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Sla. Catarina e sua

V'rêde rodoviaria
Exposição de trabalhos

, � 'da D$ E. R.
A maneira brilhante como o governo Nereu Ramos vem

dando solução satisfatoria ao problema rodoviario do Estado es

tá merecendo os aplausos não só do povo catarinense, mas das
proprias altas autoridades do país, 'sem falar da admiravel im

pressão causada no VII Congresso de Estradas de Rodagem rea-

lizado recentemente na

Capital 'da Republica,
onde os trabalhos apre-
sentados pelos no�sos' lf
������oos e �ha����i�açã�llm � �'��.�:

�

'� H��r
de todos, �. r ��·t;�_, � �� &í1
Para esse exito muito @

cooperou a competencia � 1[;'e a capacidade realiza- I
�j

dora do' dr. Haroldo i
&1 "fi fi

Pederneiras sob cuja ori-: (ada ve,! mais ex_préS,,;\;' ,l:";n �!d',O ,3 a',,)lhi;';, ",;'''? y::a- dúvidas diagnosticas de todos eles e se fornecem bases sólidas
entação se desenvolvem da pela população da capítat e " ,(;::S ViSlni1:l3 aos ;Jcfvíçes lilS- a�tratam�ntos bem ori�ntados, 959 exames foram efetuados, sendo
as atividades da Direto-. talados no nosso Centro de Sáúd:, como bern S�� J;ó:1c deduzir 72. de urina. 111 de fezes, 48 de escarro 600 c> sanzue 1 rh

ria, de Estradas de Ro�: de suas tabelas de frequência, r-: 'rentes ao n:�s lÍ�' maio ultrmo. liquor, 119 de secreções varias" 8 de' amostras de áO'��.�'
'-'-

dagem do Estado. ,I ' Em verdade, nada mcno-. de 4,7'08 p:,:s�)OJS,' representan- Desde o inicio cio ano, já foram realizados
b

5.216 exa-�
d 'd' tid:

. "{'" r'A";" A
•

Dos trabalhos apre-: o uma me 13 quo I iana oe .c':u. paa os ,.::-� alas uteis co mes, mes, no Laboratório.
sentados ao Congresso,: acorreram àquele, �ucleo do Dep::r1<:mn;to de �aúde Pu·�!i(a Ul�S Rec'êm-ir;ici�d2s, as atividades de nossas VISITADORAS
foi inaugurada, ante-on-:em ,busca de Ienitivo a seus m�"!,�:;, nutrüs--:-e eSk,s muito mais ATENDENTES vão se ampliando cada vez mais, e em' breve
tem, nesta capital, uma! sab'amenTte-dprocUrSand? prevenir ,-:; cco;r�ncla de ,ccecç<,s, poderão cumprir todo o grande papel que lhes toca na partil.ia
interessante e belíssima I ' ouos os erviços apresentaram r.ons registros ele tra- cio hodierno trabalho de sanitaris-no. São elas as sentinelas ;!_

�xposiÇão, a. cujo ato i balho, .rev�la"ndo. o ficha��o cen�l,�!,}?; lQ10VCS matriculados, 233 Vança?élS dos Centros de saúde, "-; fiscalizad_oras que indo é1 c (_

inaugural estiveram pre-jdo sexo masculino ,e 25o�do.f�:�,':';:'\:'n'�, '1 '1" ' I'
' d� lar, em cada um procuram crear um ambiente de sadia hi-

sentes o'sr.' dr. Nereul
AO SERVIÇO Dl: HI(jI,';:\C, ;;\.::-I"AI1'\[ - incumbído giene.

.Ramos, ilustre Interven- de zelar a gestante durante o, � .: '1"1' �i;1, ��r:iViàez e assisii�l.a i. Nessas visitadoras fizeram 877 visitas a domicílios, 110

tor Federal; srs. dr. AI- I
no ,par�o, tratando-a-se necessaru, ofl�ntan,Go-a na escolha. da al!-, último rnez, tendo encaminhado a') Centro de Saúde 158 sus iei-

r }1f� �i""" �, tamiro Guimarães, Se-I �e�taça? adequ.ad� a. seu esta���, �nSlné.n{j.()-lhG os. preceitos de; ias de várias, enfermidades, e assinalado a existência de 39
J

ca-

D' D Id'P d
• cretario da Fazenda e' higiene imprescindíveis na gesta; 'e! e no. parto, ' assegurando-lhe. sos de sarampo e 17 de couueluche e'TI casebres dos morros dar. aro o e erneu·as,' i 'I' 'd';3 t de r» .. f -,

I
•

' '-, .... n cro c
,

• •• Agricultura e Prefeito t �UX,ll0 me ICu, U o para garanur 0, ser-em evoruçao=-vieram se, CIdade, que sem seu concurso passariam despercebidos. "

Diretor da Dii"etorui deMauro Ramos, fóra gran- ! mscr�ver 32 nov�s. gestantes, ? t o\'lme1sto mensal somando 464' -,

Estradas de Rodagem de numero de altas "au-11 a�endldas. O medlc? da secç';D, f '7. 1� Ra.rt_os, todos bem suce- O que ficou dito nestes números, tão expressivos de tr.i
ridades civis e m!litares � pessoas convidad�s. .

'

,

�Idos, graç�s aos cUldad.o.�yr:v;:�� e�r.�lJl.1flene co.l� q�te :e rea- bailiO e �?��lsiasmo! bem traduz o esforço d? Departamento de
. O certame tmpressrona pela extraordinário desenvolvi- lt�aram, pOIS. a fal�a de 1115Ienc." ,-,'- l!",�!:<" no parto � , L�p.on-, Saude Puollca, no Intento de 111�lhorar o grao sanItano de nossa'

mento da nossa rêde rodovia ria e atesta o dinamislllo da admi-I savel pelas 1l1fecçoes puerperais, c(l<I::�ijoras de mUItos obltos' gente.
nistração estadual' e o valor dos nossos técnicos, a cuja fr-ente inaternos, e f�cilmente eliminadas com a� simples pratica de íi- ! Fazendo-o, ele so nelO cumpre sua própria finalidade mas

se imp?e a figur� d.o d�. Ha:oldo Pederneiras, ql1� á sua cultura gorosa assepsIa.
lr( ç F riIPT" p, ,:;,

_.

, P,�?,�ura c�rresp?nder aos, in.tuitos daq�eles que, creando-o e fa-
e habIlidade proft'sslonals, alta um devotamento Itlcansavel ao' Cab� ao S.ERV,>,O D ..... L..),,_l",�, ,1�[.ANTIL a luta, COI1- Cllllando-,Jne melOS pecuilianúS, pretclloem, COiTI a saúde, dar um
'real progresso do Estado. ,tra ,a,�10rtaltdade mfanhl, um dcs nossu&, maIS grav�s problema.s, �nelhor destino aos catari:' "lses, pois ela, como já assegurava
<'$!!i ...... JW�5"i'i"W"PlfPi"F�Wi4�� I sa111ta!I1S, bastan�o lembrar qU,e PZ:íar..(ada, 1:000 cna.nsa,S- n�scl-! iVíarat, «é o--primeiro dos "

'13, o unico S2:n o qual nenhum 0:1-

O SO
1= t�d atra"- 'D� ifv�n� .diDI d.as vIvas entre nos, em 1938, hO,L!Vc �5g ODltos de Ic:aQ� ll1fe- iro s,e p,óde gosar, e cujo ;-I,'êÇO só s� reconjece depois de per-nos LS li o ' , a.. JJ ..... \:J U�, nor a um ano, : de-la».

'

". Ià. "D •• ?elas, a metade f,oi vilin�éld� po!, .di�turbios gastro-intes-l
. Conse.rva, pois, tua saJde! É o maior bem que pódes

ves do cinema �ra.u,o tIna'ls, pI?voca�o� por allmel!taçaO li1S�llCle!!,eS ,u errad�, donde possLllr, o Ul11CO que não pódes compr·ar! ,

, ,ser o, regl.me dletettco c,onvement'�, 1l0SS� 11}alOr preocupaçao, logo i (Do Dei�.uot�une�!.!lt.;_!: de Saiule Pública)
I que 111SCrttO. ' '. �, ..,! .-'-----'-'---.----'-----;r---.----------------

ODEON VAI' PA,SSAR EM, Pele> ;:p;iân d;'l carreira, retor':' , "'Pr-ocuramQs' Orieniá-l"o �etl1 b;:ít'€'f�fJ'i�tj'Cas e �ce'Sshl�lS a! -' ,

11 ,', ""

-

,
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""'" �

MATINE'E, O FILl\tJ E SAN!:\. Inou a esta ca�ital., ôntem, o d;'11 q�aI9ue! _bolsa p01: menos �r?dd2 q�(:: seja" auxiliá-lo _!'cüm. ai Ir" .ti,VO �.��! ero llube Catari-
�ATARINft: D�NTRO DO ��?- i Iyel?s de AraUJO, I!ust,re .Secrcta-I dlstnbUlçao. de fannhas nur!ltln.:'J" ;;rco�1panhando a evol;çao _p?n- i !lA.' "!
lADO NOVO, bM BENEFIUO I no da Segurança Publtca, que i deral da cnança com pesadas SísT-:ma1icas, para que a lf,lrilna i �tOIJJI�DO

�O PREVE�TORlO foi recebido por altas autori-I anomalia verificada corresponda logo c. devida correção, I , ...

,

Admlravel o panorama que se dades e amigos. I 94 novos bebés vieranl se ajuntar aos jásob nossos cui-; . ,

apresenta aos noss.os olbos no S. excia. que fÔia ao Rio em dados, com um movimento mens1i! dê 890 atendidos. Todavia, i �e regressso de ,sua vla.gen� a ESTARÃO DE REGRESSO
hlme «Santa Catann� dentro do objéto de serviço, volta ao Es-j quantas e quantas vidas infantis ainda se perdem entre nós pelo capItal �a Ree,ublIca, onae fora HOJE, PILOTANDO O M. 7'
Esta�o Novo», atraves do qual tado depois de atingir os objé-j desconhecimento das normas de higLôU2 e I�ütríção infantil e dos' representar o t:st�do ,no "Con- OS BRAVOS AVIADORES CAP:
�os e dad? �onhecer flagrantes tivos de sua viagem, deve!1do 'I meios de pratica-las, e que facil;:1ent� serL:lt:l poupadas se �'Ous gresso d�� Educa�ao aI realIZado' i ASTEROIDE ARAmES E'
InteressantIssllTI�S do nosso �ro- hoje reassumir as respetivas: pais as tivessem trazido ao nosso Centro d2 Salteie, ond� todas �hegou ont2.m, Vl� aere�, o dr. i j\BELARDO SARTORATO
gresso e das brtlhanteAs realtza- fUl1ções. I

as duvidas seriam resolvidas; toda� as d2ficlellcié\s supridas! ! �vo, de, �qulno, di�110 htltlar. da:
ções do G?verno Nereu Ramos, A GAZETA apresenta seus Não se deve esperar que a c;-ial1ça ;:;doeça jJara tré,:''ê-Ia, uecreta,rla do ,lnterI?r e justiça,: Depois de ter re resentado o
Dado o 111teresse que essa pe- cumprimentos, 'I ao Centro de Saude' deve-se matricula-Ia logo ao 'nascer. D _sta que fOI recebIdo por altas auto- Ael'o Clube C t

p.
,

I' C'
- , '.' d d f

. ,. .• . a annense IFI s
Icula tem, despertado, o me �_.'��� ... -� ...�- .... ..,- ... � ..... "-'-� ....._ I forma, estará amparada nestes primeiros i:�ezes d:: vida, �m que r,lr a es, UnClOrlanOS e admlra- homenagens ql1e a aviação ci;iI
�d�on vaI apresent-:-la em ma� C O D g r e g a e ã o do§ perecem 27010 das crianças nascidas vivas em li osso muni,-'pio" oores." I

prestou ao presidente GetrPo
�lnee, em duas sessoes, amanha

Opera rios 'do Bom' De vulto igual aJ [8 mortalidade infantil é O probLma'. Nos trdb�.ln_os do Cv�gresso Vargas, vêm de regresso os b'í;-
as 14 e ás 16 hor,as. . . C Ib ,da TUBERCULOSE no que reçc:senta d� funesto a::lS a�ac::dos o: qu� 'paruclp�u, s. eXCia, !eve I vos pilotos cap. Asteroide A-
O resultado sera em benefICIO ouse o : e seus comunicantes, e no qee contribue para o de,pauperan', 2nto destaca,lla atuaçdo, represenlan- rantes e Abelardo Sartorato c'-
o Prevento rio. Já. pe�o valor do . . ,

I
da raça, no momento e no futuro, com a pró� minguada que dOt bnlhantemente o nosso, mandando o M. 7.'

'v

me e pela alta fInalIdade ,das Sexta-feIra próxIma havera engendra. 'i Es,ado.
,.., .

I Dado o magnifico vôo 'le

�nçõe�, espera-se uma grande' r�unLã� dos membros da Co�-:
, !nstalaçôes dotada� de todo�?s recursos. t�cnicos rara. ___!_ _GAZr:T,��ump�l_me��a�:,_. I realizaram daqui ao Rio e ql�O

afluencla de povo. I gr,e�açao ás.7,30 horas, no .GI-, elucldaçuo dos, casos; servIços d2 Vlsjt��oras samta:Ias, que ous-:� � 'd' qual revelaram sua pericia a

I II!
nasl? Catannense, No próxImo, c_,am os comUnIcantes de cada ca30 pos:Í1vado canalIzando-o::: ,ao ,AposentaUop;;t viagem de retorno marcará n:.a;s

MACHADO & elA. ! domIngo, ás � horas na, Cate- i Centro de Saude para ,e.xame;, laboratoflos. com pesso�� .p�r�,:lta-, ",'! um feito da nossa aviação ci',' 1.

I Agenllias e Representações ,; dral Metropolttana, havera co-, m��te adextr�do as, m�ls deltcadas pesqulzas, para OlagnOt,[ cos, mili�� .G � 1;ÕQSI! O M. 7, cuja entrega foi fe.la
I CJÍxa postal-37 I

I',munhão geral para todos os
I C�111ICame�te Imposslvels; tratamento comp�eto dos casos CG:1ta-, ao �o� � .IS. ti1,.,. ; solenemente pelo presidente Q_'_

I Rua João Pinto 5 congregados. ! glantes, eIs as armas de que lançal1:os mao na luta contra a �': tulio VarO'as ào' Aero Clu'"

'FLORIANOPOÚS ,----- ; tube�culose, o t,err.ivel mal que �ó,2a no:,sa ci�ad� vlti/i1;;u 82 !!Olr!l13S, Catarinensbe, na pesiiôa do C(i;)�
I

I Honrosas' palavras pessoas, na m.alOna e!ll plena. a�!v�l,;,(1de p�,odu�lva, ,110 �ll,11110 al1o. i :1ster�ide, representa poderos,l
i Sub·agentes DOS principais i I No Dlspensarto especlaltzdoo do Centlo, 237 ,OI o l1U-

. Ilncentlvo no desdobramento l� 1

I i, m: ·t N· a' mero dos atendidos; havendo 33 examinarios pela primeiré'J vez, O �r, Interventor .F�deral, bal- :- iação civil em nosso E<;ta/�
,

municipios do Estado.
, ao LxerCl o aClonih I Ao nosso SERViÇO ESCOLAR, d,=stinado ao exame sis- x�� ontem. o s�guli1te d�Cí2to-, A chegada do avião qL�e ·'s�

�_iiiiiiiiiiii �1 ,'I tematico de toda população escolar e a tiragem dos que carêcem le_l: determInando que as, l11spe- deve verificar entre as' 15 ás 13
(enten ::JIr·,o de '

I COMO O GAL. MARSHALL: cuidados especializados em outras sé'cções do ,Centr?" afluiram çoes de sau,de par� :felto" �� h�ras, será aguardada por al.",;
U DA MISSÃO MILITAR DOS I' no ultimo m,ez 207 novos .matricL:I.ad0s, tendo sI.do VISItadas 61 aposentado:la� e I�folma �:!.av autorrdades civís e militares ';

T b· Bt' 'E. E. UNIDOS TRADUZ SUAS I escolas p�blicas e 1� particulares, com um mOVImento total de semp:e asslstId?s pdo, p:o��::,�- por toda a Diretoria e numeL)'

O las arre o I IMPRESSÕES SOBRE AS FOR-1340 atendIdos.
, . "dor fiscal, como, �eples_n'�dte so� 'T:n1',' '3 do Aero Clu')�

Re r h" 20 h CAS ARMADAS DO BRASIL Desde que ó Centro de Sande 111augurou seus traoalhos, j ela Fazend� do Est,,?o, ,e que Cai(ií lnensC.
n 'pa IZa-se, oje, a�. oras,

I já passarâm p0r este Serv.iço 2.610 colegiais, da capiÍ(�1 e agora. nessa qualtdade assInara o res-
I

'

a a�uldade de DireIto.

prO-I I '

Ih t d ! f p' d 'petivo laudo ' .

m(Jv'd I C t Ao d
'. De regresso ao Rio depois, fmdo o vascu amen o as nossas esco as, oe. Jpar-s_-a as ao .

! .,

'-------,.• ,

I a pe o en ro \.a emlco' 'I .. . ,.

d S- J
" , ,

-- -"---

I de Fevereiro uma importan-I de excursionar por varios Esta- vlzmho mDunSlclpl? eE ao, os:_. I' AMBULATO'RIO
i

__ O Ii·ehd.ei� do' nada ..

e S -

I
'

t' d s issão militar norteame o ervlço scolar vao os a unos ao .' ,
1.' 8

�sao so ene, comem?ra Iva .0, a m.,
-

DE OFTALMO-OTO-RINOLOGIA e 'GABiNETE ODONTO-' ! IBento da dh'ida
passagem do centenarto do ncana fOI alvo de novas e ex-

,
" .

' , ., n.�"Ab 1,:ati:. cr
"" i

" t
nSlgne jurista patricio Tobias cepcionais, �omenage�s: For�m Lq<?�CO, nos .q�als são �e.nftcada_s sbla� dehclencl�s vlsual,s .e V.!!. .li. � � � ;%:"" !

ex erua

rretO realizadas dIversas ViSItas, ln- audItIvas, corngldos os VICIOS de refraçao e remOVIdos posslvels f

A se�sãc em apreço' terá a c1usive ao Forte de Copacabana, fócos de doença: amigdalas anormais, d�ntes cariá90s, etc, ladO ! LONDRES, 6 - O sub-secre-
e�ença das ,altas autorid(j.des' ao Forte Duque ?e Caxias, á _Atenderam, e�tas secções. respectlv.amente 52Y e 832 pes- ,iário parlamentar do F,oreig.n
VI�, militares 'e representantes, Escola Tecnica, a .Esc?la d� so.a8,_ nao se res�n,ngmdo, todavra, �o cUldado dos ,escolar�s - ,Ofic�, sr. Butler, falando hOJe
Imprensa especialmente con- Estado Maior do ExerCIto, ao mlssao a que ongl11almente se destll1am - mas tamocm a outros NOVA JERSEY, 6, - O Cq-, na Camara dos Comuns decla:-

dados.' "

: Joá e ao Corcovado, necessitados, provindos ou não de outros sectores do Centro de
i d�ver de Prest')11 Raub, um me· rou que o

-

govêrno brasileiro

��1trão sobre o eminellÍe j:u- Na Escola Tecnica o gal. Ma- Saúde:
, ,

' ,. _ _' I mn� de 7 ano� de )ida�e) 9ue, infor':10u áem�ai,xada britânica

sconSulto os dr. Abelardo Mon- rshall e sua comitiva foram sau-· Os males venereos, de consequenwrs tao- �r�ves e
. ta_o haVIa desar:aiecldo" h}, tres dIas, ,no RIO de JaneIro, que estava

egro e academíco 'Osni Re- dados pelo ceI. Bentes Montei- de.scurados pela m�io�ia, do povo, tem um ambu!atono especI�I1-1 d� casa, fOI desc_?berLo num re-! estud.ando ,U�l� formula que

,
08 quais irão apreciar os ro, que proferiu brilhante dis- zado, com. ramos dIstintos para cada sexo. Houv€ �este SerV1ço I frt�erador dn sotao da sua pro-; perm!t� o relntclo do paga'mento

IS iilkrcssantes aspetos da curso. 668 atendIdos, no mez, o que bem traduz a �xtensao rio �roble-I prta cas�. .!
da dlv!da. exte:?a e que o as-

a c obra Jo' grande sergipa-, Respondendo, o iI�stre,solda- ma �en,éreo entre nós, �bretudo decorrente aa falta de CUidados A�r.edlÍa .. �e que, o l11em�",o �e, sunt? _serta, �bjeto de uma, co-
I cujo centenario 'se comemo- do visitante pronuncIOu ,VIbrante profIlattcos.

. ,_
' _

I
• • • •

, • fech�la, ,

aCidentalmente
_ Q,-n�l,?, 111u�lçao ofl�I�1 antes do. dIa 1

I nesta data, em todas as Fa- improviso em que saltentou a 94 vacll1açoes e 309 revactna�oes antt-.vanollcas f�larn do lefn�erador, ou entao, !OI,':I, de julho AprOXImo.
Idades de Direito do País. extra,ordinaria impressão que efetuadas, 52 novas cadernetas de saude concedIdas e 327 VIstoS P_ü�to alt �or ,seus compannel- i O governe do Rio de Janeiro
Este diario que foi gentilmen- lhe haviam causado a

�rganiza-I apensos, pelas respectivas se,cçõ?s do Centro. ros de brinq1ledo, que se, es- ,assegur.ou igualmente que todos

Convidado far-se-á represen- ção e a disciplina do Exercito Coopera�ão eficiente ao !>.om andamento de to�os os de- queceram de po-lo em ltber-
I
os credores receberiam indenti-

Por um �e seus redatores. Brasileiro. mais, sectores fOI a do LABORA 10RIO, onde se desltndam as dade, co tratamento.

A
IO>O 'ovo

,JEretor-Pr·�prietJrio .JA,IRO '�ALI.t\D9
_ t� __

v

• __ ,
_

w I fltt�nopoHs, Quarta-feira 7 de Junho d� 1939
----'-------------_ .. ,- -------_,------,---,------,--
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis�1939

Prefeitura Munici

PARCIAL

e) - Tax� de Aferição' de Prsos
'

e Medidas
Distrito de Pa�lIo do Sertão

Receita e Despesa, Relativo ao Ano de 1938

" HISTORICO

Despesa or�alRentaria
§ >1· -Administração e Fisca

.: lisaçã�
j)"':""'Pago perírnt�gf'rn so Inten:-l�nte

j')--:-Idem Qu t., <"é Oepa t m >'"!,r

das Mur,,)! lfl<,>; ,fMln;.
m)-It:lem Ma.te,úl Expediente
n)-_Idem Alugueis casa 'Iunc;

,

Intendencia

§ 3�.Edu��ção Popular '

a)-:- Pago' as prolessoras prol i�(\f;as

b)-Idem a� prolesscr ,'� :::L Vt:1I

cicnadas
I;)-Idem! Alugueis casas luuc.

,

Escolas Estaoueis
fX-Idem Meteris] Escolar

§ S··Obras Públicas

b)-Pago reparos feitos nas estradai
c)..-Compra fellamentas

§ '·-Auxilios Dive,rsos
, \

faJ - Pago alugueis casa, une.
I'

telefone Nacional

§ 12' -Despesas Reprodutivas
1 )-Pago ao dr.' Promotor 10°10,

cobrança da Divida ahva

Creditos Espe.�lal
P8g0 para 'descrírninação perillietro
Urbano e Sub,Urbano

,
'

Total despendido
,Saldo' recolhido á Tesouraria

Arnaldo Na 'joli
Secretário -Contador

2:355$000
3:653$000
1 :258$7DO
2:132$300

50$000

§ 2. -Educação Popular
a)- Pago a professoras provisorias
'h) ,

ti,« » 'Subvencicnada.s,
�) • ti Alugueis casa Iuncio-

'

nan esc. estaduais
, 07"'C Material Escolar

33:977$400 §: 6 D' P I'
..

'

,

.- espesas ° IClalS e

, r Judiciais

I' a)-Pago alugueis casa func,'
.

- cadeia Publica
9:704�400 '

,

• 43:68;$400,' § 8,�Obras Publ�cas , ,�

", "

"'I' b)-- Pago, reparos feitos nas .. vias
1-:

publicas

I c)-Idem
compra ferramentas

§ 9- Auxilios Diversos
i a)-Pago alugueis casa [une. Td f.

I· Nacional
4:369$400

747$2iJO
660$000

, 100$000

i§ 12-�Despesas Reprodutivas
II .)- Pago ào dr. Promotor .PuHe,o,

5:876$600
I
1,0 010 sobre cobrança da D.vlda Ativa

1 'Credito Especial �

IDesPtnd�do cem a descrirninação ,to

I penmetro urbano e 5, b-Urban i
I

" T(tal despendido
I Sa:ldo recolhido a Tescutaria

5:775$000

1 :50)$400

108�000
27$WO 7:419$500

Arnaldo Napoli
Secretario Çontador18:739$500

,

33$000. 18:772$500
Caetano F, Lumrnertz

P,deito

460$000 460$00U Distrito de. Meleh·o
Receita e Despeza, Relativa ao ano de 1398

8'J5$400

§

336$700 �
33:760$700 §§9:Q20$700

VISTO
Caetano Francisco Lamertz

Prefeito

TdaI da arrecadação

I de
,.!!UiBi!iiIAL&!

,

ua

602$200

,

,

1 § 6",- Despesas Policiais Ju-
5:070$200 dlclartas

44:043$800 a)-Pago. alugueis casa func'. cadeia
Publtca 120$000

Receita' Orçàmentaria
§ l- ·-Impos.to de Licenças Diversas 4:645$000
§4'�ldem de Produção Agricultura

e Pastoril 3:023$800
§S'_",lmpo'Sto�',de GadoMaior e Menor 360$500
§6··;,..lmposto de' Capitação 9:355$000
�§l'-Imposlo de Gado, Abatido 402$000

§<)'-Imposto de Industria e Prolissâc 6:741 $200
§9',.,...;.Impm.to, de Patente de Bebidas

"

e Fumos
§ 1 0".'faxa Escoler
§ J l.'-Idnn de E;'1lolumentos

, § 1 a··ld�m de Multa per Móra
:

�
> Multa por infração

II :-Receita- Patrimonial 'e
Industrial
a)�Cdb�ança da Dívida Ativa' 8:954$400 '

ej-Taxa do AferiçãO e pesos e mê&dc;.� ..750$000

: Total arrecadado R�."

Total de arrecadação
'IMPARCIAL

DESPESA, ORÇAMENTARIA' ;
,

§ L--Administração e Fiscalisação
j)-P'ago ao Intendente, 10 010 5� b- t:

arrecadação 4:403$800
I) -Idem Quota, das MuoicipábdÍ:li'ic s 760$000
m)- Idem Materi I expediente

.

>

_ 660$900
0)- Idem Alugueis casas Iuncion» r

.

os

Intendencia "

§ Se-Obras Publicas
b)-Pago reparos feitos nas vias Pu'

.

blicas
,

'

31 :_473$700
c)-ldem COIDp,!l ferramentas 165$600 31 :639$10'0.

110$000

,§ 9 -Auxilio:i,Dlversos
5:933$800 d)--Pago casa íunc. Tele]. Nacional

. , I
18:819$700 I

.

. I Prefeitura Mu�icipal de
240$0001

i A ld j\,' '1'! mOI o r.apou
" I Secretario-c-Ccntador

440$300!
f

!

43:458$000
Despesas Or�ameutal"ia
; § 1· -Administração e Fisca-
I lisação'
j)-Pago 'ao Intendente Di�td,..l

J O 'I. sobre ame. 3:799$700
l)-Idem Quota do Depéd. das

4:242$800, Municipalidades ,

I m)-Idern Material, para exp�dier.te
47:70') $200 11)-Idem Cara tUDe. InlendenC!d

Di�trital

a)-Pago aos professores p; IJvisorios
> 'II b)--Idem aos professores Subvencio"

, nado3
f),-"-Idem MateTial e�colar

,§ S·-Obras Publicas

6:340$8001 b)-Pagc" reparos' feitos nlS

. 1 pub��as
-

: c)-Idem compra ferramentas

825$000
:909$400

30$000
159$500 2,923$9:)0

§
§
§

I

f são •

§ 9'--Idem d� Patente de Bebi-
i das Fumos

'-HiSTORico, J
PARCAL IYlPA�C1J.\L § rO'-Taxa Escolar

895$4:: O §§' .1·-lmposto d- Licenças Dlversas 3:487$000
, § 1 J '--Idem de Emolumentos

, 4·-ldem< d� Produção Aguda § 12' _ Multa ,dà Móra
e Pastoril 4:961 '!600 § l\w

I
13' -- [ulta por Infração

5'-Idem de Oedo Maior e Menor I :517$3CO
6'-Idem de CapitaçãO 12:9 H$5GO II-Receita Patrimonial ln-
7'-ldem de Gado Abatido :, J: 191 $000 dustrial _

9'_;_Idem dê Industria e P{()fis�à\) 8:433$700 a)-Cobwnça d:l Divida Ativa
9'-ldem de Patente de Bebidas

3,,837$,"100 b)-Taxa de Aferição Pe�os e Me-
e Fumos '

didas
43;681$400 § tO'-ldem de Tãxa Escolar 4:017$800'

'P�efeitura Municipal de Ar.arsnguá. em 3l de Dezembro de 1938 � 11'-Idem de EmcJumentos 1 :088$400

"

' .;-' 1§>12'�IdcmdeMlIltadaMóra 1:993$100

.� ,Receita- Patrimonial e Indus·
Ernesto Antonio L_china tria.

TesourfírQ_ a)-Co,çrança da Divida Ativa
c)-Taxa de Aferição de Pesós e

�J1edidas
f) - Idem de Fóros

Distrito de Sombrio
Receita e Desoesa, . Helativo ao Ano de 1938

- '. De.pesa Or�alDeDtàriil
HiSTORICO PARCIAL

:
IMPARCIAL

a: Receita OrdBnaria, § l·-Administração e Fisca ..

"

§L-'Imposto de Licenças Diversas 6: 144$000 lisaçã.
"

§4.-Idem Produção Agrícola e j).- Pago ao-Intendente; 10 '1, sabre
Pastoril 5:493$100 I) arrecadação ,

§5.-Idem Gado Maior e Menor 281$700 l)-Idem Qucta ao Departamento
§6.--ldem Capitação 1 1:325$000 .

Municipal
, §7.-ldem Gado Abatido 195$000 I m)-Idem Material para expediente

�'
.

§9.-ldem Industria e Profissão 6:818$200 o)-Idem Alugueis' casa func. Inten-

§9.- Idem Patente de Bebibas e dencia
fumos \

1 :439$000 /"

§10,- Taxa Escolar 3:625$250
§ II-Idem Emolumentos 1 :596$600
§12.ldem Multa por Móra 2:045$750

'

§ 13.-:- Idem' Multa por Infração 10$0Q6

Recelta -Patrimonial e

Indusfrlal
�)-CobraDça da Divida Ativa

,i ,.'!' --o ;;;--'

. ;:_,,' � ".�':, 44:J�J$So:: Receita ürçamentaríaPrefeitura Municipal de A;rara�� ,'_' e��lL.:�;'���::f�bro ce 193�, § "-:- Imposto�e Licenças Dive S9S

j"'i "'V'
& '��:�; �

'L "":, § 4'--Idem de Prcdução f\grlc0la
/ ISiO I"'n,olUO ucu�na,

e Pastoril
"

; "'�'" TewU!eiro § 5'-ldem de Gado Maior e
VSTO

!8:752$700
67$000

240$000

I _

I

I
336$700;.. I

28:859$40-;
is:! S4�8\:)0

, 3�370$800

816$000
56.$000

4:757$�00

801$000
662$000

120$000

§ 3·-Educação Popular
a)-Pago aos professores prcivisorios

38:973$600, b)-Idem aos plOfesscl'es SuBvencio
nadas

c)�Alugueis casas fune: Esc. EstaduaIs

IO-Material Es�olar.�-�,-,�----------�--------�--�
4:468$000

- ; § 12.-Despesa Reprodutivas
J')-Pago ao dr. Promotor, 10 'I.

sobre arrecadação da Di vida .

Ativa

4:347$500

854$700
216$000
17$100 ,5:43.5$300

240$000

'§ 12---Despesas Reprodutivas
j)�Pago dr. Peúmotor Publico, co'

brança Div, Ativa 337$000 337$001)

Credito Especial

DeSfe,&S feita na d-scriminação do
Perimeiro Urbano'! Sub Urbano
e Distrito 336$700

44:448$90i iO
3:2,2$3t O

47:70-1�200

'Tota! despendido
Saldo recolhido da Tesourar;1\

Araranguã, em 31 de -Dezemnro
de 1938

Ernesto Antonio Luchi- a '

VISTO
Caetano Francisco Lummertz

Pj·efeito
"

Distrito de Volta Grande
Receita e Desces ..

, Relativo, ao ano d : ,1938

HISTORICO PARcrAL IiVIPARCIAL

4:377$OJO

5: 192$600

menor

6'-Jdern de Capitação
7'-ldem de Gado .Abatido
9' -Idem de Industria e Prolis-

728$700
9:570$000-
1 :351 $500

5 :293$000

2:728$000
3:330$800
1: J 87$400
832$800
50$000 34:642$4GO

3:083$300

540$000 3:623$300

38:265$70aTolal da Anec8lhção Rs

696$200
555$800

120$000 5: 170$9C O

§ 3'-Educação Popular
,

3:030$000

284$900
17$100 3:332$000

vias

13:415$200
i 09$000 13:254$200

308$300 308$300
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Dir�tor • Proprietario .11\1°0 li"" ""LL'fI.

,.'
<'

I (Mario Costa)
.II.lii "l/� .::.DO Ci.lad« de Floriano á beira-mar sorrindo!

FlorianpPolis, 7 de 'Junho d19-"-'
---- 'LJI' Dias Velhil creação bem Iuturosa,

_______ ,e 3.1 i )-:s d,' encanto a miragem mais formosa,
,

I
A bela estrela que no sul vive.fulgindo!

---'--

i Tens 11m panorama imensamente lindo!
�

,
Si.hre as vagas te debruças graciosa,

ii N'urna ternura eterna e velutuosa

I
Entre' palmeiras e rosaea sempre florindo!

I Algtl:-�l, para te ver grandiosa e florescente,
I Hercilio Luz - esse querer maravilhoso

i Pela soberba ponte uniu-te ao continente.

E d
·

---....-

: Ave! Colmeia de trabalho vitorioso!
Xp e sente I o casamento de Pcríirio est-iva

Tu conslr�es CU"; civismo, arde�tement8
marcado para breve �. i As bases firmes no futuro ,randlOso!

I b
• cena um .l1;sv.e.eo••••e.r�.-' __ r ..

casamento em modesto, porque!
.

����rSQ (':�, 5:��;�:bre:��n�orJ:���e:: i D' ,regos,- ,"'OEil!··..luifnho CaUarll) Jor. vIa.,m.Ulta felicidade, O amor suo i . ..

Redator - Secção de assuntos
bstituia e com vantagam, o vill

iaternacionais-c-Dk. GIL COSTA
metal. I'

----

",:-----------Como o Podirio era milito co- Reia pnr·....anen ·a do srR.datores-J. OTAVIANO RA- nbe-idc no lugar-euma vilazinhe � 1t"
.' tZl � alia .

.,

MOS e JOÃO DE FABRiS do interior-e-o IW proxirno enlaclll W·�"l' P'1l1. M I P
Redator-artistico=- CLEMENTI- I nn.df,�a nos comentários do dia" aA�er ue er na re-

principalmente em roda de me-I p

<... ..

NO DE BRITO.
: ç .s', �ue invejavam a sorte ri I' I feitura de Tirnbo'

GERENTE: I Hitiuha em precede-Ias na reali-I
.

i zação do sonho dourado de todas, . �'IMBO', 5-R�gress0u de sua

FLAVIO FERARRl De "('pente corre a noticia: o I
VIajem a essa capital o sr. Wal-

Chefe-d'�
P(lrfi, io adiár? a fe,ta... ter M uel.er, hO!li'�d? e .pr')gressis- As re·,VI·nd,·cal'o""'es'" publicidade Porque íl Ninguém soube cxpli-] ta prefeito municipal que para �

NILO NOCETTl I cai'. 'grande satisfação do povo dessa
Por saude não era, pois tanto ?Oml�lla continuará a prestar seus italiianas

Redaeão e Ofieiiuas' Porfirio como Hitinha estavam a l�e'Ílll1F1�pjS ,serviços ao munici-
ROMA, 5-0 bem informad;

R. Conselheiro Mafra 511 v�nlÍe,lil, Por dinheiro tão pouco, pIO de Tlt?bo. "
. . .

FI
• '.,. _'. I visto que o necessário para as i NlJm gesto louvnvel e que me- !Semanal�o polItico. <Helazziene

. onanopohs-'S. Catarina despezas estava guardadinho. Bri-I receu aplausos de toda a popula- Internacional>, publica um� nota

I ga tam.bem �i'ío houve. Que dia,' ção .o ilu�l�e Interventor Nerêu I comeuta?do c recente d.lr-cursll
Agentes-correspondentes em to-I bo havia entao il ,Hamos, nao concedeu a exo- pronunciado pelo sr. Daladier, pOI

das as localidades do Estado. Porfirio não queria falar, e Ri- neraçãe solicitada pelo prefeito I moti�o da co�émoração do, norte

tinha de. nada sabia. Até chora.' Walter Mue.ler. .

a�encano8 caldos na guerra mun-

e I b
AI va, a coitada. E como não, se o Em regosijo peJa permanencla

dIal.
. .

, O a o r a ç a o Pcrfirio andava tõo diferente?
I do sr. Wallpr Muelf'r na edili' C? referIdo arh�o declara cate

Chegou mesmo a pensar em fe'I-! dada de Timbó seus ami"O'os e goncamente: «Ou be.m a França
) conceito expresw em, artigo I d d I t

i I b ti.ço. FeItIço de alguma invej'osa 1:, !niradores vfío ofer-ecer:lbe um conco.r· a 'VQ untanamen e. e.m
ae ro a oração, mesmo solicitada, ' d � d
_ .

I' b'
. que queria roubar-lhe o noivo I ban-qunte, a que iá a.deriram aprGXlmar'se. a· mesa a Justiça

nao UDp Ica em responsa lhdade . . . .

t'
, bt'd d" t

ou endôsso por parte da Reda-
O caso é. que as rná� línguas já' graude nú;nero de pes8ôas. ou ,a. JUS Ica !!erao ! ti DIIe Jan f

ção.
'

, estavam Inventando cousas., .EHl I
Os amIgos do homenageado, o «eIxo>. R,oma-Berbm. As r,ec�a.

Assinatllr�s j lugar pequeno iS!lO é faciL 're�id�nte� em !nd�ial, hi;>��ca- m�ções ItalIanas devem ser satIs

Todos comentavam, notada-, rl:lm mLeIra I!lohdarledade. ,t;;lilf filtas>.
Ano 50$000 mente, a curiosidade do Porfirio I ·_-�--�"''''�_ .. __� __u_'''_ .. � __ ,

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

SemC'stre 30$000 em ler os iornaiil. Era chegaram,' Prefe·,tura do MuTrim6stre 15$000 os periodicos da capital e o Pur

1
.

.

firio a devora· los.. • ••

d fi
·

Só capital: _I�so in'L'igou o proprio pai de n'ClplO e' or,a,,:,Ilara a
.

5$000
RItmha. Aquilo nilo podia (onti-

Mês .

p I·nuar aS�lm, re<:isava de uma nopo ISA 'correspondencia, bem como explicação.
de valor es relati I'OS ao!'! allúnci09 Rufiou o ch<:lpéo c lá foi ele ter .... ,.

. Requerimentos despacho!'
e as�il1aturas devem. ser enviados com o Podirio. I . ) Dia li
ao Gerentt FLAVIO FERRARI. Este, muito contrariado, muito I

-

encabulado, depois de ouvir tudo UMA ASSINATUHA MENSAL
quanto o futuro !"ogro houve por DE «A GAZETA,. GUSTA

em Curl·_ bem dizer· lhe, falou: APENAS 5$000
-O sr. vai desculpar, seu Ju

O café e Restau- vencio. Como o sr. sabe eu sou

rante Pal.eio I pobre; O qu.e, ganhu ,dá para
,

.

_
luranjar farnIha. Mae e que as

INFORMAÇOES:
. ,Barao de Rio cousas estão mudando muito ...

Branco 388-Cunhba -Mudando em que, rapaz �
15 V 1 -Não vê que antigamente

nascia um filho de carla vez:
Agora são trel ou quatro de um

I s6. �olpe. Ora, que façQ eu se a

11ItlDha me aparéce aí pell) fim Ido ano, com trea pirralho!l iá na

primeira. cartada? ..

O Juvoneiv riu o bom rir. Mas
não adiantou. O Podirio arrem'a
tou:-Está ficando moda, seu Ju-,venci�. E quan,do Be trata d� mo:da, nao ha mu ,uer que quelfa fI-

P
4i:8r atráz .

ara quem escreve para <) pu- .---- ... - -� ......_ .. -- .. - .... _ ... P,

hlico, duas qualidades se fazem
I'ccf\E1lariss: intuição r �i�ologica e

'-

Ie'ililo� A primeira para desenvol-
ver o enredo de maneira a for- I
unir um ambiente de interesse·, I
I' fi segunda para tont'ar eSie IfI rnbiente agradaye!. E é com

prazer que no novo ,livro de I

t�r�;��c�:!�e de����t::a:�s�as c:�:;
I �'I' ;::�=':'�''�--�-�:_�":;;"�-�-'�--�������������,,�,��������

grondes qualidades de escritor. �_
I '

, O seu romance «Lagrimas Ocul- I liV a rllila1='lS» e o CORtO� «Destine" que Uma assinatura mensal iii i'
completa o volume OrR 'dadQ á

--

publicidade, são preciosos apanba- de A GAZETA, custa
(:09 de I sicologia que o autor I ' apenas 5$000
(iube rendilhar de em(}ções. CJm -,--

b c!iisi�os recursos d� est]). Dr. M igue I
,
Mano Costa c(lnÍlrma, deste •

. modo, o seu nome de escritor, A Boabald
alma de poeta que adeiou, emo-IItiva, mas Rimas da Solião, revi- CUNICA GERAL-
ve nas paginas de �Lagrimasl VIAS UHINARlAS
Ocnlta8» em revoadas felizes, na I

clelicadeza do fraseado, na espi
ritualização dos sentimentos, na

for�a pitorica das descrições com

que enriquece o tema.
Enfim, Lagrimas Ocultas é um

romance/que' se começa a lrr com

inte res',e e que satisfaz plenamen-
I

tf', pela fund\l e pela forma.
Cumprimento� ao ilustrado be

l�brista.

A GAZET

II Picadinhos...
I baiana

I De Fabris

REOA10R-CHEFE:

/

Vende-se
tiba

Notas bio
gra�icas

"Logrlmas Oe.ltas",
de Mario Cosi.

Esp. em molestias p!euro-pul
manares (Bronluite, Asma,'

Tuberedose,etc.)
Consulf!Js 2 ás 4 lus.-R
joão Pinto, ! 3-Fone,1595
Re5ídencil\� R. João Pil to, 1

II'-Sobr.-Fone 1214
_. ·_. M_....... _

:FLORIANOPOLIS

Aguslinho Machado - Peilin,
do quinze dias de férial - Sim.
Serimias Francisco Soares _:_

Idem, idem.

S A-I
I

E AFTO
-I RATAMENTO GARANTiDO

COM

�A·FT O S
•

; �

Produto do Departamento
Veterinária

.
.

dos

de

Laboratorios Raul �e,ite SIA
A v"l1da nos Depósitos e Repre ,:entantes dos

L·\BOh''<\ I U'ídü;S RAUL LEITE· Sjf\., ou cf Pràça
15 de Novembro, 42.-\' A.-RIO:

Schuld,t
•

1.._·... j • 't <

A'tigos para escritóriJ- Lívrós em
,
branco -Arei ..

')\:8 escolares-Artigos para presentl1s �'Erinquédos
o _.,

,.

Aceitam-se e;-,comendas ue «clic�ésl), chancelas,
sinÚes e carlf1lbc'\ de datar, de metal, para inu ..

tilizar estampilhas
Hu) Felipe Schmidt, 27

F!ofianopolis
.

Sta,. Catari·na

P.

de H. O. LIGqCKI
Livrada, Papelaria; Tipografia, Enca_demaç.ão e Fà

bric'l de carimbes de bjrracha
,

. .

41
...-- ----_..:---------------

'(tlram�

Tudo isto nos parece muito NOIVADOS
misterioso e é possivel que a bis- Com a gentil senhorita Ms'
tOlÍa Rã(/) leia bem coatada O de Lourdeil, diléta. filha do II

inquerito policial que será aberto Jacó Tavares E' lua 'exma. e

a retlpcita, nQS informará melhor sa, da sociedade de Tljucas, cc

,d.éete caso, �ue se paliou na tar- ,tratou casamepto o sr. Lot
(re de D",mingo. ,Paulo Rothf'lcÀs.

-O sr. Nilo �ussi, digno,
rente do oonceituado Hotel Glo
contratou casamento com � pr
dada' sf\nhorinha Valda' J{uJII

A indigente Maria Rosa, de residente em Anít�polis.
'

côr preta, con�ando 70 allOI d·e·
idade, estava caida. á Rua Tira. VIAJANTES
dentes. 'Foi por is�o transportada DR. VINICIUS DE OLTV
em ambulancia para o Hospital, Seguiu, ôntem, para RalllO
,de Caridade. em cuja comarca vai <lese

nhar 8S altas funções de Pro
.tflr Público, o nosso djgrto.,.
frade, sr. dr. Vil1icius de Oh"

Por ter esbofeteado a propria f'ALECIMENTOS -

irmã, A-ugusta Rocha, foi reco· Faleceu e sepulto11'-B&
.lhid6 80 xadrês o individuo Ma� ôntE'm, em Coqueiros, 8 8en�
noel Róchá-, residente á Rua Rui ta Maria Silva, irmã do sr.

Barbosa.' ".,..,
,.�"." Arquimimo àa Silva. _.

: .

Mario Rocha e sua mulher Olga
Hocha.

'

, Tramcorrc h0je o aniverpari
_ O� agredidos que residem em

natalicio do nosso disLint(� e�rí
Pedra Grande sofreram leves fe- lerraneo, sr. Roberto Mpri�z,
rimentos, tendo apre�entadc competente sub,diretor do De·

lueixa ás autoridade�. partamento de, Educação e figu.
Ira grandemellte estimada nesta

Gravemente ferido capital. "

Dão quis fiear no Dos' A �azet� apres�nta ao il.u�.
it I

tre anIversarIante SlDcerss febcl'
p a tações.

João �eb!lstião .da Silva; de 281 DORIS �nRIAM
mos de. Idade, fOI apre3entado á Doris Miriam, o encanto dq
,?elegacIa pelos srs

.. Agenor .�? i lar do prof. Henrique. Brueage'
-,r lIza Lopefi e Teutomo SebastIao I mann faz anos hOj'e Em -.

,7' •

E . I
' ,regosl- ,-

,v I�lla. stava e e gravemente
I
jo á data a inteligente e gradu,lendo na cabeça. Interrogado, ..de i tia garôta, ofe('e�erá ás Stlas iou'

'19rou que levara uma ternvel· meras amiguinhas uma lauta mê.
i.edI·ada na fro.nte, em consequen,l SIi de dôces.
'�la da qual calfa lio solo' sem' Fazemos os melhore t ri-
rd N- A 1

. A
S VO 08 •

�en I uso ao por e, por Isto, ver. radiqso futuro á linda creaturinha.
o. agre- s�r: Recuperando os sen-I
tidos, fOI mformado por pessoas i Deflue, hoje ° :anh'ersario n8'
le cujo nome n�o se recorda, de, ta licio da' exm;. sra. d. Julip.ta
que o agressor fora um tal Ma-I Richard, esposa do sr. dr. Alfre
:1Oel Sergio Vieira, o qual na oca- do Hichl?rd.
�ião usava bonet, conforl!le teste-I '

:Ilqnbaram as mesmas pessoas. Ocorre. huie, o aniversario na'
Dada a natur.eza do ferimMt0 talicio da gentil senhorinha ZeR'

f(')ão Seb9stião da Silva foi tran9' dia Pereira, filha do, sr. Bertino
portado ao Hospital de Caridade, Pereira, funcionario federal.
acompanhado 80S senhores acima
citados e do comissario de ron· PELOS CLUBES
rIa, sr. Jl;1venal Farias. A irmã ,O' CONVESCOTE DO CLUB
G(rJe ateodeu o doente constat0u· 15 DE OUTUBRO
�(>r gr,av,e o feômento, 5e6(10 nê- Segundo iá noticiamo�, o Clu
eesqaria, por isto, a intervenç�o 15 de Outubro vai realizar, R

le um médico, poie fôra fraturaào proximo domiÍlg0. um gralld
) cràneo e um pedaço p.enetrara convescote em Santo .Antolli
no interior. 'Para facilidade dos s"eios, fOfa

O doente, entretanto, não quis contratadas a lancha S. Franei,
permanecer no I10spital, nem co e uma chata, 'lue dispõe d
m e, mo á for�a. Por isto e afim lota�ão suficiente para atendI
: e evitar responsabilidlUles, a todos os interessados.
:rllJã enfermeira. fez uns tmrativ08 Para essa festa, que prollle�
le urgencia e deixou·o ir em com· ser uma das mais animadas, rll'

panbia dó.<Í senhores que o troll- na cada dia maior entusiasmo.

Notas

1--,-,
A hem da diseipJ;ino:

pollciais '

Foi excluído do Exercito, por
ser considerado nocivo á disciplina,
o soldado Ladislau Grems, que
"em de ser apresentado á" Dele
gacia de Policia, á disposição do'
sr. Delegado de Ordem Politica e

Social, devidamente escoltado por
praças do 14 B. C" ao qual per-
tencia.

.

(;ompletamente des
pido

Cuido na rua, completamente
:!I'spido de .suas vestes, chamou a

atenção de- todos e por isso foi
transportado á Delegacia de Po
licia. Trata-se do ebrio Antonio
de tal, conheci io por c Chinêa».
O mesmo [â esteve em tratamea
to no'Hospital de Caridade, donde
leve alta por ser um inveterado
alcoola tra,

oi agredido
trfld.

na es-

---�._ ...

)

Augusto Rocha regressava dOI
festejos religiosos da Trindade.
em companhia- 'de sua filhinlla
Maria, qúando foi agredido por

.. Caída em plena via. pu-.

blica

Esbofeteou a lrm�'

Vida ,Nossa
a%@··

, ,

\,� rv ERSAR!OS

ROBERTO OLIVEIRA

Regista o dia de hoje, c . ani
versario natalicio do .nosso c ,D

terraneo sr. Roberto Oliveira, do
alto cen.ercio e ca .,alheiro' possui
dor de fino trato; Dai, o nume
ro de felicitações qne

--

pói celta
receberá hoje ás _quajs A Gazeta,
se associa cordialmente.

ROBERTO MORITZ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.. asa "A C IT
L A·rtigo.s de inverno para homens, � '1.fi�oràs e crlanças, maior e mais va--

I riado sortimento., na ·.Casa "A CAPITAL"·

i -Matriz: Rua C:nselheir:' i.fra n. &I . FliUah Rua T....j'm lJ ft. • I
,. ...� ------...-��������������������������;_;�3llS�.���Z1!5!I!!!!!��"-,.:.�--...---.

i·�"�"""""':�·"""···"·""···"�"_·1I1 GRATISU
I

,t!CréditoMútuoPrediall
f

I'

'5ãO JOãO !
j

Vende-s� uma casa sita á rua

no 1St. t.. '< strelto ii lhe será de grande utilidade Gal. Bitencourt, o' 169 com ter-

M B
reno cnde se e.pcont.ram mais 3

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em I
escreva a • rao-

19 d Ju n'h� casas de madeira, o qnal faz fun-
a metros; Bem sêca e de otima qualidade. I'

dão.
I

.

,e 'W dGS com a Av. Hercilio Luz.

.
.

Caixa P�stal; 1476 - , Tratar á Av. Hercilio Luz, D.

·1 DISQl'E PARA O N 3 ,'RiO de jsneiro r· GRAN ;--" I
'-

c·_ n SORTEiO 174 .

.

'

I.... ESTREITO'
.Ó«

Sêlo para resposta. 'I
.' ", ..... '_ ':::>\.... ----------

..........._.�, _......... I Relação dos premies que distribuiremos no proxí-
Telhas de cimento

"
__ , .�.__,_ __ .. _

I mo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição
.l. ':":.::.:::::::::::;;:;:;:r -':;:::-:;;':-::

----- .•::"........
.

- I a não ser habitual de 1$000.

cOmpanh I- a· Nac IIIona I d' e. N", aveg a,.-. :1,1.. Par:' que todos possam t..mar parte nesse forrnida-
_

vel sorteio, reS,)IVdnOS reabilitar gratuita-
mente, todas as cadernetas atrazadas, cobrando

C til
I somente o sorteio a correr. Os prestamistas que

çã\l. OS el·ra. _ .I·il queiram gosar.. desse privilegio deverão trazer suas

.

.. I
.

cadernetas a nossa séde, ou remetê Ias por
. r iutermedio de nossos i:! gentes. Os premias

Mo,vimento Maritimo ..ParlD Flari.napolis ,
'

são os seguintes:
"

-

,

" �I 1 Premio no valar de

,serVi9FOrSetde9sPBdSesagceairrOgS UeeCJI·erOc••
argas lil �I:.'i.:�. li ��:�i�s �n�o ��I�r �;

,"'- I O Prémios no valor de

�_!!!l!!!!����������������������������. I 10 Premies no valor de
I J O Premies no valor de

.-.Para O Norte Para' o"Sul i J;
.o Premias no valor de

iiiiIiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiãiiii__ I" f

7 doi i� ...
' ,M I L_ .CONTOS

"Sorteia.remos também um bilhete da
.
Loteria Federal extração de Junho

.;i
. de fVI ii Contos

DEPOSITARiaS· EMSTA" OA"r��RINA

1-1" ,�.E C K IE S' 'A.
1 r'

Matriz fLORIANOPOllS
.

� �

6:JOO$000
200$.000
100$000
15$000
; 0$000
20$000
10$000

, Isenções

�. O:Paqu.etiITAQUATIA' sairá a I-Ode' O Paquete nÀBERA' saírà a

junho para:
.

corrente para;
,

Paranaguà, Antonina. .

Santos, Rio de Janeiro,
1 Vitéria; Baía, Maceió.

�i Recife "ê'" :Câl)e-Jelõ "::'-
.

'.

Cargas e passageiros para os demais por
tos. �ujejtós a baldeação no Rio de [aneiro,

'

Imbituba
.; . RioGrande .

. � ,;.

Pelotas- e
. ;�' ,i',ião hesitj,' PGrq:�e=

.
, .

. �'

Porta :Alegre,
.i

� Se rico QUi7íS s ficar
.

De moeda boa e legal
..

'

I nscrE:va ,se hoje mesmo
Na Créoito Mutuo Predial

: A Que Menos Promete A que Maior Numero De
.� -

/

Premíes Entrega ! .

,'".

A·V·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos .paquetes
,

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, .á vista dó a

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

entregue, nos Armazéns da Companhia, na véspera das saídas �ate as -'16 horas.
para ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais,
ESCRITORfO�PR}\ÇA 1 ri DE NOVEMBiW, 22 [;f��j "-uY")' 1250)
AftMAZEN�-·.CAIS BADARÓ N.'3��(f;ONE·1666 J --END. T�tEG. C )STEIRA

.

". Para rnais informacôes com o Agente
..J.·S/�.NTOS CARDOSO

. � ;_

.. 1: Píen-dos ern. Mercadorias
�-'_._.- ._----_ .._---

-

- (- .
� ,

- - .

�
�

�

,��,�"�\-_"/:\; � '5::-�'f-"'�:� -

--: .�- .
�-
'.

"

.:
,

�'. J: _�:"
�

����_ �,;� �.�... J.' ,I .: �.; �f"·::� �.j-��·:U: ;,f\-�:/,�l�_.����!1;.�����i?- '���� ��f5it�������-
'.

.
'

REPRESENTANTES E

O··AR·L.OS
B

'

.

·
.

" fiu,z,l.n.a ..
80S.C,H

.� .

..,

Casa e terreno â
venda

Não se fabricam mais e as de
fabricação atual não rivalisam
com as de cimento Delambert.

Telhas de cimento
Vende Delambert

Fones 1.100,e 1577.

'Bom ne'got:io
· Vende-seQ l\tlagnif!ca cha

i
". cara ao lado

·
da Estação Agronomica, com

otima, conlortavel e grande casa

de residencia, belo' pomar,
.

jar-
· dins e inumeras beníeitories. Dis-

I põe de grande extensão de t�r
ras para 6ns agrícolas ou -divi-,

I são em lotes. ,. .'

Tratar na '.

RUA TRAJANO N.·í5.

Seja previdente. Vos
sos gastos diarlos em

cafésinho, leite, c�ocola�_, r

te, quente etc. deverão.
ser dera avante feitos
exclusivamente na

Sorveteria Gloria

que fará sorteios de

J
lindos brindes tanto para

)
homens como para se

nhoras.
O 1 . sorteio realiza se

,(. no dlá 20 do corrente
mês,

.Vela. e Magn

, iI
.!F

..

.... à ..,II!I�. 'lIr ..

,' •••Ih.", II. _ 11. F)liãis '81":
,

" .

:_ - �. __ ••••1 .....

Blumenau, 'Cruzeiro do Sul,

Jai'nvile, Laa.a" Laguna, São
FranciscD da Sul

•
., �.

.

,- <>,_
.

_- ••.•• lIii.t••I. (••1 ••IiI.)

�" ',.

I.�...�..,.t!! �••!Ioi...,••'"
•

•...11 1.11__ ....

\.�
-

••••

•

MOSTRUARIO" EM:

Tubarão'

.IID«Ii
, i
f

De "'.",�. tAUH''''

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o
HOTEL

ERNO
G

.

LagllDa IIlIS SI•• Calarina,

Proprletarlo t

J o ã o K u h m
E' O MELHor� D -\ PRAÇ'-\ E NÃO E' O MAIS

CARO.
BANHOS QUE '\JTES E FRIOS /\ QUALQUf..R

HORA.
LUZ [ AGUA CORREl"TE EM TODuS

OS QUARf úS.

Trat�rnento fiejalgo -.

Asseio c. prontidãO

.Dr. Joaquim Madeira Neves
I
II Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univ�r.

sidade de do Rio de Janeiro

J Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-

:1·
. tias do} olhos II.

CUfS� de apcdeiçu.amp.nto na especj�lida�je, com o dr. P�u- .

.

)"OFllho, no Serviço do Prof. DavId �al)son, no Hosp.tal
.

da Fundação Gaffrée-GuinJe do Rio de Janeiro
Cmplela aparelhagem para ii SU3 espeelalldade

Eletrecidade Médica, CUnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

j
CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. releíone 1456

:1 RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
.. �
j

��
..

,��,.�'�.'!!i'�'�����·�-���""""Pj;jjj.·7dç' --}
,., .....

I\li ÉDIC()�-OCU LtS"-A

.Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DeENçAS DE SENHO
RAS-P.'\RTOS
Operações I

I Dr. ptdr; dtt Moura Fern I�Consultorlo. Rua Vicor
Meireles 26

A's 1'0,30 e das 2 as 4 h�.

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

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, n55

Advogado

Klhi Trajano, n: I SObr�jOIII Telephone n: J 548

_.
..

ir 5 IX li FH. 'u

Banco do Brasil
Capital

Fu�do da. reserva
10G.OOO:OOO$OOO
259.746:100$.000

EXECUTA TODA� AS OPERAÇOES BAN::.\RIAS

'."
AGEN€lAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep, com ]urJs (C01Y'lE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala

J aep. limitados (limite de, 50:000$) 3% ala

� Dep. populares (Idem de f0:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancras),
com aviso prévio de 30 dias '

idem de 60 dias
idem de 90 dias

.tI

. 'OEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
PO? 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

'Sujeito ao sêl0 proporcional.'

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

15 horas

F1ôrianop�;.- .1919-
-:. � ----o:--·...r...o:...s---.......-......- � r

IND"ICA. ..,.' ':' . :... ".' .,'. .
... .'_,'

II
1'11

Marcenaria Lus". '2 :,'1�ileira de JOsé"'cravo'-;'llMOVEIS MOD:;::l ]«)S pelos menores preços
Dormltorios com 1) peças, desde 500$000

SALA DE JANTAR COM 9 PECAS: 650$000
MOVEIS BARA�OS só na Luso Brasileira

ã Rua Saldanha Ma rínho 22
- �_._,,_.-

FRACOS E ANEMICOS I
_- TOMEM:

UIHHO CRfOSOIAD O

...... ,�

"
A Instaladora de Floríanopoíís, -com especiali

dade em artigos elétricos. lustres, plafonieres o que
ha êe"mais modemo.

.

'..

'

.s

Executa instalações de luz e força de acordo
com o regulamento exigido peia Dírétorla de Ilu-
minação.

'
'

Vende os afamados medidores marca Siemens..
Rua Trajano u· • í, Fone '1.674 ,.

N,) 133
"', -

P.)

De João da Silva Silveira

E!letrica

O MELHOR TONICO I

Combale. as: Tosses,
Bronchites,
Catharros

Puhoonare '

f

Dôr nas costas
e no peito

Não confundir - Peçam só

VINHO CREOSOTADO

"A Gazeta" ..

«A Gazela» encentra-se
ái venda no «Salão Pro..
gresso»

,
"

Dr. Camará ,I
Martins

Cliníca em
geral:

Medico especialista em

i Molestias do Estomago,

I., Intestlne, Fígado e

Recto

li _'URA RADH2:AL DAS
{ HEMORRHOIDAS E VA-
i .! lUZES SEM OP�RAÇlo
. E SEM DORI
I CONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
I

.

Diariamente das 17 ás 19 hs, ,

�. - ._----- ----------------

Vantagens do Fogareiro de Segurança
'. RE'I,'a

.

·Gaz de Ol.eo Crú (Diesel)

"c�-n'f;�io, �I!!!!!!!!!'!!,i.�st�ln�;Ç�,ãO�.-!!!l!!lt�""'B!!!!!!····e��''f!!!l!!!!!l!êZ!!!!'.!!!!!i·'â!!!!!!!!!!!!1!1
Com E6.on,arnla

.

nos Trabalhos doSó
Ccnsultorio Técnico de

IVO, ·A. CAUDURO PICCOLI' I' .'

;':E'nge,,·hei.r.. . .0,,,,,__
.. -

..
,

IP��·Ofls.�ionais habilitad,os para to.d,P·;
.

os ramos de �n�enhári'á'
Adrnlnlstraçâo, construção � .: 'ref9f'ma dei .

,

: pa�amentos ��� (I?J��taç���. '

ProJétus·�rm :ger'aJ

E$crit�ri:o c.e(ltra., : R�f ,7 .� S!ternbr.o,. ,·47
lP.o;r,·t'1p \l-Q..' a. o. .

I !A��-i! ,
I
I .

�����I
�Ad'";;g:d�tti "II
RUA FELIPE SCHMIDT, 9 ! I

(sobrsde)
Tel.-14GB.

'�iiiiiiíiii�iiiii'Iiliiiíiiiliii'illiiiiiiiiiiíiiiiiiiiilíiiii
" .

; ....

: Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

·.1 Accacio Mo-I
I reira temseu escríp-

I tório de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJw� 1277.

� jcabn PostaI,_l10.

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AVMEN

lOS PRO,CUREM
t:.'-. ELETRICA.

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA .. PO�
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

JOURS ,ÊLE'GANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITeM' A Ele"trl·caRua Joao Pinto n. 14 .

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
D,\DE NO RAMO-AR nGO GARANTIDO

Venda e instalação de contador de h,IZ e força, por
preços modicos so na Casa A ELE'TRICA

.

--------------------------------------_.------------__--

R A PlD O porque o seu calor é mais intenso do que de qualquer outro ·tipo ·d�.
íogareirc, permitindo cosinhar ruais rapidamente.

ECONO�IICO porque não ha no mundo inteiro con.bustivel mais barato e com mais
calorias do que o Oleo .:Jrú.

C O M O O O porque funciona sem bornbà, e a chama SCM ruido, limpa e ezul,
gradua-se como a do gaz.

'

P R A TI (: O porque lião necessita preaqueeimento, nem tem possibilidade de entu-
. , ,

pimento,
D IGI ENle O porque não produz emanações que possam afetar o paladar da comida.
S E G IJ R • porque [unciona sem pressão, com um combustivel não explosivel,
A. S SE IA D � porque não produz fuligem, mm s ja as panelas.
B A R A T O porque o seu preço está ao alcance de IO�O�.

.0 Oleo ':;"Ú pi;l;ra o fclgareiro "BEI-"-cu-st-a--a-OO-'-rs-.-.o-l-it�ro-e-p-ro-d-uz-um-·�a'-e-ha-m--ac
de gaz azul e de calor elevadiesimo, durante 10 horas.

. .. '.

O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 réis por hora.

Diversos tipos e tamanhc.s- Com forno adaptavel=-E já com, uma grande ven

da na praça+-Peçam demonstrações e catalagos, ao unico "vendedor na praça:

Casa E L-ETR ICA �':to�o.��

R-.ID ... Aderbal
da 'Siiva
I\d;vogªdo

Rua Felipe Schrnidt, 34
Fone 1631

�.,������" -�.�.�. e·!!!!�.�"�.�.!!!!!.,�
", <�c�Curso de Maquinas e Pilotagem I

PREPARAM.S�� ALUNOS PARA EXAMES A 3v. MA-' t
QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

RISTAS El A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
l\1ECANICA' M,ARITIMA. .

.

j' os lNTEi1E,SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO "SR�

I
. �ULAMPIO DOS REIS VALE

!

.

LARGO 13 DE MAIO, 41

FL081ANOPOLIS

i. Iii" r'

[) o ,1.·&
Produtos deóttmss Qualida.·d'ee.
Refrigerador.� .�iR·�E I.Radias ·P.HILCO 1'-

Dtstributdor para o Estado,:
JOSE' DAU;X"

RUA CONSELHEIRO IMAFRA 10 - FLORIANOPOLIS

...; ....
, I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'A- GAZETA .. Florianopolis, 7--6 ..1939

A GAZET

·FEDERALLOTERIA
,Ç2UARTAS e'SABADOS

iAdquira o seu bilhete no

Salã� Progresso
O Unico!

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 F lorionopolis

OESP
"

,
, ·Redator:

Movirrtentarn
futebólis
ilhéos

se OS
tas

IIContinuam as ades'ões ao

I 'campeonat:o �$ij Liga de
Amàdures jo f u'leból

.

., � . prox;m� campeonato, d ... j Ü "TO! nr io Rela P 1,,,,11 do

'�A GÀZETA' �leshgJO�� entidade do: f.unclOíl3. I il'�imo carnuecnato f i : J.,;l:ca·
!nos pubucos e comercranos, (:'s:3.1 :0 ao cx�.('. �" I[)�tf\�nlol Fede·

f'-I
ii.

d
•

l· dA' d
recebendo inumeras e valiosas I ,J"

·1 Ia ,. a .lg8 e Ina Otl'l adesões, achando-se inscritos e I A dirtldia da Lig'l vêm' to

res de Fuleból filiados os seguintes gremios espor m.ndo uma ser e de provid-ncias
tivos: i.ar a o ma 5 C< mpleto exilo da I

Tesouf(_' do Estado, Deparla" :fo-sacionoI competição [utebólis- I
Reuniu-se ante-ôntem, a diretoria da L.A.F., sob a presi- mento de Saúde Pública, Peni-I ti' a Idcncia do sr, Nelson Maia Machado. tenciaria, Departamento Je Esta.' -----

Entre outros assuntos, foi concedido ao clube A GAZE- tistica, Dirdoria de Obras Publi·1 F S P 9 \" a cu \ 3 r

TA, o registro de inscrição ao campeonato do corrente ano. cas, Hoepcke E.C" M,.yei E.C.,! d 15 r r cv t. a de
A Diretoria de A GAZETA acha-se assim conetituida: Creditumutuo F.C., nA CapitaP', i - tv1 a:X. E� .::l e r

·

. Presid.mte- jai.ro Callado; více-d.ito--�ilo �ocettj; �. se-, A u.AZE rA,_. Ci.9. 'r. I:'foni,ca !crctario-c-Flavio Femm; 2 ditc+-Aldemiro Re!s; I tesoureiro-e- ,G!:ltarlllense e I-' abrica de Renllas I NOVA. YORK. 6--Edlen-
[ção de Fabris; 2' dilo-Nicolau José Vs("ira; orsdor-c-Clementino '

e 13".rdado._ ,I ,': _ t .. ' ",�.l 'd'. � .

d'
-

R J V'" taram Sé ar. ê ontem e m 1�,,[1l o
f. B. de Bnto; iretor téCOICO-1 omeu osé terra. I, OS clubes preparam-se etiva-] � t d b Mo' BI' ol(On [O e ,x. ! ... x aer. <ln

t.n t e._ re. S.S a" d· O ! me?te realizando trei�os ê jvgos; t go carnr eão mundial e o jOV( m
I· O :

arnrstosos para selecionar seus I c alilomieno Lou Nova, .nova es :

-

i
elementos,

.
((,13 no céu do n.u roo

B, a n g Ú I o certame� pr\)�cle se revesur fhe:r kv,.� nessa luta a grande
.

; de grande brilhantismo, daJo '0 � h1nce da 6U .. carreira, isto é d�

em pramover a., vi.n d.a de f�rmidaYel eolu�iasmo reinan�� �I)� I recuper ar,
o campeon.:l!o. mun.iial.

•
.... I cl�cul�s ,esporh'/os dos Isr ermos n que ate agora, não fOI Ilgradú

um clube c�tarlnense filiados a liga Illfeana. IR r II nhUIJ boxeur d 5 p�'50� O t:'OVO dire tor
"

.

d' " I pesados, pois uma vituria r.brir- de e s po ('tesO que disse ao "t"neIO-.. Ia Carnpeonstojl�e-iaseguJamenleB p�,�pdivade,do Botefogoum diretor d-n M�rclllo
- i _

b3�er-se ccm joe Louis. I'- DI',..... --" . de Bc.squet I J' ,. d (J 'r 1'"0 que' N-
. I 'I'�� ::.�:

.... .

a no. ! oun ,m l o ... '-. I. a) c.n1FIZIlIO'l0 concl lar os

RIO, 6-- E nt'ontr;;·�e f.nlrt' "n'" Pill Vi1;!e,r, rle nq:{i'cios p
.

d d' d.
I lu!a ma 'e' pfolong,da, fY'ilS a Int::resse� do Botafogo com os

J l ross'-g;Uln o 8S I$putas '. .., B f' !
•panicu·18ff:S, OH. R. mã , ,\1tl, b "ri ·"1' "

'_
'.({! 11) j fi; 'l' pro· b

!1!ólf·f I xp �lle:lCla a � 1 r OI 8t:'U5, o �r.- José FêHi Ira Lemos
C basql.let para o c�mpeonato" crto ·_"1' .1 I ·b··,' j . 'l�J-ef.tàQ em Santa ,atiwoa

d 'd d-
,- �-"'::l" -"--l�Üll:Jf&�ª . .J?t,__'1 cOlr. ,11>1 d.v e (lu<:a) abandawlu o caroo de ".

Cf b
� .

M .[. a CI a e, encontraram-se, <'nte-' i .

d '.' "
. CRISTALEIRA NO'VAHa longo t",mpo diletor do U e Nautlco arez lO

h d L' C7'f?" ,J<;l'!(' eH!U'IAsn o o :;eu J'lvem '�!Tet"r de npo"tes do GlOriOSO. l, por pr"?-
.

"dd d untem, !la caDe a o 1.ra l.if!ntS
I.J

.

'. Ç1 de ocasião, vende-se' urna em1Jlas, Romão Mlllhado a�)fovel�ou a op0rtum FI e para tratar os
Cf be ". 1 d F'a ei

;\dv ..<rsan0, O StU sub,tl!uto serà o sr.AI'lrJco 3,'erf�ito e3t Ido, �
.

d I b
.

d' d '�- - U , OJ Joga( ores I,) Z:,.ll (o, A '�'"
.

I I' d M . I 6 f
<"'"�""""'

mteresses e

RS�u CdU <',' ebftanddo em a Ida.t1lta as nego_laçoes para urna
rense e dI_; filletico. vencfnddf I

(J', '-I,," '.calu �o d' t

f ( U '1.' I . ?'CI�. vetefllno ütil u,zuense.
.

J nforrnações nesta redação.
excursão ao 10 o cu e e sua pre leção. ! -: ' 29 19 l'1ll�.1'I·,() t''ltr, 2Dun lnemen,e §!!........,;w taZS'l!___ ;S

'd d' 05 primeiros por x· . I • J IEm pale�tra rr.anh a, com a nossa repmtagero, o lretor. E" '. I ôdO"_l;,nao, cO?lp etam'�nt� e·� lla-
. _. .

d' f" ntraram em campo a seguI( I., -f -, I
•

. dgeral de esportes do greffilo catarmense, teve ocasIão e se re em .

d d F '/. d I" 1.10 P! il,; (r'r ja:�, andO! te. ': C
.

- \'. d . I b d
.

E �s qU8 ros o am1. ia e o flS,
{
., ; d' , c

ao progresso esportivo, naG 50 o seu c u e como o propno ·5· •

d
.. .

.

. ,uponar uma SiHa,\'8 ::l de. g "p_s,

,.�i.'

. ,

: caben o a vlt0tla aos primeIros Q" .-l, �<
I
_" h, (J "I i :.:.::.: ..lado.- \

I. I 20 4
_Is,_,n po ,Cf "D· Ç,h O,.o.u,n 'O.� o (li I!f'

O II A' 'I' D' I f> pe a contagem oe x. I
J d r o fi t' j ... : ..... �r'

R
;

II lYlarez lO lOS, qU'e atua mehte possu·:! treS secçõe5 O v' B h '- ,o·'· "'1'
( e f' esa. 'TI. ei a '1U;:8 _a,) oe r.>'.: �':. li\. D I O

. ·

.

d
.

.. f ' "I -' , sr. lly ue o.erec,u um ...
, .-.', . �. .,. ,:.:.:: I.. '-\completamente IOdepen I';ntes, como seJam o UteOOl, v tems e o

d I' -d .'",-. ��'gu", o, �. P d ISSO, o JUIZ ler t:�"': .... .:. , ,
'. 't· R' , - mesa e IqUl os a03 JGgr.I,ur,es e, .

f - .

'

I - d ['o '" k:�"::.... ÍI>:... �,:.. 'ncaclonaL,)'remo. está des:':Joso. de se eJomr no 10, cerL) dê que mUito apr,'- , _j _

-

d F',' ,. I (MOO'l a re. fIg', dec 3r�(i o OVo �::\'({'" ':I�': .:... :: II. a lJl.etona u amz lO, toh) [la," !{ n '
.

i
..:.::::::::::.:.: . ,..:,,: .. �, t

veit&rá nos jogos com os (,;Hlrcas. L" , d
.. I venced"r por . \...1

•.
teCI,IC '.

I

.....::::�..::::, ..; �:_:=.b':;':'.:" '.
, ., -\ 1 ,) 'd d d tra. por mollvll a vltona nOI O ! '6' f ._ . r •• ,,�.Q" .. ,,:..... -r: � �

. Ultimamente' tar.--o<'"
.

o ba,queh'oo tem ti o gran e eS6n .

l
. venccc or me na O. �a) • �m .' :.:.:... :':'::�:J �..125 fi!4.tV&i, �J':

v'llvimento, e estamos Ir'choa'.jo� a dar-H e completa autonomia. Jogo com o flS.
I c· r.a::npeão nll!ifldtal Joe LuUls'

..

:"':::. ,
- --

_ _

Q 1),
O intercamHo esponivo com os c1ub€s do Rio como dizia,

.

�er8 de tão grande' utilidaJe que pretendo, antes de deixai o Rio,
levar· uma proposta para uma. longa excursão, etllbora a minha mi�
!ão no momento, seja toda de earater partiemlar..,

Estive' com um diretor do Bangu' que se mostrou intcres-
ndo Da promoçio da excursão do nosso quadro de futeból.

\

· Todos os nossos iogadores são amadores na expressão ab·
soluta da palavra, não recebendo um só real do clube.

Trata-se de rapazes da nossa melhor sociedade, alguns com

profisslo definida e outros estudantes.>.
· O sr. Romão Junior fez uma pausa e prosseguiu:

.0 nosso campeÚD!lto, que é disputado em partes, deve st.

ini.ciar por este!' dias.
Isto, entretanto, não impedil'á a ex�ursão de nossa equipe

IP�is, estou certo, conseguiremos uma licença especial da L.iga. ..

· Sempre é facil consegl;1ir pe;-missão pana ulla vIagem. de

'cordia.lidade, que é o principal objeti vo da excuff.ão que projeto.
.'

Espero que o Bangu dê um'l re�posta d(::fillith'a·�stabele.
'eeOOo as bases e o numero de ;Og04 que. deveremos disputar para
liniciar 05 entendimentos com o meu clube».

A�tes de �ncerrar 8 palestra que conosco manteve, o dis

riiqto spoFtman declarou �ue o M_arcilio Dias I doravante, terá um

Ir op�eseiÍtante nesta capItal, o nosso prezado colega Souza, dos'

tnDiarios Associados".
.

,�;.������������

�.. A�a�s��Qla êg!z� !'aoSpUbJiCO
em geral, que_abriu uma exposição perm�nente 10s I

'. afeuna·Jus Moveis Salomão Guelmann. a rua Fe- I.hPt! Y'Schmidt 36.
.

Por ser o melhor entre os melhort!s, dispensa
a propaganda. . .

Continúa como fabnca e depOSito
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 72

-

A maie!] da. melhor iécula de milho
que se fabrica ,acfua1menle no paiz.

De!iciosa s.obremesa.

ESpglliil �Wn@l!tiltão'p�m [r�fl�(ai � doanllS. I

A VENDA NESTA,PRAÇA.

!(.

� As dôres desesperam e amarguram a vida. Mas
c absurdo soffrel-as "acientemente quand'- � 'o se
s= a mao um. �emedio de efficacia garantida
C?�'� a Ca�asplrlila, Cafiaspirina não somentea.lr"la as dôres, como reanima, restabelecendo obem estar normal.

-.,,-�.�_ •.

_---------------

RTIVA
Murilio Nei

• Seja precavido: tenha sempre á mão Cafiaspizina,

Peça os c01'il-printidos de
Ca_fiasl;ir'i1ttl p1'otegidos
c o m l,ape! CELO.
FH/.NE.

.

Tarnanaaré X

Iris

Em co ,ti, uação aa campeo j r
lo dJ ci Ia 'e jogarão dOlJli'1Co
:,roximo, 05 (sqlladrões dos clubES
Tamandare' e !ris.

i

,,':1
t

f!!ograma diurno

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 23.00 horas

làc m�lo
[(loure {;,z Oliveira
lolíta frança
Almirante
Anàré filho
Beo-riz rosto
Aobor Dias
Úrqueslra àe Dansos
Rorlamés 12 f111 51(1 5

Regional à, D ..mte !.::lQ;-J!oro
Eõuarõo Patanê e sua Tipica Corrh�j,tIZ3
Romeu Bhipsman rom a Orquesh'a Ol

Conrertos

f1's horas certas, 'ornais falaõos com n'l

tidos em primeira mão, forneciOo.,
pela A NÇlITE, sob o patrocini 1

ao 5AL DE FRUTA EHO' E Q,.,
EmUL50 DE 5COTT.

R's 2.1,75 rANçÃO Da DIA·· Escrita
e interpretaàa per Ldmarfine Botm,
uma oferta aa casa ae louças "o
DRACÃO•

5peORer ae stuõio: Celso 6uimarêlv!:1
e Cerilia 60nçalviZ5

Amanbã:

ORLANDO SILVA. EMILINHA BORBA.
DARBELE. ROSE LEE, JUDITH DE

ALMDIDA. CELESTE AIDA

R's Zl.35 • Vida Musical e Pitoresca dos
.

Compositores Em caõeia rom a

PR6-Z, Raàia Tupy Oe 5ão PalilC',
l.ornartimz Bobo, passará em revisL
mai!; um proàutor õe ritmos popu:o
res, sC'b o patrocinlo Oe EUrflL·OL.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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nicipal' de Ararangua'
11)-ldem Que,ta do Departamento

'

",8:450$400 MunicIpal, ,':: h205$WO'
m)-.-ld..m Material expediente

'

2:784$100.

I n)-ldem Publicidade e atos ohciais 1 :860$000 36:00�$700
1 :428$300 !' § 2- Divida Ativa

: ,,)-Pago a credores inscrito 4:237�000
722�000 2: 150$300 b )-Idem» » do exercicio findo 4:40�1$500

30:60c 7 JO
i § 3- Educação Popular, ,

.

$
1 a)- Pago acs professores prOVISOflOS 4:378$000
b)-Idein aos [.rof. eubvencionados 3:891 $500 ".

e)-Idem Alugueis casas func. .esc. Est. 288$000-
d) -ldertl' a um professor Musica 2:400$000
e)-ldem $ubvençii,o a escola Normal 4:518$!í00
l)--Idem Material Escola. 239$400 15:715$400

I§ ti_ Higiene e Asslsteueia Puhlica
'

a)--Pago Subvenção ao Hospital do . ,,"
4,375$9: O

I Bom Pastor 2:400$000-
. -

'1
b)-Idem SepultanJento a indigentes 35$000
e)·- Ídem Secorro a indigentes 1 :38-5$70)

_
c)-Idem Lepros!lcio do Estade 'I :tOO$OOO

4:896$800 l' § s- Agrieultura ., p.,eua.·ia--'
. e)-Pago por compra de Vé!ClOas .

I para animais '

.

I § Despesas Policiais e Judiciari'as
16:250$500 ! a)-Pago 'Üratlficação ao Carcereiro 1 :440$000

lb)_Idem
diversas despesas polic, e.

judiciarias 928$800
,

'

,§ 7- Serviços Gerais
.

1-42$8001 a)- Pago Iluminação Publica
b)-Idem Limoesa jardim e outros

lcgradouros 1 :863$000
I c)-:Idem Zelador do Ja�d,m, Publico I :800$000

_
336$700 I d)-Idem Construção mero fIO,

26'002$700 I reparos ruas cid, 25:719$000 -32:502$100.

I
�: 598$�)00 .

§ 8· Obras Publicas
'

30$600$700! ai --Pago reparos ft itos no Edific'o2:056$500 Prefeitura Municipal de Araranguà em 31 de Dezembro de 1938 i da Prefeitura .

28:066$900 I b) -I-dem reparos feitos nas vias
Arnaldo Napoli Ernésto Antonio Luchina 1 publ cas
Su.:re áti , Clntadof!, Tescureiro . I c)-lde01 ferramentas

.

VISTO,� ; I
d)-Idem despr.opriações, ffitasCaetano rr�ncisco Lumartz !

pr( feito \ § 10· Pessoal Inativo
r.

,
'

: a) - Pago a dois funeionarios aposentados
"

.
.

I- +tistrit.. . § 11' Despesas Eventuais
Receita e Despesa.iRctaüvo ao ano de 1938 - Dive.sas Despesas emprevistas 60'706$100
HISTORrCO PARCIAL I�lPARCIAL § 12' Despesas Reprodutivas

Receita ordinaria -

.

l -

' Despesas Patrimoniais
4�0 17$600 § I' Imposto de Lirenç'!s Di�ersas 12:985$800 t)-Pa�o ao dr. Promotor, cobrança '

(

i § 2' Idem de Predial Urbano 5:724$800 ' de Divida Ativa
. 6:005$600

_ '§ 3- Idem de Terr:torial Urbano
-

5:275�300 2)-Idetn ao Z,lador do Ccmiterio- 1:08(1$000
1 �044$500 § 4· de Pcor'u;ão Agricola � Pastoril 7:885$400 3)-ldem Construção casas opera rios 987$500

17$100' 1 :061 $6C O § 5- de Gado Maior é Menor 1 :461$100 4)-Idem' Quardas bem do Municipio 261 $000
�-- § 6' de Capitação r,

"

15:045$000
§ 7- de GaJo Abatido 4:899$600
§ 8' de Diversões Publicas' 12$300

10:315$200 § g. de Industria e Profissão 17 :216$000
§ 9' de Patente de Bc:bid$s It Fumos 5:.787$300
§ IOde Tax'l Escolar

,

.

"': 10:765$700
§ II'-Idem de Emolumentos'; 3:710$200
1§1l'- Multa por Mora '_' 6:161$000
§ 13'-Idem por Infração' 515$000

129$300 §14'-Taxa da Luz 350$000 97:7'14$200
Receita Patromonial e-'
Industrial

336$700 ta)
- Cobrança da Dl�id� Ativa

____
. b)-Rtnda do Cenuterlo

,

15:860$600 :'c)- Sddo do exercio (1937)
J 2:208$300

i d� -:-Outr,as Rendas ratlimoni�_is
_. _ E' i--Afenção de Pew e Medidas
28:068$900 f) -- Têxa' de Fóros i

r féfeitura Municipal de Araranguá, em 3 I de Deze-mbro de 1938
T t I d 'd ·ã�·.· ,

, ,

,o a e arreca aç o
_

Alrnal ....:... ..
.,Tapol.- D '

t .. t i L hi
- Extorno dos documentos os. 195 e 225

.é1l taU .., mrnes O ..:-.n 00 O UC DI 'A -I' d E t dC T
- , UXI 10 o ...s a oSecretario- ootador esoureno 's Id d D'

,

VISTO, i
a o que vem os Istntos..

,Passo do SertãoCaetano 11'_ Lumertz SOR.btioPrefeito I
! Meleirc

I Volta Grande

I Turyo
! Hne iIio Luz
;

Pr itura
Credito' Espacial
Pago �ara discriminação do perime

iro urbano e Sub Urbanc

I § 1 I· -Idtm de E.molumentos 748$000

\§J2'-Multa por Móra �31$200336$700 Receita 'Patrimonial e Indus
'

.

,22:672$100 trlal _, ,. ,

15:593$600 Cl}.-Cobrança da I?l�lda, Ativab) - Taxa de Aleriçâo de Pe-

38:265$700 se s e medidas

Tota] despendido
Saldo recolhido a Tesouraria

•

Tdai arrecadado Rs.
de Dezembro Despesa Orçamentaria

- i § t:
- Administração e'Fil-

L uchina calisação
j) _;_ Pago ao Intendente, 10010 sobre

a arrecadaçilc 3:059$700
I) --Idem Quota ao Departa�ento

Municipal
ro)--1dem Matelial -Expediente"

Distrito de Turvo c)-ld�m Alugueis cass func. lntend.
Receita e l),",pes;:), Relativo ao Ano de 1933 Distrital, 120$0000

H\STORtCO PARCIAL IMPARCIAL § a·---Educação Popular
Receita Orçamentaria a)- Pago) aos professores provissorios 3:825$000
§ 1.-lmposte Licenças Diver�as 2 :861 $OCO I b) . -Idem aos professores Subven-
§4.-, Idem Produção Agricc la e I cicnarios

"

1 :054$700
Pastoril ·4:490$200 f)-Idem Material Efcolar ,.'.," 17$100

§5 .... -Idem -Gado Maior e' Menor 96 t $300 I § O' Obras pú.blicas
.

§6.-Idem\Capitação 6:480.000

1�)-Pé1g0 reparos leites nas vias
§7.-ldem Gado Abatido 1:705$000

pi blicas 16:250$500
§9.-Idem Indu tria e Proíli;�âo 4:023$200 r'§9._:.Idem Patente. de, Btbidil� e 1§ 12·-Desp_�sas ReprodutivasFumos 1 :268$0')0 ! I ')-__:_ Pago ao dr, Promotor Público
§10 T E I 2:486$100 I O• -. axa sco ar

'I si. pore. 1 0(0 sobre arrecadeçãc§ 11.-'Idem de Fmolurne ntos 9.67$600 d lJ' 'd A·
§12.-ldem Multa por Mora 770$000 26:012$400 !

a IVI atIva -/";

II Credito>EspeCial
.

'

II-Receita Patrimonial e Pago para Discriminação do i perime-1í1dustrial

I tro Urbano Sub-Urbano
à)-Cobrança da Divida Ativa 1 :293$500 Total Despendido'
e) �Taxa de Aferição de Pesos e Recolhido I) Tescutaria

Medidas 240$000
i)-Idem fóros 523$000

1 :522$600

Prefeitura Municipal dr Araranguá, em 31
de 1938

Ernesto AntonioAmoldo Napoli
SLLlclario- C�nl&d()r

•
Tesoureiro

620$000'
576'$200

VISTO
Caetano Francisco Lummertz

Prefeito

3: 12G$100

Total' de Arrecadação

Despesa OreameBtaria
,

� [.-Administração e Fls
calisaçio

37:635$100
2:987$600
433$600

j) -Pag:') ao Intendente Distrital sI
perc, de-.Í O (lIO

I) -Idem Qu la do Departamento
Municipal

in)-ldelD material para expediente
o)-Idem Alugueis casa fune. iodo

2:806$800

601$000,
510$000
100$000

§3.-Educação Popular
a)---P�go aos professores provisorios
f)-Mat'eriêil Escolar

§8.-0bras Publicàs
b)--P,ago reparos feitos nas vias Pu-

, blicas 10.315$200

. § 12.-Despesas Patrimonial
e Industrial

" R--Despesas Industriais
f)ago mdhoramenlo no Matadouro (1') 91 $000
2'l-Pago Gratificação ao Zelador

Matadouro 384$000
Credito Especiais

Decreto-Lei n. 9 de 2&-1t-938
Pago discnminaÇão limites perímetro

Urbano � Sub-Urbano 2:977$300

Decreto-Lei -no 12 de It i-938
PdgO auxilio as famillas dos soldados

"

, da legali ,350$000'

! Decreto-Lei nr 13 de 21-8-938
Pago caminhão Chevrolet 23:600$000

I
.

DeCre�-Lei D, ;It de 22-8-938

.

43:309$000' Pago ao motorista e combushvels 2: 191 $500

1,)- Pago ao dr. Promotor Publico,
eobranç� da Divida Ativa 129$300

Credito Especial
Pago despesas discriminação' do· pe·

rimetro urbano e Sub·Urbano 37:794$800
503$000

2:845$200
610$500

1:423$400
132$100

Total despendido Rs.

Saldo recolbido a Tes'_ uraria

141 : ! 03$200
Ili$400

5609000

Decreto-Lei n. 1 i, de 26-9-938,
Pago socorro a populaçãO, ocasião, ,

'''-
,'.

d" variola J '5:857$400
Decreto·Lei n. 22 de 31-2-938

"

Pago indini�ação ao Estado, lànçameil":
to Ind: e Profissão '<1:854$100 '

Restituições de dois talões de
os. 195 e 225Distrito de Dereili.. Luz

Receita e Despesa, Relatiyo ao Ano de 1'938,

9:920$700
15:184$400
3:252$300
15:593$600
12:208$300
4:598$00. 60:757$300 j

---....."..·_------1 .
.

202:438$900' Saldo que passa (lara�Pexercicio de 1939HISTORICO IMPARCIAL'
: Despesa or�amentaria
I
I

�------::-- ?

Pr�feiturd MuniJip:�I,'�:--Araf��gUh'��i�e 7B�íemb�,ld��8Fgf�'
,

llrna dO,,�apoli '<,'
.

'?� 'i�V'
,

Se ,.�f,rÇ.p�tl1ddr":- ", ," .... _'

.

_," ;,;iV2.':�õ�!i:';:",t�,,'lf �,j\ ."':,.1' l :,Br.Qestó.'iAntODiÕf1l.1tchinaTesoureiro
�;" " ,'0 c.:�' _ Vi,t,o :

..
' ,,' -.� , ,

Cqet.�o F"àDclse•• , Lu·....e;i1*'1��1;;��,�;�
. Prefeito

'

PARCIAL
Receita Ordinaria
§ l'-Imposto de Licenças Diversas 3:420$000
§4'-ldem de Produção Agricula

e Pastolil 7:924$100
§5·-ldem de Gado Maior e Menor 414$400
§6'-Idem de Capitação 11:085$000.� ,

§.J·-Idem de Industria e Profigs�o ; ��1-Roo$300
§9'-Idem de Patente de Bebidas

e FUffi.-:ls
§ 1 o'-Taxa Escolar

1 :770$000
2:557$400

§ 1· Administraçie e Fisca-,
! lisação
!

: a}--Pógo Subsidio ac, Prefeito e
'

� . representação 9:000$000
,

!b)- Idem aos Funcionarias da
I Prefeiiur a 19: 140$000
k) Idem T ranspOi te d.>s Pu .lcionarios 2:0 12$50�

-1

8:637:500

5:020$700 \}

113$100

2:368$8.00

•

./

42:578$900

1 :795$2,00

8:3.34$100

4:750$OOi)

f
36:830$300 '

18$4.00,

197:097$300
5:341$600

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


