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"Para a União Democrática, é intangivel, na Constituição, o ;1� P��$tu�lado'
pelo

t

qual todos são iguais perante a lei e não haverá previ,ll,egios,
nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões, classe 50-'

cial, riqueza, crenças religiosas, ou idéias politicas".
I

c"

------------
._-- (Do discurso do dr. Armando de Sales., no estadio do '''�re..iea,��)

A educação popular e o

A G_o A Z E TO".. Agovêrno catarinense
,

Por muito tempo cuidaram os padagogos que a simples e
'

pura alfabetização das massas bastaria, ela só, para solver a ques- ,

tão educacional dum povo.
F� preciwq� agM���u�,v�@doem mcio��u� a �������������������������������������������������������

• vida de muitas gerações, quebrasse, alucinada, o ritmo da evolu-

Ar ão social, para, do cataclismo, emergir a verdade diáfana, como

Eça a imagínára.
E sabemos hoje,que,-si á Escola institucionalmente cabe a

tarefa eterna e imutavel de instruir,-mais, e muito mais ainda
nestes dias enevoados do presente, quando a mulher vaí, desoladora- ANO
mente, desertando do lar, acossada pela pobreza, é necessario e im-

perioso que essa Escola eduque e socialize a criança, preparando-a
para adatãr-se ao meio ambiente. E' preciso que ela a arme cava

leiro, para esta luta dia a dia mais tremenda, mais desigual e me

nos generosa..

Eis porque a educação popular é, não apenas uma questão
pedagógica, mas um grave problema social, com tantas soluções,
diversas todas, quantos os povos a educar e os seus sistemas de

vida e de trabalho. A requerimento de Hans Frei-

Na Europa industrial, por exemplo, com a intensíssima e herr von Wangenheim, residente

rápida industrialização de multiplas descobertas e o desvario ar- em Joinvile, foi concedida carta

mamentista erigido em industna do Estado,creou-se o fraceionamento de chamada em favor de sua ir

de cada tarefa na fábrica e na oficina, para atingir-se sofregamente mã Lotte Freun vonWangenheim,
a fórmula-<dum maior rendimento dentro dum menor tempo». E,' solteira, com 26 anos de idade,

assim, o aprendizado extinguiu-se na oficina e na fábrica, para ser alemã, doméstica, a qual se acha,

realizado, previamente, na escola profissional. atualmente, na Alemanha.

A Europa agrícola, por sua vez, enveredou por outros
.

-A re�uerimento da irmã Ma
na Catarina Bernhu'.er, da Cruz

rumos. 'V Ih S
.

d MOs Estados Unidos, atentos á multiplicidade e á variedade' .erme a e. upen?�a a .ate�-
d trabalho ideou uma legislação e r ealizou normas educa- mdade Mana Auxíliadora, insti-
o seu . _

h
.

1 d id d
cionais próprias e eficientes.

. tmçao ospita ar e e cano � �,
.

Copiar, pois,em tal assunto, é perseguir de-antemão o de Nova "B:eslau, no mumc�pIO
fracasso inevitavel , fragoroso, porisso que cada povo tem os seus de Hamoma, foram conc;dldas

1 Padece as suas necessidades que devem ser curadas somente cartas de chamada em favor das
ma es, ' . _

d
_

AI
com o remédioproprio., umas a _mesma congregaçao e-

Na Brasil, por sua vastissima estensão territorial e pau- �andra SIe�er, com
_

34 anos .de
pêrrima densidade. demografica, o problema apresenta marcante- Idade;2soltelrad' a�edmda, e Aln� Heldd,

t O cunho rural com » anos e I a e, so teíra, a
men e . .

l'd dAlberto Torrés, o mestre inegualavel, já notára que a nos- mesma naclOna I a e.

sa instrução pública, deslocando a criança para os centros urbanos,
era um sistêrqa de canais, servindo ao exodo da mocidade cam- Excerce
pezina para as cidades e da produção para o parasitismo. I

Entret�nto, mesmo dentro do Brasil, o problema difére de clan�es.tillamente. _OI
região par�. regIão." .

•

.

comercIo de farmacla I

O nordeste das secas e dos latifundios mal e' mal conse-Iguiu d�spertar da apatia em que o deixou a lei de 13 .de �aio. _

O diretor do Departamento de
Tendo vivido do trabalho escravo, o nordestmo amda nao Saúde Pública oficiou ao secre tá

se desencantou nem se refez �e «t�ês séculos de tradição », não tan-! rio informando que o sr. Fran

to pela indolencia. ou. pelas mo!estlas, como observou SU"d M�nnu'" I c�sco Hoffmann, ex�r.c�, clandes

<;Í mas s pela antipatia ao trabalho », O trabalho, para ele, . e qual- tmamente, no mumcipio de Cam

quer coisa de desprezível, que escraviza o homem á gleba. E é pos Novos (séde) o comércio de
I

essa antipatia que á Escola, no Nordeste, cumpre combater. farmácia e solicitando providên-
O Sul cêdo substituiu o escravo pelo imigrante e, com isso, cias junto ao delegado de policia

o Sul assumiu o pesadissimo dever de nacionalizar êsse estrajeiro, daquele municipio no sentido de I

esforço tanto mais dificil, qu�nto é certo que o i�igrante q�ási
I
serem apreendidas as mercadorias.

sempre emana do seio de. povos ,cul turalmente supenores: �atenal- 0- -

•

mentelfortes, o quetra� v�va-e e natural-na alma do ahemgena, a O novo co-Iabarêda do orgulho pátrio.

IA educação popalar em Santa Catarina atinge, porisso, d tdois aspêtos culminantes-a nacionalização e a escola rural. man an e Orde'm dosNão se conclue daí-é evidente-que se devam suprimir,
por inuteis, as esc?las urbanas. Ao con,trário, t�mbem elas, como da Base de Avia�ão
uma organização a parte, enquadradas as necessidades dos centros Naval Meritos Mi- A CAMPANHA
populosos, devem crescer em número e eficiência. Todavia, a esco- I •

d d BRIO. 29--0 alm.-ran- I.t
ELEITORAL

la rural e a nacionalização devem ser a preocupação de todas as I Ass�m:u o coman o a ase
7 b-

d A N I e ta E tado te PI.otogenes GUI-m'a- I ares num am lente san-
horas dos governos catarinenses. i e'l vlaçaof· . alvda , n s MS. h' 1-E eis precisamente o que, em sua esplêndida visão de esta-Ia 1 ustre o reia a .n,.?ssa arm a rães., declarou que

/ grento

dista, ha um quarto-de-século, pressentiu o ilustre senador Vidal I de .

Guerra sr. capitão de. corveta se manteria neutro., RIO, 27-Sob a presidencia do RIO, 29 - Noticias de
Ramos quando, em seu benemérito govêrno, abriu a, Sa�ta Cat�rina I Reinaldo de Carvalho FIlho, re-

na questão presiden-
' general Dutra, reuniu-se, hoje, o

Belo Horizonte dizem que
perspectivas novas e largas, traçando a rota que ate hoje palmrlha-I cem-nomeado. cial devendo por es- C�n.selho da. Ordem dos Meritos no municipio de Canti-
IDOS na vanguarda do movimento educacional do Brasil.

__ o

ASSUM I R
.,

d. I
Militares, afim de resolver assun- nhonha, a campanha elei-

Hoje, vinte-e-cinco ano� ;olvid_os, seu �lustre filho, o sr. dr. I VAI tes las an�ar um t�s que se 'pre�dem ás suas ati- torai se está processando
Nerêu Ramos, á frente da administração catarmense, com um de�- manifesto elucitativo vidades or�:.nanas. Toma�am P?r- dentro de u bi t
cortino e uma perseverança notavel, propoz-se desenvolver a meri-

O comando desta sua atitude. te na reumao os generais Goes m am en e

toria obra paterna, desdobrando-a e atualizando-a in�eligentemente. Monteiro, chefe do EstadoMaior; I sangrento, provocado pe-
Devemos, contudo, acentuar que nem o mais alto louvor, RIO 29 - O general Basilio

ELEGANCIA MASCULINA' SO-
Andrade Neves � ministro do los partidarios do govêr-

mem a mais poderosa dialética escl�receriam o espírito público_sobr.e Tabonia, seguirá depois de ama- -

"
S. T. M. e Almerio de Moura, no.

i() que vem sendo êsse trabal�o pacI�n�e e sem pr?p_agandas, tao m-I nhã para o Pará, a bordo do COM CHAPELOUSXOCRESPI DE comandante da la. Região Mili- Só na presente semana
-tidamente cordo em sua smgela rigidez e exatidão nos falam os <Itaimbê>, afim de assumir o tar

dados estatisticos, colhidos na recente mensagem governamental. comando da 8a. Região Militar. CASA "O PARAIZO"
. registraram-se ali nada

Só em 1936 foram creadas 48 escolas isoladas estaduais, 47 ------------------ menos do ci nco as-

municipais, 26 �artic.ular�s e subvencionadas, 6 grupos escolares e Absolv·ldo Mauricio de Lacerda Novo J.ornai per- sassinatos.
5 escolas normais prnnartas. ------------

Para uma população beirando o milhão de habitantes, ou e condenado um irmão do governa- b PINGANDOum pouco mais, a matrícula nas escolas catarinense�' ascendeu a
dor baiano nam ucano

.
. ..

120.587 contra 108.811 em 1935, com urna frequencia de 89.470

-contra 83.459.
O Estado dispende com o ensino público 24,3% de sua re-

aceita órçamentaria..

Atendendo a nacionalização, são mantidas pelo Estado 190

�scolas distribuidas pelas zonas coloniais, manutenção pin�uem�nte
:auxiliada pelo Govêrno Federal com 342:000$000 apenas, IStO e, a,
ll'idicularia de 180$000 por ano e por escolal

A Escola Profissional Feminina da Capital foi frequentada!
pm." 271 alunas. .

Sobem a 44 os clubes agricolas e a 57 as caIxas escolares,
<las quais 18 em escolas isoladas.

No importante trabalho de preparo e seleção dos futuros,
profes�or{'s o Grupo "I?ias Velho", como escol� ativa, proporciona i
aulas práticas aos magIstrandos, en<;!uanto a ler n. 134 estabeleceu

I<O concurso para o ingresso e réver�ao ao professorado.
. ,

Agora surgem em alguns Estad.os �s escolas normaIS agn?�
"las, mantidas com a percentagem constItUCIOnal das. rendas. mumcI-1
i)'';:.i ',o : ::,c:ud0 ali viôUfl, ; p' . ;,vel que Santa Catarma real, >;e qu al- i

.

lll.l·,l' co,:;n .lesse scnLí..10.
_ :

Em verdade-não pode haver contestaçao-a obra que o

'ilustre governador catarínense, pervicaz, vem realizando, sem o con- ,

>curso diil trombetas do espalhafato, é um gigantesco tr�bal.ho de

:a Ln.n. sLo 1 ;01), q'l� ma:' .Y.�e :l�: livulgado e melhor conJ.ecldo do

nosso povo. I
Desconhecê-la, ignorá-la é evidentemente um desserviço a

l1'rlfinio Corrêa, um
Santa Catarina. naOos

voz DO POVO Sem quaisquer Iiga�ões politicas

/

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
_._----,-

III I Florianopolis, Quinta-feira 29, de Julho de 1937 I NUMERO
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Carta de II M P O N E N T E
chamada a fundação da U. D. B,. em Curitiba

CURITIBA, 29-Decorreu imponente a sessão
ele fundação da União Democrática Brasileira, a

qual teve a comparencia dos srs, Otavio Mangabei
ra, Teatonlo Monteiro de Barros, Oscar Correia e

Ascanio Tubino.
Estando presentes para cima de 5 mil pes

soas, a sessão foi aberta pelo sr. Marins Camargo.
O primeiro orador foi o sr. Otavio Mangabei

ra, que produziu vigorosa eração, sendo o ultimo
o sr. Ascanio Tubin 1), o qual declarou ter o Brasil
tres inimigos: o comúnismo, o integralismo, sendo
o terceiro o presidente da Republica.

Nomeado
prefeito da capital o
sr. Mauro Ramos
O governador do Estado assi ..

nou áto nomeando prefeito muni
cipal de Florianopolis o nosso dis
tinto conterraneo e abastado ca

pitalista sr. Mauro Ramos, cujo
áto foi recebido com geral agrado,
pois o nomeado é pessôa relacio
nadissima e bemquista nesta ca

pital pela retidão de seu caráter.
A pósse, como homenagem

ao major Olivio Amorim, realizou
se, sem solenidade, na secretaría
do Interior e Justiça.
A GAZETA felicita-o cordial

mente.

o almirante
Protogenes
se manterá neutro

Será esmagadora a vito
ria do sr. Armando Sales

RIO, 28-E' cada vez maior no meio da massa popular des
ta capital o entusiasmo pela candidatura do sr. Armando de Sales
Oliveira.

"

O ex-governador de São Paulo recebe todos os dias adesões
de elementos valiosos na política do Distrito Federal o que faz crêr
que a sua vitória aqui será esmagadora.

Assassinou
um estudante

RECIFE, 29-Antonio Falcão
pOft:iro do Colegio Salesiano, po;
motIVOS futeis, assassinou com
uma punhalada, em pleno peito,
um estudante daquele estabeleci
mento no momento em que o

mesmo entrava para a aula.
O �assassino foi prêso, havendo

grande dificuldade para evitar que
o mesmo fosse linchado pelos aca
demicos .

o ROUBO
NO MUSEU

DISTORICO
RIO, 29-A policia de

teve. um funcionarie do
Museu Historico, o qual
parece estar implicado no

vúltuoso furto ali prati
cado e que ascende a mais
de mil contos.

•

--- .

t?
/

RIO, 29 - Reuniu-se, RECIFE, 21-Circulará dentro Cidadão, sabei pensar!

ontem o Supremo Tribu-
em brév.e � «Correi_o de Recife», I Amigo da liberdade,

! . . . que aporara a candidatura do sr. I
_

nal. MIlitar, a!lm de ��Igar Arma�do de Sales Oliveira. I Nao deixareis de votar,
varlos conhecidos polltlcos, I A dIreção do novo orgam de' De votar com hombridade
acusados de haverem

toma-I iml?rensa .está entregue ao sr. lindo ao encontro do ideal
do parte no movimento ex-

Ambal FreIre.

tremista de novembro de
Do bom povo brasileiro

35 A quem compéte, afinal,
•

Após a análise do pro- Dividas do Lloyd Tomar um rumo certeiro

cesso, o Tribunal absolveu Brasl·le·lro Oferecendo ao Brasil

OS srs. Mauricio de Lacer
da; Odilon Batista, filho do I.

sr. Pedro Ernesto e coronel RIO, 27-0 ministro iIl:teríno
Moreira Lima· tendo con-I da Fazenda "consultou o .Tnbunal

,
••

de Contas sobre a legalIdade da
denado os srs. Trlfmo cor-II emissão de apolices da divida pu- P b'•

h f 'd .. ,. .
ara que reve possamos

rela, que se ac a oragl o; bhca mterna, ate o hmIte de
IEzier Magalhães irmão do; 150.000:000$000, afim de oportu- Orgulhosos da vitoria

sr. Jurací Magaíhães; Alci-1 namer:t� proceder-se. â liquidação: Vêr o sôlo que adoramos.

d· B' C t"
das dIVIdas da extmta Compa-: " ,

" 10 atlsta avalcan I, O I nhia de Navegação LI d B ._ Oh BrazIl! cheIO de glolÍl !
•

•• t M t L"
I oy raSI

Jorna IS a o a Ima e OU-Ileiro ora incorporada aQ patrí-��s conõ�' : '.

tros. momo nacIonal.

De norte a sul, todo, inteiro

O mais feliz timoneiro,

�ezinho

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Com acen ado
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o GOVERNAOOR NEREU RAMOS,
--------------------------------------------------- �-------

VEM CUICANOO OA INSTRUCAO
--------------------------------------------- --�

PU'BLICA ..

A educação popular em Santa
nacionalização e a escola rural

i
aspétos culminantes - a

EDUCAÇAO POPULAR Merecem registro especial o esforço e a dedicação que a di-, em que seria áto

reção e o corpo docente do grupo «Dias Velho» vêm desenvol- fessores
vendo por que reali:e �h o seu objetivo: a introdução, no ensino

catarinense,' dos métodos da escola ativa. Dé par com o ensino a06

proprios alunos, ministra aulas práticas aos magistrandos.
A matricula nesse estabelecimento foi nos dois últimos

respectivamente de 179 e I? I.
Dada a árdua missão cometida a êsse estabelecimento,

o nosso aparelho escolar continúa a ampliar-se, posto não

ainda na medida das nossas necessidades. Dispenderam-se no ano

passado 24,3')' da receita orçamentária com o ensino público.
O quadro abaixo evidencia o esfôrço cetarinense no desen

volvimento da educação popular:

��������:=�����������;�!��
Unido escolares I Matrí�U1a

Frequência .

ESTABELECI1�ENTOS
1 I

O quadro que segue mostra as desp-sas com a construção, conservsção e aparelhamento dos estabelecimen.os de
1935 1936 I 193511936 193511936 no periodo de 1--5-1935 a 1--5--1937.

--------��--��--�--�;..----�---

I 8181 86611 45.6211 50.8141133.957 36.760

564 611 23.164 26.038 17.369 19.018

610 636 25.200 26.335 20.824 20.823 G E

II 49 55 13.056 15.273 9.889 11.139 • •

G. E.

II
41 � 1.770 2.127 1.420 1.730 G. E.

2.082 2.214 108.811 120.587 83.459 89.470 G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.

- G. E.

IIEsdas iSOladasllGrupos e5colaresllNorm. primárias G. E.

193511936 1193511936 1193511936 G. E.
_ G.E.

G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
G. E.
E·cola

Escolas isoladas esta
duais

Escolas isoladas mu-

nícípaís
Escolas particulares e

subvencionadas
Grupos Escolares
Escolas Normais Pri
márias

Catarina atinge dois

de elementar justiça remunerar melhor os seus pro-

Os novos edifícios dos grup0S de Porto União e Indaial, cuja
anos construção foi iniciada o ano pa isado, estão quasi terminados. Fo

I ram contratados este ano os de Hamônia, Mafra, Campos Novos e

estou 1 Tres Barras.

ensino,

DENOMINAÇAO LOCALIDADE

«ProL Davi do Amaral»
«Luiz Delhno-
«Fdiclano PIres»
«ProL José Arantes»
-Proí. Adelina Regis»
«Prof. João J. de Campos»
«Prof. Ana Cidade»
«Roberto Trornpowsky»
«Dias Velho»
«I )rof. Honorio Miranda»
«Raulino Horn»
«Vitor Meileres»
«Lauro Müller»
<Cons. Mafra»
«ProL Germano Time»
«Vidal Ramos»
«Com. Costa CaPleiro»
«ProL Balduino Cardoso»
«Paulo Zimmermann»
«Prof. Marta Tavares»

«Felipe Schmidt=
«Manoel Cruz»
«Francis'cu Tolentinox
«José Boiteux»
«Hercilio Luz»
«O. Joaquim Domingues»
«Prof. Tíbúrcio de Freitas»
«Polidorio -Santiago>
Normal

As escolas isoladas estaduais foram aumentadas de 48; ai>

mumcrpais de 47; as particulares e subvencionadas de 26; os 6ru·

pos de 6 e as escolas normais primárias de 5. As unidades escolares

tiveram, portanto, o aumento de 132 e a matricu�a de 11.776.�sfles
algarismos nos colocam entre os E,tados que mais e melhor CUIdam
do problema educacional.

O quadro subsequente põe em confronto, por murucrpio, a

distribuição das unidades escolares estaduais nos dois primeiros anos

da minha administraçãor

MUNICIPIOS

-

'1
1 1 I1 Araranguá -."_.,. 33 35

_ -

26 28 ] I2 Biguassú
3 B1umenau 14 16 I I

4 Bom Retiro , 19 21 1 1

-I5 Brusque 25 27 1 1

6 Caçador 8 8 1 I

7 Camboriü 11 12 I I

8 Campo Alegr e 7 7 1 I

9 Campos Novos II 12 2 4

10 Canoinhas 24 25 I I

II Cbapeço 20 19 --
-

12 Concórdia 7 8 - -

J3 Cresciuma 22 24 I I

14 Cruzeiro 12 13 - I

15 Curitibanos lO 11 I 1

16 FlorianópoFs 53 56 5 5

17 Gaspar II 10 - 1

18 Harnônia 5 lO --
-

19 Imaruí 19 21 - _.

20 Indaial 14 15 I J I

21 Itaiópolis 9 10 -_ --

22 Itajaí 32 33 2 2

23 Jaguaruna 5 6 - -

�4 Joinvile 25 25 3 3

25 Jaraguá 26 13 1 I

26 Lages 33 34 I I

27 Laguna 28 29 2 3

28 Mafra II 17 18 I I

29 Nova Trento 15 16 - --

30 Orleans 16

171
1 I

31 Palhoça 46 49 I I

32 PaTatí 16 17 - -

33 Porto Belo 12 1311 - -

34 Porto União 14 :� II
2 2

35 Rio do Sul 16 1 I

36 S. Bento Ig I I � I
2 2

37 S. Francisco I 1

38 5. JO'quim 8 10 1 I

39 S. José 25 27 2 2

40 Tijuc?,; 31 31 1 I

41 rimb,) 12 14 I 1

42 Tubarão 38 39 2

5� I...13 lhu �,flg-t 25 26 2
-- --

--

818 866 46
,

-.����������-
SELOS DO BRASIL Dr. Pedro da Mou

Compra-se sêtos <;to Bra-

sil, qualquer quantidade. Advogado
Paga-se bem.
f'�a Crispim Mira 29. Rua Trajano n

2

1 I
1

.

I
I I

-

I 1
1 1

--

1 1
I 1
I I

--

-

I I
--

I 1
2 2

1
- -

--

.--

�

I 1
-

1 1
I

1 I
1 1
1 1

-

I
I 1

--

--

I I
1 1
2 2
1 I
1 1
I I
I 1
- -

I I
1 I
--

8 31

ra farro

. I

« «

Araranguá
Blumenau
Hrusque
Camboriú
Perdizes
Rio Bonito
Canoinhas
Cruzeiro
Florianopolis
Gaspar
lndaial
!t.ljaí

I FlorianopolisJoinvile

Lages
Orleans
Porto União
Rio do Sul
Rio Negrinho
São Francisco
São Joaquim
São José
João Pessôa
Tubarão
Braço do Norte
Urussanga
Timbó
Florianopolis
Lages
Trindade
Caiacanga
Três Barras

Pública
te «

PROFESSORADO ESTADUAL

I Custo das cbras I Custo do I Custos do moveis I TOTALefetuadas . terreno adquiridos

3O()$OOOI 300$000
42:658$000

I
42:658$000

6:897$800 6:897$800
3:881$000 3:881$00v

12: 1 04$00/) 12: 1 04$000
J 2 :'086$000 12:086$000

81 :543$400 8:020$000 89:563$400
55:000$000 7:500$000 17:184$000 79:684$000
207:826$800 25:821$000 233:647$800
109:747$400 17: 184$000 126:931 $400
75:000$000 75;000$000
14:251$300 14:251$300

4: 174$000 I 4: 174$000
171:337$100 23:239$000 194j576$100

983$400 19:781$000 20:764$400
II :035$000 " : 1:035$000

1 :020$000 I 1:020$000
138:257$200 I 135:257$200
132:077$400 i 132:077$100
26:000$000 26:000$000
6:263$200 6:263$200
33:361$700 17:456$300 50:818$000
16:638$000 16:638$000
40:030$000 40:030$000
16:807$700 �:790$000 22:597$700

1:689$000 1:689$000
8:942$000 8:942$000
7:708$000 7:708$000

6:444$000 6:444$000
100:000$OUO 78:880$300 23:727$000 202:607$300
50:000$000 50:000$000
2:450$000 2:450$000

5:409$000 5:409$000
1 .349:810$400 103:836$000 19.2:858$000 1.646:505$000

13 :GOO$OOO i 13:000$000
I .362:8 J 0$400 103:836$600, 192:858$000,1.659:50f$OOO

o número de professores em 1935 foi de 1340 e no ano

findo de 1433, assim distribuidos, quanto à categoria: 535 nor

malistas, 297 complementaristas e 604 provisórios.
] endo o Conselho Nacional de Educação decidido que

o artigo 1 58 da Constituição da Republica se aplicava ao magis
tério estadual, em qualquer de seus graus, instituiu a lei n'. 134,
de 16 de novembro de 1936, o concurso para o ingresso e reversão
ao magistério.

A êsse concurso, como é do preceito constitucional, sómente
poderão concorrer os professores titulados, normalista; ou comple
mentaristas.

05 que o não forem, somente poderão, doravante, ser

aproveitados interinamente.
O concurso, além de selecionar o professorado, investe-o

em garantias que o põem a coberto de injustiças.
A lei n'. 133, também de 16 de novembro. estabeleceu

o concurso de titules para as remoções de professores. Teve ela em

mi, a cercear o arbítrio nas remoções assegurando ao merecimento a

preferência que lhe é devida, A léi n'. 68, de 11 de agôsto, proi
biu as permutas e remoções fora do período das grandes férias,
salvo si motivadas, e fundamentadas com o parecer do Diretor dó
Departamento de . 'ducação.

« e

FISCALlZAÇAO DO ENSINO

O respeito ;\ prescrição da Carta de 16 de julho, quanto
ao ensino particular, que deve ser ministrado no idioma pátrio, salvo
o de lmgu rs estranjeiras, tem sido preocupação i!ldorm!d.i do go
vêrno. Não poucas as difí 'uldades encontradas. pois n{�1U todos os.

que vêm V1V�' \lJ B"'1,i1 :,,:1n,gi};[rt...lO 1) J!J' L ttl:: Cé,;,Jé!-
lar aj leis.

O aumento para 15 Jo número de inspetonas escolares
assegurou maior ehc encia ao serviço de hsc?Jilação do ensina. Ddí
não só o aumento da matricula, sinão tambem o da frequencia es

colar.

G. E. «Arq. São José') (Aux. para as

obras de aumento do prédio)

NACI0t\'/\!,IZAÇAO DO ENSINO

Recebeu o Estado a importancia de 342:000$000 com a

qual a União subvencionou 190 escohs srtu. hs em lonas. de co

lonização estranjeira,
DistribuPI'f)··se essas escolas pelos segumtes municipios: Jr",jai

-29; Bru que-25; Joinvile--24; Jaraguá-21; Rio do 5u,-'16;
Nova Trento--15; Blumeoau- I 4; Illdaiai--14; Timbó - .10'
Gaspar--l O �. ão Bento--8 e Hamonia - 5.

.

,.

Ínsignilicante. quasi irrisório é, pois, o auxilio federal para a,

nacionalização do ensino em Santa Catarina.
Confiamos, entretanto, em que o GclveCtlU da Repub'licm

atentarà no apêlo fllndamentado que lhe dirigi no sentido do au

mente da subvenção.

ESCOL-\ PROFISSIONAL

A Escola Prohsslun",! h;!mmiod runcronou regularmente. A
matricula inicial, distribuida pelos diversos cursos, ating.u 271, sen

do, durante o ano, eliminadas 40 alunas.
E t,· I , 1 b .

1'[,' d3 <' L 5 a _, r o o I ec.rnento no a'ltIg" ;;;dl'lelO ._ (I
. Li-

ceu de Artes e Ok" S. ;'leLe;sdrlo se:' torna dar-lhe outra instali-
ção, afim de Ih(� permitir rnaror desenvolvimento.

'

Continu'a na 521 .. pé gina.
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F:,· e� r.-T�.· Blurnenau - JoinviHe Sao Francisco Laguna - ag8� i1MlaeS .' I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul
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Ê
SeoçAo de '

Secção de Secç�o

de!.�,�.fAZENDAS:
fazendas naclonaes e extrange'ras tlara tcrnot FERRAGENS: MACHINAS :
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira v.Lonas e+Impermeavels Material em geral para construcções: Machlnas para officínas rnechanicas lf
Tapetea e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeiros ,�'.:.•Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e setgir FOf!ôes e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, \'10to 7P.S �U em- novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-jalhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo,
!leolchoados e Colchas Louça sanitarta - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
ro81has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P .ças, 4,-ces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chírnícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
Dept>sitarios dos afamado, Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GrODYER �

Charutos cDANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras M::tteriaJ electrico em geral ��

El"l'1pr.za Nacional de I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte r\llaria' - Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�AVÂV���H1MJI�����..���.6..�V�VA.V..ô..��:

••

,.It-_.�.:,c..__.. "-':;" r.�'t-.""��"'�,-S:<-,'>:";'�<I":'_;'''_',,, :1 _d......

�������������

� A Favorita
.

�� I �� ��
� Em loteria a sua favorita

I �� �iiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiii:í,;

�

I

A Gazeta
MediCQS
Dr. Artur Pereira

•

e Oliveira
CUnlca médica de crlan·

ças e adultos

i�ABORATORIO DE'
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

J' Consultorio: Rua João

1. Pinto no 13
, FONE-1595

R<�siGência: Rua Visconde
, de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
:f:3c:)abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinanas

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consutt.-R. joão Pint::., 13
1 elefone, 1 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa
"

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1)2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Metriz:

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas. das 10 ás 12-
das 16 ás 18

I
Consultório: .Rua João

, ,Pinto, 7 .. -- Te!. 1456
I

, '1
Res. Rua Bocayuva, 1 14

Tel. 1317

• Dr. Ric�rdo I.

Gottsmann
Ex -cheíe da cJinici do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplclalllla Im� cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSVLTORIO···Rua Tra·
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1)2 horas.

TELEF. 1.285
.

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Aavo�adí()s
I Dr. P�dro "di Moura Ferro I

Advogado
RUcl Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548_j
Jockey Club Florianopolis

O mais elagante centro de diversões famíf liares,

�uxo, s�riedade! conforto e distinção.
.

E splendido serviço de bar com bebidas na-
cíonais e estranjeiras,

• dernissFeer -camente iluminado com instalações m
mias

-� ... -

Hoe

-

ti .. ,,* , "'\"'''-

FL.ORIANOPOL.IS

1
- e -- ••OSiUJ"ODG
_________ e � ��

I Companhia "Alllança dá ::
Bahia" ti

fi
•
�
�

RUA TRAJ tlN O,S 10-sobrado-nos altos dai
i orveteria ulorla
����������_I

S6 os fabrícados em Joinville pela única
I

fabrica
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Espelhos

r

I
N O Estreito Ponta do Leal �I �J �

l� BILHETES �� �� Federal e Santa Oatarína
��

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �� �.�����--������j

FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL10RIO:
1(ua Trajano n· 17

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

t eguros Terrestres e Maritimos

fur.õ'l9.000:000$QOO ii50.000:000$000
CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.50.3:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933·949: 184$897 �RECEITA EM 193 21.421 :54)$220 .

• SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660 'II Ap,ent,,! Sub-Agentes li Reguladores de A asf

lem todos OI Estado. t:a Brasil, lU UrülJ uaí na

prlnclpail praçal estrangeiraI.

• Agentes em Flortanopotis: �
· �

=: Campos Lobo & Cía. ::
! Rua C3nnlhiro MAfra, 35 (ubralh) Calxl PCltal 19 ;� TELEFONE N. 1.083

= END. TELEGRAFItO AbLIA!vÇA :;
O �
� Escrltoríos em Laguna e ltajahl ti
• USB-AGENTES EM BLUMENAU,E L!\GES �
� �
.�.O••••••--.eGG.OUG�

Aderbal
da Silva

r

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

LODe• 1631 .. 1290

__ 1
I Accacio Mo- \

R.

•

reira tem seu escrip-

tórío de advogacia á rua '

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Ph01IP' 1277:-

I Caíxi Postal, 110.

VENDE.SE uma casa no dis- Ótimas instalações. No apras1i
trito, «}1ão Pessôa», Estrei- vel recanto �a Ponta do Lea
lo, a rua do Nestor no. 42, Preço especial, Tratar coro )ooã

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.
ti entar cozinha.
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EnJer�ç\l TeIegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

1AGENCIAI DA
Sociedade de NavegaçãoParaná+ Santa Catarina

Limitada.t-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada+Rio
Vandenbrand &"Cia.-Santos

Viagens di'rétas para RIO DE JANEIRO: Posn

tões Par iná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagem dirétas pa

ra SANT O�: hiates-rnotor CPiratir'linga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas em

tóros etc. cereais e mercadorias em gecal, para qual er

porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o E »tcrio

-Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEvVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

preço� --no�ic�OS

IQ " �

I' ulnt
._-

29 DE

t g

n e�ra
JULHO

�r
��
W�J

I�,�
�
y �
'li VENDEM-SE A VbTA E �'V PR,L:1 f AÇÕE.3 ��

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
t� COLA DE SANTA CATAr;;E:A, f\' RUA TRA- �

,

� fANO N. 16. �.
���� �- �i�1Ii:l....�� = ...=''':i!.,....���.��,���I'4i:�r..;;... I':. i:"I�r.iõi�......�....,

A.�•. !t.'''- .

�'lt.!"�. ,·'k..-_,n� �r.:'!��"""""'.�_'L- ...�:"'i"''''''_''I�.. �.................�..#.._a:.r.��''__::��i1II
_� �����:S'?'W� :,!#.';�����f��.���f,'!;��*
:�.'.Jl

�j'��J'�J�r�j��� 1. ��il���$f���U����\
�Wi s"
� fi I �.�'.'�:�" � 1.-.1

..
'#l"'l'i,. OE �,

� �I � '�� r;:� ,��{{\ �

� .

.,'7 "." �.

@ l;an.,illhão e Omqll�bus !
�

. �
- .�

I ; Leãc d� Serra, '�1.)� .

3 Empreza de Transoorte de P;..\ssa ;;
!,."':!l geir, s e Encorner/das •
� ,!tit
! Entre CO!1cordía e �i�'lrCenno Ramos ;,
� @

I
� EM C0.VlBINAÇÃO COM A Lfi'·.JHA DE CAXIAS .i,�� de OQTIGARA & GENERALLI �
� Passará a funcionar. do dia 1 0. d- Ou $l(�
� trubro em diante �

I," !
DIARIA\1E '-lTE, saindo de Coucordia ás 7 ho a �

� da manhã, regressando as 4 da tarde @
.� Para �,:ditar a boa marcha d. Emprê'!a, s'::Li (;Ql(l(.ad., em •
�' cada po voado uma ag .ncia para vendas dl. � assagens corno �� abaixo descriminamos:

'

Ct
� Concordia:-E�crjtório Mosele �
� SuruvI--Ca�a Comercial Boscatto G
� Tamanduá-Casa t.omorcialjlJhoSchn GI @ Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco fi
, Barra �o Veado-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •G Bela VIsta-BoteqUim ROEse ' G
� Vila} Rica-rasa Comercial-Mazuti •
I Marcelino Rarnos-Eswt6rÁ') Mosele =:
=: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 ,
;;:

, IDA E VOLTA 25$000:
I. Empreza DALLA COSfA J. �;
" �
@ N. B. E'1.1 caso de temporais u de estrada:, em n.eu O

; estado, as passagén� terão Q acre-cimo Ie 20 li li
-�����",��g����@j";�$<���.�!S}@,J��;,�.®�,�." ..

1!(J)i-

������.���f(i)1'���(������ã�����;'· i.�:�

«

1 Dr.

I
I

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

-�-I

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

1-
-.------

Dr� Alfredo

'I 'i , 11 í '5 t*

P. de

]

I
i

!

ESTA
lInda casa pó
de ser sua pa-

MEDI O
Especialista em molestias de creanças, nervosas,

impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludisrno e das mokstlas da pe·
le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I _

Telefone, 1.584

�su/tas:-=.D�� 8 às _.11 ._=_?as 14 às 16 horas

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.-feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
-la-feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

Sa.-feiras 11,50 « 5aAeiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-ffirds 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4a.·feiras 7,30 »

Sa.-feiras J 2,50 horas 5a.-feiras 11 »

A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira ás 9 húras
no Correio 5a. feira ás 10 horas

�

gando.apa�as
5$000 ·10$000 ou 20$000

----

por- mas na

Empresa Construtora
Universal Ltda,

Matriz: _ LIBERO BADARO', 103 107

s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lnc io

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Para;mais informações procure,'" s Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

p, <(.)'vgado
Ftcrianopoits

:,op.cml1 .• ,.1 L. M'VENbE-SEBanco de C ré,... 1 li )'
._-

Popu lar e ,,�gri"' uma farmácia bem afr e-

c . t qnezada, n'um bom ponto.cola de "AJ.n a da linha férrea São r ran-l
Catar, na cisco.

Para mais informações
nesta redação.(Soe. COopResp. Ltda.i

RUi' Trajano n. 16

(Ediicio próprio] ALUGA
.•SE, o conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

136:700$00(l tr ito de «[oão Pessôa-.

56:424$498 A' tratar 110 Banco Agri
cola, Rua Trajano n. 16

'il."REECBE DEP8SITO nesta capital.

Capital
Reserva

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avisof'reviofi]. ala
Prazo Fixo 8'[. ara

ALUGA-SE
quartos para casal.

jnío rmações pelo bne n

,. __
....

..:,:" ou ....:� �:f.-c�.tllrI""�"''1Ol;I*''1
'- �--',.,...., --��_ .. ""'. .-..�

LA >,/\z r=
'\.....�� "i't';J\ :(,' ;�,';

......
"' ....�}r--�y, "r ,'" -/'., \ /:-;�

C Gr..r,N1i( "'<'1:'� ,"'. ':' r-

;;fl:,:�i�;��?:f::�': ,,)
� i'

P');.;'() A 1.1",-;: ,
.. {��.;,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A QAZl?TA -FIQrianopolis,29-7 -1937 2

OM ACENORACO CIVISMO
_____ m • •• � • __ •• •• ._

I junto a grupos escolares e 18 a escolas isoladas.
A receita no último ano atingiu 32:567$850

as cadeiras 23:761 $200 no anterior. A despesa 23:389$200
15:974$080.

Continuação da 2a. pagina

�er i ainda êste ano aberto o roncurso para
adas pela lei n', 88 do ano passado. o professor João dos Santos Areão, dedicado inspetor das

escolas subvencionadas pelo governo federal, destaca em seu relato
rio os Clubs Fritz Müller. de Blumenau; João Fernandes de Son�
za, de Araranguà e Rio Branco, de S. Francisco, como 0S de mais

Continúa a aumentar o número dos Clubes agricolas funda- eficiente organização.

dos junto aos estabelecimentos de ensino.
De 22, registrados na minha primeira mensagem, subiramcontra

contra a 44.

�

CA1X 'S ESCOLARES CLUBES AGRICOLAS

E'll 1935 Iuncienarern 34. No ano passado 57. sendo 39

Atravér dos algarismos seguintes r-óde ser apreciada a matricula nas escolas isoladas estaduais:

I 1935
_

936

1 Masc�� I Fem;-. I Total I M:lsc�- I F=: I T t,1 ai
. 1100 n'oo !tno nme.

1.2111 9161 2.127 1.357 I 019
699 608 1.307 8'02 750
305 439 944 579 432
542 435 977 663 525
745 654 1.399 837 752
207 170 377 199 193
312 279 591 357 316
215 146 361 206 136
518 212 530 460 232
967 633 1.600 981 685
581 398 979 556 378
161 179 340 243 188
644 570 1.214 754 661
342 257 599 357 284
266 154 420 319 161

2.055 1.303 3.358 2.195 1.330
356 271 627' 3141 216

1

179 164 343 3071 245
600 508 1.108 7681 626
372 279 651 493 328
293 200 493 320 239

1.124 925 2.049 963 940
168 ]46 314 ).131 222
757 549 1.306 260 642
689 580 1.269 778 597
8.51 568 1.119 720 645

,

1.185 889 2.074 1.169 829
453 370 823 567 485
310 267 5771 349 294
526 408 934 577 437

1.184 991 2.175 1.343 1.140
571 382 953 j53 409
353 366 719 415 424
494 323 RI7 480 386
630 491 1.121 761 598
217 191 408 212 205
247 187 434 345 258
209 157 366 312 228
737 596 1.333 872 6811

1.070 908 1.978 1.162 967
372 295 667 �

404 375
1.275 1.021 2.296 1.450 1.107
665 579 1.244 713 646

25.657 19.964 45.621 28.603 22.211

A41,mri�í'�.à"§Wt!M:V;iii'M1Ri

Ararangná
Biguassu

" Blumrnau
Bom Rdiro

Brusque
Caçador
Camboriu
Campo Alegre
Camp)s Novos
Canc;nhas
Chapecó
Concordia
Crescmma
Crur.eiro
Curitibanos
Florianopolis
'Gaspar
Hamonia
Imaruí
ldaral
ltaiópolis
Itajaí
Jaguaruna .

Joinvile
Jaraguá •

Lages
Laguna
M�fra

.

Nova Trento
Orleans
Palhoça
Paratí
Porto Belo
Porto União
Rio do Sul
S. Bento
S. Francisco
S. Joaquim
S. José

'"'Tijucas
'ITimbó
Tubarão
Uruss�nga

"

2.376
1.552
1.C J 1
1.188
1.589
392
675
342
692

1.666
934
431 I

1.415 1
64 t 1 5 Curitibanos
480 16 Florial'lopolis

3.525 17 Gaspar
530 18 Hamonia
552 19 Írr.aruí

1.394 20 Indaial
821 21 Itaiópolis
559 22 ltajaí

2.071 23 jaguaruna
482 24 joinvile

1.420 25 Jaraguá
I .3 1 7 26 Lages
1.608 27 Laguna
1.998 28 Mafra
1.052 29 Nova Trento
643 30 Orleans

1,014 31 Palhoça
2.483 32 Parati
962 33 Porto Belo
839 34 Porto Uniao
866 35 Rio do Sul

1.3 59 36 S. Bento
417 37 S. Francisco
603 38 S. Joaqui.n
540 39 S. José

1.553 40 TijuCâs
2.129 41 Timbó
779 42 Tubarão

2.557 43 Uru�sanga
1.359

Os gruj os escc I .res, p ir seu turno, exibiram esta matricula:

M A T R-I C U L A
Classes -

Municipios 1 9 3 5 " 1 9 3 6
-

1935 I 1936 Masc. I Femin. I Total II Masc. I Femin. I Total
I Araranguá

,

6 7 167 129 296 223 !591 382
2 Biguassú 8 8 191 183 374 208 192 400
3 Blumenau 9 10 213 134 347 273 159 432
4 Bom Retiro .. 5 105 101 206 91 88 179
5 Brusque 8 8 140 106 246 162 114 276
6 CaçaJor 6 7 158 142 300 170 991 269
7 Camboriú 6 6 131 95 226 144 91 235
8 Campo Alegre 4 4 53 51 104 60 64 124
9 Campos Novos 10 18 204 212 416 379 347 726

I O Canoinhas 5 5 114 94 208 158 118 276
1 r Chapecó -

-
- - - - - -

1 2 Concórdia - � - -
- -- - -

3 Cresciuma 6 7 92 133 225 154 195 349
4 Cruzeiro - 4 -

-
- 115 83 198

44
050
90
-

-

22
-

25
-

248
250
319
281
366
-

258
245
-

-

4U
306
404
533
240
845
284
120
794
290

273

5
41

96
98i

274
1.082
116

207
J .897

72 1
966 2.
74 I

5
46
5

111
916

5 74 1281 69 53 I54

346 672 395 3301 7

5311 1.
120
135
650 1.
162

326

25
6
8
17
5

6221121
182
416
182

717
130
184
631
204

1.081
219
329 1841
313

28

� I
24
6

459
98
147
425
131

7
6

156
153

127
108

152
1 12

308
265

13\
137

7
6

-e

11
5
10
11
6
20
8
3
14
8

307

236
'112
189
281
i13
481
128
46

• 322
145

6.900

1771
1001
173
190
108
433
115
47
319
133

226
182
220

- 298
128

4481137
57

400
148

8.251

187
124
184
235
112
397
147
63
394
142

7.02215.

4131212
362
471
221
914
243 'I
93

641
278

11
6
10
I 1
6

zgl
4

14
�

349 6.156 13.016

WJ.

50.814 --iiiiiiiiiiiiiii��iiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii�iiiiii!iiiIíiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii���,;iiiiiiiiiiiiiii�i���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiii
Demonstram os algarismos que o número de classes fOi acrescido de 42, em consequen-

cia do aumento de estabelecimentos e da matricula.
h

As melhores marcas de IaInhas de trigos, que são as preferidas devido
excelencia são as afamadas

'

aUCA-NACIONAL.
MOINHO

Nem mais um ai!' (om INSIANTINA
a dôrsevae!

CARTAZES
o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombriguei ra Minancora"
-

CINE REX, ás 5. 7 e 8,30
horas- Valsa da champagne.
CINE ROYAL, ás 7.30

hOrdS-Bocacio.
CINE ODEON. ás 5 e 7

horas-Inspetor postal. e �s
8,30 horas-Tirando O pé da
lama.
CINE IMPERIO, (Estreito).

às 7 e 8,30 horas--Uma noite
na ópera.

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2. 3 ou �).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria I
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

Ccmpre hoje mesmo uma «LOMBRIGnEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratoriol "MINANCORA·JolnviUe
I Advogados
Desembargador
Salvro Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

Motor Elétrico BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOV E

Compra- se um, em estado de LOS DAS AFAMADAS MAR- FPOLIS.
funcíonamento, com capacidade até CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

I2 HP. Rua Trajano n. 29
Informações nesta Redação, CASA "O PARAIZO"

"

__
I

a sua

E NACIONAL.,OO'"
INGLÊS

ULYSSSE'A -_ Rua Conselheiro Mafra, 70 - .. F'one 1.439
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A �AZETA

o D,AREI
Vitima de um

____ ',11"��.,.,.�_'t:JlI

LONDRES, 28 -- N�ti�7P��endentes de Irlanda,
mam ter ali sido vítima de um atentado dinamitista o rei da
terra.

-0-

LONDRES, 28 - Quando o cortejo real passava pela rua

da Academia, deu-se uma violenta explosão, que parece ter sido
causada por um tubo de gaz subterraneo. Houve varias pessôas
feridas, mas o rei ficou ileso.

ANIVERSARIOS

VIUVA JOAQUIM COSTA IAniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Amancia Beatriz da Car
valho Costa, viuva do saudoso
conterraneo sr. Joaquim de Oli
veira Costa.

Faz anos hoje a exma. sra.

d. Alumides da Silva Vieira,
esposa do sr. Agenor Higino
Vieira, habil operaria das Ofici
nas da Imprensa Oficial.

CHEGAM UNS

NATALINO LOPES

Da Capital da Republica, re

gressou o 'sr. Natalino Lopes,
funcionaria dos Correios e Tele
grafas.
GENTE NOVA

Está em festas o lar do nos

so prezado colega de imprensa
e 20. secretáno da União Popu
lar sr. José Ferreira de Souza,
com o nascimento de um robus
to garôto que recebeu o nome

de LUIZ CARLOS.

ENFERMO

PEDRO ALCANTARA
Tem obtido melhoras no seu

e3tado de saúde, o nosso pre
zldo conterraneo sr. Pedro de
Alcantara Pereira, que, ha dias,
submeteu-se a uma intervenção
cirurgica no Hospital de Caridade.

FALECIMENTOS

Um telegrama de Joinvile, trou
xe-nos a infausta noticia, de ha
yerJ falecido naquela cidade a

exma. esposa do grande indus
trial e prestigioso politico, sr.

Joaquim Wolf.
Profundamente maguados com

o passamento da ilustre dama,
daqui dirigimos ao sr. Joaquim
Wolf e. a toda a familia enlutada

�ossas;� sentidas condolencias.

I·. POSTO DE

Nos altos do

A Gazeta
desportiva

O São Cristovão
DERROTADO

LIMA, 29-No jôgo aqui rea
lizado, ôntem, entre o Clube
Universitario Peruano e o São
CrÍstovão, do Rio de Janeiro,
venceu o «Universitario» por 2xO.

Botafogo 4
Corintians 2

o sabão

florianopolis, 29 de Julho de 1937 ==

CATO'LICO
dentro do princiliÍo de libel·dade tios
cultos

_____ • •• _w _. _

infor-
Ingla- I M I...... ......w_' ..-..,..,..........,.......",.. ......,............ a a..�L....�.., -��L- ������II:!!!:.GI

� ��� Em nome de meus i .

� pnpâs, Ferreira de �� "ATL_ANTIS", é o nome do gran
� S M" C I Itt I de navio com que a Mala Real
� ouza e arra asso, rw I Inglêsa

vem de estabelecer um cru-

�� participo-lhe que nas- �� zeiro de turismo, pelas cidades uro
A ci hOJ"e e chamo-me � raneas do Atlantico e do Mediter-

-0- W. � raneo.

LONDRES, 29 - Contrariando a noticia de que a explo- ��, r.� Trata-se de um transporte de li-
são Iôra devido a um tubo de gaz subterraneo, a policia acaba R LUIZ CARLOS � nhas esbeltas, verdadeira cidade fluo
de informar ter a mesma sido devido a uma ruina. 'ti � tuante, onde impera o conforto e o

assassinar �� 28 -7 -� 37 �� luxo, revelando o espirito de inicia-Trata-se, pois, de uma audaciosa tentativa para � � tiva dos dirigentes dessa Compa-
o rei da Inglaterra. �:l�����������_; nhia de Navegação, considerada,

������-�����--����������.��������������_� I��a���e�hNOS S A V I DA II
-_

I �f:����te de todas as suas conge-

U·N D "t· B ·1· Os quatro proxímos cruzeiros

nlao emocra Ica rasl eira realízar-se-ão, respetivamente, nos
dias 3 e 25 de setembro, 16 de

OU-\tubro e 18 de dezembro.
O "ATLANTIS" sairá de Sou
thampton, voltando á mesma cí-

Idade, visitando os portos de Rapa-
110, NB:poles, Capri, At�nas, Messi-

Funciona diariamente e gratuítamente III na, LIsboa, Tanger, GIbraltar, ca-

I nes, Casa Branca, Las Palmas, Te-

I�ja eleitor, para ser eidadão eompleto II, :��' Ilha 'a Madeíra,

se<:
Leoa,

CASACOS DE

Real Inglêsa
RIO. 28-0 deputado padre Macarío de Almeida declarou a

A NAÇÃO, que os srs. Armando Sales e José Amenco não são ma-

O sr. Armando Sales, em seu discurso no campo do Ame
rica, disse que era católico, dentro do principio de liberdade dos
cultos,

Lamentou que alguns padres e bispos apoiem o integralismo
contra a democracia garantidora da estabilidade da igreja.

Concluiu que, pelo Iáto do sr, Armando Sales ter sido edu
cado no Colegio Americano Protestante, nada significa, porque' êle
-Macario de Almeida-educou-se no mesmo colegio ee agora é padre.
E acentuou: "Isso é urna arma ridicula de campanha,"

VINGANÇA TERRIVEL
QUE NÃO LOGR.OU

EXITO

çons.

Vê passar hoje mais uma pri-
mavéra a inteligente menina

T·Mirtô, dilêta filhinha do sr. tte. en IS
João Frederico Pollmann, brioso

lofici�l ?O Exerc�to. ., E' grande o entusiasmo entre

�Ir�ohoferecera .h?Jel ts .s�as os raquetistas do Lira Tenis Clu
amIgUl� as uma orrgina estin a,: be para o torneio «Experimental»
com doces e gazozas. .

a realisar-se na tarde de sabado
FAZEM ANOS HOJE: e domingo próximo.

Dado o equilibrio das partidas
o sr. Heitor Wideckim dos a serem disputadas é de se prever

Santos, comerciante em Cam- um resultado bastante satisfato
boriú; : rio. A direção Esportiva péde o

a exma. sra, d. Marta Simas; comparecimento de todos os te
a menina Beatriz da Rosa; I nistas escalados, ás 14 (horas de
o. sr. José Goulart, funciona-l sabado e ás 8 da manhã de Da-

rio estadual: mingo. Devido á carencia de tem-
o menino Amo, filho do sr. po para ser realisado o torneio

Joaquim Seara. em um só dia, ficou resolvido pe
la Secção Esportiva aproveitar a

tarde de sabado fazendo jogar as

Está nesta capital I) sr. Silvio <Singles> de cavalheiros.

Machado, bancaria em Joinvile. Jogadores escalados para saba-
do: Amandio, Mr. Warden, Ritz
mann, Morais, Vasel, Paupitz, A.
Salum, Linhares,"Acioli, Melquia
des, Mr. Hakings, Danilo Ribei
ro e H. Blum.

Cantista X Cip
A visinha cidade de Itajaí se

rá teatro de grande pugna.
O Cantista é o melhor quadro

que milita na varzea, e o Cip não
fica atrás pois perdeu para o Iris
pela contagem minima e empatou
com o aivi negro da capital.

O Cantista entrará em campo
com a seguinte constituição:

Zacarias
Arnaldo-Geraldo

Guarita-Dante-Natal
DEP. CID CAMPOS Pipoca-Braulio-Valte--:-Acha-se completamente resta- JacÍ-Genesio

belecido da enf�rmidade .que o

I Como vemos o rubro negroreteve al�uns dIas �o leIto, o
possue um esquadrão de respeito.

sr. dr. CId Campos, Il�st�e" d�- E' de esperar que a pugna se

putad? estadual da dI,>sldencIa ja fertil em lances técnicos.
perreClsta.

O Departamento Regional do
Instituto de Aposentadoria e Pen
soes dos Comerciarios, local, já
iniciou a distribuição aos seus

milhares de associados, por inter
media das Emprezas onde exer

cem as suas atividades, das ca

dernetas de previdencia, documen
to indIspensavel a todo aquele
que tenha qualquer interesse a

trátar junto ao Instituto. IUrge que todos os que recebe
ram a sua caderneta se apresen-jtem á séde departamental, afim
de registraI-a, para que produza lefeitos legais,
Facilitando ás Emprezas a re

gularisação dessa exigencia, e coo

perando estas com a grande ins
tituição, devem os srs. emprega
dores, para que rapidamente to
dos os associados tenham a sua

caderneta, procurar na séde tais
documentos, que lhes serão en.tre

gues, desde que' provem a sua '1Na Capital da Republica en- qualidade ou que estejam devida-
Icontraram-se ôntem, o «Botafo- mente autorizados os seus pre- I

go F. C.» do Rio e <Coríntians postos a receoel-os.
F. C.» de São Paulo. A Diretoria Regional está dis-
Saiu vencedor o clube cario- tribuindo nas proprias firmas as

ca pela contagem de 4x2. cadernetas em apreço. Todavia,
Os goleadores foram Chemp, devem os Ínteressados facilitar a

Alvaro, Patesko (2) do Botafogo; su� a.ção, na defesa de seu pro-,Teléco e Filó do Corintians. I pno mteresse. =====iiiiii=========_=,�!!!���i!i��� BêIJIII &JM! *A. 94 ,_...__ iiiXilii-0Ii'lllXtll!l:l:\t_;;;'Iii!:l:ilí/j�;;;;�Ga;Sii'lIl=.==II===_l:IIa •
.. - - _. •• -..
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Damos a seguir li programa da
retreta a ser executada. hoje, pe- BUENOS AIRES, 29 - O Se
la bania de música da Fôrça nado, em sua sessão de ôntem,
Pública, no iard n Oliveira Bélo, I autorizou o vice-presidente da
das 19 horas em diante. I Republica sr. Julio Roca a au-

la. parte ! sentar-se d? país, afim de visi- [Ontem naNúmero 7. marcha sinfônica -' tar o BrasIl. . ,
�

por R Orlando; Fosca Duettíne e I .--

S II A 1.-1'·Romanza - por Autonio ç. Gomes: \ C LUBE DOZE DE AGO TO sseme ela•.•
Picola Gara Mazurka Concerto para'

I2 clarinetes - por D. Gattt; Lo- A's 14 horas foi aberta a décima
hengrín Fantaaía -- por R. Wa- la. co nv@caeão sessão da Assembléa Legislativa, sob,
gner a p!esidenda do sr, Altamiro Gui-

.

maraes.
2a. parte I De ordem do sr. Presidente e na fôrma. dos Estatutos. A' ata da sessão anterior não foi

La Vedova AIlehre Fantasia --

I convoco os srs. socíos para a sessão de assembléa geral ordlnária, reclamada. Do expediente, constou
Pc! Franz Le��r; Traída por nm i I

a rea!ízar-se .no di� 1'. de Agosto prox!m� vi�doilro ás ,21 hora�. ��va���u���T::�oux!°au��fi�i��rad:Flor - Valsa: NIl Taboleíro da na sede social, aftm de eleger a nova diretoria que teca de admi- construção de um Albergue NoturBaiana -SAMBA - por A. Bzrrosor l nístrar o Clube no período de 12 ele Agosto deste anoa igual data- no, em Joinvile.
Dobrado Comandante Regis-por E. de 1938. cOl1_lo o pedido não trouxess! es-

PIso S tarí 27 d 'Ih d 1937 clarecímentos sobre a preterição, aeu. ecre arra, e ju o e • Comissão de Finanças opinou para.
que isso fosse solicitado ao reque
rente. O projêto n. 1 abrindo um
credito de 22:500$000, destinados á
aquisição de um automovel para a

p!esidencia da Assembléa e o de n ..

2 creando um lugar de chauffeur ..
foram á redação final.
Não houve oradores.
EM TEMPO: - Sessão mais desen

sraçada nunca se viu! Si não fossem
os comentarios sobre a atitu�e do,
elegantissimo sr. João Gualberto, o'

I candidato da "LIANCA DOS PAR-·
TIDO CEM RESTRIÇÃOS", os mo-.
mentos passados no Congresso Se
riam tempo perdido.
A nossa bisbllhotice induz-nos a

andar pelos corredores, á sorrelfa e
foi assim, que ouvimos uma interes
sante pergunta e uma resposta com
bastante propriedade. O sr. Ivens.
havia lido a entrevista concedida ao>
nosso eonfrade "O ESTADO", pelo>

I deputado João de Oliveira, sobre C)
i sr. Gualberto e interroga o entre
.

vistado, amistosamente:
---"Escuta, João, vocé quiz elogiar

ou satirizar o Gualberto?"---
___
"As duas coisas" responde�

com um sorriso, o sr. João de Oli.
veira.

ALISTAMENTO

Café Rio Branco Dto 5chiler 02 nnconntlõuõe
alemã. com 60 OIIOS De iô aôe
ha trez anos que se encontra
va ernpreqcõo na garage ('en
trai, em 10hvile, De propr-icõc
oe 00 sr. Walter 6ranotner.
T'enõo ha alguns Dias oesa

o c r-zciô o DeterminaDa imp
- rtún

cio õc referiDa garage, cujo res

pon scbltlônô e pelo proprietario
he foi ctrtbutõc, o uelho 5chi
ler. inl�ignaC)" com a acusação,
ronqito u oesop logo em vingar
se eliminanDO o patrão.
P'1ra tanto coriviôou o chcuteur

Wili frilz poro campal sa é'e

PELLE
Finissimos RENARDS

TALI..IEURS -- MANTEAUX DE Li.
CAPAS -- SOBIIETUDOS

A MODELAR
15

na

Rua Trajano,
RETRETA I Visitará o Brasil

Postos I
Comerciarios !

A Rubens Ramos
Secretário

Ora. Josefí"a Ftaks Schwe·dson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dús l-l.l!\pitais:
da Gambôa, Fendal,-ão Gaffr é-Guinle e S. FI &nciscQ de Assiõ.

Ex-interna do S81Viço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOLNÇAS DE SENHORAS E CRIA��Ç 'S
Consultoria: Rua Tr3jano n' 12-Sobr.
Consultas: Das 1.0 ás J 2 e das 2 ás ') hJras

FLOqIANOPOLIS SANTA CATARINA

MELHOR1
VV. 55. Devem EXIBIR De seu i�aoeiro, feito com fermento

fresco s .. lelionGoo

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDE�
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Saboroso e mais saudavel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMA.GO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

"Virgem
de Wetzel &

E
recon1menda-se tanto

sua proezc, a qual consistia em

coçar o sr. Walll2r 6raniHener
r.u ;11 armaDilha O'! arame for'
paào, 12m a qual, eate cairia ao
..ntrar na garage, para logo
após ser exter-míncôo a marte
laàas na cabeça e ali mesmo
..nterraoo.
Wili fritz, porém, p enscnõa

naquele convite sinistro, tor u
rcõo, sem poô er conciliar o 51-

no, resolveu comunicar a fá to
ao .patrão, que, por sua uez,
o tran?mitiu�pQ!i_�!a.
MOI·reram J8 pass
geiI·os num desastre

de avião
BRUXELAS, 29-0 avião da

carreira que faz a linha entre
esta capital e Paris, devido a uma

pane no m rtor, caíu ao solo, es

pa tifando-se.
Morreram 18 passageiros.

OS AFA-MADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

(M-,\Rf

para rouoa como pala roupa commum I�'�I��";�,b=;;===·=l'�*S==;=!====2:��=-f=f==·=?:2·=Y§ZS�$=4D�.,"=;�x=,-jC"EB9Ctc:i=,;S�:�:=.J_=,,,:�:r=&==".I· eelaal.m�=<§=h=!4=§='.�n�'=;�..i..mI..==='=':a;aIB===;m;== ·..· aI �__ �..�..�..Ia II
\

\

Notamos mais. que a sra. Anto
nieta de Barros estava interessadis-.
sima com a leitura do "ANAUE!" e
que frizou trechos, passando o jor-

II' nal integralista, ao sr. AderbaI.

I
A nossa indiscrição conseguio maiS'�

'lêr por cima do ombro do sr. Presi
i I

dente o endereço do Zé Américo e�
I . para que todos saibam, ahi vae:

I
!

Zémericano.

Rua Getulio Neves
RIO

Getulio Neves? BOA BO'LA !:

i",�
.�'.',<...

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