
I Duplo· atro·, D. Joaquim �o�in .. 1 flogios dogal. Ma,.<Dr. . Kart
I 'pelall1entol gues de Oliveira shal rn Brasil I Steimer'
I

'

.,.

I
Em �oss�"edição do ?i.a 21

i
- �a�� ? .Rio de janeiro, onde OETTYSBURO, (penSilv�n-1 Transcorreu dia 4(i) unmo,o o

i geste, InJenmos um� notícia s�-: vat p.a.rtlclpar dys trabal,�o� do; cia) 22 (AN) - Falando á im- aniversario natalicio do sr, dr.

I
re um d.esa�re havido em BI-:- Concilio doos Blsp�s Brasileiros, prensa, o gal. Marshal sobre a Karl Steimer, Consul da Alerna

I
menau, ,lzen o que se havia eleve seguir s. excia, revma. D. I hospitalidade e o carinho com nha em nosso Estado.

1 ! �ado It� nr duplo a�ropelameJl= jClaQUim,. �omingues de
. Olivei-I que foi recebido no Brasil dis- j O aniversariante, que foi mui

; o, mo ga .0 po rum carro daem ra, Arcebispo Metropolitano de
I
se: Desde nossa chegada até a to cumprmentado ofereceu aos

i pr�a. anus.
.

'f
Florianoxilis, que se fará acom- nossa saída, duas semanas de- i seus amigos uma' festa intimá

I ' 0Je, melhor In orrnados, de- panhar,. nessa viagem, d� seu: pois, ficamos cativos pela hos-: em sua residencia, que trariscor

II vemo� ddecladrar q.
ue �. veiculo �,e�retartO Rev. Padr: RüJ�rto, pitalidade e cortezia,. pelas de- reu dentro da m.aior cordialidade.

'I
causa or.o esastre nao pert�n- Wlrobec!c .' I monstrações de gentileza da A GAZETA, embora tarde,

âe�quJla hrEa, mas de prop. le� i Ao em oar_<lue de s. excra, revn:a, i gente brasileira.
' apresenta ao ilustre Consul, sin-

aF� o sr
.. eopold_o Kretschrnar. cornparecerao todas as associa-

"
. ceras felicitações pela passagem

..

ica, .as�lm, devl�ament� re- ções religiosas da capítal e nu- 'reve O a ti; de tão auspiciosa data.
tlflcad� o Involu�tar�o equivoco merosissirnos fieis. ' U omove j

;.
,

proveniente da pnmelra Informa-' .

.
- ,

I ÇãO� ,

0_

I, .. _�,�_� __ Q __ 'C��.""E"'_"'�_",. escoltado por mo· I Festa J1!anina' da Guarni-

I Fr��as nacionais e es ..I,. .

"e • e.
4 I çao da Base

,

,trasnJel!as .

.,; iRegressou o secre", toclcllstas militar es; Entre as brilhantes festividades

.1
alao Comei csal I, e • � , ! com que, em nossa capital, se'

.

", ,., : ra���o da Védd'ilO e' WASHINGTON, 22 - (AN) comemorará a passagem do dia
1 Mercado Publico n, 9 (,:?,�,

' � 'J\'10tociclistas do Exercito Ame-
I
de S. João, de tão grandes trá-

I -e- ,I ,O'br�os PUb�dC�S r,lca�o �sc?ltaram o. automovei
'

dições no seio do nosso P,1Vo,

O
.,

I E
IJI:

o

'U '-ii fi \II Q? gal. GOlS Monteiro em sua ocupa lugar destacado o pro-'

I ,ga. Stl .. !. _ .
' '. v�a,;;g:�:.a_���:��:�. ,. i

gra.ma_ elaborado pel" Base de

I -b- .

! Finda a sua missão na capl-llmponentes a81 ho�,Avlaç�o Naval,.ater desempenho
,

Igarri ,la ne, tll_,da Republica, onde se en-:meu
'

.1
da noite de hOJe.. '

,

,. "contrava desde algum tempo.
I ,ageus a l!fa�ha I Todo. () capricho e todo o

I '

DI-O ,regressou a esta cidade o' dr. do de AS�IS,

I �osto fOI emp:egado para se dar.

I' .

. � ,CeI.8.0 Fausto de Souza, dd. Se- a «Festa )?antna» da Base, um

I,
!
cretario de Viação e Obras Pu- RIO, 22 (AN) =Estiveram ím-: cunho original e que possa mar-

I RIO 22 (A�)_T d h
- blicas. . ponentes todas as homenagens I car. um grande acontencimento

I ' 1, o. as as. s. s.er�o,' � !=:y;_ íoi r bld _' t d M h d de Assi social.
: prestadas ao gal. Estigarribia, � u. r.xcia. OI I ece I o 110 pon ' pres a as a ac a o e SSIS, P

..

,

residente eleito
-

do Para: uaí to de -Iesembarque da, Praia de por motivo da passagem do l: I
ara participarmos da mesma,

: �ue agui chegará hoje. dev�nd�, F�ra, ror altas. autoridades, ad- centenario do seu nascirn .nto, �ece�emos do sr. Comandante
, .

dorní "B' miradores e amlO'OS tendo 011- notando-se em todos os .. '
., a

a ase Naval. de Santa Cata-
seguir, omlngo para uenos

,., - . b "
,,' o,, .

't'l
. '. ,

A' d,
.

I" A
_

J' t ',n I1PSi110 reassumido as suas presenca de altas autoridades ',fina, gen 1 e atencIOSo convite.

lhlre� .e, e iii �ara
.

ssunçao: a f�ncõe; '�" '---�:__ � w ..__ .... .. __·_. "A Gazeta», ao mesmo tem-

e. OI reserva �_ passagem, pa-, ,,; GA'ZETA '" t '1 � Vão irradiar um pro"ra-' po que promete se fazer repre-
ra ISto" num aVIa0'· da Condor A apres"l1 a ao I us I ' �"

I_
'

,

- _. tre titula, seus cumprimentos de,' ma para o Brasil i. sentar, agradece, penhorada.

Me
•

ti· 1 &. 'fl:11"� 'and
�

nreíf'O
-

s� LliU�,t�
boas vindas..

.

.
NOVA YORK, 22 - Carmen I A Ge z t h -

'

, lOIS ro p enlpo- � oE mil.! ",Ia ir" �I cm �� �r, -.--'-'------' .' Miranda, o sp;;aker Cesar La-! a e �, ac a se a

tenciario '. e _'embai .. 1 � �

, ',pre·pal'ada. ,'. ,i fm. f�lv�r ·dos con-- ��:.��r�oo n�Ba���xi�a L�:���J�_.-iYAe�d��o Sgt"-lao pr�resso.,

- -

,,,,�,.
,

,._
"\, ,', -{ ,+, ,.'�

,'",:.,t ,4: �..,
'

,

" fella, 26 do )corren�e, d.e Ul]1 i V9 a os
ado B

'

le ,

"' fu.t:iju.oS e 'menstl- progral11a radiofonJço que 'será' , I

X r em er Im HELSINGFORS, 22 - O «ho-j que o governo se resolva a au-'!. I transmitido para o· Brasil, em esco' t'e-.'ros
mem forte» e cidadão mais po-, mentar os armamentos do país, lista, '

'

, londa curta, e retransmitido pela
RIO, 22 (AN)-O presidente pular dá Finlandia" o marechal: numa- medida adequada, afim de .... v ,I Radio Sociedade Mayrink Veiga"

da Republica assinou decreto de ca�po, l�aner Heim,. causo, ': pr.2servar a neutralidade nacio-, '; r. 1
'

. ,_.

'

..
,_ á�. �t ,30, (hora do Rio de Ja- Toda a populaçã.o se presta,

nomeando ó sr. Ciro de Freitas sensaça.o. �oJe ao an�ncla: qck na!. ! R,�,:2 (A�) � O m!IiIstro' d...tl0). num belo movimento de ufania
Vale, para ministrg plenipotencia- se del�;thtla ,C>

da p,resldencla d,� ':� -.--.---------;:--- �; �1�5:'2r en�lOu .

a toda� as,
,-------�- .. ,,- .. ----- .... - ..--.

P31ra ,a grande recepção que es�
rio em Berlim, onde exercerá C nse;1O d, De[e��_��l_,S I �ertuDlarla:' _,pa�fl,<��,,) sp' ordl_na?as a� sua,SAFRA PAS- ta sen.do preparada aos nossos

e� comissão, .as furr�ôes de e'�-
-l;'� ,,� 1 ii d _! ' .p .st", U.Ta Circulai, Inform,dldo ' I escoteIros, ao regressarem da

balxador braSIleiro JunÍJ o g". ,1:...,t ,

. '; 1l ,:"ra a
-
o COD

J
.. ,.' ·que! de acordo com o que de- TORIL Capital do pa's

'

verno do Reich. .

"

SJ.! �;rl�iil:nliCO em Viena a5m.1n tid�� a ��sP:' os flln�io!�arios, ' I Nos poucosl dia§' que lá esti-

e . .

. ! con�lat�dos opu ....�lensal!s:ta:,,, po- PORTO ALEGRE, 22 (AN)-, veram! os nossos escoteiros e

j3cRLlM, ?2 (AN)-<? mlntS- "A GAZETA» recebeu odem, i derao �ozar LII�S .,ou Ilc��,ças" Na presente safra já foram aba-,
bandeirantes souberam merecer

_

'
tro .do ,Extenor anun�lOu que a visita dos srs. J030 Hansen'

uma v�z ql1e n:�o L,1t,ra�asJt:c>,n.o tidas 511529 rezes, contra . .

vastos elogios da imprcn:;a,

-='ale/l'Oeu O - pedIu a Inglaterra re�lrasse se.u jJunior e Antonio Silveira insoe-! p.raz�
do :?_lltr��O O.ll () ���:CI- 506793 de igual periodo no ano 1 e�altecendo, por isto, de mocio

.:... consul geral em VIena, sIr I t d P'f
.

J
: : CIO ftnanc._llo" Ic.spettva�_,'l_, e passado, I dIgno,

o seu Estado Natal.
.

i
Sant Clair Oainer. O pedido é'·

ores

t at, etl ubmla��a taSml.m, ,podem contraIr emprestimos em II -------- -- Muito J'usto portanto que :lO

anaqulD �ta . �, ,Impor an e es a e el:llllen o m-/di h
.

. t'
.

d t-r d I� ••• i li
,,"

i::iJ uma represalta a ordem dada I
d ' t

.

I t b"l'd J
.

,'_,
_n elro, amtlr lzavelS en 1,). o nO ,elO O V ce-press- regressarem ao concheO'o da Ía-

, I ôntem pelo Ministerio do Exte-111 sd·naf' es a vGec.llho em U°lnb\ I prazo p::lo qual tenham sIdo: dente da Bepllbli-a
I milia recebem as d:monstr�

I . , e, a Irma UI erme r an "t t d d
.

f"
"" ;:.-

RIO 22 (AN)-A d
..

t _
flor da Inglaterra ao consul ale- S A I

co .. ra. a os, ou o exerclo :-1 do U li· I ções do nosso carinho que s�-
,

a minIS rI

I ã L' I V It R ' I . I nan"elro para o qual tenharq Sl- rll�,lIal, d
.

'

ç!lo da Central do Brasil rece-
m o �� lverpo, sr. a er �-I A Perfumaria Jasmim acaba

I

do �dmitidos
- ,. I ! r� po eroso estItpulo p.ar� CO:1-

beu comunicação de que, em nhard, para qu.e o mesmo, ,,?el-, de lançar 'ao merc�do dois no- i ---- ,,-- 0_' ,' ,__.. I MONTEVIDÉU, 22 (AN) A Í1nu:rem La ser ve,rdadelros r;-
virtude do desastre ferroviario I

xasse aquela CIdade e o re:lno,. vos produtos, os sabonetes «PE-' n' 'g b b d d' AUGUSTUS
. pres_ntantes do Estado P:'>l()

de Sete Lagoas, fale�eu o ma- S-t-' AI Bdi IJA.S" e «MARGOT", dos quais: UU)30maS para ar..,: p�;a 00 Rio de janeiro ems���� br.ilho d� .conduta e d'i�tinç,:,'u
quinista J�aquim Soares, tendo, a..... e I a ' i aqueles ilus.tres visitantes -,nos I ' 5; ..".

'
.

I oanhia de s. exmá. 'esposa, o
no ronvlCIO. '

__

tambem, SI?O incontr�do o �o.r- •

ofereceram Interessantes am05-. belfos e cdbeJeifOS: vice-presidente da Republica e Lç-uba Delambert
po do togUlsta FranCISco Dlnlz. ,ferrarl da tras. I i ministro da Fazenda, sr. Cesar F I 108

,

'

T
Trata-se de um produto aca- I

T ICharlont.'
80e •

UMA AS�!NATLB.� ME�SAL S-I
bado, digno de figurar no tou-: RiO, 22 � (AN) O Departa-11t8&&lla>............«Iitc•••_"iM1�.

.

m�iI�StIt(\t

DE A GAZETA CU�TA, I va cador elegante de nossas da-, mento NaCIOnal do ,Trabalho,G§4ande E" " -

N
"',

APENAS 5$000 mas e que, pelas suas qualida- deu parece: favorav�l a.�ol1s�l-�.iI. u �XpOSlçaO aClo.a
des intrinsecas, escrupulosa COl1- ta do ��rvlço de Idef.lÍ1.flc�çao, I

_
, .,

.

Com �m prazer tod.o e��e- feção e preço, deve merec.er� a determlnand,o que 'o Slndlc�to na de PernaDlbuco
clal, registamos a genhl vIsita preferencia de todos os cata ri- dos Empregados em Barbeaflas .

que a este diario fez, ontem, nenses.
' .

tem competencia legal para for-I'acompanhada de s. exma. pro- Agradecendo a visita quere-I necer diplomas a barbeiros e "Nada é mais proprio para demonstrar o progresso re:.ll

genit?ríl, a �ta. Aleida �e�rari r mos apresentar nossas' c0l1gra-1 cabele�ro�, não PQd�ndo exerc�r d� uma zona ou de um país do que realizar exposições bem org;'1-

d� Silva, cUJos dotes. artlstIcos tulações aos ,srs. Glolilherme Ur-I li p:oh��ao qtlej'11 nao tenh� S!- l1Iza-:las. Elas refletem o surt') de nossas a.tividades em to�os os

ainda hlt pouco .a SOCIedade 10- ban SIA, por mais esse expres-,
do nabllttado po� aquele slndl- se�ores de trabalho e docum�nta'U a maneira como vamos evo

c�1 teve oportumda.de de a�lau-1 sivo resultado de sua atividade, cato, que ?e,:ela manter es- IUlnd.o � como vamos acompanhando os progressos l1Ia ciencia e

dlr, quando do reCItal de plano industrial com os nossos votos colas especlaltzadas. .

I
da tecl1lca.

'

realizado nos salões do Clube de contin�as prosperidades. Outra cousa não ,será A GRANDE EXPOSIÇÃO NACIO-
12 de Outubro.

"

- NAL DE PERNAMBUCO, a realizar-se em dezembro proximo
RIO, 22 (AN)-O diretor das A s.ta. Aleida Ferrari da ?i1- UMA ASSINATURA MENSAL '

na encanta?ora cidad� ?eo' Re�ife. .

'

Rendas internas do Tesouro Na- va velU ag;rad�ce,r as referencla�, DE «A GAZETA» CUSTA
I Guarda pernlanen..

Alem de tradUZIr 'o �lnanIS�lO construt.or do, Intervent0r
cional, recomendou ao superin- por certo JustIsslmas e m�recI- APENAS 5$000 p.ro�essor Agame�on. rv!aga�haes, define uma ahrmação 'de' poten-
tendente da fiscali7:aç�o do selo das, que A GAZETA fez a sua f- b· d

clahdade economtca 'nao so daquele Estado, mas do país inteil'l'�.

nas operações bancarias, provi- tecnica, como pianista que se· .,'. le na em {lixa a Lá estarãb', r!;!presentados todos os Es'tados, todos os

dencilS no setihdo, doS ,estabe- revela eximia, numa projeção Novissi-;"o dieionsrlo e • Ministerios,· as nossas maiores e melhores industriais, num COI1-

lecimentos bancarios desta capi- de e.xplendido futuro na gale�ia brasileira junto admiraye�, indicalJ:do o -esforço, a inteligen.cia e o patriotis-
tal serem convidados aapresen- mUSicai do Estado e da Nac;ao. da lingua pcuetOgUêSB;..,':,,:' mo dos braSIleIros e dlzendo',bem alto da man"'lfa brilhante co-

, tar dentro do prazo de 10 dias, Ao mesmo tempo trouxeram- mo, se processa a construção nacional sob a égide do Estado

uma r�13cã') d�talhada dos de- nos as distintas, visitantes as suas RIO, 22 (AN)-Em sessão 1 de WASHIFGTON, 22 (AN) -- Novo.'
.

,

pOlitos em dinheiro ouro, pl�ti- despedidas, por' terem de seguir hoje da Academia Brasileira de, O gal. Góis Monteiro tem uma Santa Catarina, pela pro:Jta é entusiastica· adesão do 1n

na, préJta e pedras preciosa.s, para a CaQital da Republica. Letras, o escritor Osvaldo Orlcoi1�uard.a de I'lonra do Exercito, terven.tor sr. dr. Nerêu Ramos, figurará em destaque naquele
que estiverem nas condições A GAZETA acompanha-as apresentará áquele cenacu lo, um Amencano, permanentemente na grandIOSO certame. .

:,r�SFritas nõ' artigo 1. do de<:re- com sinceros votos de felicida· fasciculo do «GRANDE E NO;- E.mbaixada do Bra-sil, ne�sta ca< . Sa�e�os' que êle já e�tá merecendo as atenções dos nos-

.::to-Iei 1.508, de 1937, '�oQ pena des pessoal e de novos e abun- VISSIMO DICIONARIO DA pltal, onde se encontra hospe- sos Il1dubtnals, notando-se o Interesse com que todos pret�ndem
"
de lhes serem aplicadas sanções l dantes louros para a simpatica LINGUA PORTUGUESA», de dado o chefe do Estado Maior apresentar-sê nesse confronto de arte, de inteligencia, d" traba-

legais. pianista conterranea. I Laudelino Freire. do Exercito Brasileiro. i lho e de iniciativas economica$.

Estigarribia
A visita do gal. Estigarribia, presidente eleito do Pa

raguai, ao nosso país, sobre constituir uma deferencia sen

sibilízadora, traduz, -tambem, um acontecimento de grande'
e duplo relevo: a sinceridade de nossa política de boa vi
sirrhança e o verdadeiro sentido da cordialidade americana.

Fôssemos alimentar ódios ou nos animassem pru-,
ridos ambicionistas, uma barreira de hostilidades se inter-
poria entre o Brasil e o Paraguaí. ,

Foi de lá que nos veiu o maior insulto á nossa dig
nidade nacional. Foram os paraguaios que ousáram,-' um
dia, sob o dominio de Solano Lopes, transpor as nossas

fronteiras, vilipendiar o nosso territorio e afrontar o nosso

pavilhão, obrigando-nos ao sacrificio de uma guerra' in
grata e sangrenta.

Durante cinco anos os nossos Exércitos, escrevendo,
aliás, as mais belas paginas dá nossa historia militar, se

empenharam em luta com o inimigo poderoso e ternivel,
Com a vitoria das nossas armas, entretanto" conse

guimos não só vingar os brios nacionais, mas, outrossim,
libertar o povo visinho de um déspota que o ía arrastan-
do ao fanatismo e li destruição. .

Passado o periodo da luta, porém, e salva a honra
nacional, desapareceu, tambem, o inimigo.

Nem um palmo de terra exigimos do agressor. Tão
pouco lhe restringimos a liberdade.

Voltamos aos nossos lares, orgulhosos de nós mes

mos, mas com o coração isento de ódios. E o Paraguai
deixou de ser o inimigo, para ser o visinho ·a qu-em res

peitávamos e que nos enccntraria sempre prontos para
uma obra de colaboração continental.

Hoje, o Paraguai figura entre os povos
-

de nossa ami
zade, credor incontestavel da nossa estima e da nossa

admiração, pelo verticalísmo de sua política' externa, pelo
seu progresso e pela cultura do seu povo.

A presença do Supremo Magistrado daquela' Nação,
pois, em nossa Patria, é a confirmação da sinceridade da
nossa política de bôa visinhança, da indole pacificista do
nosso povo, do nosso respeito á liberdade de. todos os

povos.
Visitando-nos na qualidade de presidente eleito do

Paraguai, o gal. Estígarribía, personalidade invulgar de
soldado, estrategista emérito e de capacidade comprovada
nos campos de luta, quiz dizer ao P()VO brasileiro e a to
das as nações da América, que .

o Paraguai, recalcando
sentimentos e' esquecendo justas 'aspirações nacionais, es

tá perfeitamente, integrado no verdadeiro sentido do ameri
canismo, alistando-se voluntaria e entusiascamente, na ala

avançada dos povos que se batem pela paz e pelo triunfo
absoluto dos incomparaveis principies da civilização cristã.

E' com esses exemplos que o Novo Mundo se cons

titui a salvaguarda da humanidade contra a anarquia dos
ódios e contra a destruição da guerra.

",

F

Depositos em obm
jetos preciosos nos

estabelecimentos
bancarios

\ ,

�'�--------------------

A ETA
voz JC»O ,POVO �

Diretor-Pr�priet ?Irio JAIRO CALLADO
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500$000 500$000

Florlanopolil, 1939
------------------------.---------------------------�-------------------------------------

A GAZETA

elatorio �ao sr. Inter--
entor

eito de Mal-r
>,

. � \
--- -------------------------� .

«No reletorio, que: em 193"7 submeti. á apreciação da então 'ú"amara �1unir.jpal, j� ti�c �

grande (l�rado de salientar que CiO negocios municipais estavam em mil ena "1\�mal. Ess'a rn-s-na
:

OUI alidade observou=se, sem solução d",: contimndade.. des e' aquela época até a presente data. de-!
endo, registrar 6(! em primeira linha o grande aumento na renda do MunicipÍo, a 'qú;U,q�e;1 ocasião'
o encerramento do exercicio de 193B acusou o total de Rs.281 :570$700,ao passo que as previ-] ..

es orçamentarias eram de Rs. 2,ó:000$000. O· apreciarei aumento da renda permitiu melhorar:'· ..}L\LDO QUE PASSA PARA 19J9
nsivelmente. todos os serviços publicos a, cargo da nossa supervisã�." I ..._-

. \
Os quadros sinteticos a seguir insertos facultam um es.t4�tt�obre o movimento das finanao,'municipais:

I .' Os div rsos titules da receita dispensam uma maior relerencia; _

eID todos eles nota-se
i
excesso de arrecadação. havendo apenas em duas sub-rubricas uma insignificante diícreuça, para m,"

I

nos, entre a r�l1d.a arrecadada e o quantum prefixado.,

I .,;;� Pammos, pois, a examinar os titulas da despesa:
\
\

I
------------------------------_1

Arreeadaeão Arrecndaeão \.
efetuada prevista j NotHe gue scbre a despesa inicialmente fixada figura a inp.ntancia de R�. 1:1 18$9.o�0

.•__;_-----------�-------------- _...._____ " il n:aí .. ; considerando, rntrelanto, que durante o exercicio fina'lceirv foi adqu rida um'! méquin» de
( escrever marca Continental pelo preço de Rs. 2:660$000, compra eS38, que não havia sido prcvis=
: ta, ao ser elaborada a lei orçamentana do exercicio, mas que se -tornou indispenesvel' para o bom

; andamento do expediente desta Preleitu-a, temos ainda um coeficiente a favor, mormente tendo em

33:500$000
I
vista que referida máquina representa material permanente,

26:00C $000 ;
7:500$000 i
200$0001

� 5:000$0001 A receita orçarnentaria previra para o serviço de amortização da divida flutuante a im-
20:000$000 i portancra de Rs. 19:B04$000, o excesso dt' arrecadaçào, entretanto permitiu suplementar-se esta

75:000$000' vtlba- em Rs. f 2:000$000. completando a�sim a importancia total de Rs. 31 :804$000, da qual
2:500$OOíYi'(Ol apl�cfid) e rn realidade 'o valor de Rs. 29:965$600 . .....,.Pw I saldar integralmente a divida pa-si

. 5:000$000 i va cl,';,t.a· Prefeitura a lei or çarne nteria para o exercicio de 1 JJ9 prevê a imp, de Rs. 12:290$000,- -,

; i' qu J -hav. ndo sido inscr la f)ara a finalidade em objetivo e se achando reservada para ser paga •

. i Eiuando -,fôr do agrado dos credores, pode considerar-se o Município virtualmente livre de compr�
I missns a�raz�dc's.
j ..:

I

1 O:50D$000 i I �

500�DOo.: .. �ú�-.
8:500'$000'

. ':'. \Para esta s�b�úb;ica
.

� lei orçamentatja destinara o vaLr de Rs.
-

2B:696$000 e, em

; 20:000$000. ince da
•. i?rr�cadbçáo a mars, razoave] seria a sua aplicação integrai,. ou justilicavel ainda uma suple-

<"o
.

-;� .<tr;efjtef��: eWtrdanlo, por forc:,a� dd I�i Estadual n. 8B. de 31 dr março de 1939, foram interdita-
-: das tüd�ó a,,' escola- paiticularês subvencionadas existentes dentro do Municipi., isso por n10 terem

\

.

cumoririo os dispositivos da· referida lei; tendo essas escolas sómente em parte sido convertidas em

800$()OO escolas rr.unicipàis, k'g;c<lrr.ú;te verificou-se economia nesta su�.rúbrica, tendo esta Prefeitura dispen
dido com o c nsmo a impor tancia de Rs. 21 :471 $000.

V Conselho Municipal de Geografia
. VI Amparo á, Iamihas dos soldc:l.dos da lei vitimados na

Cal,ital da Rfpúbllca, lei municipal n. 9

3:100$000 5:000$000

279:491 $BOO 270:066$BOO
10:196$900

289:68�$700

Quadro
. "

eXerC1CIO

sintetico da receita
de 1938

do

Administração e Fiscalização
TIT(iLOS

I .. -�Reeeita Ordioaria

a)- Importo de Licenças
h)-ldem Predial Urbano
c) - Idem Territorial Urbano
d)--ldem' si Divenõe's Publicas

e)-Taxas 51 Serviços' Municip!.il1
f).'--:Imposto s] a' P.ro�Uçà() t..gr icola
g) --Idem- d� Industr;1'! e p, nf",sih.\
h)--Em !*,m,entos
i)--Multas

e Pilst0Til

46:827$900
31 :350$500
9:999$900
320$000

19:733$000
23:922$100
94:�54$BOO
4:646$000
7:407$700.

Divida PaIi1SiV4'

.

II. Receita Patrimonial e Industrial

j)-Taxas, Concessões e Translerencias
de Terrenos Forreiros

k)-Renda do Cemitério Municipal
I)--Renda do Matadouro Publ. Municpal
m) -Cobn.nça di} Divida Ativa '

'.

9:501$700
k143$000
6':46B$000

24,676�,500

Educaeão Popular

III. ReceEia Evénb.iã�

44:5000$000
566$800.

--------------.------------.- i
270:066$800

.

I I '

'd d" d' .

d R 7 248$000 ti'
.

i' o

r-H" la SI o e,llild a a IInportanclcl e s.: para gastos com a Iglene e

'Assi:,tencia Soei,,!. l"ã J hou ve necessidade de exgotar esta verba e por ocasião do encerramento

! do exercicio ver:fie< u 5 � élssi I; um �aldo de Rs. 3:253$500.
I
I

do i
I
I
I

I
í
;
gUf.S Feixoto, que) profundo conhecedor da materia, mostrou-se infatigavel batalhador em pról /a

-----------D-----�-. cultura do tcigo, a qual no ano p. findo tomou auspicioso impulso. Tanto assim é, que foram d s·.

Despêsa ef·�peds � Ilrihuidos entre os diversos IJ!anl.adores no MU'licipio 8.011 quilos de semente d� trigo, além ,'e
efetuada lxa a 3 796" '1 d

.

d
.

__________________________ ._�____________

.

qw os e semente te cen!e:o.

Foram tao.bem distribuídas sementes de milho. e batatinha, que igualmente no Munici
, pio são cultivadas com o melhor proveito.
I Por este titulo foi dispendida a importancia de Rs. 1:617$700, i.ndependente do CUfto

46:41 B$900 45:300$000 r das sementes.

29:955$600 31 :804$000
21 :47 1$000 2R:696$OOO
3:994$500 7:24B$000
) :647$700 1 :640$000

'

Orçada em Rs. 3:960$000 esta verba, foi ela excedida f'fi Ri 218$601}, hHid".
4: 178$600 3:960$000 porta'lto, o gasto total de Rs 4: 178$600.

·128:956$900 104:480$000 \,

24:072$000 25:400$000

.�uxilios " Re;;!itu;çóes
IV. AU \1E'lTO e"l vj,tude dEs leis
mUntClpôlfl mos. I O I 1 ' I 3
Idem idem

1 :419$600

,

.

Di_iene e Assistencia Social

SI-\LDO do exerciciu de 1937
2B 1 :670:000
B:Ol B$OOO

289:68B$700

Quadro
,.

sintetico
exercício

da despêsa
de 1938

A�ricultura
o problema da t,iticuhura foi atacado com todo o vigrr.
Em primeira linha curnpre salientar a fecunda atividade do agronomo dr. Afiosto Rodri-

Titulps

I Despesa Ordinária

ii) - Administração (ii Fiscalização
b) - Divida P"Hi va, inclusive lei municipal n' 1 t
c) - Educação Popular
d) - Higiene e Assistencia Social
e) - Agricultura
f) - Despesas Policiais e Judiciárias
g) - Obras Publicas, inclusive leis municipais. nrs.
h) - Ser viços Gerais

Despesas Policiais .. Judiciais

11 e 13
Obras Publieas

III Auxilios. Diversos

2:489$000 2�510$OOO
93B$500 850$000

1 :500$000 1:612$000
,

•

2:066$800 2:066'�800
950$000 1:200$000

4:500$000 4:500$COO

ApreciaveJ soma; ou sejam Rs. 12B:956$900, foi em,mgada em serviços de utlida-!e
publica. As obras ex�cutadas aí estã.o palpaveis e á vista do pOVJ, achando'se o patrim ...nio mu i·
cip .. 1 enriquecido com o novo predio da Prefeitura (pago em sua maior parle com, recurso� d,)
exercieio de 1937), a comp{a de uma casa e terrem) á Rua Independencia e mais uml:l casa 'con -

truida em terreno desapropriado á d: Maria Franci-sca Kruppa. Para a aquisição de t,'rrenos pa a
.

o pl;,Qlangam�nto da Rua Bandeirantes e final· c:onclusão da mesma foi necessario efetuar regulaic 5

despe�as; todas a-:; mais ruas da Cidade foram constant�mente trabalhadas e melhoradas. Além di a
50 ha a comiderar a conservação de 521 quilometras de estradas no inte�i()r do Municipio e de'·
132 pontes e bueiros. em partes construídas já sob a minha administração; essas estradas e ponL:s
são Ítancamrnre transítaveis por autorDoveis.

. Inicialmeote orçada em Rs. 77.;480$006 e�ta verb3, foi ela suple.nentada o com Ps.
15:476$900.

II Despesas Patrimonial 8 Industrial

8) - Matadouro Público Municipal
bf - Cemitério Municipal, inclusive lei municipal n' 13
� -- Construção de casas para operarios

11) - Importancia a pagar ao E�t8do, de despesas de hinçamc::ntos,
Imp. Ind. e Pro. inclus. ,lei municipal n' 16

).:;.: Alu7uel de casa, da Agencia Postal Tdegrafica
c) - Cl)ntr;b�;ção ao Estado, para o departamento da Adminis·

lação Municipal'
Servieo Gerais

IV· Despesa Eventual

) --...- Aquisição de Placas para Veícúlos
b) - �kpesás não previstas em outros Titulos

595$300
2:147$000

Com iluminação publica e higie'lisação da cida�e foram efetuados pagallieotos no valor de
BQO$OOO Rs. 24:072$000. verificando-se assim uma econom!a de Rs. I :328$000, já GJue a verba orçarIa

2:500$000
.. ..,

C;ontio.a na .88 pallna•

o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



sortimento doe
•

easemsras e I'as para costumes 'acaba
: �

- _

....... -
-

,.

--.

deo mals variado
receber a

Certamente ninguém ignóra que
o couro, corno todos os drmais
côrpos, sofre as variações atmos

féricas e outras, dilatando se ou

expandindo-se quando faz culôr, e

contraindo-se sob a ação do frio,
Ora, isso acarreta certos fenô

menos interessantes, que têm dei
xado muitas pessôas em si! uaçã.

A GAZE�AlMas que
Pelo dr,.,Bertagnoli dnnlor

'l.·., '

"

._�·Ldxcnie: ..

� TiF'"._!!1'·ü

P U R- (jOI E I] E
..� - >.\ < ."

}�·�r· �uJ:::' �.'.;ilua
Ll��·�()3_J .. � ,,;í .�__._�� dA.J� �_t:.!·rf�

Expediente
REDATOR-CHEFE:

Martinho Callado Jor.

Redator, - Secção, de assuntos

(nternaclonats=-Dk. GIL COSTA

Redatores- j. OTAVIANO RA
MOS � JOÃO DE FABRIS

Redator-artistico- CLEMENTI
NO DE BRITO.

GERENTE:

FLAVIO FERRARl

Chefe -de publicidade
NILO NOCETTI

Só para ti capital:
�ês 5$000
A correspondencia, bem como

de valeres relati \TOS aos anúncios
e assinaturas devem ser enviados
80 Gerente FLAVIO FERRARI.

laranja azedar

o que é qlle falta nas
laranjas e

,..os laran
jais

pt9TPI'PMiir-- '·· ..TS�'-! ,'I" 1
r�:';5:": '�:,�'\ ;];�� �.:!' >
L A (1 A 'S"E
,f�,,:n,t, i",:,t,j<os \ní' .�. 'ivos

1',U) yi;';,'I·!"Ei.'�):3)1AUi.· LÉITÊ,

Jorge Sa!l,u,:m 51.1.
.

-

RUA CONSE-L.HEIRO M,A'�;AA.' �4

.:

NUD�S:MQ,

Isentas- de
-

.

íanposto

,Dr.� Miguel
- B'oab,àid
CUN�CA GERAL
VIAS URINARIAS

Esp. em molestias p!euro-pui
monares (Bronluile, AS[l}J,'

,

Tubercdose,etc.)
ConsultQs 2 ás 4 hrs.-R
joão Pintc., 1 3-Fone. 1 595

,

ResideDcifl! R. João Pinto,l
-Sobr.-Fone 1214

RIO, 21-Foi apresentada de
nuncia contra o arqueiro Vicen-
te, que já brilhou nos .campos,
do Rio e em São Paulo, acusá
dó agora de ter-�e deixado -su.,

bornar por banqueiros interes
sados na derrota do Santa Cruz
Futebol Club:
A denuncia é fundada em fa

tus concretos que demonstram RTO, 22 (AN)-O ministra da
ó interesse' de Vicente na's apos- Fazenda comunicou a08 chefes de
r S, e comprovam ter êlé rece-, repartiçã9 subordinàdas áquele Rex. às 7,30 horas:
bido 15 contos para deixar va- Minh,terio, flue estão in�entas de

,

sar su� r@de �a ultima peleja selo as aguas mineI:íJ.is, colhidas O mais comovente dre.ma do
contra o Sport Club do Recife. nas {JropriQs Contes nas estanCÍas clne'ma

,Em ,consequencia, foi aberto in- hidro-minerais para consumo dos

querito e Vicente "foi suspenso, hotei!.' e populaçlo local.
'até sua conchiSio. Se ficar, re- '-----------
a!mente provada. sua culpali
dade na derrota imposta ao seu

C1ub, será êle eliminado, e seu

,caso entre�ue á policia.

���t3:'��taJ·����..-J"-�Á ,;.

�, R e'pa!rtlçç"es,
"

:

;. Públicas
.

I
d

ir.Iayer:t e 200 gramas d. <laran- d
......, ...., .....,,""",

'

[ol» ou oleo 101 ou ainda <Citel>, �oo� t*:l '__"_"'':'::?--''j
isso em 100 litros dagua. ': � ,_> ," . '.'

,.. ,

, l
Para cada 10 pés de larenias �-----� •• _------,",�-�_"_"'_":_ SECRETARI,� D ..t\ FA· !

de _5 aMS, usa-se 10 lítros da s�71 Vai $et creado o Instlt�to ZE'NDA E AGH,ClTL ..

lução. �, . 'de Aposentadorias e Pen- .' TIJIIA '

Quanto ao preparo e aparelha- ...

d Ad d
-

gem, consulte" 08 agronemoe do soes os Vog� OS.
,
_.

'

Serviço de Experimentação - da Ipl!an�8, SIA -Cerhflqu�.3e. ;

Produção Vegetal do E�tadQ. RIO, 22 (AN)-Em ses8ã� doe Empre�a Sell-: Sele devidt:.&'
ôntem de Sindicate dils AdvoC(l:' mente. ,

dos, o respectivo procurador co-!' Francisco Carlos' da. Rosa-!
munieou que o Conselho Nacio- S I d id ·d

:

nal do Trabalho
'

sprevcu per
e e en am�nte, nos ter_nJo's',�' O;,

4

unanimidade o pr6iét� do mes- art. 4. d� lei n, 69, r:le 1936.;
DlO sindicato, creando o Institu- Cadus Hgepck.� Sl,�>-:-Pa.;

S. PAULO, 2., (AN)-A Poli- to de- A�o$entad.oria e Pensões gue-se, a quantia de 3:429$300.:
eia de Cestumes' apreendeu- DO dos Advogados' do Brasil. �Qr Robert) Oliveinl:::-- Pagu. _, e:
Bairro Tpírenga, toda li pro,a. proposto e aprevado que o, SID- t' d 840$000

-

ganda nudista que aí .e vipha dica tO!, transmitisse telegrama ao
a quan Ia e .

faznde com Kraude escaó('.�o .aI I
Conselho Nacional do Trabalhe

.. ,

pepulaçãe, I ao .. relatar .do proiêto sr. dr.' SECRETARIA DA
Higiene, Iímpeza do tronco, Erlbar Oliveira Lima, expressan-]. VIAÇAO

-;

E �OBA'S
corte dos galhos eecos, combate do Q lIatjslllção daquela entidade PURLI l:AS'�' ;l

ás melestias e praáas, I . pelo auspicioso fato.'
.,'

--
' .

,-

,LIMPESA DO TRONCO-Na 1
_

primavera passa se uma escova M O V I M EN,T O A maior Ser,aria_.di Lenha ,Duarte Soares e c, p, p.
no tronco e ramos grossos da la- I Fóne 1.100 'Banco Nacional do Comêrcto_;
ranieira a iepois pinta-se com a ASSOC'IATIVO' ·

solução seguiu I e: cal 1 kilo, en- I I
-

I' �l�
,

xofr e em pó 200 gramas, sal gros- i

15 -I -I d�? 50 gramas. isso tudo em 40' --- ,mi qUI os e
IltJ(IS de agua (2 latas das dI' I

.

EI_�rr05I'nf'). POI!a-se e nessa oca- Clnbo Recreativo casulos Iembaraçosa. N» minimo, cansou: SIM se faz a limpeza dos ramos "li d 'N
- 'b--' "

lhes estranbeza, secos, tiram-se as ervas de <pas-
e ovem ro,

Beda"ãa e OfieinaQ Não é para menos. sarinho » c cortam-se alguns ra-I RIO. 22 (AN)-O Interventer II
-

v
, -Como é, dirão, que êste sa- mos para arejar a planta (deixar

' Encantadora a festa que. o ve- Federal do Estado do Espirito
',.

,

R. COJlseU:,eiro Mafra, 51 pato, hoje, me aperta. Ainda on-
entrar a luz), principalmente quan- i terano e .:lôri08o clube «'5 de No- Santo comUDÍ<'.OU ao presidente I' Pague-se, a importancia d�

Florianópolis-S.Catarina tem estava tão bom! do se trata de laranja «Berga-I ve�hro, nes, '�romete par�. a da Republica que a predução de l 541 $000. '. __

Agentes-correspondentes em to- 'I Cu Êmtã<;)' dirão, cheios de ad mota». ,
noite lie amanha; com a reahza- casulos na corrente safra é esti I

'

das as localidades do Estado.

I
miraçio: COM6ATf<; DAS PRAGAS E ção da festa tipica «Ue, a Noite mada aí, em 15 mil '1uil�s.

'
-

Odorico Demet�io Magqlhãe,
.

-Cúmo é que hoje est� botina MOLESTIAS: se faz u!IJando para I na Roça ». • .. • __ ._ou••_ ,- Pague-se a Impnrtafic.� ;-!�

( I b
N está muito maili larga? E' um' esse fim um pulverisador. AI S0- Será um acontecill ento de re-

_
"
2:500$000.

- .•. _,;,

O a O r a ç a O mi,tériol.... lucões madas !!ão Caldas B.orda- ',levo. nas comemorações joaninas Hospl'lal d.. C I'd J
, I

'

IOf 'p" \ 'd d d
.

... ar a e, p-' - p.

\' _ As variações SR(!), vfetivamente, eza a 10 ou « o Botdaleza I'
este ano, a o G entusiasmo 'lvalo Scares dOI'

.

'P'
coucelt<: expresso em

_ �rtIgo bastante sensiveis. Ha razão de
- j de suas promotoras,-uma comi- t-\ e Ivena":"" . a-

t1� r?lab�raçao, mesmo soh�l:ada, sobra para isso, porqu'p' o gráu de
-;

i

-

Isão d. gentilissimas senharinhas l gue -�e, a imporlan�i,a_, �f
d�

nao lmphca em responsablhdade dilatação e de contração, quasi C T' I da nossa lociedade -e, dada a I: 502$000.
02 endosso por parte da Reda-

sempre, é duplo, isto é. dá-se AR AZES i esp�t.ativa que reina n s rod'as Luís Lunardi-Res�itua'$e, de
eao. com o couro do calçado. e dá-se 'SOCiaiS. 967$100.,

'

Asslnatnr.qs lamhem conôsco. DO- DIA' 1. GrntililimoB pelo atencioso coo- Roberto Oliveira-f\/g·'ut,_�,�,.,
, Ano 50$000 Debaixo das variações da tem _ .. .

vlte que recebemos. -

Semntre 30$000_ peratura, os nOSS09 pés ora dila- �����������������,�"����!!!"!��' a imp. de 13:lGO$000.' �.<',

Trim1stre 15$000 tam-se, (lU inch 'm, � ora parece PROGRA�AS DE HOJE:
Vital Corrêa de Amorim-_

ema�recer. Outra próva está ne FE l-R,E "A'',,' ,F':'.. T'" O"'. S. A Pegue·se, a imp. de 1 :437$080.
uso dos anéis. QU alianças. Não -

'_'
: ,-

. EmídiO Ovidio Goúudí-
h d·' Odeon. O lider dos

. a Ia! em que uo. apertam 0S '" Mantenho o despacho.
dedo!? Especialmente quando a einenlas
temperatura sóbe.

.

Ao contrário, o frio reduz e

volume e daí os anéis parecem
mais largos. A humidade tem tam
bem grande influencia s(}bre eflsas

mudanças de volume, dilatação
dos córp(jl, etc.
Por .conseguinte, afim de não

ter surpres83 cesagradaveis, con-Ivém adquirir (' calçado em certos
dias, conforme o nosso e!!tado,
conforme a influencia do tempo.

Dit·fl\tor • Proprietario dAIDO �A�LADO
----____ .Esta laranja éStá intragavel,

Florianopolis, 23 de Junho de 193� azeda que parece vinagre,-foi 8

----------.--------.---
------- minha reclamação para o meu

c Eu », ao provar uma laranja de

1'----
--------

--I
variedade Baiana, importada.
Outro dia estive a serviço até

GA Z ET I L H A S a magestosa praia de Ca?8svie.ira,

, 'e
ao longo da estrada VI muitas

laranjeiras, porém de triste 8Spt'C-
---- -_ to. Verdadeiros viveiros de para-

I sitas; laranjinhas mirradas, com a

O ea1t:ado no tellipn I casca em mau aspecto,

de: (rio e de calor Si esses laranjaes fossem bem
tratados, teriamos boas 'laranjas e

03 agricultores poderiam valorizar
mais o seu produto.

o "keeper"
toi cODlpra

do?

'Candidatos ao eon

,

enrso d. Departa
DJ�nto de- .-Estatistlea

-

O prof. De Fabris aceita alu.
nos que se queiram habilitar ao

concurso do Departamento de
Estatistica e Publicidade do Es
tado, ensinando português, fran
,ds, italiano, matematica e esta
ti�tica. "

Informações: Redação da «A·
Gazeta»,

A's 7,30 horas:

Em última t xibição:
Um drama para todos OI co I

-

rações I

Novos horizontes

com

_Claude Raios - Fay_ Bainter
Bonitla 'Üranvill!- Jackie Coopt'r
No programlí:

Jornal Universal n. 60

Pr�ço:-I $500.
Geral- $600.

CINES COROADOS

TRATAMENTO GARANTIDO'
COM

AFTOS.
;

.._

.. '

Produto do. Departamento de.
V�te:rináaa

dos

A ��n,da nos Depós'tos e Representantes d�s
L-ABORA lO'RJOS; RAUL LEITE S(A., ou á Praça
15 de Novembro, 42.-' .. A.-RIO.

- � ....
.

SECRhTARIA DA SÉ
GUBANÇA P(JB�l.

(;A
," "

Altino Rosa-� Pague-se a ,im

porlancia de 250$000.
José Lucindo dos Sant9s �

Ao Tesouro.
Frederico Nagel-,Sim.
Frederico Nagd-Sim.

,TESOIlRO 'DO ES
TADO � _

Emprêsa 'Sul - Brasileira- de:

-Eletricida�e. S. A.,· Joióvi"Ié'�
'Arqui\'e-se em face do I'ndderi·
mento' do 'requ'erimento n; 1.28.l
aludido�

PREFEITUBA DO
,MITNICIPIO DE FLÓ·
,i

BIANOPOLIS :":
}\

Antonio:de Lara Ribas-'
C �t
orno requer.
Manoel SabiDo da Silva,-

Sim. ,

Ciriaco, Cristoval..._Não" ha' o
que deferir de vez qlVe � firma
'contratante 'está, conforme docu 4

mento que juntou,. dissolvida.
"';;-"

Madame X
(A Ré MIsteriosa)

com

GladY5 George-John Beal
Warren William

Preço:-I $500

de- H. ():. ll-G,0C-KI

Iniperial, 35 7,30 huras:

O rorr�Dtico filme dã Metro

Mulheres levianas
"

l'

com

George Murphy
Preço: l$OOO.

r .' r

Liv:aría, Papelaria, l]pqgrafia, Encadernação e Fà
bric� de càtimb'os de b)rracha

_'_

Artigos_ para escritóriJ- Livros em branco -Arti
gos �scola�es-Artigos, 'para presentes -Brinquedos
Aceit;u�-�e: enco���das d� '«clichés», chancelas,
sinetes e carimbos ',dé dátar, de' metal, para inu·

tili?ar estampilhas
Hua Felip� Schmidt,

Florianôpolis
- ,

Sta.
27
Catarina

41
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I -Quer receber bôa sur---

presa- 'que lhe fará feliz .e .

no distrito do Estreito
I lhe será de grande utilidade

escreva . a M. Brao
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

u 'd d dão.metros. Bem sêca e de o una qualí a e.

I Caixa Postal, 1476 _

,

DISQUE PAR� O N.3 _ ESTREITO
•

Rio de Janeiro.
-

-

•
Sêlo para respllsta.

. ·�·························"·······················I--�-----
�;i�:r1!,,;::_-:,·:�=::--=.. ::�-:::�:..-:_-:::"-'::_-;:::: .-''"":_

-

:.,_� .::-;:=� -:��:.�". "".'��.

Companhia Nacional de Navega ..

çãu Costeira
Movimento Maritimo ..Parta Flarianapolis'
Serviços de !=>assageiros e de Caj-g�s '1

Fretes de
..

cargueiro:
(. ; 2EL23.;"'§! x' ::, -5&2__ ::..�..._.

Para o Sul -

I,. ...
cM "%iiiíir-iWiii) fé ct -. '-,

Para o Norte

..

PITIL".

DA
INDUSTRIA AGRIC'OLA

DE

OrTO 5CHAEFEQ
BRUSQUE S� CATHARINA

BRASIL

A marca da melhor fécula de mílho
que se fabrica ecluelrnente no petz.

Deliciosa sobremese .

ESD�[lal allmuntatão p�m UQüü(BS U dOgni�$!
A VENDA NESTA Pf�AÇÀ.

jUnh� ::r��ete ITASSUei': sairá a 29 de o D""�ôel' ITAGIBA sair. a 23 d« ii i.A E.�: I �__ t' . r-I· c o.Paranaguà. À"t! 0:110 I

.. L _Santos, Ri�J \.1,", 'mbituba 1Vitn
.

, Raia. � , Rio Grande
- .

;1 'PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA
.

E AN·

Cargas • ': ..

o

S flor-. .

•
Pe!ot��r� Ale?re I�, 1 ENAS DE R ���op�g���10S E AUMEN·

tos sujeitos ii ii",
'_,

- - - .merro.j .

.-

,.

"I
_

A EL_E. RiCA
-. TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VENDA PO�

AV·ISO Recê.be-5f carga- e encomend�s até a �espera das saídas do� paquete:.:
_ PR,EÇOS SE!\i1 COMPtTIDORES,NA PRAÇA.

- e emite-se, passagens, nos dias das saldas dos mesmos, -ã vista do a

'I
,! MATERI.ArS ELETRJCOS LU�TRES E ABAT.

testado de vacina. selado com �s. I $200 Federais. A bagage� de porão' deverá sei J
_ JOURS ELEG \NTES E MODERNOS

entregue, nos Armazéns da Co npantua. na véspera das saldas ate as 16 horas I 1 NOViDADES! V.ISI1';:M A EI't
.

" para ser conduzida; gratuitame.l'te para bord . em emb�rcaç?es especiais. .: ,II' Rua J.oão Pãnto no.14 e rica
ESCRITORIO�PRf\ÇA 1 i DE NI\V�'V\BRO, 22 SOB. (FUNE 12::>0)

. I ACABA DE RECI:-.B!-:R UM FINISSIMO SORTI-
ARMAZENS---CAIS BADARÚ '\),'3 -{P l'\jEo1666J -ENDo TELEG. C,5TEIRA

.1· '1 M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVIPara ma SI .nformacões com o Agente I' DADE NO RAMO-AR rtco GARANTlldO
,
J. SANTOS CA�DOSO ·11 Vendá e instalação-de contador de luz e força.per

. I i
. preços modices -só na Casa A ELE'TRICA.

t Artigos de inve-rno para homens, � �'�horas e crianças, maior e' mais va-
, triado sortimento, na, Casa '�A CAPITAL" �
� metriz: Rua Canselheirá M.fra n. 8 FUieh Rua T....jano n.' I
_-iii··íii··�ií�··íiíií·'·<.'··_-"--_-_-_-------�-IíI!IIII-__Illii·-ÍIíI�íii·�IIii<-...

-

---------- ..--------..w.. " ',
' ··:.:eiIII·iiiW1$IDíi' -

··S;;;;ri;·:S-;�·J�·;�·;-i . -G-R--A--T--I-S�!-'-!-
,

I ::�:I_:��;f;�:;
da E5tação Agronomica, com

otima, confortavel e grande casa

I
de residencia, belo pomar, jar-.
dins e inumeras benfeitori9S. Di$,4

! põe de glande extensão de ter
í ras para fim: agrícolas ou divi-
sã.> em lotei.

Tratar na
RU�,;. TRAJANO N. 15

... IEPRESENTANTES E

CARL.OS
B u zi.n a S Matriz

B eH

'II o-. Aderbal ;-1
II d '·s·· .

! ,a· IIva--'
: I I\dvQ_gado
I 'I-Rua Felipe Schmídt, 34
u Fone 1631
: I

1-
-

I Casa e terreno â

I venda
Vende-se uma casa sita li rua

Gal. Biteneourt, n' 169 com ter
reno onde se encontram mais 3

i casas de madeira, o qnal faz Iun

i dGS com a Av. Hercilio Luz.'

i Tratar á Av. Hercilio Luz,�.
1174.

. I

OE...SJTAFlI.S EM_TA., CATAPI.NA
MO CKE· S A.

FLO: I NO _ OLIS

9 ... , ••_1. lIJ"patlll, ...ri••
, • ._Ih.,., de I!'IIIIII". Filiais em;

� - •••• __ a .,••a••••• __ .

............. "n•••_ h!l!t.,.,� (.,' _.,1.)
1_1110__ ..u..llIoI..n....

"

...nlll. OM t...__ .._
-

'1118•• II•••••

e •••

/;\ ,

.��.\\'

Blumen.u, . Cltiuzalro do Sul,

_Join_ile, Lag•• , Lagun�, São
Francisco da Sul

MOSTRUARIO EM:
..

j

Tubarão

-1 �:
. �.:;;

. c7v ';'�1�
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OAZ,ETA

G,R D·E H'D·T· E L
MODERNO

Laguna •• SI•• C�tarin.
I

Proprletarlo :

Jó ã O K u h m
E' O MELHOR DA PRAÇA E NÃO f' O MAiS

CARO.
BANHOS QUE \JTES E FRIOS A QUALQU[R

HoRA.
LUZ E AGUA CORREf\'TE EM TOD0S

OS QUARTCiS.

Tratamento f'l cí e lgo -

Asseio d prontidão

Ir. Joaquim Madeir� . Neves

1
:j
•.1 Fermado pela Faculdade de :Medicina da untver-

. sidade de do Rio de Janeiro·

MEDICO--OCULISTA

Tratamento clinico
-

e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau'

14l0Filhe, no Serviço do Prof. Davíd 5a0500, no Hc)spital
_ .' da Fundação Gafhée-Guinle do Rio d� Janeiro .

Cmpleta aparelhagem pa,ra a sua especíaUdade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral -Ó.

"
•

Consultas diariamente das 15 ás 18
CeNSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. relelone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

.' ._i.. • t $ ..

�-""*, ,_ ............. .-...,,-...'� �_..:..

'"
�

"" ."

Dr. Au'gusto.
. _ii 'Paula

'

. MEDICO
IDeENçAS DE SENHO,

RAS-P.o,RJOS
Operações

Consultado: Rua Vicor
Meireles 26

'-J._ 's 10,30 e das 2- as 4 h3.

Resídencla: Rua Vis/'onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultório, 1405
fone: Residencia, 1155

--�-----__---------I

I Dr. Pedro de MiJura FerroJ
Advogado

HUsi Trajano.nv l SObrajo,1I Telephone n' 1542

I . Banco do Brasil

I Capital'
-

. 10G.OOO:OOQ$OOO
FUlIda da res.rva .

_
259.746:100$000

" EXECU;A TOBAS AS OPERAÇOES BAN:,\RIAS'

A&KN€IAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGEN8IA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Juns (C01YlE'RCIAL SEM LIMITE) . 2% ala
ae,. limitados (limite 4e 50:000$) 3% ala

. De,. plpularcs (!dem de 10:000$) 4% ala
Dep; de aviso prévio'- (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancta�).
com aviso prévio de 30 dias
id.em de 60 dias
.idem de .90 dias

OEPOSITOS APRAZO-FIXO:
,

po 6 mêses
"

por 12 mêses
Com renda mensal

4� ala.
5% c

4,5% ala

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêsçs
pór 12 mêses

Sujeito ao sêle proporcional.

Expediente: das 10 ás ·12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 hOfas

Endereço télegrafico: SATELLITE

TELEFONE lU :

4% a. a.

5% c

15 horas

Flor�+ J'�9�----�---------------------------------------------------------------------��--�-�
.'

� .

I i Soci�dadeCooperativa
de Resp. Limitada

I
Banco de Credito po-Ipular e Agricola de

Sanla Calarina-

i I Primeiro Banco Fundada I i
'j em Santa Catarina. ;

'5.' ' "

����������.I· Fundado em Zôde !\1'éFo
ClarDo G. Galletti

de 1927 � .

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, 9

(Sobrado)
Tel.-14GB.

n. 70. - Phone- 1277.

'" ICaixa Postal, 110.
__5

PREPARAM-S�'i: ALUNOS PARA EXAMES A 3&, MA
.�UINISTAS, PRATICA-NTES-DE MAQUINAS, MOT.·

JUSTAS E� A TUDO MAIS QUE SE REFEllE A'
MECANICA MARITIMA. '

"AG" Uma assinatu';; mensal i' (,[; ,r,', Lo, l. �SAJj)OS DEVERÁ!» DIRIGIR-SE A(j) SII.

.Itá ;�n�:e::�;;�� de

Aa:.:::�u�ta L;tlii:Iiilii.�iIii�;iiiii!M�.:.��::�Oer�i:4�LE
gresso»

I F .cos E '\:E�\'Í,C:-

_l

I.�IHHO Cfifn�Ulúj �
De João da Silva Sifveira

'TO,\! L\! :

o MELHOR TONICO j

tombais ,as: Tosses,
Bronchííes, '

Catharres
Pulmonare "

Dôr Das costas
e no peito

Não confundir - Peçam só

VINHO CREOSOTADO

. �;:

�MPRESTIMOS DES�
,

CONTOS COBRANC�S
i

DEPOSÍTOS: .

á vista, aviso previo, limi
tada, prazo fixo l

.

l
Ilua Trajano!" í6
Ediflcio proprio r

.........................

I;; .. g ·.;qUA;';

Dr, Camará P
Martins,

Cliníca" 'em
ge ....el

Medico especialista 'eln'
.

Molestias do Estomago,
Intestino, Fígado e -

Recto
flURA RADICAL DAS
HKMORRHOlDAS • TA-
tnZ:R5 SEM OPEflAClo

E SEM DOR
CONSULTAS: l-

A' ,Rua Trajano _no t
Diariamente das 17 ,ás 19 }lI.

, Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano. 1. (s6b.)

,I Accacio Mo: I
,

íem)eu escríp-

tório de advogada á rua

Visconue de Ouro- Preto

A,
Curso de'

.

Maquinas e Pilotagem,t.
--------------------�----------_._.�

rÓ

Vantag'ens do Fogareiro de Segurança
RE·I, a .Gaz de Oleo Crú

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

R APlD 8 porque o seu calor é mais intenso do que de qualquer outro tipo' de
fegareirú, permitindo ccsinhar mais rapidamente.

.

ECONO)IIf;O porque não ha no mundo inteiro combcstivel mais barato e cem mais
calorias do que o Oleo �rú,

-(; O M O D O porque Iunciena sem bomba, e a chama sem ruído, limpa e alui.
gradua-se como a do gaz.

PR A T'I G O perque .llão J;lecessita preaquecimento, nem tem possibilidade de en'u=

pimento; _

• IGI ENI(; .. perque nãe produz emanações que possam afttar o paladar da comida.
S fi G IJ R • perque funciona sem pressão, com um combustível não

: explosível.
A SSE IAD O porque não produz fuligem, nem sjil as panelas.
B A R A T O porque o-seu preço está ao alcance de (odo!'•.

O Oleor c'rú para o ícgareiro "BEl" custa 800 rs, o litro e produz uma chsme
de gsz azul e de calor elevadissimo, durante 10 horas.

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

Diversos tipos e tamanhr s- Com forno adaptavel--E já com uma grande ven

da na praça.e-Peçam demonstrações e catalagos, ao urtico vendedor na praça:

Cala E�E'TR ICA ��:to�OI�"

"Vi-a"Ôã o Ur432ü*Ssan g a
SEGURANÇA�. RAPIDEZ _. COMODID4DE .

Birigido pelo soeio dOSE' MAXIM8
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar!
DUAS VL\GENS SEMANA.IS em combinação com a�

linhas de ombus Araran�uá-Porto' Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Areranguá ás quintas-feiras e domingos;

ás '5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiràs e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTJ.;S-,Araranguá: Bernardino Maximo- Forqui
Ihinha: Gabriel Hàrns-- Cresciuma; Ado Faraco Filho
Cocal: Zefel ino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosano;
Damiani & Cia. --Orleans; Irroãos Pizzolatti--Braço do

Norte: Alexandre Sndrini
AGENTE EM FLORIANOPOLlS

João Neves
.

. nu.. Felipe SehlDldt,- 38-'Fone, 1855 '

...1 BOTE.LDOS VI�JANTES--çrocurem para se 1l0Speda.rem.

'..

,. Propl:letario�dOSE' .MAXIHO Araraoguá-
. . ,.,', . , . '

��.

(Diesel)

I!

listinçil I 8e'l'2:I-Clnf.rte,
8;•..,.

SiÓ

'----------------�------�--�-��----

JEconomia
nos 'Trabalhos do

Censulterlo Técnico de
IVO A. CAUDURO, PICC·g.L.1

- Eng.�,h.ír•.Oivll
P�·Of!331·�nais ··halDilitados Ji)s-ra

.

os ramos a. engenhá.rià_.
Administração. censtruçãa e referma. dei' �

pacamentos em prestações

Prejétüs em ceral
Escrito'rio central : Rua 7 de Setembro,

-

- [P 8 r t o Uni i o�

todo

47
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·4 GAZETÃ'" Florianopolis, 2r3�,_1939
-

'.��.-------------------------------

Realiza ...se_ hoie, promovida pelà Liga
Atlética Catarinense, a sensacional "C'orrtcíe da
progu�ira",para a qual reina intenso entusiasmo.

A-GA·ZETA OESP,ORTIVA
Redator: Murilio Nei

b
�

su S-'

;t.ituições preJu�
dic8_ OS jog�a,

dores
'

Clube �tletico
Catarinense

lei
LOTERIA FEDERAL
QUARTAS (� SABADOS

.,?

Adquira o SE U bllt,6 i:e no

Salão
O

� «No momento em que chega a minha vez de escrever para

I IO JORNAL aproveito o momento para fazer uns comeutanos sobre : RUA FELIPE SCHMlDT N. 5 Flo.·ianopolis
.

-

ai chamada hlei das dsubstítuiçbões. p�is. souddos que não acba aconse-

.'.'._;;;;_iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii�_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiia;; .iiiiiiii_�iiiiiiiiiiiiillhavel essa istoria e se su strtmr Joga Ol es. ! ..

'Sou francamente' contrário à extinção da medida, pois ela é
\

M i n is t e r i o d'a Prt sidente de Honra:
Prejudicial aos proprios teams, O jogador deve ter a certeza. de, Presidente

.

q�e não terá substituto em campo, Só lucrará com isso. Jogará com, Gu e. r � a. I' Vice-Presidente
ma�. vontade e desejo de brilhar, Ele saberá que é o ,uono d,l pO·1 r 2'» »

siçlO e isso � o bastante para que produza o máximo dos seus l: Secretsuio
recursos. ! 5a. De.ião Mil itar e 521., D. I. 2' I>

fia muito crack pela cidade, porém esses poderão melhorar I ' I' Tesoureiro
� ��la&5e qua.odo sentirem 4�e ,01,0 tem quem ,os mbstitu�, IIO. C írcunsC r fi�ã ., 2' »

Creio até que a cJIsctphna das, partidas lucrara, porqueo·
,

.

. Y
.

I Orador
'elemento que sabe que não ,terá quem JOgue em seu lo�ar terá o I de Rec r IIta ln entu I Conselho Técnicocuidado permanente de não incorrer em faltas que poderá enfraque-;

R I
I

cer o team que defende,
, . ,i egu amento do I,No Brasil sempre se j.ogilVa sem substituições e na Europa 1 S

.

ÇO lli 'li ta rlal sietema ,é inteiramente desconhecido. Todavia, em casos excep- er\ll . 1,,-11 f'�i'onai! e desde que haja combinação, poderá ha 'ler troca de keeper, 4

em caso de acidente forte e grave. Mas de 99 casos em 100 tal (CONliNUAÇAO) II Conselho.FiscalDão é permitido, Ti tuto 1\/, Os clubes talvez estranhem, no principio, porém tudo ficará
nos eixo�, ,l)�pois das primeiras partidas não haverá_ quem se,�embrelde slJbshtu�ções. Todos estarão de acordo e ache ao a rne81da da

.

proibição perf-itemente justifica,;!"l,
,

'. ,,;0�,:q�lié':'m&�:��ad:m�r:' s: k
. (ub, 'lã!'· r. nha," h'lbma1S �

JUNTAS" DE
t-empo, ttAbalhado ,nar·· 1:\ '�'�,":�' ". ; .

., 3a. Ela sC'l'a �� �i ene"':·

.' Ificie 'embor.� mu-to» ;., <" en-em,
.. I Art. 62, Em cada distrito de 'alistamento militar haverá' ,

'F'-u·(· !'.' "".'.
� Essa histons de SI" J' .:,trar

.

.

I"�.o
L.. '"

uma junta de aHstamedto militar ,compo�ta norma me?tl:l:
sem saber �" s .g , ., à cerca nã" 0à �erto.. a) _ do chefe do Executivo local, como presidente:
Falo ,(n ,

' " rkb1" wu coo'ld, rado . h) - do delegado do serviço de recrutamento (art. 51);
um t.i.-.�!,·ni''', t,�.·;':, ,,-�. " "'-' _';;'ITL,f!.i.he ) o awm ni:b c) - do oficial do frgislo rjyi!, como se'retario. No Ois-

E' '. O.ii r" n' trito Federal, o corgo de secretaIÍt, Breá He;-i'i.lo por pessoa uJunea,sucede, " lJI, � �o ,'�l i\ ,< < t Zi} ri.
.'
j gil r·; 'f,r, n

,
•

indicadll pelo presidente da i,Jillta Je ali, t 'mentll e nomeada IJ6lorealidade ,aa,téalIl, C"ID (DiÚ rie\it'f"cl ile'llpre éFO,i'iJ para mt. :�;;r i.,)
comandante da região ou circunscliçãJ militOlf, m�diante pl0i> lsta

j@go .nAo 4 '��s�ivel, e,xl�lr, de 1.)11) pl�yer tudo que ele poderà pro- do Chefe d� S. R,
duzir. .

.'
',.

. .

§ I' - No Distrito Federal, o Prdrito desig�ará ('IS Cun·
. Sei. porém:' gue h�verà desconlentes, mas se�lo em pequeno ciona'rios munieipai� . que deverão re�r�s�nta-Io, lrien�lCam.enl � se

.

'A' b··
--., .....

'd" d
}

.. d -rocederá n 's mUDIttlplOS que fOf"m dIVlddo'l em vam;)s dlstrItOi,
numero. . <..a, arão, co!,venCI. os ,� que estou com a ralaO, quan \) r

§ '2') .,

. '.
-'" d" "d' I

'

'b' , (Art. 47
.condello as �ubstttulçoes e cr�o. o a ,el que as prol na.

§ '%, Compete ao cvmanriante da reglao ou ('Irf'IJns( nçao
Pre('ís8mo� .jo�ar um futt;ból Igual ao q,ue se pratica no militar mediante pro osta do chefe do Serviço de Recrutamento,

resto dt mundo, Ai està .porque julgo prejudicial o que se obsena
.

8 nElm�&ção de n�a pessoa idonea
�

para 8ecretario, �uando, por
!te

' -'

um motivo excepcIOnal, esse cargo nao puder �er exerCido pelo re�- ·b·':��"iiiiiiiiiiliiiiil"ííiiiiiiiiii-iií'iiiiií'iiii'-IiiI-iIiIwiiiii·iiii'iiili·'iiiiiiiiij"iiiiiiir1il1il"iiirfIiliWIii'iijrMiiiIi'iiii iíiiiiiiiiiíiiiiiii__"':':presentenlen • -..

.' , .

d
.

t "I
.

C'O::-, '8":': r'
'-dO 'à

'

ã 't"rar de campo um petivo serventllano ° regls o CIVl.

O 'ISa
·

.:: te-ve, $J�n 9) ....
n o �e p:�)Sar .pl81S em I,. ; § 3' _ Sendo de naturrza civil as funções do preside�te, rjogador para colocar outro na POSIÇ�\), co.m.a agrav-an,e de qu� e secretario da junta de alistamento, nenhuma vantagem pec,Plla-

certai su.l:n;títurções: 'nem ·sempre ��cerram' JustIça, _veremos se faleI ria :lhe cabe, ainda mesmo que 8eja.ID of�ciaid refor�ados, da 2' aba'ndo du:ilo"ou
.

errRd� ... '. .'
r

:,':' ,; #:\.' claiJse da reserva da la. tinha ou do ExerCito da, �a, l�nha e para I .

'I "

r

• na a . I •O
:, '1' :'

t d m us' I I'torel, vhà" porém lenho esperan-' 08 "'uaill di acordQ com o § 6' do art. 55, o MHllsterJo da Guer·
JU gamen o os e e. ,; '. . �"f' � , ,

, '. ,.. ,·

'd .�,r.: '''." :fi':" -ê
"

. t� 1 it- t' I » 'ra haja arbitrado gratIlcaçoes eSpeC18ls: . . � .. Urge a rec(")nstrU9��' dlOosças '. e, riJu.1!! ,�que .

Il rm0 que e,s, pC1 e ,Ilmen e, cer o. f' Art, 63. O comandante da região ou clrcuoscnçao 'mlhtar, . �, \:J UI.;"'::
-,' < '::';'::. iê.íltd4's da Silva 'poderá modificar a composição .de qualquer iuuta.�desde .que sua arquIbancadAS do estad10,,:.'0", ", �"r.'" .:.....___ ''', ,<.,,-' ....

'

.. �,
ação contrarie OI intere�sel!lptlbhcos, adotanJo, entao, aquela auto-r' , Adolfo Konder'., '. - "

, ..

14.
" ,'� ':; ,. '1:

I ridade medidas que' se enquadrem neste regulamento.
,

Y '"

'J,üst�" :',-,,: •.,íOm'en'agem fabetica/J�� 6c�da���:��:reorlg7an;z:�ãoa�o�c�e ��a���ss:��r���a!e�= i A' in.curia: Dá? sabemdos seD .' 'Jesleixó ou má vontade:
' .

";'.\," ," .'," '.'
..

'
, " ..

te por cl!lsse, declarando a data de naSCImento (dia, me:3 .e an�), Fedet'sçao CatauBense e .::S' Cem o numerario qu� atu'il'.
�;;;-.: ,�' '''c'

li ;:8'
: ; -;

'L'A.F :
'

dos que forem relacionados como tendo 21 an')9, Para es,e fIm utl-
. pOltos ou se dà mentora, do fu iD nte as ment:ionadas el)tidac'es,,,,,_[,j,,,i"'J"

.

..

M .',
lisarão: .

N '.. • '. ' Iteból floriallopolitano, deve-se o po.suemr em.caixa,· poóiam 'perrei-: <
,".' •. \1-.;; ;, '';,,.-.- a' - a relaçao dos mdlvlduolI que se tiverem alIstado de

I t' I
.

t d b'J,�;:;-:-:;';>il;;\:' ,,,,�;�, ,:,�.:;,,;",;+:,�,,;,.' .' U Imave es a, o em que SI! ac a tamc:,te ser iniciadas 'as obras de' '. Y aeordo com os arts. 50 e 52.
• .

I d B.' .
.» (, : '> . �" : ,.� .. "�,.... ," _-

F d I b) - os dados colhidoli nos 're�i9tros de) estado cIvIl. no
I
o C3�PO �

a rua ocalU�a, C" m o reconstrução do paVilhão e melbo-A qg. d.e.:��a,d�!,es de ru' Ner@u Ramos,Int�rventor e era.' BlistamentG eleitoral e em quaei!lquer outros documentos de cara-
I
feu triste aspecto de cOisa oban- r l�ênt9s no campo da rua 130-

teból_, r�i�-fu��adà _ ne6.�a. c,��ltal prett;ndelÍ�o; assou, a' novel enlt-
ter legal; "

.

I doo1 la.
.

caluva ,

'P�là':�_��liK"it t:u.,rté�(t,c1it:-attcado ��4e .prestar �:n& homenagem ao
c) - as listas (vide formul�rIo, pag, ,4� que 8S propriB:sl Não sabemos, e com� r,ói o Com b8a vontade tudo se•

f
.

�.,' C'I 1 d .J Estado· t' viado' aos dl'retores de repart!çOtli e estabeleCl·;
bl'

.

I I
'

'<pelo" uncióna :l_$PO puo ICO e pe:�s primeIro mll�lSrra o (lO , luntas Jver�m en,. .

. '" .' _' pú ICO esportJvó oca, o m IlVo I consegue •

. :;ç����.i'����"'!�!'!!�'�i�,r�""c!!!.rf��':'i,e� .r�c�n�ec!ment� aos relevanteli mentods pu�h�o� f�:���� ��tae:���� e c:��:�i�i�ls'in��s�r�:�:s : :�r1-'1 que impede a reconstrução do I Não ê passivei cah�inuar o!,�,'ma'_""'''''uln'ze.......·�·=' "'uas" iltlVldal:le!,' r ·urvlços que s. ex.cla, tem prestr.do teres e es ,a e em ,
-,

,

'd d' 1'" I 'lh.J d F C n '

d f b I
' '1 ueo III g

I colas; 80S ministros de �ualguer reli�iao, as auto,rl. a .es �po leIaIS., i pavI lo (lO camp� a. :' nosso uOlca campo, e �t� ?, nQ[:: realizando o seu torneio inicio ao espor,te ca!arlDe�Se �m �era. etc" para serem nela. lDflcntos os nomes e o�lra� uHhcaç06s refe
I no momento redUZIdo a uma meia e5t�do atual, q\Je 80 preJUIZOS tem': com " parti,çipaçio de todos os

,_.

A fehz Jemio da duetOtl8 da
rentes aoifindividuos que trabalhem. sob a ,dlreçao de9�e,s chefell' ,duzia de degraus de madeira aro dado aos dubes com o afasta-" .o," "

6,1' d 'L.AF t V l .. rga c agradavel re 'd d "ue devam pela lclacle figurar no alJ!:?tamento , 'd "I I d d'
''. clubet'qUe .,"0: Illa �$i "�-" :.. ''''' e e...

.. ,

-

ou Baton 8 ts, e "'l " drecl a, que U:lS pt ares rac 11 ps mento e a551eteote5 pela fa1ta de
.. O.:Jo '".' "I"'n'tusiàsmo que re'ol percusglo nos meiOS esporttvo.s de (Modelo A)' .

I' I d'd d f'•
. d):_ aioquer Outl'OS documentos ou informações funda- �ustentam m1 e m3, numa per· como I a e que o erece a quantos

.

nu fodas dq fulebo� ..,menqr, a Santa Catarina, : sendo unalllme-
tadas (art, �� § 2';

. ,..! m!loenle 3rlJ(ia�p à integridade fi- ainda se avehturam a assistir jogosf�ta :'i�augural da' LAF -:'promete mente louvada, poi. que� os qu�
mtn

§ 1. _ A's autoridades polidai.9 cOll�pete _fornecer, alem sica dos cspedadores que aLita· de h,ltebóí.
revestir-se de arande bnlho nio em .nos!a terra fazt;:n, .es!-'orte- dOI que tra.balhem sob ��a direçã.Q, os ahstav:I'I cUlOS nomes coni·

:nente aiola trepam naqu,e1a , ge-
só

:, 'esportivo ,. cómo sócia!., úma' prattcando-o ,_ "ou dtrJ�lodo-o-=-, tarem das listas de famlha. _. . ringon�a. .

1 b t d Nereu § 2' - Ai listas que se refere a letra c serao entregues , , L F'

"4·�ge �.·t;a.,c�!Dpaf.e�er,lo �slsa emquan� ...
o sr" ,r,

egistrados do correio com recibo de volta ou por portador Os dmgE'ntes �a E. e, osf:1��nios maiS reP.rêsentati'vos da Ramos
I

lem sido, amIgo do:s espor' :�mrpí:otocolo, e restit.uidas até o dia 15 de Abril �15 d.e Acosto �a F. e. D.,'.que �or te� acJu1 a

udminis,traçio Pllbhc.�,,e:,,dn (:omer- (eS e (O; esportl�ta5 :atarlnenses, na 2a. zona e 15 de Olitubro na :39..): devem menCIOnar. o n()me, sua séde cab{,-lb� Ig'lahl\lenLe ze

cfo- 80�illnopo�jtano. ,. 'f'pl,l��ndo, por ISSO, Justa e me
filia9(o, profis�ãQ resid�n�ia, natur ·hdaie, ano. de oascnmf,oto

d�\lar pelus mteresses do (utébóllocltl,
O',tornelo iniClf'.' ;�,L \.t f."�', ícc;"d",slir.a a homenagem que lhe aliat.ado, sigllalB caratenstlcos. sempre que possl�el, e ser nume�a ha muito deveriam ler resolvido o

d·'�C'l"S'�O' 'un°"anl'me dos ·;·q· ;a' ,c'om· uá ..preilar a' Lilla de Amador ..s daI! e rUBrieaeu por qualquer dos membros da Junta. c.": a e, (ContiDua assl,lGto, mas não o uzeram pOI
.p6�m"."�tá,��d�ç,,d� ,.9 ar ... d�� ,de" f9�_bol, '/

Recebemos o seguinte a6cio:

«FLORIANOPOLlS, 19 de Junho de 1939. Do Cluhc
Attetico Catarinense-Ao limo Snr, Jano CalarJo -- De c rdem
do Sor, Presidente tenho a honra de levar ao vosso conhecimento
que em sesrão ordinaria de Assernbléa Gl-"ral realizada a 12 do cor

rente, foi eleita por unanimidade de votos a diretoria abaixo mel,.

cionada, 8 qual dirigirá os destinos deste Clube no período de
2216139 II 22j6AO:

P�"ogresso
Unico!

I.

Tenente Coronel Candido Caldas
Major Americo Carneiro de Carn-es
Raimundo Cails de Abreu
Ticho Fernande;'
Luiz de França Pinheiro
Amoldo SOUlJl

: JCáO ,Ferllandes dos Santos
Arist. u Sdva

: Jairo Calado

Presidente
M�I'l,bro

: EmillO Bllbáo
A.rnaldo Viana

_ , Paulo Pedro Vieira
!�",mundo Teixeira

»

»

Presidente
Meo bro

José 8ienhach, w.ki
Valdewllr COIdeiro Vieira
Benj-min Ramos Víeira
J rão Navegantes PiH'�

DO RECENCIAMENTO MILITAr
CAPITULO IV »

»

ALIST.\MENTO' MILITAR Outrosim, convido a V. S, para tomat posse de 'seu calgo
no próximo dia 22 do corrente às 19 bocas em sessão solene a

re ihz"r-s!': no salão do Clube I 5 de Outubro
Prevaleç ·.:ne do ensejo que se me oferece para apresentar

!I V,S. os meus protestos de alta estima e elevada considereçã»,
(a) JOÃO NAVEGANTE PI!�FS Secretano,»

Hotel-Restaurante
"Strenzel" ,

..

ltajaL-Rua Pedro Ferreira. 6-Cozinha de Ia.
a qualquer hora - Garage -Sala de amostras.

Pro�rietario: José Strenzel

BIf;I{:LETA
Vende-se uma bleFe:.ta

por preço de oeasião�'
Ver e· tratar nesta reda ..

ção.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA

RAJU'L
na Casa·

o

C DONIAA

..

/A Casa' que lDais barato vende
.�--��------------

Dr LU·lz de Souza -um terreno com ,
... casa, 'aguá,

•
.'

corrente; pasto, laraniàl de diver;;:
ADVOGADOsas qualidad�s -,um têrteno �om

pasto, agua corrente, terra pará
RIO, 22 (AN) - O general Escritorio - - Avenida GetuliG Vargas. plantações.

Rondon telegrafou ao presidente,) Hesidencia: HOTEL BECKER

'1
Distancia 3 quilometros del�i ..

G r v I d
.

G guassú. - Tratar com a Vva.etu 10 argas, congratu an o-se"f
-

J A R A U Á' Paulino. Teodero da Sl·.lva, no'com a N ação pelo decreto que
io",l�Luiu as colonias militares, �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiliiiiiiiiii_iiiiiiii!iiiiiiiBiõi_iiiiiiiii__iiiiiiiiiii__iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiiiiliiiiiiiiiiiiiil meSmo local.

��� �;��'.).'t--

•
..

\ .

Conthuuüçãc da 3a pagina
fôca de R". LS:400$OOO.-

Despê�a Patrimonial e Industrial

A conservação dos prorios municipais, corno sejam matadouro, cerniterio etc.

uma despêsa dz R�. 4:927$500, tornando-se necessário um suplemento dá importancia
destiuada a conservação. do cerniterio.

ocasionou J

de inicio I
, �

Auxilios Diversus

D� :>ontribuições obrigada. a Municipelidade pagou a SOD'l de R5 '7.766$800,
dJ se u.n excedente d� l<s .. 66$800 sobre a verba orçada.

\
notau=

.

Desp�8a Eventual

Esse titulo foi" encerrado com sobta, pois, da verba orçada em R. 8')0$00), foi
apenas a quantia de fls. 595$3CO,

I

gasta '

I

.1

Com o levantamento das divisas do Municipio c das séd..s ,3',)5 D str.tos

3: OO$OOU da verba de Rs. 5:000$000, votada.
gastou-te Rs.:

,I
I

I
I
r
,

Amparo

foi vo-]
capital"

, 1"-

p�s� �-
, ,I,.

r-,!

r
Desde o mês' dê maio de 1935. quando assumi a direcão d-s negocies 'municipais, á

esta parte o a'S"peto l.iJadino de Mafra, mudou consi brw�l:ne lte.' ;\ 'cidl [e se ressentia par comv"

pleto de construções ue estilo moderna. As repartiçõ » publicas inclusive o' Fofwn dj comarca, vi-:.
nham [uncionanr]o en compartimentos inadequados ás suas Iinalidad is. lmpos 's·� assim � edificação:'.
de um predio _'municip31, em que funcionassem o Foru 'o da Coma:ca, as

.

diversas seções da admi- ;
nistracão municipal. delegacia dé p .Íicia, etc. O predio em alusão foi erigido em concreto na Praça
Municipal, a rua CeI. V torino B .celar ; acha-se completamente concluído e com as suas novas ins-',
taleções tambem completas .• tudo liv.e de quaisquer comnromissos a SO!Vd.- No mesmo 'periodo:
foram construi-Íos e merecem esp .cial destaque 05 sequintes edificios: - Gínélsio Escolar «Duque;
de Caxin>' (obra custeada pelos cofres estaduais), «Farmacia Beatriz Ramos» (d� propriedade da:
Ccopéra.iva dos Fqrovi-arios Catarinenses). Alem dos predios citados, 110 mencionado lapso de tem" i
po foram_ construídas 15"1 casas, entre as quais muitas de material. Muito contribue t:lmbem para a

\

melhor �st<:-lica da cidade 0.. revestimento ddS ruas centrais com material 89fOj. riado, evitando char-.
cos e lamaçais, que tanto depunham contra os mosses fÓfOS de entidade em. franco progresso. j..

Eis, Exmo. Snr. Df. Interventor Federal.o desempenho que dei aos n.ukiplos problemas"
da administração municipal, tendo sempre e m mira couesoouder á investidura, com que. V. Excia.]
me honrou, contiando-m'e. í

Mafra 31 de maio de 1939 I
-I
l

r

, Em lei municipal, decretada durante o decurso do ex-rei ia e que tomou o n. 9,
h:la 11 verba de Rs. 5000$000 pala ampare ás Ierni'ies dos .scld .d -,'s d,1 lei, vitimados na

da Republica, por ocasião dó atenado integralista. a 11 de maio de I 'j38"
Foi assim encerrado o exercicio com uma despesa globd de Rs. 279:49 � $80Q,

sande para o exercicio de 1989 um sal h dispcnivel em caixa de Rs. J O: i 96$700_

Apreciações Gerais

Pedro Knss

Pr(&feito
...........�3..@O.08.$�..� ��••G••868� .

Lira Tenis (;Iube ,F doria� lpre.eiuu.a do �Muni-

nopolis
. pio de FloriRnopelis

Convidamos os Srs. Socios e Exmas. Far.lilias Requerimentos despa ..

para �s s<'guintes festas: chados

DIA ,2ft de JUNHO' SARADO ás 21 horas:
GRANDE FESTA DE SAO JOÃO

TRAJE DE PASSEIO.

.João Motta Espezim � Como
requer.
'<, José Agostinho BrognoIl- Co
mo requer.
João Bntii!ta Berreta - Como

requer.
Sergio Firmino de Oliveira

l Como r{'quer.
Olga Alber,tina Wendhausen-

em beneficio da <,CRUZADA NACIONAL DE EDUCA- Faça,se a restit'Jição requerida.

çÃO DE SANTA CATAR!NA�).o ,
Li,borio $oncini-Comorequer.

7
.

..
__.-ry WD!Í!d, .. t II' -==-'1

NIColau Jorge Como requer.

e A S ,A; . S Bt A ti '11---------..--------------·
AVlsa a �ua dis(lí1ta -f�fguezja e ao rub iro a-'Colonial t"

em geral, que 'abriu ,uma expusição pErmanente j, S

I
I

�famados .Moveis Salomão Guelmarm, a rua Fe- nlilitaresl
lipê Schrmdt 36.

Por ser o melhor ent,e os l11elhoft�s, dispensa

li'
-ª propaganda.

..
;!'.? Continúa como

f�b.ri��
e

. dl_.,podtoRUA CONSd heIRQ 'Mz\FRA, 72
. ..,.

.

.

"

S liDADO, 15 de JULHO ás 21 horas:
-

GRANDIOSA SOIRE'iE

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas .

Tribunal d'e
ApelaçãD

Julgamentos
da ultirna
sessão.

Programa noturno

Carta testemunhável A.
1.068 de S. José, testemu
nhante .0 Banco do Brasil e
testemunhados a Massa fa
lida de ,H. Fett & Cia.Teela
tor o sr. des. MEDEI;;:OS
FILHO.

.

O Tribunal tomou conhe
cimento da carta, para refor
mar o despacho do dr, Juiz
a quo. que negou o agravei.
Vencidos os srs. des Tava
res Sobrinho e Medeiros Fi
lho.
Agravo n. 1.091 da co

marca de Cruzeiro, 'em que
é agravante Artur Pereira e

agravado .Rufino César
Ler:hardt. Relator o sr. dês ..
TAVARE� SOBRINHO.
Foi reformada a

. sentença
agravada .

Agravo n. 1.077 da co ..

marca de São José, em que
são agravantes H. Fett '&

.

Cia. e agravado o Banco
Francez e Italiano. Relator o'
sr. des, SILVEIRA 'NUNES.
Decidiu o tribunal nega r

provimento ao agravo, para
confirmar a sentença que é,
juridica.
Agravo n. 1.088 da co

marca de São JOSé, em que
são agravantes Cherem &
Cia. e agravados H. Fett &
Cia. Relator o sr. des. AL
FREDOTRON\POWSKY.
ConvertidQ o julgamento

em diligencia, para que os·

reivindicantes paguem a taxa
Judiciaria, Vencidos os srs�
des. Tavares Sobrinho, Ur- '-l

bano Sáles e Guilherme Abry.

De 17.30 ás 23.00 horas

.'

lêa mel_)
CTlouro oe Oliveira
Huno Holana
Orqueetru de Dansas
Radamés e Ali Stara
Eôuorô") Pnranê e sua Tipica r'orrientes
Romeu ôhipsman com a Orquestra ôe

.
rCfl::ertos

.

H's hor as certas, 'ornals falcÍôos com no

rlclce em primeira mão, forneclaa5
pela A HOITE, sob o patroclnlo
do SAL DE fRUTA EHO E DA
EmUL50 DE 5COTT.

A's 19.3D •• Romances Musicais •• As mais
Ilnõ ca melodias, tnterpretcõca pela
Orqu 25tra õe r'om:Htos. sob a regen
cÍL. óa maestro Romeu 6hipsman,
otravez a onàa ôas seguintes emis
soras: Racljo TupV, RaMo r'lub, Vera
r'ruz e r'ruzeiro 130 Sul 130 Rio e,
TuPV, Recorô e Difusora ôe·5. Paulo,
uma gentileza 130 Leite de Colonla.

R's.21.30 r'AHCFlo 00 DIA- _. Escrita
�

e i:1terpretaàa per Lamortine Babo,
uma oferta ôa casa ae lovças "O
DRAGÃO.

A's 21,30 .. Divertimentos Lever •• O pro·
grama ôe maior movimentação ao
brDaàcasting brasileiro, em caal.'ia
co:n a PRA,g Raàio mairinR Veiga

A's 22,00 .' TEATRO EM CASA

5peuRer àe 5tuôio� ['elso Bulmarãz5
e r'êril!a 60nçalues

Amanhã:·
•

... i J_·...J444! � ",).\tê! kg;, ;,

Orlando Silva, Almirante, Lolita França,
Judith de Almeida, Murilo Caldas, Rose

Lee, Bob Lazy, ICeleste Alda.
. Q!ZL§ .VENDE-SE:

.> I _tACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


