs. o litro e produz uma che.ma
testado. de vaciná.' selado. ,com· Rs. I $200 Federais_ ,A bagagem de porão deverá ser de gaz azul e de calor elevadi:>simo. durante 10 horas.

entn�gue, nos Armaz-eJls�. da Companhia� na vespera �das ,saídas ate ,as 16 horas. O SEU CONSUMO é,.por�aulo, apenas de 80 réis por hora.

para ser conduzida. gr..aluitamente..>pa.ra bordo em embarcações especiais. Diversos tipos e tamanhGs-Com forno adaptavel- -E já com uma grande ven. I
ESCftITORIO-PRAÇA 1;;; f5Í)E"NQ:ViMSRO, 22 SOB. (FUNE 1250) da na praça.--Peçam demonstrações e catalagos, ao unico vended"r na praça:

.

ARM�ZENS�CAIS ,BAo'ARt> N�'3�",�(}� 666) -END. TELEG. COSTEIRA Casa E I ET'�,I.C,A R._.uianto',.ol�o." ",o: ,," c',> ";i!:f"ara 'mais infqrm-ac:Oes' com o Agente ':{
�.

.

._ � ...
.1'. '-.'" ,'. ". -'j--,"- ,.- _

_

.. ',.
,

'�J. 'sA�'7rO 9�C�A;:.;R�D�O�S�O�....._.....i..�iiii_iii ;;&ii·iii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�i

AGAZETA .2.8�4�93,9'
CARTAZES
DO DIA

5a. R e g i ã o
5 a. D i v i são d e

108.

Avisamos a quem interessar possa que, a Eseola de Solda
do deste T.G., funcionará durante I) corrente ano, estando aberta
a matricula até o dia 25 deste mês de Abril.

.

Documento exigido: Certidão de nascimento.

�dade: De 16 anos completos a 20 anos incompleto•.

Período de inscrição: As instruções teoricas e praticas
terão inicio a 2 de Maio pr. v. e terminarão.a 28 de Fevereiro de
1919 e serão ministradas ás 28S., 4as .• e 6as. ff!iras, das 19 ás 2l

�oras e 0011 domingos pela manhã.

; Informações sobre a matricuL: Serão fornecidas na

sêde deste T.G., sita nesta Capital, á rua José Veiga n. 58 (stand
da Fo,rça Publica), todas as 2as., 4a8., e 6as., feiras das 19 ás 20 Ihoras.
«li; 'f'iZRiti? (\.cf f-- f - -§M'* ; §4- lif'·!;$W;;;W I .. 'ilH Mf "':1

,

o 'CAF E'

ALF:AIATE
E' conveniént,� lêrl
A cnse não requer luxo mas sim economia. Suas

roupas estão usadas ê vai de5presá-la�? Não faça tal.
Procure incontinenti a oficina de concerto que terá sua

roupa reformada, em condiçõ�s de vestir.

, ,

Olltrositn comuQica que 1�ecuta roupas sob medi �â, 'I-)or ;
preços módicos.

N. 138 30"-3

não é um creme comum

CHARLAUTH

"

Grande' Liquidação
. Aprflveltem a gr.l�d� líquldaçãa que a CASA MISC"E�

L-ANEÀ está fazenda, motivada pela muda,1nçâ� para o predía
12 da�esmaru.. SO'I\IIENT'E 30 DI�S!�

)
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•

•

Cruzadà Nacional de Edtl�
caçãoGA·ZETA

'lA. VOZ ,D)O) POVO
Diretor-Proprietarlo Jl,(nO (;t\LLADO

,

Importante reunião da Comlll.ito EIee.tl..
v8-A :Eseola "Dr;'; Derellio Luz" pára 'WeQ
dedores de joroailJ e euacraxatelli1-A_ (;8...-

panha ftnuneelra de 'maio proxlDio
....:., .

'_- .. ,"
. �

,

':: ("::���nli8ritl) faça com que
"námãrado use chapéu'

RAMENZONI

ANO VI

Mo..a Vida
c. =

i\NIVERS ..unos
�
\

�én��iiljl exija que seu D( ivo
use çhiípéú'

"

»Ó: -' ', ' __
'

. llAMENZONI

seú

::<'.:-'-.f..-�, :-".
-

.

.

'�--JlALECI1lENT08.' .� ':i.' .::.,-:' .',
'

�

\.,
vende-se. á -rua Fernando Macha.
do n. 39.
,:. Tratar com o proprietário, na

mesma easa.
'

���------._--�--------��.

:jO

Labôratorio de
\ Auá'li§ ��s (;Ií

.uieás

Fco. Milton' da Costa
Carvalh�

..

Ex-assistente do prof.' Dr. 'I)Erasmo Lima
.

' I

(:.·.Ilrs? de' especialisação com Ió Dr. Abdon Lins
Platiêli 'no laborat:orio cen ..

'

l
trá!' da Marinh�' ,Lh

:'i'{'
.

1

Federa
..

"

,�,\,
.

F..llec�u, ante ôntem, em São'
.

;"JoJ'�é o sr. José Xavier Neves.
'�

Seu sepultamente realisou-se ante
.

", Ôntem n•. cemiteriQ de Palhoça.

.......•.•......_-_ ..

l1054.
4731
'2234

a883'

200 :000:;,00'1
30:000$OO�
10:000$00:1
5:000$OO�
n , .... ;'\/ �()I\IIEscola·,trans-

'ferida'
Autoridade poli_çi:.
I exonerada.,.,. Todos os birh-r- l,'n�ijf.,iU',TI 2, 54. 31, 34 e 07. tem .. :.,·"

40$000.

..

"_ ,.,... rrF���4�;"'>;f?"P>�

Especíalídãde" I��llif�
-JOinville MAR(;A REGISTR,A.DA E�/;��.·,1./11411

recemenda-se tanto para roupa
-------------------------�_.------

J

cl };O, Slbão .

·;�yirgelD
'de.WETZEL &

�
\

�

.

'�

,...'

Cia.
fina como para .. roupa comum,
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