
Santa Catattna
distinguida

no VII- Congr�sso Nacio.,
nal de Estrad�s de; Ro

dagel11
O sr. dr. Nerêu: Ramos, Inter- brilhante em pról do progresso

ventor Federal no Estado, rece- do Estado e do País. Cordiais

ji beu o seguinte telegrama: "RIO, saudações. Edmundo Miranda
17 - Tenho a honra de cornuni- Jordão, Presidente Executivo •.
car a v. excia. que o sétimo

Congresso Nacional de Estradas ......."'--------------- ...--.

de Rodagem aprovou por acla

mação uma moção de congratu
lações pela forma eficiente da

execução do plano rodoviário,
-< sobrelevando notar a feição ní-

,

tldarnente econômica impressa á

realização. A moção de aplau-]
sos demonstra apôio e incentivo

para .que prossiga a sua obra

Quando se detem o nos

so pensamento, nesse cáos
terrivel em que a humani
dade se debate, não é di
ficil concluir que a causa

principal de tanta anarquia
é o surto violento de ma

terialismo sob o que vi-

nm�. . ,

Os homens, á semelhan- O aniversario da ,So0 AR�RAN9UA', 17-Cbmuni-

ça dos, gigantes do Olim-
. M i I

co a v. excia. que pelo decreto

po, intentam escalar o céo eiedade us e2f ln. 7 de ontem criei
.

mais três Não ha expedie te
para apelar a Divindade "(;arlos Gomes",

1.,es.cOlas primárias. Saudações.' .' n
Tese' parado seu trono altissimo e de Laguna 'Caetan�_.��_n:e.. �,z�.-Pr�feit.o .. .

_

'

nosBancos
.

.

.

destruir todo o principio,
,-

todo o sentimento relígio- I 'I n.dó Sayão e Belletba . t

gresso de Tubn". ...
soo E onde falta o ideal Transcorr�u, a 1� do corren-

�i d . ..-
. \:. �

te; o 57°. anrversano "da funda-. 3 n�er�anlli, 834ft E h
espiritualista, falta todo o

ção da Sociedade Musicat =Car- aguardadas 110 IUo m emenagem a gran- culosecontrole ás. paixões huma-
los <?omes., d� �aguna. I.

" diosa solenidade religioso
nas.

.

Afim de. parhclp�r dos fest�-I RIO, 17 -:- São: esperadas
de h�je, em que a Igreja

,

Nã9 queremos, aqui, fe- lOS que ali se realtzaram seguru nesta capital na proxima quinta- Catohca celebra o Cor-
. BAIA, 17 - No Congresso

��d: ���ViCÇãO intima' de
do distrito «João Pessôa-, Es- feira, procedentes .dos Estados pus Cristi, não haverá; de, Tuberculose, o. dr. César

Mas respeitando, embo- treito, uma comissão or.ganizada Unidos, a cantora patricia Bidú I expediente nos estabeleci .1 Arauio apresenta�á ? tem." de

ra, o modo de pensar de pelo sr. Leopoldo Mart.tns e ex- Sayão e a declamadora Bertha I' mentes bancarios da Ca losvaldo Alve.s, cI�nhsta baiano,
ma. sra. Manoela da' Silva San-ISingermann.·. «Formas Radlologicas de 'Tu-

todos relativamente á ques- tos, .que lá foram. cumulado.s de I Bídú Savão permanecerá no! p.l_tal_. ..
__

"'_'

.. _.
.

__

berculose Ign,orada».
tão religiosa, não saimos d

J -

de nossa missão [ornalis- gentilezas, depois
. e um aco-

'I' Rio poucos dias, pois' deverá,
--_."._-,- . --------

tica adiantar que . precisa- lh'i�ento cavalheiresco.
.

estrear' no dia 25 n? Teatro

'I ast i "dmos opôr um dique ao I As 21 horas d� mes010 dia,: Cólon, de Buenos Aires.
.

.

a o Sespansionismo materialista.
a srta. Aurea Mana dos Passos I ..

. , ", .

Somos entes racionais.
fez a entrega de um retrato do I .-�---------_-----

Impõe-se-nos, pois,' um patrono daquela sociedade, oíer-]
sistema de vida muito

ta da referida Comissão. I
Nessa ocasião, a srta. Aurea ]

maís nobre, mais sublime, ,

di d
Maria dos Passos pronunciou Imais igno o que o pre- belíssimo discurso, saudando os !

ferido pelos iracionais. visitantes. I
Não é .só- • oot=p{)- que ti: .Nrssa campa.nha _

nacio-:-

e,m nós tem. valor:
.

E' o es- Agradecendo a. oferta, alaram
I naliiadora, que Se tornou

pirito, tambem. Esse espi-
('s srs. Julio Barreto, Manoelj ne{;essaria porque a dig-

f d Alano e dr. Mario Cabral.'
I

.

rito bastante orte e po e- A Comissão-v'foi, ainda, obse-. nidade nacional assim () RIO, 16 - Térrivel sol de comerciante Eduardo Mentel, ele
roso para altear-nos acima

qceusi.ada, com 'fada m

..

êsa d, e. d�.-l
exigiu; sempre Se. fez �

I
verão causticava, impiedosa- 35 anos, solteiro, hungaro, resi-

da animalidade, e Iivrar-
.

sempre se continúa a fazer

I
mente, a mult·idão que acorréra dente á rua Joana Angelica 184.

nos dessa degradação 'em Por fim, o. conhecido musi-. distinção entre estranjeiros "

ao estadio Alvaro Chaves, para Ambos, após algumas horas

que se chafurda a Russia' cista Moacir ""Pedro. da Rosa,
e estranjeíros,

. entre aque- I assistir ao match de footb;;tl de repouso, retiraram-:-se para
comúnista. .._,

que integrava a Comissão, pro-
les que se encontram iden- . Flu'minense X Flamengo. as respectivas residencias.

A Igreja Catolica não duziu uma alocução sôbre a
tificados 'conosco, que I Nem' todos os espectadores -------.- -._._

cessa de lembrar ao gene- personalidaàe de Carlos Gorríés' querem trabalhar pelo
'1
conseguiram suportar" incolu- Faculdade de Direita

ro humano, a necessidade
e agradeceu aos lagu,nenses a Brasil, que querem coo:" mes, a soalheira. Cerca de de- Concursos

de maior concentração es- acolhida gentil e cordial que perar pelo aperfeiçoamento : zesseis «fans" do sport· bretão, .

piritual. haviam dispensado a com�ssão racial da nacionalidade, 'e I apresentando, sint?mas .
de inso- Co�f?r_me telegra�a

.

r�ceb!do
.

Na festividade de hoje, do distrito «João Pessôa».
- os· que aqui .vieram como lação, foram medlcado� na en-I da DIVisa0 do EnslOo Supenor

com toda a pomp'a de sua agentes de pertubação so-

I
fermaria do 'clube das Laranjei- pelo sr. dr. Insp,etor Federat',

litur,gia, ela. ergbe mais
R

•

t cial, de dtsagrega�ão na- raso ,foram aprovados, por aquela
Contimía obten'do suce::so nos uma vez seu apêlo em eglS re sua ClonaI. , Duas pessoas, entretanto, co- alta autoridade os editais de

nossos meios culturais e sociais, pró I do resurgimento mo- Os primc,iros. nada tem mo "apresentassem maior gravi� inscríção a_os' concursos para

a interessente exposição de pin- ral do homem. arma a recear da çampanha' na- <lade, foram conduzidas ao Pos- provimento das cadeiras de Di-

turas de Acari Margarida, cuja A sociedade precisaemer- cionalizadora. .. to Central de Assistencia. Foram �eito Romano e Legislação So-

arte vem sendo élogiada por gir' desse indiferentismo Não se lhes exige o sa-' 'elas: o operario Altamir Peixo- cial, cujo prazo de encerramCí1-

todos. religioSo. Necessita esta': Terminando a 18 de ju1)1o I cr-ificio violento dos seus to, de 32 anos de idade, brasi- 'I to termina a 15 de junho pro-

Até agora foram adquiridos belecer o dominio definiti- do corrente ano o prafo de re-· sentimentos. leiro, casado, residente á estra- ximo.

os seguintes trabalhos: «Tarde vo do espirito sobre o cor- gtstro de armas, é conveniente Assim como perdura e da do 'Barro Vermelho 637, e o,CREDIT·· .

-

Maravilhosa,! -'-pela exma. sra, po. que os que a possuem tratem perdurará a. nossa simpa.;, -�
"
.'

O MUTUO PRE·

d(. Nerêu Ramos. Parà tanto muito ha de de legalizar o pórt�, visto que tia pelo povo português, Será limitada para DUAL
«Ponta do Leal»-pela exma. contri6uir o espetaculo de· expirado aquele prazo a arma de que descendemos, não um, miou·to a irradia-

sra. dr. Ivo d'Aqu.ino. fé que hoje a Igreja Cato-

I
será apreendida e o portador se p'óde proibir que os es- eão de a.Duelos nos .

Est� ,�éredit.ada soci�dade re�·-

"Gavea»-pela exma. s(a dr
.•�li�ca�o�fe�r�ec�e�ao�m�u�n�(�jo�.�� dela multado.

.

- I ' tranjeiros e seus de�c�Í1- intervalos de o.une': It�a, ,hOJe, mais. um dos SClU

Allamiro Guimarães. I'
dentes não alimentem tam- • : " sorteIOS, segundo os planos -l

«Feiticeira» e »Estrada para MACHADO & CIA. I b.em, simpatias pelo país ros radiofoDICOfil ! que obed.ece a sua organi7açã0,

MassiaqIbú:»- pelo sr. Jornalis- Ageneias!3 Representações Frutas nacionais e es- de origem. t' -_-

'

ta Jáu Guedes.
.

Cclixa pOBtal-37 tranjeirzl ° que não é passivei RIO, 17 .,......, Noticia um ves� � La.. ,! t
«Canasviera. - pelo sr. dr. Rua João Pint(l, 5 t(Jlerar e que estranjeiros pertino qu�_entrará em vigor, a '�U!9.J1-lnSpe O�,1'

Miguel Baabaid. FLORÍANOPOLlS Salão l:olDeroial aqui radicados trabalhem lei que regulamenta a irradiação de ,d
.

r-:

"Trecho Rio-Petropolis»-pei'o contra os interesses do anuncios pela� estações tad_io- ua razenda
B l

Mercado Público n. 9 . Brasil. E muito menos que
fonicas. ,

. ,

sr. dr. Jor,ge arms. Sub-agentes nos nais Esta I i c· , r
-

h' E t d IM· s outros quadros al'nda brasileiros natos
. se, quei- . .

e - uJa .ap Icaçao
.

aVia
.

S
.

a uaUlro munl'cI'pI'OS do Eitado. sid d d I t 1 t
d "d

.•

t '1' ram considerar estranJ'ei-
. o. a Ia a- Iml a a mlO!.! o

.

serão a qUtrl os, pOIS e no a-
ro-s.

o interv;alo entre dois numeros,
vel o interesse que tem desper-

. .

O "d
·

d
'

tado as. obras de Acari Marga- la 'a . Isso, entretanto,. não "
du�al1te o .qu�l poderão ser. ,J.i-I 'Pela resoluç�o n

.. 646�
. de J (}

rida, tanto que sóbe a 1.200 o Notav�ll·nte.rv,enl'ão no•.va".
constitui motivo p a r a

I
dos anunclos.

. . J
do corrente, fOI designado Déc()

numero de visitantes. '

. � aprensões. . "A GAZ.ETA" acha-se á K!ete��ert Couto para subsUtuir

Entre outros trabalhos desta- Os estranjeiros que aqui,
.

-
o auxlltar de Inspetor ·de Fa-

ca-se o· quadro a oleo repre- clrurglca viviam c'uidallldo dos seus

- venda no Salao Progresso zenda na lona da capital, Jos �

sentando «Santa Catarina intre- RIO, 17 - Hoje é o «dia da negocios, sem filiação a 'p" '. dos Santos Diniz· Martins, en-

�ad� no_ Estado .Novo», ,fe]izl RIO 17 _ Na Policlinl- noiva», instituido pelo sr. AI- agremiações partidarias do or ter maISII���nt':._�ur�_�afastamento��_;;�l11spuaçao do carJlsta ....e que ele '
•

I fredo Pinheiro, diretor do Insti-, ext�rior, podem ,continuar ',.

wube passar á tela com por-ICa Geral do RIO de .Ja- tuto Médido-Cirurgico.Esse mé- tranquilamente a sua vida,
. de'seis f.lllh·OS' Ferias alte ..

menores de delicade.za, ravelan- neiro foi realizada hoje dico, falando á imprensa, de- que ninguem os molestará.

',do-se um perfeito mestre do uma notava. operaçª.o c1arou que, desde que foi fun- Assim como foram rece� • ad
.

..

I dado d Instituto Médico-Cirur- bidos, carinhosamente, ao Pela, resoluçãd n. 647,. "de 16 r ' a,s,
!JHl1Ce. cirurgica, a primeira lê-

.

. .

A �ncantadora sen�orinha vada a efeito em todo o gico, isto ha três anos, vem-se aportarem á nossa patria, do corrente, foi n'Ortleado a Wal- �

Ada F1!om�na - a mais bela •
comemorando regularmente o "O da mesma fórma" conti- demar Paulo Nazario, servente I

'

Foram �terada. as escolas (]o)

:jovem catarinense-esteve em mundo, com exdo.. Rea- dia da noiva». Explicando, dis- nuarão a merecer o nos- do Tesouro do Estado, de 'acor-, férias da Penitenciaria da Pedrót

visita á exposição e teve pala- lizou-a '1) dr. Areskl Amo- se que-a idea surgiu quando so respeito, o nosso apre- do, com o. art.. 123 �o . Estatut.o '. Grande, quanto ao � gôzo das

vras de admiração pela arte de rim, e trata�se de um maiorlera a campanha em pról ço, a nossa amizade. d0' FunctOnanos Pu�It.CO$ CI-I mesmas pelo vigilante perma-

� Acari Margarida, notadamente "angiolipoma", dificil- do exame pre-nupcial. Médicos I Não sãol extranhos. ,São VIS do Estado, o adlctOnal de nente Hermelino Francisco Ro-

cÇ).m o quadro a ?I�o represen- mente localizado aderido partidarios dessa medida resol- ami60s .que conosco tri- lO\)lo.sôbre os s�us ve.nci�en-: drigues, para l' de junho do

tando San-ta Catanna, que lhe _
'

,
_ veram reunir-se todos os

I
anos Iham a mesma róta para I tos,

ViSto ter 11_1als de seis filhos" corrente ano e pelo vigilante-che'-
mereceu exclamações de entusi- ao coraçao e' ao pulmao no dia de hoje, para manter o" o progresso e gloria do menores que. vivem a suas e·x- fe Agenor Cardoso, a contar de

asmo. r do paciente. entusiasmo da idéa. Brasil. . pensas.
. 130 de outubro do ccrrente ano.

Um galo de quatro
pernas

RIO. 17 - Um telegrama
de Curitiba revela quo foi
encontrado:-Da c_c;lonia de
Cruz Machado, na munící
pia de União da Vitoria.
no quintal de um agricul
top, um galo de quatro per
Das, todas do mesmo ta
manho.

O curioso latn despertou
desusado interessa, tendo
o inspetor do serviço fOa
deral do Fomenta ,Agricala I
trazido a ave para esta
cidade, sendo exposta num
aviaria do Parque do Pils-Iseio Publico. Centanas de
passõas têm acorrido a I
asse lugar para apreCiar (I I

1

fenomena,

NOlDeado
secretario

Foi nomeado pelo sr. prefeito
de S�o Francisco para exercer o

cargo de secretario o jornalista
sr. Francisco Mascarenhas.

-----

Exposição de pinturas de
Acari Margarida

Entrada --

Sahida, _

.li:E�PON.SÂVEL--._

GA Z E T A'
\ r

,

I?! i retor-Proprietario JAIRO VALLADO

ANO v, Ftorlanopo'is, Quinta-feira, 18. deMaio de 1939
----�------------------------�---------------

1 2·00 t I d de'C
·

d
· 300 e.atos de loJas

• one a as e, Fia as mais esco- haviam sido sepill-

d t h
I . tadas COlO o nego-

pro u os gauc os: ---_._--_. eiante
..

pará ii Alemanha ,I
.

'las primarias \
RIO, 17 - Informa um ves-

pertino que um negociante por-

P'OH/TO ALEGRE 17 I tuguês, falecido ha cinco anos e

, .'
,

�

i A
• inhurnado no cemiterio de Cajü,

O vapor "RIo Grande" I' O sr. dr. Nereu Ramos, ln-I
. GASP�R, !7-Tenho a �át talvez por sua propria vontade,

conduzirá para a Alema- I
terventcr Feder�t. no Estado, I xtrna sat.lsfaçao e� comunicar foi sepultado juntamente com

nha 1.200, toneBadãs de
recebeu os s�gulOtes telegram.a�: � v. excia. que fOI solenemente um pequeno cofre, contendo va-

•
. I· BRUSQUE, 13�Este mumci- instalada ôntem, com a presen-] iiosas ioias

produtos rlogranda�, ses, pio· cooperando na obra da ça de autoridades uma escola D J·d·
t

.

f·
'
.. _

.

., .' . .
ecorn o êsse tempo os seus

en re os quais rguram C�uzada Nacional de Educação, n? lugar Batela, neste rnurnci- herdeiros conse uiram � exuna->

mamona, arroz, couros e cn_ou. �ntem �trê.3 escolas mlst�s ptO'. q�e recebeu o nome de ção do corpo, Je modo a que
torta de linhaça'l pnrnanas ma�tJdas pela Prefei- cPrlOces� Isabel», como h?me- as [oias pudessem. ser retiradas.

tu_ra. Resp�ltosa_s saudações. nagem slOc.er� aquela 9u_e Itber-, Esse trabalho foi efetuado hoje,
Risch, Prefeito. to� ° Brasil da escravidão. Res- i tendo sido as joias aval iadas em

peítosas sauda�ões. Leopoldo 300:300$000.
Schrarnrn, Prefeito.

.

Coo ..

Estronjeiros' e
,

estl·3njeh·®s
j

/'

_-�-F�DN1� =n ���uwmwu__ ! .�

pelo sol �lDplacavel
--����------��----_I�--��----�.;--_E�" ' ww=a

Dezeseis - vitimas - ne -insolação

JACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta

a a
Ar·tigos de inverno para homens,

rlado sortimento,
� ,,!',horas
na Casa

• • •

e crianças, maser e mars
"A 'CAPITAL"

Matriz: Rua Conselheira Mafra na 8 Fil;ial= Rua Trajano 0'.. 1
,

& - bGGi! ."".A@ â'
7

"S'H5Mpg;jiA.'MfI3IiM'".i!ifWi14tm�

renda 16 idade das rnu-
. "Iheres

póde ser determinada
pelos cabelos

.......................EHE�,••••·.i #· �M � ���

s cccperatlvas e o imQosto sôbre a
RIO, 17 -Com relação ás recimentos que autonzern a isen- numero 24.647, de 10 ele julho fmer-cantis que não podem se"

consultas formuladas pelo Servi- ção. Os chefes das mesmas sec- d� 1 �3_4, uma vez adatadas ás i exercidas pela,s sO�,iedad:s .ci.vis
ço de Ec.;onomia Rural do Mi- ções, julgadores em primeira ins- disposições deste dec�eto, goz a' i e é, por. essa c,ond'çã,o. jurídica
nisterio da Agricultura, declarou tancia, 3 preciarão os c-asos iso- Tão, tambem, das Isenções e i que o citado dISPOS!lIvo exclue
o diretor das Rendas Internas ladamente e, analisando as cir- favores concedidos pela atual lei ! tais sociedades da falencia e da •

que, para não ser cobrado o cunssancias que os envolverem, do sêlo, : incidencia dor impostos
.

que re-

imposto sabre a renda das 60" decidirão sôbre o que de direito, Quanto ao imposto de vendas I caem sôbre aquelas ati .... idades..• 6�SrON, 17 �. Um sim .. ,f .

Foi esta a - �teriivd» comu

ciedades cooperativas de natureza atendendo ainda ás restrições e mercantis, a isenção estabelecida \
r:.ww

.

w pl�S fIO de cabelo pode agora ser
I. meação que o sr. James 1'\1.

civil, é neresserio que as' mes- inevaçõee introduzidas no decre» no art. 38 do decreto 22,239 Seja, previdente. Vos-
utilizado como.elemento para reve- \ l!epbron, criminologista de 8al-

mas cooperativas se dirijam ás to-lei numero 581, de J de não se confunde com Q imposto sos gastos diários em.
lar '0. segredo .

q�e _as. mulheres: timore, fez perante ás jovens do

secções daquele imposto nas ca- agosto de J 938. de vendas e . consignações, que: caíésinho, leite, chocola- �uardam com mais cuidado-e- a
I «Junior Lesgue».

pirais dos Estados em que tive- As cooperativas, instituídas têm carater estadual, pois aquele; te, quente etc. deverão. Idade. I Por meio. do exame quimico

r:,��édes, pre-stando escla- antes' da vigencia do d_ecreto dispositivo alude a atividades ser dora avante feitos : do cabelo,' disse o sr. Hepbron,
---.

exclusivamente na

'I
:05 cientistas p6dem dizer se

Companhia acionai de Navega-li S...·veteria Gloria CARTAZES !��I·o:u!��rn;:.��:I::,::��'�:
� Que fará .sorteios de DO 190 seu perfume favorito.

ça-"� COStalP1 ra �II liúdos brindes tanto para .

DIA,
'

t O medo como o .cabelo se

U" 1'! homens. como para se- : dissolve em' uma
.

solução delF.r-
Ri nhoras PROGRAMAS DE HOJE: 'm�n� a idade.' O cabelo de um

'\1ovinlento Maritimo ...Par'lo Florianapolis�; "0 I.'sorteio realiza-se ,bebe desaparece em alguns n:;:-

Se rv i ç�os d e Passage i ros e de Caígas. !.'I_lnnOeA sd.'_._\.c..a__ 20_d_O
corrente

i

Ode.o, o lide.. 8108' nutos, no passo flue o de uma
.

elaemas mulher de 80 anos resiste oito

F t d·
horas.

re es e carguel ro: '1 Diga�6"'';,';:Camjgo... I A's 5, 7 e 8,45 horas: '. Um� tabela, ��ita Com o ma"

I,. OU a sua esposa... I \ ximo ngof, permite apurar rsp.«
�������������������.�,·�J�'�����-�·�.�.�I.�����*�s�'��_�_�a�_��1� TIo�men�s pfupro����tN Anabda ;damen� a �ade.

"

: moderno, em ternos de bomens.] em I.

vestidos de Bras . .e roupinhas de' Ceia no Ut'tz
' /

• 'I '\ t -- ..
· ...... ""'--r-=::stI_--· IIf .. • .. __ ... DII ..

��a;(_#iIIlj._.>_AiiIii''iIi-'iilã'iiil'__
' 'iiiiiI-'�"iiõiiiiiIi;'__iiiããii__iiiõiiiiimrn oiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiãiiiiiiiiiiiiiiiiii' iiiiiii*iiiiiiiiõiiiiiiiiiiPãi··.·iii"iiliii'ilinili'Wi'I'51ii5iii'-iíii;;Biiit3;;',-iliii"'_'iIiii'*____

crranças, •

saírà a 18 "':a /

S�leta: é sua I Paul Luk��m 1 Substitutos' even-
Tinturaria...

P' 1 $500
'

t d'
·

:TINTliffRARIA e CHAPELARIA rcçc.:-,.
I' uaes e maiS, tres;

,

. Seleta ,I Geral- $600.

lnl:��i"dEi;�:;�21_ I UNES fJOROÁDOS f interventores

-DE __

.

I -

Rex às 5 7 e· 8 30 borasJ R�O, 16 - o ministro da
,

"
'.' 'IJustlça, de acordo com o decre-

Vitor Figueredc ; Sepulcro- Indiano com La Jana t�-lei' 9u� regula a vida �dmi-

A.. Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos pàquetef ,'. .. r (2a. época). .

nistrativa d,?s �stados, des�gn?u
VISO e emite-se passagens nos dias das caídas dos mesmos ,t; vista do a t"','1C::'Tfi'ga-se de qualqcer los-:

.

.' ,os s�s. Jose Vlce�t�, de Oliveira
.

,,1., v �t a vrsi l' - d I 7 . f lét
'

I P . 1 '�500 Martins Alvaro Sizlfo Corrêa e

testado de vacina selado com Rs I $200 Federais A bagagem de porão deverá ser' tataçso
é ll� e orça e ricas. reço.- "'. M' I A'v •

•

. • .

'. I V c ,{..J ..

' .

d f_ I 19ue, ngele Tostes, para su-

entregue, nos A�mazens �a Companhia. na vespera das saídas �t� as 16 horas.': ... nu,:" ,.0 ��'I� var�a.o sor I

; "

..'
bstitut<?s even!uaes dos �nte�-

para ser condUZIda, �ratUttamente para bordo em e'illl?arcações espeCIaiS. ' ,m�nto 'J� ,..j�at�.la. tletrlco, po� i· Imperial, a.s 7,30 húras. ventorei federals no. Tertlt?n�
.ESCfUTORIO,-PRf..ÇA 1:' DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) . prtç,o� mO�lcos'l .

.

�
_ 1 Duas almas se encontram do �cre, nos listados do Pla�l

ARMAZEN�-�CAIS BADARÓ N '3--(FONE'1666)-END TELEG CO�TEfRA '
Iol.ua,b ·.�e ce mstôl.,ç.oes em i

. -

M'
. U k' '" J I

e RlO Grande do SU,I respectl-
.., .' • ...

.

• _.,,:) u

I'qualquer VrLtll�,. I
com IrlalD' lOp lOS � oe vamente, durante os lmpedlm�n-

Para mais .,nfor.maçoes com o .A...g.6.nte I P�AÇA 15 DE NOV.EMBRO 19! Ma<: Crea. tos não ex�edent.7� de 3.0 d. Ias.J. S ��NTOS CA RDOSO F'iodanopolis .'
I

. Preço: 1 $:jOO
dos respecttvos atltul�r.es:_..,._ ��l

W�

Para' o Norte Para o Sul

. o Paquete ITASSUCE sairá a 24 do
corrente para: .

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro)
. Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por"
tos sujeitos a baldeação no Rio dé Janeiro.

o Paquete rrAGIBA
corrente para:

.

tmbítuba
Rio-Grande

Pelotas e

Porto Alegre

atriz

.

EM BTA .. CATARINA

1-1- e K E
FLO IA o OllS

•

REPRESENTA.NTES E

C RL.OS
Bu

B

s, A.
di

Ina-.
. .... �

eH

Vela. e Magn

... 6 •••n. k!lll'at'., po.'••
!II ••Ihof' a'i . Fil,iais eln-: , ,

CY(IlodSl. II. 111it1l......._

IIIII'lBlI1lt!l III" ••••

.. 1110.

Hlumenau, Cruzeiro da S�I,
Jaln"ile, Lag,es, Laguna, São

Francisca do Sul

."

�. �� ;'
., '"

,

.

- - •• �.. lilll_ e-!H1H!"heo .....

..... II". 8•• oonaolllle bate..l.. (1,1 ••pu)
6�mQln•• liII..r$liIlr.,......

•
"
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-
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"
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Festeiou, ante-ôntem, o seu

\ aniversario natalicio o nosso dis
tinto conterraneo sr, Lourival
Camara, nosso brilhante colega
de imprensa, atualmente exerceu

do o cargo de Chefe de Publici
dade do Departamsnte de' Esta-
lli�tica.
� Transcorre, na data de hoje,

'10
aniversario nata Lio do galante

e inteligente (menino Roberval,
filh�nho do De sso prezado colega

l
de impreesa sr. L. R<JIll,anowski, Faz ano.s -hoje, o nosso cem

< e de sua eX�l1a. esposa d, Angela terraneo sr. dr. Edgard Arauio•

I
Homanowski, I filho do sr. dr. Alfredo de Á�au-

F
.

h"
"

[jo, abalisado clinico residente
esteja oje o seu aDI versano nesta capital

natalicio fi gent-il senhorinha Alba
.

Coelho, caixa da Farmà�ia Santo Faz anos hoje c joYe� H J'

Ag_?stinho e dilêla filha do sr'l Porto, filho do nosso conterra�:�
.!oao Coelho. sr. Juvenal Porto, fiscal de Ar-

•
mas e. �unições,

Pref,eltura Munici'" i Decorre, hoje, o aniversario na-

9 d'
.

fi
·

r ,- talic�o do. jovem Oto Henrique,
pa� e onanopo IS Iuncíonario da Diretoria de Terrai:l

í
'e Colonização.

"'A' , Alemanha' ·ca ..

REQUERIMENTOS DESPAJ Senh.'t f
CHADO I .

OlI a aça com que sou

S ; namorado�use chapéu
.

'

be falar em I RAMENZONI

. no.. Jaques Schw,idson-qu,�rf.n-;' .

me .da I=uropa"
do colocar urna placa, defrçntt li

?iASCIMENTOS

. L I sua casa corneróal a rua Trajano
.

No Ca t
.

dR'
.

. 7 C d A I. ,r ono e egI8tro Civil

l'" .

I fi .- ,orno requer e ,acor�o fOI ,reglstr�do o nascimento de

,-,OL�NIA, 17 - Em discurso �om as mfop:nações da Dm:tona AlclOne, fIlho de Americo Vieira

O 4
A

d pronun?Iado no congresso dos che· le Obras Municipais. de Melo.

S gemeos e f�s n�zIstaB do distrito de Colo- Analia' Margarida C81te Real

Enviado db VatieaDO o miní�tro da Gderra declarou BÁ
I

g:::
, ma-Alx-la-ChapeUe, o conselheiro --' . d d VISITAS

aa «eneral B'tlDerge� de Souza oa LSpera,>nl"a de Estado prussiano Grohe de- gUtreA o arren ar por ClOCO

SI/rundo as altas esferas poli- diretor de ·Iatendeneia. que, po; � clarou: «A pedra ie toque da 'nos, O ter�ell� onée .se acho DR. AURELIO FEIJO'

t�cas loeais, � muito provavel que, f�ta de aquartelamento, paSSA a

'vontade de paz consiste em re- epultado V!torlano Ball�la C8; .. ,

em meiadoe. de junho, visite o nao t.�_efetiyo no conr�lIte O III, ARARAQUARA; 16 - Leo- conhecer o direito de cada povo. 'e Real. Como requer

Rei��' u.m alto prelado da Santa batalh.ao do 5' rp,imento de in- _

nor, Ademar, Jpse e Antonio, A �ran�a e a Grã Bretanàa não ;ati&leilos os emolumellto�.
.

'Sé: o que, Re bem que não foi fantena., devendo aquela diretoria Oi quatro. gemeos de Boa Es- estao dlllpostas a reconhecer esse C Ih M I
.

d f'
.

I t'd perança d
.

I d' 8 direito como prova f"
oose. o etropo .tano db

am a o IClà mente confirmado, omar as prOVI endas relativas ao
' Vln os a uz no la ' m o con ISCO ..

'd d d

!icrviu paFa 08 circulos cstolicos aproveitam�nto dos seus quadros
do corrente, continuam interna- das colonias alemães e a recusa'

:'Jocte a e e S. Vicente de

da Alemanha afirmar que Sua: em outrlU unidades em que exis-
dos na «Gota de Leite", cerca- de as devolver. Cabe somente fi Paula-pedindo a ,Isénção dt

Santidade não s'e acha desalenta-,
tem claros. ?os, como desde. os primeiros A�:manha, e não á França ou á !>l.udemios .para o tew�no qu'

do ante' o fr:acaaso ,!e suas primei- -Foram transferidos, por oe- lnst�ntes do. ,seu nascimento do Gra Bretanha, falar hoje em nome vae adquirir para a tO!lstruçàt

rall gest.ões pacifistas e que o, ce!l�idade do serviço. o. lIeguintee ma�lInc CUidado e desvelado de casas para habitação de po·

��nto p'adre �ecorrerá á tc.da sua i 8egu�dos !enenteB ,·�terinarios: car�nho por parte dos medicos, b d I d

,lDflu,�ncIIl, afIm de que seu s es- Cflstovao Colomho de Souza, asststent.es e de todo 00, pessoal
res esta lOS. - Concedo a

for�6s tenham exito futurl1mente. da Coudelarill de Tindiqllera para
do hospital.. "

'menção do laudemio.

O� mesqlo� circulo!'! opinam que, o 8' R. A. M. As quatro cnanças, qne 'fíze-
.

Ne�lon Valente Costa

'provavelmente', será encarregado Cristiano Pires Marques, do 3'
ram a sua primeira viagem an- pedindo tra:1sferencia para seu

da missãu de visitar a Alemanha R. A. M. para a ellcola daI Ar-
tes mesmo de terem cOU1pleta- nome o predio n' 61 da rUd

o 'secre�aril!l d. Estado �a Santa mas (excede.te). d? a sua primeira semana de p
,

Sé .. card�al Macolto, que far' Rwiter Deml.lria B.iteux ela
vld?... transportando-se da F�-

.

'resIdente Coutinho, por tel

tambem .visitas a Paris, LOl'ldret!l la.' F. I. ,R. para ti l' R. C: 1.;
zenda Monte Ja�a,.?e proprie- adqu:rido por compra.-faça-se

e Varsovla.. Emlllluel de Oliveira Gonçalvej
dade do sr. Clmlnl, eql B,oa da Europa. E�ta nova Alemanha ,ti transferenc;a regue'rid!l.

dD IVI2' 'H. C, D. para a C. M. Esperança, par.a esta cidade em onde palpita o cO,ração da Euro- Da Diretoria doExpedienie
de Saic8n; N,l�,?n dp. Oliveira

dOIS aut0t?�vels, estã� em oti- pa quer_ a igualdade dGS �!reitos e Pessoal, em 115 de maio

Coelho; do 11-4,' C. de Trem para
mas condlçoes de saude, tudo das naçoes e não tolerará mais a d 1939

o 14' R C.; e. Eugenio Motta, faz.e�do crer de: acord� : com a ?pressão dos outres Eôtados pf'la
e.

d, C. N. de �;aiclln para o 12' op!ntão �e vanos, medlcos, �ob Grã Bretanha e..pela França. Evi·

R. C. I. ' cUJos cUidados se' encontram,' .dente,gue Dan tzig d.eve ser devolvi-
que resistirão aos embates. da da ao Reich:..
vida caso não sobrevenham fa
tos e imprevistos .

Como já diSSemos, o cordão PRECISA-SIl= de uma casa

funicular dos quatro Jgemeos J'á L
't
.,

' para mora·'
,

c��u es ando perfeJtam�nte clca-! dia de IOú a 160 mensal. Com
tn ..adc. Todos continuam a urgencia.
mamar de 2 em 2 horas, nor- Conselheiro Mafra 72.
malmente, cerca de 50 . gramas '---:------------------_
de leite por vez. Em razão dis
so, 0S pimpolhos estão aumen-

tando de peso.,
I'

GAZETAl
•

.J
.

"

I
,Diroldtr • Propri�tario .IA IHO

.

l:ALLADO I
FiorianopoUs, 18 de Maio de 1939

_---------

•

,

..

,
I .')

• �:;_'__
'

_

A

Ileeheio de aipo

E' uma observação faci! de ser

rei.ta: a de que os homens ricos
do' Br.sil morrem mal. Morrem
come e. famoilo CarnegIe não quiz
rIlorrer. Morrem ricos.

.

As fortunas acu'ruuladas passam
�s ,mies de filhos, qu&si sempre
estroinAS, e-não tarda - que se dii-

penem' e desapareçam.. ,

Muito poucO.'l legam, pelo me

noa uma parte de 'Ieus bens ,l

obraI! . de caridade, 8 estabeleci-
mento. educacionais, a empreen- Esp. em molestili3 pleurc)-pul�
dimento8 d. uLiHdsde coletiva. m0n�re5 (I3roo -1uitt' A' troa
Alguns lemBram· se de afilhados

,1 .' ,

de amigos e, ás vezes, d� ass.o�
Tubercu}o.;e"etc.)

.

çiações religioll8S. De regra, P0- CorisulfQS 2 ás 4 hrs.-R.
A'maior Serraria de Lenha

�ém, falta a08 nessos milionarios joão Pinto, I 3-Fone, 1 5')5.
Fone 1.100

e. ��ntimellto das Buas responsa-· I
.h·l·d d

"

d II,
Residencill:, R. João Pi .. to,1 f

'

���u�Diã�:e. evaras para com a
-Sobr.-'·Fone 12i'4 I' uga. e casamento

PGr isso mesmo o raro exeme ---------- dpIo de dona Eufrl\sia Teixeira .

-.,.---- .. -.'.-. I

e madrugada para
Leite. a. grande dama do Impe- A SUl! caridade o arrimo era

rio, �u� tanto ilustrou o nome do �Ol'l pobr9s da região e a esperan- desp' ,·st;er "fan's"Brasil nOIJ centros europeus, me- .ca de todos 011' necessitados .

\,4

re�e.particular ,lpenção e caloroso Ao morrer, dona Eufrusi� dei-, .

elç;glO. :_.. .

xou eD;! testamento grande pnrtc LOS ANGELES, 17-08 atores

D?na Eu�rasIa �elXelfa Leite, da BUS fort�na para .8 construção cinematografico!!, Robert Taylor
depois de VIver trmta anos na d� um hospItal, coatmuando des- e Barbara Stanwyck casaram-se

Europa, mantend.o .salões doi'! m�is sa forma. a cqlJsolar os_ <sofrimen- ao!! 25 minutos de ontem após
elegantes e prebtlglOsos de Paris, tos e a recolher os' afhtos. realizarem uma cfuoa:. de San

regressou á sua patria. Instalou- �o proxime d.ia 21

inaugural-/
Diego.

'
o

se numa e�plendld.a chacara em se-a o estabeleCImento em Vas- Poucas peSPloas compareceram

Va'90�rail, �nd� VIveu o resto da Isouras Será um dos mais mode.l-, á cerimonia, entre eRRas incluin-

lua eXIstenCla ,fazendo o b,em. DIlS e bem 8parelhad�" d� Brasd. do s�· o ator ZepPr0 Marx.

GERIE'''YE:
�
.. -

o"

,

INGREDiENTES: 2 chícaras
de farinha de rosca.

112 chicara 'de aipo picado.
1.[4 de chícara �� manteig mele

ganna Oll oleo. .

2 celheres de ..ualll de eebol»
.LAVIO FERRARI

Ofi�inag

A�entes·correspondentes em to

das as localidades do Estado.

Colaboração
,) M••sito expresso em artigo

.ie Mhab...çio, mesmo solicitada,
oi!;) eplí.a em responsabilidade
ou end�,81. por parte da Heda-

tão.
'

Assi..atarqS

picaâa.
1 cnlker de lu�a de SH lsa pi

cada.
1 colher de mesa de tempero

para aves.

112 colher de chá de sal.
118 de colher de chá de pimen

ta.

Mi�ture tU?� bem. Use para
recheio de peixe 011 para cobrir
Iilets de peixe.

Ano
,Semestre
:Tr'lm3stre

50$000
30$000
15$000

56 para a capital:
�ês �$OOO I

Quaado não tiver um shampoo
para lavar a cabeça, dissolva um

pedaço de sabio I de côc�, em

ag�Ia morna C!I lave a eabeça. Não
cala no erro d. lavar os cahp.lo�
co?I _urn sabne compacto, quI'
deIXa o cabelo feio e lIem brilho

A (lQrrelJpondencia, bem como

rle, valores rel.ti '{Os aOR anúncios
� all�imattlra9 devem ser enviados
'uo Gerente nAVIO FERRARI.

! GAZnILH�
L_ , --� MILITARVIDA

'U� exemplo _

n !"\ 1ur-. 1"/' igual
B _:)�oaid

CUNICA OFRAL
VIAS U KP�ARIAS

Sant'Ana
.�ento

do Livra.
e Rivera Vilnhus finO!; do R.Grande

,
'

"C"ru.zei,reJ"
Champanha IVlichi,elon

.
\

Luiz Mich:elon & Cía. _- Caxías
DISTRIBUIDORES: S. T. ATHERiNO & ,IRMÃO

FLORIA.NOPOLlS.

POR :L. Homanowski
(da Associação de Escritores .e

Artistas Americanos de Havana]

(Especia� para "0 Malho" e ··A Gazeta"

Senhorita:exij�"'que seu noivo
use chapéu

�

RAMENZONI

. J?m um dos numeres passados d'<O Malho», pu-
blíquei uma pequena crônica sobre a fronteira da Brasil
GOIb ti Argentina. Isto é, rapída impressão sobre Uru-

-

.

guaiana,
Hoje, detenho-me em lixar sobre o papel, em tra

ços ligeiros, 11 fr nteíra do Brasil com o Uruguai. Aí,
p�ra falar se sobre Sant'Ana do Livramento, é preciso
díser-se algo sobre Bivera, Duas cidades víaínhas de
países diferentes. Irmãs gémeas, porém, pela cordialida
de dos seus habitantes.

Os brasileiros vivem em Rivera, uzuíruinde a som

bra boa dos arvores- polpudas, que existem em todas as
ruas dessa cidade-. Os, uruguaios fazem o contrario, vi
vem em Sant'Ana do Livramento. Tomam (\) nosso bom
café ( olham a paisagem que se estende ao longe...

.

O forasteirc, habituado a vIajar, fica encantado

pela amizde que liga' �sse. doia visinhos. Tudo tão cor

dato, .t..ã8 n'nida. Ha �tanta elegancia de gestos, tanta
amabilidade entre as duas cidades.vque a gente tem. im

preeão que uma está enamorada da outra.

Eu, parei bem à linha divisoria-e-um pé do Brasil
e outro na. Uruguai e deixei me ficar assim por algum
tempo. Quiz embriagar-me de uma sensação bôa. Per
tencer �o mesmo tempo as duas pátrias, sem perturba,
ção. No fim senti tlfue Uruguai é um irmão no Brasil.

.� imparcia_lidad� earstente entre ambes não pode ter

interpretação diferente. O proprio dinheiro do nosso

p,aís, 6 :orrente em Rivera, e do Uruguai, tem franca
circulação em Sant'Ana do Livramento. Mais ainda: 09

automoveis aí têm placa dos dois países. E o mais in
tereesante, é que andam contra «mão» ...

E isso porque a cmão> no Uruguai, é ° lado es

querdo.
Mas, não' sô isso: A amizade aí já penetreunos

corações. Os filhos da terra de Artigas, procuram <.8

s�a� eleitas entre as nossas petricias. Enquanto os hra
sileiros casam-se com as uruguaias. Em conclusão: entre
Sanl'Ana do :Livramento e Rivera, .ha cordialidade e

._---------_.-_
.... _._. -_-

No
,

a Vida
, ,:

\.NI\' [RSAJUOS

JORN. LOURIVAL CAMARA

A efeméride de hoje assinala
a passagem do aniversario nata �

licio da exma. sra. d. Maria de
Lourdes Cselho. Braune, digna
esposa do' sr, Pedro Braune ria
Marinha Mercante,

' ,

Ocorre, hoje, o seu aniversario
natalicio a eXIDa. sra. d. Rosa
Amelia Torres de �iran:dr' es�o
sa do sr, Lucas Miranda Iuncio

.

d F'
'

nano a.... 'azenda Nacional.

amor.

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

DR. NORBERTO RAMOS

Chegados segunda-feira pelo
c Itassucê:., acha-se nesta Capital
acompanhado de sua exma. 9ra.

d. Rute Feij6, o sr. dr. Aurelio

Fei�6, diretor da Organização ed

pec131 de Serviços Técnicos-Eco
nomicos (OESTE), com séde na

Capital da Republica.
.

O talentoso econornist!l patri
CIO teve o prazer de vi8itar esta
redação, oude demorou�se f'm

agradave) palestra.

VlAJANTES- I

ARMANDO BLUM

Trouxe-n6s suas despedidas, p'Jf
ter que seguir hoie para Curi�i'

�a, o sr. Armand@ Blum�' supe.
rIntendente da Equitativa dOI
Estados Unidos de; Brasil nos E�,
tados de Paraná e Sta. Catarill�.
-Para �aguna segtte poje �

sr. �e�esI� S. Duarte, inspeLuC
da EqUitlltIv,a, que t,ambem no3
trouxe suas despedidás.

,

,

Regressa hoje a Bom ReLilfr,
de cuja comuna é integl'O juiz "

sr. dr. Norberto Ramos.
'

DR. FELIX SCHMI�GLOW'

I Está em FlorilVIopolis o sr. dr.

Feli.x Schmieglow, operoso enge
nheIro Residente da Diretoria de
Estrildas de Rod�gem em Joio'
vila. •

'

- PeJo avião da Condor chegll'
r�m a esta ,capital os srs. Feao'

Cl�CO Ermil, La Porta, vindo di!
RIO, e Raul Lopes Corrêa, pro'
cedente de São Saulo_
, -

A ,Gaz�ta� acha:se á
venda no. Salão ProgresSO
-T�-----_-----__----_···��

Schuldt'
o. 'LIGOCKIde H .

Livrada, P�p�J;�{;: Tipografia, Encadernação � Fà-
bnca de can'1'bcs �e b1rracha

Artigos para escritório- Li vrüs em
. branco<;-Arti

gos esc91ares-Artigos para presel1tes -Brinquedos
A�eitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
si�etes e carimbos de datâ.r, de metal, para in�.

tilizar estampi.lhas
Hua Felipe Schnlidt

Florianopo lis Stc{,
27
Catarina

41 P.
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'l:.,,-una iii. Sla. Catarina

Proprletarlo :.

JoAo·Kuh'm
," i

,

IE' o MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' o i\tlAIS .:
ÇARO. i

BAt;JHOS QUENTES E FRiOS A QUALQU!R �I
HORA.' �

LUZ E AGlUA CORRENTE,EM TODuS i
os QUARTOS.

Tr"atemento ficl�tdgC) -,
�eseio é� pr,.,-"rltid-ªio a :

,
I ,

,jII'I'_,,�_��1?,1
.

Dr. Joa-'quim
'

, Mad�i;�"�Ne:es' -�'�.
, �_.��

l\lIE:DfC(j ..� �C'ULtSTA

•

\

il5:"T I

, .

,

4 c=w 1 ""Ull'rr(!!I';WqmA I ::si.?" !Mi M .....

'I Marcen�riã Lõsf" 0F�isileira de Josê' cravo"'II'MOVEIS MOD�;:'1�m: i)elos menores preços -

I
' Dormttertos eom li peçes, desde 500$000

.
' l' SALA DE JANTAR COM. 9, PECAS: ,650$000�,II'� MOVEIS BARA,!OS só na Luso Brasileit·a_ I� I a Rua Saldanha Mannho 22 "

_
m iti!Q5Zãã1� lS ---'-w=-. .plfiz t 1IzzZCTCl. ,

tE iae.

,

Forma.do pela Faculdade de
.

Medicina da Univar. I'
'. sidade de do Rio .de Janeiro l; "A

Capital
Fuítda da rel8rva

10G.bOO:OOO$008
.

251:741:100$ol)G}
, EXECUTA, 'TOD:AS AS OPERA�OES BANCARIAS

� AGENC:IA� E CORRESPONDENTES EM. T•••• PAIZ
AG<EN�IA LOCA.L

.

�

RU:(\ TRAJAl"II8, N. 13
/

A�.na. ,tam
.

conta corrente. os segúintes juros:;
De,. com' JUf?S' (CO!\iE"RCIAL SEM LIMITE) 2% Ia
ae,. límitailps (IMite �e 50:000$)'. 3% ala
.tI. p.pular(s (idem de 10:000$)" 4% ala

,� Dep."e aviso 'prévie (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

� ó bem 6c quaisquer tmporlandas).
til com aviso -ptévio de 30. dí.ls

.

� Hdem de 60 dias
� Idem eSc 90

�

dias

� 'DEP9SITO� APRAZO-FIXO:
.

po 6 mêses
per 12 mêses
Com' renda mensal

4% a. a.

5% c.

Gazeta"

.

i
Medico especialista em

Molesti.as dú Estomí'.go,

I' Intestlt1{j, Fígado e

Recto

l' ó�UaA .RADICAL DAe;
IIEM01U\HOIDAS J; "'-A-

I I lUZES SEM OPERAÇÃO
E �E.M DOR
CONSULT AS::

t

A' 'ftua fraJ14!l'1O n. 1
Diaria!lDente. dali 17 ás 1� h5.

i
,

\

t "fi
; Dr. Pedre de Moura ferro

Advogaào
r �ua Trajano ]. (sep.).

rAcca�io Mo-I
.

�('Ilio df� advogacia--á'·-rua·
,

- �- -
.

'·t'
.

Viscorllk �e Ouro" Preto"

R APlD o 'porque o seu calor é mais' intenso do que de qualquer outro 'tipe' de
, f9pareiro, pem1itinêlô cosinhar mais rapidamente. '

ECONf"MICO porque não ha no mundo inteiro combustivel mais barato e com mais
'. calorias do que o Olco -==ní.

� O M O D O porque funciona. 'sem bomba, e a chama 5tM ruido, limpa' e
; &1:111,

gradua-se (( mo a do gsz.
.. .R A. T I C; O porque i:Jão necessita pre aquecimento, nem tem possibilidade de entu-

. ,

pimento.
IIIGI ENI� O porque não produz, eraaueções que possam aLl::;r o. paladar ds. cor:li,liJ._
S E G IJ R «) porque luncioua sern pzessão, com um cornbustivel não cxplosive].
A. S SE IAD O porque não produz fu!igein, nem suja a); panelas,
B A. R A l' O porque o seu preço e�lá ao alcance de todos. .

Ilunl.inação M.oderna
., t�;;;�l:'��:�

A Instaladora de Florianopolís. com especíall-
dade em artigos eletricos, lustres, plafonleres o que
ha de mais moderno.

.

Executa instalações de luz e força de acordo
com o' regulamento exigido pela Diretoria de I1u-.
rninação,

. . .

Vende os afamados medidores marca Siernens.
Bua TrajaDO II· II Fooe 1.674

r--.r) 133 P.)

Fogareiro de Segurança
Gaz de Oleo ;Crú . (Diesel)

-------�--�" ._-_.

o Oleo Cril para o kge.reiro "RElI" custa 800 rs, o litro e produz uma chama
de gsz al.:! � e de calor e!evadi�Bimf). durante 10 horas.

O SEU CONSUrt/iO €c, portanto, apenas de 80 rêls p®r hera,

"s'
"..

; .•.. , O

•

-------'--�-:-----�_._----

Tratamento clinico' e clrurgico de todas as moles- It.:;
tias dos olhos

�
,

J «A Gazeta» encontra-se
Curse- de 8P.;.rf::iç�..

.mento na' especi�li\{�dc, com o . d;. P?U- l! iii 'venda no «Salão Pro ..

IOOFil.h., no ,�e.rVl?O do Prof. _Davtd :::>I�nson, ne ,h. t>lil,itnl ,�; grasso»
, �a Fun�&�ll!".G.Hrée-GUlnle do �1O d'! Janelf? í� .

·�����I'ij'�����Ei�ii_�ii;li.�
..

�.��;�.�Mt·�!�e�i���'�4e�lr('�M-"'���P=I�t GONSULTORIO R.ua João Pinto 7 tób. reldone' ,l1,5� I. ,��1 (?_, 'Ir' w C O' .' urso Ue, I' aqanas e I oLélge!TI !.fl�''RESIDENCIA: Rua Tenente. Sl�ve��a, �.? �·:�:�:".'��11��I,f ---
t'"

�-- I I;t !

�JA"'IWT!5:;? .:-: i--�tni - � PArcA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN· [PR.EP.AHAMA3:� ALUNOS PARA EXAMES A se. MA- !
II t, L '

•. :"!'
.. , , TEN/lS DE RADIO, COi\JSERTOS E AUMEN. j. QUIN!STAS" .PR;\TI"CANTES DE MAQqINA�, MO;rO- l�

a
.. ..!'"'����* �

, .1
..

OS PR(')CUREIM l.l. RI.:::>TAR E" A., :r.iQ".J?,.o MAIS, QU.rE SE REFERE A -,

'.' ;.t�\�AUgusto Cf_ruo�. GaJlettl III i f,�'l..
'

EL...ETRiCt!>.... �\ MEGkNICA Ml\Rlr�MA .

.

':' Cr$ ",Pau la Advogado, - TEM SEMPRE E\t1 STOCK E A' VENDA, POI{ I C.:, 1[.';' , L ;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR·SE AG SR.
!

"·.·'.·,,�)!;·�:::,'fI\� ..E·�D""I'CO"'�
. RUA FELIPE SCHMIDT,

91'
.

PREÇOS SEI\,1 COMPETIDORES NA PRAÇA,

131 \ULLAARMGPOI@13l':D'OES !!EA�IISO-' V4A1LE I�
, ;; IVI (Sobrado)'

MAtERIAIS. ELE'l'RI.C.03, .

LU�TRES E ABAT-
.

; ,

.
.,

m. ,

I.

- -J)f)ENÇAS DE SENHO� . ,Tel. -14G8.' � JOURS ELEGANTE�S E MODERNOS < fL�RIANOPOLIS
) . "RAS-P,�RTOS, i" . . NOVIDAQES I VISITEM A Elétrica .lM�iíWi�. '+di _....;;;w.,cíiili.:�.. D'�@�-'

,'.. '-1:.1; '. Operações �
.

I
Rua Joiô Pinte n, 14 .- _ " - .. -<-------.---""--'�"-"7'--'-";"'-'_"

. �Ç�o.h5LÜtoiio:, R�a 'Vi(or
tíf

I
...

..... .

.

ACABA DE RECh.BER UM FINiSSIMO SORTI·

I
c

Meireles 26 Dr. f'adro t!� �loura F'erg':j . MENTO DE CHUVEIROS 'ELE'TRICUS, NOVI
.

r
. . --'.. _.__.:__ I DADE NO RAMO-!\HflGO GARANTIDO . ',o

p's 10,30 e das 2,as 4 hJ.··
.

. Â.d�()ílt1.. '. I' , Venda e Instalação de contader de luz e força. per

..
" .

"
'

..

'"

I
preços msdlcos só na Casa 'A ELE'TRICA Produtos de ótimasQu 81HdadesRc:sldencia: Rua Vis-onde

de Ouro Pr�to,42- Rut& Trajano; fi' 1 sobra.íe
.

__ .. ..:�_.__ Refrigerailores NO,RGEFone':,Censultorio, 1405 Telephone rr 1548' I D· r.... C'·"amara' I' I .

fene: �!'!si4enciai 1,55
'C '

'�,'.. Rad;lft� PHfilL'"n
.. Wr.,. ,.

-c

Martins' I
Or ..��es��a A. � e�� II VU

1"* « m ,., _'AlÔ ......

_ri'1I>('"'!"1-'
.
'.

I Advogade.

Banco do
.'

r�lll "

: 'clin���a�rn·IRua:!p;6�jhmidt.34

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses ;

.

por '12 mêses
.

Sujeito.ao sêl0 proporcional.
.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE 11. "10. -- FhiJfW" 1277.,-
,

��. :',.' I ,,: " TELE��ij'E.", '

" ,:::.)14 , i Cabo Postal, 110. I[
. T?Sr.mMw����·.z'.;:i" ,i:"".'� "'raiL 1 L:_. '_" _.__

_....,_ .... , "".' ,.",.,..." .._ .""","m n ii-...... 00' ., ""'''''''iI OU "S "I

'''''''I'. enfarto, is�inção..· ereza IIhm ".,Economia
- I·

nos 'Trabalhos do

Consultoria Técnico de
IVO" A. CAU URO P;CCOLI

Engetl,heilt�D (�#i'vil

pDr"ef���ienai�-s h abHita d09 para
. ,l:GS rarTlOS de engenharia

Administração. cerlstrução e reforma de t
pagamentos 81n prestações

Pr�Z)Jét\,)s etn gera,l.

Distribuidor para o Estadó:
JOSE' DAUX

RuA CONSELHEIRO EMAFRA 10. - FLORIANOPqLIS

todo

Escritorio centrar: �,Rua. 7 de' Seternbro', ',47
i:PO r<to Vni i O

.

\',

p.... .,.I!V7" MI .• ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZ_ET
anopolis, 18,.5--1939
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50RTIVÀ
_�tor:

I
'

Es.c�lt:idos Alcino Cun-barT�r··b·""�."I'��ffd·e ,�������������IdOISJUI<:�S pa-
.

I I .un
_

! ;
,

ra dorrllngo npvamente -na ,�re�1 . .'Apelaçaa j .

LOTERIA FEDERAL J

:
RIO 17 C

-

.

d
.

sídencta do Atlet!co i
b d' d-: °omu,olt� Jogoscoe RIO, 17-Jã estão escolhidos i'J .

Ig -ent ......s QUARTAS -e SABADOS
SB a Q e ommg Imos, a -

desde ôntem dois juizes para os s. FRANCISeO, 17 _ O· u a .•.
'.

'_J
"

,

Lcação dos clubes que dispútam· d domi
.

O da Itl-a Ad' b·lh tC Jogos e ommgo proxtmo, Sr, Clube .Atletico S. Francisco, I UI. , qUI r a o seu 'I e e no
.

o, Campeonato arioca.por pontos I\n •

V' bi á idivrano iana ar itrar a parti a realizou uma assembléa gel,al para sessão
SPerdidos, é a seguinte:

.

tsotatoeo Fluminense. H d P ""Ia-O Progresso "
entre '.J' 6' e , a eleição da nova diretoria. i· abeas -corpus e orto I'jlj

".Fluminense 2. Flamengo e enquanto o er. Carlos de Oli\'ein Nessa reunião, foi aolemadc D \]nião, impetrante u dr. Felippe O Unico ! '

'Botaf@go 3, Vasco. Bonsu- Monteiro dirigirá ,o iogo entre A-
sr. Alcino Cunha, para o _honroso j;de .Souza Mira�da e paciente

cesso e Bangu' 5) S. Cristo- merica e Bangu'. cargo de presidente d? vice'cllrn-I L�lIz. Dal Cal. Rt"lawr o sr. des. RUA FELlPESCHMIDT N. 5 Fiorionopolis I·
i'ão',Madureira e América 6.

Cassado. peão'o do Estad�'d t '{ un
! Preà,sldelnrt,eh'un'al J'ulgou r!'eJ·udl·'.a-·::..:rbíill------- iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii__iiiiiiíiilii__ãiiiiiiiiiiii/__•.iiiiiiíiiiiiiiiiiiii."'�}

;; Nos amadores: Fluminense, novo presi en e que ja la i ,

.. ,- _iIiII

�allgu', (X(.adureira e Vasco regmstra de vez esteve nesse alto posto. acei d!) 'o pedido em virtude de ji I

2, Botafogo 4. S. Cristovão M t,t@tou'acargo,satisfatoril\mente.5':f)chat'pronunciado o pacieu- Será fundada hoje, á noi-
s. flamengo 6, América 7 e

en II I ... .. .... .. _""__ .... te. .. I

Bonsucesso 8. RIO, 17 - Tcm�nd" . onheci ; V d um alambique, Mandado de SegUlauça n' 29 te a nova entidade es..
meato oficial da din1inp,çà" de i en e-se que produz em, de ?rleans, requ�rente o dr. '. .

• '"

Menutti ,peJa Fedc:rnção Bfas,l,�ira 5 horas 160 litros de aguarden.! Hen�lqu� Ru.pp JunlO,r e tequ(�: portlva, que agremiarade -Futeból. O sr , Noel de Car- te, completamente novo e c�m; tido o dr. Miguel D_.o: Palia. Re. •

'
.' .,.

valho, presidente �a Liga de Fu· serpentina. T[l�tar no Botequ II)! lator (�. sr. des, �enflqu� �cnt�z� varlos clubes do futebol
t ....bóJ cassou o registro do atacante da Praça 15. Esq. Fernando I DeLldIU o T[lluoal nao co

i,!:ge;tíli�. Machado. i nh-cer .do ��rlido. �<!.feito, a S�1-1 florianopolltane�. po: ti violação de direito e atn-.
L'licia' ao Diretor do Dep,nta-I Na séde doSird!:-ato.do�E'1l' nistas Esp?rtivos-e8ecr.etarj()�':a
inen!Q de Saúde Pública e ao : pregados no COIT.erclO, Sito a I UI! -Ia ASSOCiação Catarinense ue

. Dtl gado de Higiene de Or-
I Conselheiro Mafra.rselà realizada Imprensa, del'el,ão comparecer as

! leans. 'hoje à noite, uma reunião dos re- àiletGrias dos seguintes clubes:

I Uma e outra 8UIO!idad� res- presentantes dos mais prestigiosos Cesa .Hoepcke, Associação A-
Em estilo não há mais lindos!

'I pendem, e�. processo -f�nclonal, grémios esportivos de estudantes, l tlética dos Fuocionario� do Te-
Em preços desconhecemos rival I perante o [uizo de Direito. Lo- com�rci8�i05 e funcionarios publi-I50U�O do Esta.do, Clube de Pu-
Temos ricas copas. " l go a competência para conhe- ::05. afim de fundarem uma nova tcbol Íntemaciona] (Casa Meyer),
Um variado sortimento de movetã avulsos. I cer do p- d-do só pode s�� des- entid��e' futebólistiua. .

" (urso. Pré Juridico do Gi�asio
Esp':lhos' de ql1alquer espessura, des::le o mai,:; te juizo ,�; nUnca do 1 nbunal � .lmfJortante reumão.que sera �at�nnel1Sf!, Extern&to, PeDllen-

simples até o de cristal. de "p I �ão. preSIdida pelo nosso colega de cll\na. J1epa.tamfnt'l de Ohras
Ternos otimos colchões feitos de crina, a preços t\ t4uipar?ção do D parta .. ! imprensa Nelson Maia Machado,

I
Publicas, Escola de Cometcio e

vantaj(SQs. I f1'efl!?_�e �a.í�e a urra secre!a' i pre5idcnk d� Associaçã� dos Cra- Dep'utamerJo de Saude.

: I

��Fl��:r?:r��� I _-��;i�:�a�;:�ti��!�;�\?:u:n:�e::e:t::om:� I �!�:��::��,;�;::.;�z�,'::�E::.! w; P R E .�8: >
. ··;'.�:"...':•.:,:.·,..•.•.i.�.·.·.,·.�.'.•!.,.;,.BUDAPEST, 17 -,-A� elimi novo. I 'ência do Tribunal para, i,roces' i :�h" 9 B O I(llOCYC,-,», � .

".--

natcria� para a disputa final da -Por isso, torna-se indispensavel uma visita à

Im e julgo< eln prim,i" e úni,a: It�� P A D I O
. Yr:J

!-r:ÇHu��:�'�e;:��e.�:ml���:;:ir - ri A S -A·· 5 I L A 5 I:��'e:::;"g::��:d�;,o�e :;;u;����. Q!?�",,::.
.

ncaClon",1 u1 -:'IJ
;::�e. ��it��,mbat:uatc: h��:::� RUA CONSEI HEIRO MAFR.L\, 72 I!

ventor e Sf'CrehH.'os d Estado. �. ,.. , -. .'.- ..... :�j
Asboth pqr 9x7, 2x6, 10x8 e

6x3. A Iugosla';ia obteve assim �=��=��.'�-���'�����_�����_��e�.����=�_�-�.��...�
quaho ponto� e a Ilungria um.

. \

OS' jogos - de
.

, Itnvo Pi:':!l e !evi�ôres 05 m. des.

domingo .' iU.h.to S,IIe',
e Alf,cdo Trom'

RIO, 17-A tabela da Liga Dr. André Kiralyhegy ; PIJ�:Y'nlgi1d'J provimen!c. ao

I'de Futc::ból tem ITiarcado para o I rec:ur�(), pu' a (onfil mar a senten-

Jproxiroo domingo 21, O� seguintes DIRETOR PIIOPRIETARIO I ça que julgru t'xtiolll a lição

�jr-.gos nas divifõe's de juvenis, I pem I, pelo c(\sarlH.'nto do ofen-

l1madore� e profissionais: Estação PERDIZES -- ViDa Vitoria ._' Estado II for r.:om a of�ndida. .

de Santa Catarhua . Aoet...çã0 clirl1e n' 6. I �O de, �
Botafogo X FJuminense- Itaj'lí. apelank o dr. Jmz de

NII campo da rua Gener,al Seve- O melhor estabelecimento, perfeitamente . aparelhado .1 Diteito (�aptlL,d'1 João Pedro
r 'i.lbo. P&Ta o tratamento conservat�vo ,e cirurgico de .doençag P?I- �Ie Souza. lRtlator o sr. dcs.

I monares (pneumotorax. fremrútom18, toracoLom18). Ecte Sa- b
'

S '11
.

o·L'mer,'ca x S. C'rz'stovão-- r I
I "no a es ,� ieVl50rl"S �

n. • natorio encontra se localjsado na Estação Perdizes - Vila T k
No stadium de São j;.lnu:l'io.! Vitoria, na E8trada de Ferro S. Paulo""":" Rio Crande, 800 I �H, d; s. Alfr<:d I Hmpcw!- y f'.

r�mpo oficial do clube lubw, de- metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e I HHHiqup Fonks. .

I

C S I estradas de automovel, com cll'ma !'Ialuberrimo.
I >" d ovimentó' á apela''lido a.o da.. TUa ampos a es

I
- !'Ii, g

. o pr .'.

d d I I ! O Sanatorio encontra-se instalado· com' aparelhos mo- ção, pôl" c:on[lr;l:ar a senttnçll
letar lOtei Ita o pe a p0 1C'13. I� derDos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorir, d d

I·
ilbw!utó, ia. Venci o o sr. es.

'Banf!u' X Madureira --- No;
I para exames de escarro.Jez�s, sang?e. ,.@te·<··

..

··I!fFt.'-'

F II Seção separada para convalescentes de doenças graves,
f' eur,',u •

Oil e'..

d C
'

('::Impa da TUli, errer.
.

I, estado postoperativo; impaludismo cronico (malaria), . esgota, A'H3VO n' 1,063 e uritl-

Tdrne fo i n te r- I mento, etc. b�no� agra'\,8!lte Átiitiliano Fel-

I d II:�������;;����;;����;;;;;;�;;;;;�
\ reira de A lmtida e agravada d.

naciona e
...
-----.-------

_. --

- Leonina Rbeirc Godmho, Rela-
Xadrês

MOVEIS DE I AÇO ::k;.
sr. des. Alfredo 'T'rompo

RIO. 17-A' assembléia da C�nfirmada a sentençà . agra-
Federação Argentina de; Xàdrês

.

Cofres vada. pelos '.
se�s fundamentos

decidiu contra deliberação ante- Arquivos que são· jurídicos. .

rior, organizar o torneio enxadris- Mesas para máquínas ApelaçãO civel n' 1.941 de
tico 'das nações, a tealiiar-se em SãO José apelantes, e apel,ados
julbo proximo, mÃo grado a falta acabamos de receber, em fStilOS osmais modernos. Leonardo' Br·rnardo S\..hlDitt e

da subvenção prometida pelo go· Esmerada fabricação das I�dust.rias «Neve»- ,

'

sim. e Amando Schmitt e fllm.
vemo de Buenos Aires. S. Paulo Relator <

o des. Alfredo Trornpo- I A's '22.00 - TEATRO EM CASA,
_'_-

-

'w!ky e revISores 05 srs. deE� -

.
. 1'(, I V'· PF' rane'ases e Recomendamos aos nossos clientes e amigos . F G ·lh ...nopohs agravante Frannsco Tães- OfUsque, ape an�e erma na

. Hennque antes e UI erm... .,' .

d C' , I d R 'J lf c R
b· I' uma visita á nossa exposIção. k. e agravado o Banc� e ,re- e ape a o oca o "-(lutzel'. e-
.' e g85 Abry.

'd' T'b I d 'dl'to Popular ef,. LAgncola
'

de 1atór o sr: &s •. Sllveila Nunes

Preços' excepCI·onal·S", Decl lU o 'IU una ar, em .' - ,

.., d GPARIS 17-O �r. Oaston ,
• ., I ã �anta Catanna. Relatór.. o sr. c revisores os 5(5. es. ustavo

B 'I' d
. d : partrl, plovunento a ape ,aç 0,_ d� G'I..,,-·Ih rl"e Áhry.' PIZa e Urbano Salles. -

8neao, seeClona ar UDlCO o

MACHADO' & CIA . ara reformar aseDtença $omen

I
es. �,,� e.,

" ."

quadro francês d.e futftból, nãO!
.

'
•

.

' p
20'1 d h _ Foi G\nfirrnada a sente'nça', \ O Tubunal deu prQVlmen!o á

.." \
R J ã Pi to 5 te no tocante aos • e ono .

·d· I - fintroduziu nenhuma mod, ificação
I. ua O O n I

•

d d d f i Ilgravada peles "'-seus )un 1\.'05 ape açao, para re ormar a S( D .

T' I f 1658 Caixa postal 37 rár10s o a voga o em que' J
o , \ d I dna

equ. ipe
nacional que enfrentará

i'
e e one· --

.'
1.

'

d d fundamento.s•
.

t�nça e con cnar o are a o D J

FLORI "'NOPOLIS Q r..u· con ena o. '
.

1 1 953 d 'd"d t-amanhã o conjunto da Belgica em .1'
'" ' Agravo Il�

-

1'065 de fl(,ria- ApelaçãO' pve Jl' •
.

e pe I o e nas cus 'as. .

Bruxelas. !!-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiii�') I.
{

• Murilió Nei

CalQc'açáo
dosel·ubes

Nos juvenis: Bonsucesso 0,
Botafogo e Bangu 2, Madu
reira e America 4, Vasco t'

S. Cristovão 6 e Fluminense
e f1aml!ngo 8.

I

Ramon Pia
tero foi eha

Imada

Moveis! Moveis! Moveis! Moveis!

Salomão Guelmann
RIO, 17 -Desde sabado en

centra-se nesta capital, cbâmado
para ser treinador do Vasco, o

Ilfltigo Rcoach" Ramon Platero.
que --já treinou com sucesso' os

teams do Flamengo, do Flumi
nense e ôo Vasco.

De: 6.15 iii 17.30 horas

PrOlralna nóturnõ
De 17.30 às 23.00 horas

Orlonc)o Silua
Emilinha
Irmãos Tapajós
Rose Lee
Hlzoa Rol3leào
DarbelE
Ernani ôe Barros
Orquestra. oe Dom_as '

RaOarngs 'e Ali 5tol S
RegIonal Oe [lante 5antoro J

�Ei:luac:ilo Patan� ,e .$ua Típica Corriel1tes
Romeui;j, 6hipsfTlan com a Orquestl·o (;Il

Concertos I � ;

f'l's horos certas, 'ornais fala005 rom n )

lírica em primrzíra mãõ, fo�fieciõc.,
pl?lq A t--10ITE, sob"'O pl1troclr! .

.

0e SAL DE fRUTA EliO E D I
.

LmUL50 DE SCOTT.

" p,,!:> 21 .. m fANCtio DA DIA -. Escrit.,
,

IZ;' :1, rprelaaa por L'amarfine BabL>,
UITO o'tl'rl:l da rasa CJe louças "o
D1.\.AGÃO.

R's 21.35 - Vida Musical e Pitoresca (os
,.

Compositores. Lamartine Babo, pc •

Sanào em revista mai� um compo�.
tor àe ritmos populares, sób o patre..
clnio 'ae Eur·A.L·.m.

I

5peaRel' ae stuaio: relso êuimarã25
e Cecitla êbnçaluc.

I

Amanhã: ...
Nuno Rollmd, Mauro de Oliveira, Bob Lazy,

,
. Ida Melo. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA

Prefei ura

,

Flerianopol'is, " 1939-

de/ Tijucasunitipal

Total

1:563$600
246$QOO
80$000
20$000

Prefeitura Municipal de Tijucas Prefeitura Municipal de 'fijucas
quadro sintético da Receita e Despe�u. do mês de Ahril de 1939 Balancete da Be�.ita e ,Despesa do mês de Ahril 'de 1939
�����':.��::�'::::'.���'�V: =.,... -- , Lllll' i2)

TITULOS RECEITA
,
----,------

�.t4PITVLO IIReceita'
Fixada

TITULO II -

-Da Receita-

fmposto de Licença.
Licença Comercio Fixo
Lic. Comercio Ambulante

�ie. sobre VdeuI.!
Lic. sobre Edincftções
Imposto Predial Utluno
lmp. Ttrritorial ,U(bAl!'l�
[mp, sobre Diversões PúblicM
Imp. sobre Agricola e Pastori]

Imp. sobre Industrie e Pronssão

Imp. sobre G,.do Abatido
Renda do Cemiterio
Aferir,.ão de Pesos e Mrdidas
Iluminação Pública
Taxa sobre o Pescado
Emolumentos
Alienação e Locação de 1 erras

F'rcll e Lademios
Divida Ativa
;Multas e Rendas Eventuais

Saldo anterior Rs.

,

\

625$000 7(,'WaO 695$000 2:000$000
1 :297$000 60$000 1 :357$000 2:000$000

21 :390$000 1: 160$000 22:,550$000 30:000$000
68$000 45$000 113$ÓOO 500$000
-'$- -$- -$- 1'8:000$000
-$- -$- -$- 3:500$000
115$000 -$- I 15$GOO 500$000
-,-- -$,- --$- , 25:000$000

26:902$400 2:405$400 29:307$800 70:000$000
547$000 .200$000 747$000 2:000$000
:�7! $000 110$000 481$000 500$000

I - '-$- I 2:365�COO 2'2:365$000 4:006$000
- $�- -�- -$-- 2:000$000
14i)$400 20$000 160$400 1:000$000
214$000 63$000 277$000 1:500$000
2.4J$OOO 80$000 320$000 500$000
280$000 20$000 300$000 2:000$000

3:973$070 1 :563$600, 5:536$570 30:000$000
421$000 246$000 667$000 5:000$000

56:583$870 8:408$000 200:000$000
--

_ t '&6"W""1

5:503$630
70:795$500

.

D� Receita
ART.2·.

N·. 1 Imposto de Licenças:
Licença Com. Fixo
Lic, Comercio Ambulante
Lic. sobre Veículos
Lic, para Edificação
Imp, de Ind. e Profi�são
Imp, sobre Gado Abatido

,

Taxa de Serviços Públicos

Aferição de Pezos e Medidas
Renda sobre o Pescado
Renda do Cemitério
Emolumentos 6:498$400

70$000
60$000

1:160$000
45$000

2:405$400
200$000

2:365$000
20$000

t 10$000
63$000

Rendas patrimoniais

Cobrança da Divida Ativa
Multas e Rendas Eventuais

I Alienação e Loucação de Terras
I Fóros e Laudemios

I

I
I

SOUJa Rs.
Saldo Anterior Rs.

, 1 :909$60U
'------------�'-,-�

R:408$OOO
9:412$060

Pref-iture
Soma' Total �r.

�/iuoicipal de Tijucas, em 5 de Maio de 1939
17:820$060

425$000
370$000
320$000
320$000 "-

200$000
320$000
220$000
280$000 2;455$000

Manoel M. (;rllz Sobrinho
Secretário

Prefeitura Municipal de :Tijuças, em 5 de Mllio de 1939
Olivlo Brito

Tesoureiro

'Mauoel M. Cruz Sobrinho
Secretario

, Visto
Vaterio T._.odoll"o Gomes

Prefeito

Visto,
Valerio Teodoro Gom,es

_

Prefeitô' - -

Prefeitura·Municillal de T�jucas
, -

'.

quadro slot.de. da reeeitâ e despesa do mês "9 abril de 1939

I�---OESPESA-' Despesa Fi-
VERBATITULOS TOTAL '

'

'xada
I Anterh.r I do mês

--�-

1" s·
...-ro:-

la. Administração e F scalizeção
Vencimento do secretar i o

Idem, ao Tesoureiro
.Tdem, ao l ' Esecituf<:tio
Idem, ao 2' Escriturario
Idem, ao Porteiro, Continuo

37:780$000 Idem, ao Fiscal Geral
'

4:,30.0$000 Idem, ao Ajudante Fiscal
39:546$250 Id A dE'

.

15:000$000
em, ao gente e statisnca

J 5:000$000 VERBA 3a Espediente e Desp,�sas Diversas:
1 :200$000 Material de expediente

] 8:080$000 VERBA 4a. Viação e Obras Publicas:

5:700$000 Reconstrução e reparos nas ruas

27:328$750 VERBA 5a Obras Novas:
13:365$000 Para ajardinamento
5:880$00� I VERB.é\ 6a. �erviç0 d,e �tjlidaJe Publica
4:320$000 Ilumineção pública

2:500$000IVERBA
8a. Educação, Cultura é Publicidede:

10:000$000 Venc, Prof. Provo

200:000$000 Material escolar
�--- VERBA 9a. Hig. e Assistencia ,Social:

Hig. e Assistencia Pública
VERBA 11 a. Divida Passiva:

Amortização da Divida Flutuante
VERBA 13 Despesas Patrimoniais:·

GratE. ao Admdor. do Cemiierio
Prefeitura Municipal de Tijucas, em 5 de Maio de ,1939

I 1 Gratlf. ao Coveiro

M 1 M lfI:1 S' II' i· h Venc. do encarregado do Matadouro
Visto' . auoe • ",raz O rDO.

""alerlo Teodoro Gomes Secretario VERBA 15 Despesas Eventuais:
Prefeito

'

Para despesa não prevista:

............................._ _ _.

ii / GRATIS! !;·Serraria 'São João' II
,� '�

no distrí1:ó do 'Estreito !
@

..
,,:", '

,
"

..
0

1'�"
, Entrega-se á domicilio, te,nha serrada; em I

metros. Bem sêca e .de otima qualídade. :
, o

) DISQÚE PARA O N.3 .. ESTREITO
-

'I
....................................................

TITU:"'O 1
DA DESPESA

Verba 2. Administra§ão e Fisca-
lissção

« 3. Expediente e Desp. Di".
« 4� Vi8!râo e Obras Públicas
c 5. Obras Novas
c 6. Serviços de Util, Pública
c 7. FemeIltó Agrícola e Pasto
c 8. Educação Cultura e Pub,
... 9. Hig. e Assistescia Social
fi 10. Contribuições e Auxilios
« 11. Divida Passiva

,

«12. Desp. Polrciàis e Judie.
� 13. Desp. Patrimoniais
« 15. Despesas Eventuais
_« 16. Verba de Aplic. Variev,

Saldo em caixa Rs.

9:628$500 2:455$000
, 744$700 322$200
24:647$550 6:346$000
4:733$540" 3:986$200
3:465$.000 .} :035$000

,

$
,

$,
3:0 I 0$500 ,', 162$000
664$300 25$000
300$oqe $

1 :962$150 ',1 :535$000
670$000 ,$

1:024$fOO 290$000
1:525$.1 oo . 339$500

$ $
52:975$440 16:495$900

Prefeitura 'Municipal de Tijucas
Balanc@te da Beeéita .e ,DespeMa do mês de abril de 1939

CAPITULO I

,

Da Despesa

12:083$500
1 :066$900
30.993$550
8:719$740
4:500$000

1>
3:772$500
689$300
200$000

3:497$150
670$000

1 :314$1 00
1 :864$600

$ I

3:!2$200

,

80$000
82$000

90$000
50$000

150$000

1 :324$160
70:795$500

Soma 'Rs
Salde) em caixa

50ma Total Rs
Prefeitura Municipal de Tijucas, em 5 -de Maio de 1939

, Quer receber bôa sur

presa que, lhe fará leliz e

lhe será de grande utilidade
escreva a M. Bran
dão.

Caixa Postal, 1476 -
Rio de Janeiro.

Sêlo 'para resposta.
Viste

Valerio Teodoro Gomes
, Paefeito

I
,

Maneei M. Crqz Sobrln.o
Secretario

Ollvio Brito
Tesoureiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


