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J Gente �ue.trabalhaIIO -pr·o.Ilema educacion
i Um dos maiores aborrecimentos é, sem dúvida al- II ..

! '-------,--'
---:------�----�

., guma, a espera nos guichets das repartições publicas. e Santa Catar."8a dos Estado's b ·1"
,

I.1 .

Nessas esper�-s, como é natural pel? muito qu� nos I
'

, Ii�, '", raSl elros, e aque e
fi enervam, o t10SS0 Julgamento se pronuncia: ora maldizendo I

'
. ,,;:"41' 41

'

(; 41

.

I, da papelad? q�e. alcochoa as mesas dos íuncionarios, re- _ que .lIlalS gasta COIll' �o ensino prll1larlO
• 8) putando-a inutil e entorpecedora do andamento dos pro- I "

I. cessas; ora ajuizando mal da capacidade de trabalho ou

: eficiencia, do pobre funcionaria que, atento, sobre e{a se : d 0d «DMiario Oficial», do Esta- brasileira economico-social de- ! com todo entusiasmo, de dar R. G. do Norte

: ?e?raça destrinchando-a. Não nos ocorre, entretanto, a : o. _e ato Grosso, em sua pende, exclusivamente do traba- assistencia ás populações urba- Ceará

: idéa do volume natural do serviço, na maioria dos casos

'I
e�lçao de 10 de fevereiro pró-; lho que se fizer em pról do ca- nas, aumentado dia a dia, a re- Paraná

! superior ao esforço de um homem.
' ximo passado, publica uma in-. boclo. muneração que percebe a gente Goiaz

õ No Tesouro do Estado, na Delegacia Fiscal na AI-
teressante cronica sôbre o pro-I Ele alicérça as finanças do trabalhadora das cidades. S. Paulo

: fandega, nessas outras repartições dependentes d� Minis- 9
blérna educacional e a sua in-

I E;�tado e é o seu braço que, na Essa conclusão, que nada tem Mato Orosso
., teria do Trabalho e tantas outras por onde tenho transi- I terpretação, fazendo-� .

aconipa- I
faina de plantar e colher, sus- de precipitada, baseia-se em es- R. de Janeiro

I tado, sempre que a impaciencia me belisca os nervos te- e nhar de uma estatística pela. tenta o credito do Brasil. tudos fe'itos pela «Bandeira Pau- Paraíba

: nho verificado a deficiencia, em numero, do funcion�lis- I qu�1 se constata ser Santa C�-1 .

O que exige o nosso cabo- lista de Alfabetização», orienta-: Amazonas

: mo, e fazendo o confronto do volume do serviço com o II tart_na
o Estado que n? Bras.11 do?

,

da pelas cífras oficiais referen-
.

: trabalho apresentado pelo funcionaria, o resultado é favo- I mal� gasta com o ensino �rl-l =-Saüde para as .lides rurais tes ao problema do ensino.

• ravel a este, ficando-lhe, por fim, agradecido pelo seu es-
8 mano.

" I e transpor�e !?"ra tirar 00 cam-
.

Para provar o que acima foi Convem notar que melhor

I" forço em diminuir ao minimo o meu tempo de espera, I Dam.os, a seguir, na integra, : p.o" r_?mo a Cidade, o prodúto dlt�, segue o quadro demons-Iorientados
nestes problemas es

sem que, 'para isso! se sirva de condenavel preferencia. I ��;?ntca a que nos reporta-I q9,e �Ie col�t!u. trattvos da porcentagem da des- tão aqueles que, da verba total

• Infelizmente ninguem tem a calma necessaria para e
.

. . �al se diz ser o problema da pesa com o ensino primaria sô- destinam matar quóta á educa-

� suportar resignadamente o suplicio da espera e sobre o I «Disse. alguem qu.e o ano de sl�de. e do. transporte o que bre a despesa total da. educa- ção primaria dós brasileiros.

: funcionalismo desaba a torrente de malquerenças: indiíe- .,
1938 s_:rta, no Brasil, o ano ela I?fllnelro exige solução do país. ção: Mas, uma pergunta vem á

I rente aos interesses das partes, vivedores, parasitas, c1as- I educ:_açao. •.
.

,NidS, não produz b�m e .nem baila-si a major verba é destl-

" se de previlegiados e até, na palavra de uma notabilida-: Nao rest� duvida que o pi 0- I transporta ?lercadorta apreciável Gasta com ensino primario: -1 nada ao ensino primario, qual

: de legislativa de epoca que não vae muito longe «pêso. b!ema caminha para uma solu-
í
o caboclo Ignorante. .

_.
. a especie de escola que estes

3 morto» no orçamento da Nação, e vae por aí a 'fóra... I çao, sendo bem cert? no entrE:-1 Daí. o triangulo sôbre? qual Sta. Catarina. 93,02% ! govêrnos preferem ?-a primaria
W Apesar disso o funcionaria publico sem resentimen- • tanto, que, cada governo se on-

I
se alicerça o engrandecimento R. Grande do Sul .. 83,72% ! urbana ou a primaria rural?

: to nem. rancor, tendo em conta suas obr'igações, continúa, I ent.,.a de modo diferen,te, diSt_.ri-, da patria. "

. E�pi:ito Santo
-e.. 77,19% I Si a 'palavra de ordem é -

: írnpertubavel, o seu trabalhar diario. .'
• �U1ndo as suas verbas ",de acor= " i>.�mq_?ant0!l verea f e repousa 1 PI�U1 .. 76,37% I, rumo ao oéste- que os nossos

• '. Ainda ontem, tratando de assunto de meu interesse, : � com o seu modo de ver, e_: r;;:re esse triangulo,
_

os hot_l1ens Bala 75,3ô% I g9v�rf1antes sigam o rumo tra-

! na Diretoria Regional dos Correios e Telegr.afos, tive opor- I � ecendo-se de que a questaO',.q���c governam a naçao cogitam, Pernambuco 74,68% I çado e q Brasil será maior!

i tunidade de ver como é certa aquele proverbio arabe, en-

• contrado, com outros, nas ruinas de Persepolis, gravado:

A'I em fino marrnore, e tanto do agrado de nosso saudoso :
: Padre Godofredo Mafra: «Não julgueis tudo quanto ve- II des, porque aquele que julga tudo quanto vê, muitas ve-

i.. zes julgará o que -rrão vê». .

i Devez em quando, quandó ocorre um atrazo telegra- .

\fico, ou postal, o julgamento é imediato e sumario: rela- : I """--;/'
.1

I xamento, descuido, malandrice. Entretanto ninguem se a- : ,

li balan�a a saber do nl.n�ero de objetos e�pedi?os pelo :! "'l
: Correio, nem se saber SI o numero de Iuncíonario corres- e Dir�tor-Proprietario dAIRO CALL,\DO

: ponde ÇlO volume do serviço, para poder julgar da eficien- : --....._---------"-'--��--'-----.-.---.--,---�------.--.;---.---

,

: cia dos que ali trabalham.
.

I� V I Flóriano1lolh:, Quarta..Feira, 1 de'Março de/1939 J NIJM-E-n-O-'�-1-3�8-1
I' A impressão que tive ontem, levado por minha cu-

I
w..t"--'::::__ �__

'

i
riosidade e se� qu� se percebesse .meu intento, foi a' de

• _ .
� .

i
que es�es .fu�clOnanos sao verdadeiros abRegadO,s. _.1 Ainda a 180._111.84:.0. O' V,'ALftO DO CA'RV4·0 .� ADlstnbUldas por poucas dezenas de empregados, sao" da ponte �·Nerêll I'

. "..,. ,.,.. erdenacãe \ do
despachados diariamente centerías de milhares de objetos, I ��

; �

e destes poucos são os que se perdem ou chegam tardia: :-
lIaOl08

I CATA INENSE lneo ..sacereote Wal
I mente. No Telegrafo, sGgundo uma nota que conseguI I .

" I ;
.LI -

: «bispal'» na mesa do Chefe do Trafico, Fernando Avila,: Pelo sr. Ernesto Lacombe foi: c�:'.· >

-

'

C: sem (ue ele o percebesse,. o movimento de te,legramas I diri�ido a? sr..,dr. Alta.mt�o,\Oui-; JFôi iu,tldido a"'o CODlKoke I mor astt:o
: transf:uudos ante-ontem fOI de 3.963 com 79.200,palavras, II maraes, Ilustr.e Secretáno .da,'·, : ," '. 'S'

. I
· •. .ou seJam 165 telegramas com. 3.300 �alav�as por hora; • i Fazenda e Agrtcultura, 6'SegU1n-j�

.

#.' ..I' ." .

C'
III" .

'

.

,

: considerando�se 24 horas efeitvas de fra?aUí?, o que da : jle telegrama: _ .", _
LJCaVO � �I1l, �eSC1,UlDa I L:.GU5N� ,28 - Ter� lugar

: quase 3 re�ad.()s c.om �5 pala�rqs p�r mmuto.' Entretanto .• 1 -«I?r.1Altamiro Ülli-nta.r;ães....,;..' �Í'.� �;� .," ,.L; ,� , ">: ' , .

. ..•_

.

'. '�" .. ,�.?� ala -u� IIl�rçoy!OXlmO, �o-

I O numero de functOnanos efehvos nao chega a duas de- I i Florianopolis� Ao meU estima-�\-{ "\"..
r lia· - 1-4· . '3DOS'

,
"

.:. lmnco, a sole111datle da ordena-

zenas ... Apesar disso, como acontece com o serviço pos- • ,'do amigo envio um abraço de�
'.

_ : ção do novo s�cerdote sr. Wal-

I tal, poucos são. os telegramas retardados, e, na t?talida- : I !elicitaç?es pela realização da! .

"

, _. -

.

': ::, '. .�. ,
_

.

. mo: Castr?, Jov�m lag�nense:-
: de �os casos, ISto acontece na entrega, nas agenCias de :! 11]lpressIOl:ante ponte, sôbre �o: � .?IilESCn.h'\lf�, �8 -:;-·C{;m Pitet. .�

_ -.
,..,

'. ,I i�t�dC�;cIUlU rec�nteme�t ... seus

.: destmo.
..'

_

.

• ! no Tubara?, obra para a qual @hmo resulta ,0 achan,,:, I O .referido caryao .achá-I Para ofici
.' .

e Não sou functOnarto publtco, VIVO auto�omal11ente I tanto o amigo concorre!l e,qu.e:d ",ç:'.. _

•.
'

a', . ,.1 . t' I" .ar a cenf!l0ma! que

i de meu trabalho, por isso corro, sem constrangimento, a _ admiro encantado_, o_rgulho�o !.
o ._e . !{f�5eli11:e� �Itas au

I
se expos o ao tempo h;'t'I' p:la pr�melra �'e� s:_ra real!zada

: aplaudir a proteção e amparo que o Estado N�vo, vem : I por ter sido prometida\ na :ines_(tond�t: e.", nas oficinas da. nada menos do que 14 n _s�a Cidade, vlr� d.... Flortano

• dispensando a essa classe de seus

serVido,
res, tanto na

I
quecivel ,prOpaganda 1929-1930.� H�a do Viana, no, Rio de

I a,'110S, tendo sido adquiri� tf��o odr. J�rceb�spo DMe�r�po-
: esfera federal como na estadual, como estimulo a conti- Efusivamente seu- (a) Ernestot JõJielro, foi fundido aço do pelo grande industrial d o{ .' saqEulm. Rom1l1gues
I b servir o interesse publico Lacomb ,\ "'-'

- I H'
e Ivelra. . xCla. vma de-

nuarem a em

A
.

M
e».

1 t cêm carvao Koke fabrriça..
,
sr. enrique Lage. verá chegar no dia 4, ás 16' ho-

I $.

I
' i do nesta, cidade, em 1925, Entre as autoridades ras, em automovel, e, em dia

: '.
'

. - 1 peló' "engenh,�lro' Char, ias que estiveram presentes I
previamente marcado, mir,i5trará

.,.. @le &;;· ., eeee.... .

. :
-

-

,

' .

t t 'o sacra'nento do Crisma em

·Ã Escõiá 'deComercio de SantàTiãriDa ::!��;::L�:�E:,�:��' ::�j:���t�;i��S�& s�;�-�!:
.

,

. .'
, da Vlaçao. lebrada no dia 6 de ma'tço ás

e a ação clarividente do sr.. ,dr ���:.:,g:rd���:�::��:: �:aS·beJO gesto �e
A _

'

,-
• plClosa

•

notiCia, recebIda, respeito á lei

Nereu Ramos - t�legraflcamente da. Ca- O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter-

\.

'

I

•

•

/ pltal Federal. vento r Federal no Estado num

I
• • • _ • ., •

" .' Cresduma p O S 5 II e a' magnifico ��st? de. compr�ensão
Com: .

ô intuito de esclarecer r Pa_ra essa solentdade
.

serão
t

DIVisa0 do �nslno ComerciaI. r cl�hna. E, temos sido inflexi-

r m�ior e melhor bacia cara I e de respeho. a lei, efetuou ôn

MS nossoS leitores o que se conVidadas todas as autondades

,. .-
E os diplomados? veis pois no ano findo de 1938- b °f

-

.

d t,em,
no Serviço de Fiscalização

passa 'nos setores educativos II e a imprensa.
. .

- Ja diplomamos duas tur- foram reprovados, .varios candi� .�na era. o nosso que-, d� Armas e Munições, o regis-
desta capital, procuramos, on- - Q�e no� d.lz sobre a lei

i
mas; a l' de 10 alunos e a -2' datos, entre os quais, dois que

r� Jo Brasil.
.

t:·') de' um revqlver de uso pes-

tem, o ilustre professor Mario de med.�as, atmglU a Escola de "de
8. Est� a.no t:remos ,uma de faltavam apenas um compareci- __._________ i. so�l, obt�ndo, outrossim, a com-

Roberto Bótt competente diretor I ComercIO? �
12. A malorta deles esta exer.,. menta para perfazer oS dois .... p:rente Itcença para portá-lo.

da conceituada Escola de Co- - Sim, modificou a media de cendo cabalmente a profissão. terços.
.

" i Nunca é demais salientar ges-

-.' . mercio de Santa _

Catarina. aprovação, que era de 3. em - Qual o horario das au- Devo a d i a 11 t a r ainda UMA. ASSINATURA MENS '\ L !? como êsse que dignificam o

.

Recebidos pelo esforçado di- cada disciplina e 4 no conjun- Ias? que a frequencia é! con- DE "A GAZETA" CUSTA ,llllstre homem público que diri-

retor, fomos introduzidos em to das. mesm�s! 'para 3 e 5; bem :- E' este u� dos POUCOS?U trolada. pelos I e n te s - das APENAS 5$000 I ge �s destinos caíarinenses..

seu ,gabinete de trabalho. comO Imposslbllttou ao aluno, untCO estabeleCimento comerCiaI (Continua na 1a •. pagina)
I ! E um exemplo que �arte do

Dizendo o motivo de nossa prest�r em s�gunda chamada, no �stado que tem suas aulas
.

.

. alto e que, decerto, sera seguj-
visita perguntamos. lumaprovaparclal,defOrma,queo funCionando noturnamente. I Duas pessoas fulm·.nada·s

do por todos os cidadãos con-

_ 'Quando terão inicio as aluno
.

qpe faltar a qualquer As aulas iniciam-se ás 19',
_

cientes dos seus deveres.

aulas? prova parcial, seja qual fôr o horas, terminando ás 21,10. Sabemos, ademais, que todos

_ As aulas respondeu-nos, motivo, terá 'nota zéro. São ministradas nas diferen- em a.lum.enau os Secretarias de Estado e o

.que eram iniciadas a 15 de Atingiu, ainda ao exa�e. de tes classes, � aulas P?r noite, '

'.

Secretario e A_ju��nte de Ord�ns
março em virtude da Lei fede- segunda epoca, que permitia a com a duraçao de 40 Itlmutos em ._BLUMCNAU, 28 - Por oca- raiO, o operano Teodoro Itzel, I da Interventona Ja estão prQces

aI no: 9.-A,· de. 12' de dezem- Lei 9-A citada, a prestar exa- cada uma, estabelecida em· lei sla� da t�ovoada . qU,e. desabou
I
de 30 anos de idade e empre-I sando,. tambem, os seus pedidos

t ro de 1934 terão no corrente mes de 2 disciplina. Agora, só federal. so re a cldt,lde fOI vIÍ1mado por, gado do sr. Carlos jensen Pri-, de regIsto e porte de armas.

ano, inicio, � 10. daquele mês, poderá apenas de u�a: É um dos poucos ensejos um raio José SChmidt, de 411 mo. .I4b-·----·-----.---
de conformidade com o decreto A' Escola é reconhecida pelo para os que labutem nó comer-

anos .de idade e morador na I
t1t. ertura tias aulas

20.158, de 30 de J'ulho de 1931, Govêrno F.ederal? .,

cio ou tenh�m outra ocupação r:?nta Agud,a. A vítima na oca- Hel.·o Re'g.-�
da E�eola de �omel",-

Ps a dê d to d t d b d Slao da queda da faisca que o � CIO 1St
4 osso adiantar�vos que a. a- - 1m, goz ,sse tr.el '.

uran e o Ia, para, a? ca o e
fulminou achava-se no l'nterl'or

( e ali li

oertura das aulas no corrente . Exerce as funções de Fiscal algum tempo adquertrem um I �atarina

ano, será feita cdm solenidade. da �ivisão. do
.

Ensino Comer- diplo.m� reconhecido,
.

que lhe de sua casa, perto do fogão, .

Deixou de fazer parte do cor-' .

.

ara. isso a direção l'a entrou cial Junto a Escola, o doutor da direito de trabalhar em qual- enxugando um jornal- que se
po re'datorial desta folha o sr I Para assl·stl·· h'

.

19
,

. C V·t W dh ' t d i havia molhado. Era filho de . . '. ,. rmos ale, as

m entendimentos com o Ilustre arlos I ar en ausen.! que, quer par e o �a s: • Gustavo Schmidt, e chaufeur
Helto Regls, que tmha a seu' b'oras, no edifício da extinta

Secretario do Interior e Justiça, esforçado, trabalhador, pao tem -: E � lfequencla as aulas é
do sr. João Priem. cargo a seção desportiva de A!-Àssembléa Legislativa recebe�os

dr. Ivo d'Aquino, afim de. que poupado esforços,Para ver�Qr�a- obrtgat�rta. . Gazeta.. I um atencioso convite firmado
fOsse realizada essa sO,lel11dade d,a de pleno eXlto a mlssao, ,

- DIZ o arÍlgo 14 do decreto Tambem em Itoupava, quando Com a sua salda queremos
I
nelo sr profes u .'

R b
bA h Ih f' 20 158

'

.

ó d' t t I d·
" . , . sor mano o er-

no edifício da extinta Assembléa ilrdua, q4e em oa ora e.ol . que, s po era pres ar se encon rava co hen o arroz na entretanto, testemunhar - lhe os' to 80tt dina' d' J.

Legislativa. Já foi organizado um confiada.. .

exames ou ser apr.ovado, no fazenda do· sr. Inspetor de Fa- nossos agradecimentos pelo .mo-, Escola 'de -Co��cr�i0 á�etJs .

da

programa, falando nessa ocasião, Todos os diplomas. expedidos caso �e obter a m,:dla, o aluno zenda sr, Ari Santerre Guima- do de como s= desempenhou das Catarina.
anta

o dr. Elpidio Barbosa professor por esta Escola, Perttos-Conta-I que ttver comparecido 2'13 das rães, pereceu carbonizado, em funções que lhe foram designa- i Ag d d ..,

de Direito desta Escoia. dores, tem direito a registo na aulas ministradas em cada dis- virtude de ter !)ido atingido por das. LGazertaa ecfen o ,a gentileza, A
. ar-se-a apresentar-s�

l�_._

I

74,62%
74,00%
73,44%
73,22%
72,57%
72,37%
71,22%
70,00%
68,04%

,

,

-,..-_._----�--
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA Florianopolis,
--------------------------------------------------

1,.,.,3.,....,939

'GAZETA

BUENOS AlRES, 28 - ·No·
ticias de Santa Fé anuncia-n que O Avai F. C.., realmente, está caso ganhe, alimentar alguma e5-

m�itall sociedades despcrtivas 10- disposto a se desforrar do esma- rerança de conquistar o ambicio
cais estão preparando f�stas para I gador e contundente 4,,0 que lhe nado titulo de campeão do Es
comemorar o notavel feito do na- impôs a equipe do Cip, em tado.
dador Pedro Candiotti, que, se- ltajaí, '

-

Galego, Nizeta, Borba, Vilain,
gundo os jornais declaram já tem Por isso, ti brilhante team do Arnaldo e Diamantino, que são
em seu Dc.arnel" esportivo 4.398 Aval vem treinando com cuidado os seus melhores players, hão de,
quilômetros percorridos a nado. e carinho para, domingo, fazer por certo, en-pregar todos o_s es

. uma brilhante exibiçã.J, podendo, forças possiveis para Vencer.
----------�--�--

Sanatorio "Santa Catar ina "

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de �anta Catarina

>

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, Irenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada ·de Ferro S. Paulo - Hio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encarnada e

estradas de automóvel, com clima salubérrimo.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodor.Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, 's,}zaJ 'anílum;-etc.

.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, imr:3 udiamo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

o
•

maior emoorio de ·feda·s de ·Santa, Catarina

!por motivo de bala�ço e por estar a chegar, d�ret�mente das fábricas m.ere ldorias contendo

I as ultimas'noylda<!es, esta casa resolveu 1:lquldar seu atual st�ck, por preç�s baixos

SEDAS

OESPO:RTIVA
A'R·-I A S

Osva1do, back reserva do Vas
co da Gama, assinou contrato
com o Corinttans.

-

LONDRES.28-Em um jog:} I FRODIGIO, _signific.8 �!LAGRE
.

d f b I
. MILAGRE significa

am}stoso e, u,te o
�
entre as equi

I . Ç'_'ABLAUTU
pes dos Exercltos da Grã Brda- usando o creme '

«! Gazeta» encontra-se oha e da França, o "teamn francês
I CJl�RLAUTH

Madalena, arqueiro do S,Cris- á venda no «Salão Pro- derrotou o adversário pelo ,corf>
I dirá lego sorrindo: que produto

tovão, está em adiantadns nf'�O gres�O»
. �d�e�5�x�0�. � �_;;._�m:8�ra�v�il�h�os�0�'_1'3!_��ii;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;=======;j�==-

8' Tr-es··1 m· a--O 9t.�:_.-=.'"��-.. �- � ---� 'n5ifZ52--�aww;�wr
'-

<

•
, •
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Grandes ho
rnenagens

serão presta
das ao nade
dor Candiotti

-A_, ,.

C· d IA Liga de Fu-
......val X. IP, 0- tebol da ('09-

rningo &'ara-o u'a se .cidade
, I � acha-se em-

I· t b Ilh t penhada emlU a ri an e realizaresté
ano� um cam

peonato bri
lhante

A L. 1.... F., ao que estamos

informados, está em grande ativi
dade.

Todos os preparativos e pro
videncias para o próximo campeo
nato serão tomadas.

Que· a L.F;F. prossiga na sua

J :3gu a ré na

0lu.
tar.Ia brilhante.

-

., ma asslnatura mensal ..

d e Ix a ra po r de A GAZETA, custa 'lenha Delambert-
e nq u � n to o apenas 5$000 Fone 1.100
O!ymp;que, .. .

de M<"3rselha

ciações com o Fluminense.
-_.

O Vasco ainda não desistiu
de contratar um bom center-half;
Brandão ainda está nas suas cc

gitações e Rodrigo, do Bangu',
está na iminência de ser contra
tado.

Valido. ao que tudo indica, irá
parA o Fluminense.
O Flamengo pede pelo seu

passe 40.;000$000.

A Inglaterra
tambem quer
organizar O�

jogos ol1�pi"
oos da 1944

Fernando Ma.fra Caldeirá �e
ndrade, irmão de Celso C.alde:
X-médio e�quet'do do Figuei-

8, e IenSe,com o qua
. ,at?ava,!�mpre,

maneira enccmrástrca, foi.como
e

,'rmão lambem player do alvi-
eq' ,

d
.

eiro onde atuou na meia �relta.

Fe�nando Caldeira.que tambem
. 6timo jogador do Externato,01

.

d d
.

doi para o RIO on e, epcrs e

tegrar o Bonsucesso, no qualn
I c •

Z lucesso rea mente.transtenu-
e •• •

e para o Flaml!ngo.
este clube, o Daz" catsrinense

IIOU em diversas posições, entre

las todas as posições do ataque,
x(.eto ponta esquerda.
Ultimámente estava jogando de

lalf direito, posição em que ia,
e fato, se conduzindo com maes-

na.

Porem, teve, devido li. UIDa

ootusão, de abandonar, longa
ente. os .gramados, pedindo, por

610, recisão de seu contrato.

. Agora. entretanto. quando todos
eosavam que Caldeira não mais ] Pim�ntl1, o grande técnico na

viria jogar .soubemos que (> relerido i cional, [lia quer elementos flOVOS
iayer e�tá treinando ha I mês ] no 8((.adureira, dizendo que
o Fluminense, sendo as fuaSI'aqUeleS que lá já estão servem

luaçôes, brilhantes. muito bem, e que, adatados num

O clube tricolor.ao que parece, ' conjunto, muito poderão brilhar.
·r3. colocá-lo na asa mé<!ia direita! Como vemos, Ademar Pimenta

leu team, ficando assim a sua! quer provar que, obedecido, com

ID a de half: Caldeira, Brant, ordem e disciplina, muito, ainda;
Orozimbo. Vamos vêr... conseguirá.

Todos os jogadores do lteam
do S. Cristovão, com excessão
de Roberto, Nena e Nestor,foram
multados em 2:000$000, o que
provocou uma onda de grande
revolta dOI jogadores contra o

veterano clube alvo.

LONDRES, '28-À Associa
ção Britinic� dos Jogos �Iimpicos PAWS 28 _ O f b listade 1944 reiterou o projeto para ...

. ute o I

que os jogos olímpicos de 194411
b, ::>q.lelr':> Vasconcelos (Jaguaré),

f t em m Londre L.ldüdo ao correspondente do Pa-
se e e U e s, ,

S' d IO sub-C�mité da Associação I r S ,olr, ec arou:
. .

sob a direção de lord Portal. «JQga�el .DO yré!xlm� domingo
continúa a estudar o custo pro-

e defenderei minhas le�fs. Meu

I
'

- dos i contrato com o Olyrnpique, de
vave para a orgamzaçao 05 Jogos i\JJ . Ih ' '

31 d
e os meios de financiá-los. �VJdrse. B· �o termina em e

Ijuehc e ale lá, cada vez que ape-
Os m i I i ta res larern para o meu concurso saberei I
francêses der- cumpnr meu devei». . i

rota ram os O desportista brasileir.i sobrt>!
britâ·nioos por cuja saída do Olymp'que cor··

rerarn rumores, deverá J"'W'r do-
S a O mingo contia o ctrasburgo.

o Fluminense, enquanto não I " A"contratar um bom cent.o-médio, j
.

continuará com o veterano Brant.'

�����t9ri.��
n Capa. de

. � �.�����������������,--.,-

I
$ 12$' I � Borraf�ha � I Jersey·. �om 1,40, 15 côres 9$500-11.Cloqaé - 20 000 por 000

I! '�"
Georgete- 10$ - Frlsotine-6$ '� Diretam!nte de � , MasseUne, estampada, de 22$pnr 16$ ;
CreRe Romain-16$ por 11$-12$ por 8$500

� .erlam �� Patú -18. côres, de 20$000 por 13"$CilO i

!!..iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjj;jjjjiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii� t:.==J
.,

.

i

Gazeta"

a

.

I.logerio e Jacílrde_ - 20$ e 23$ por lã' e 12$
Escocesa 5$500 e 4$800
Laque - com 20 côres· -

.�
4'300 e 4$000

Listada, para· homens � 6$, 8$, 10$ O 12$

Linhos e Casimiras �
Grande baixa,..,20 a 30·1. �'

M E I A S
Fllidor, fabricadas com fi" de ouro

Mus�ellne, 7$000, 9$000 e 11$000

Rua Felippe Schmidt 0.22
___EI..EFONE, 1.401

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

Sóanente neste IDês � Perfumarias para liquidar ,..., Baixa geral de ·30 a 40·'.
'.-' ; �

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'GAZET:Al
Dirp,tor - Propri-:�ario dAIR�' C�'L�t�D� \
A

Florianopolis, 1 .de Março de 193�
-------

-

Exp��li,en�eil.l·íiiiiiiiiiiiiii��_u.'.�=,"_ Para a
GERENTE: I'

(Consultoria de

:",!:!: :E:::.:JIL-= MII,,_ Z)
.._

I
R. Conselheiro Mafra, 511 .

Florianópolis - S.Catarina II
Trieot - P�II�O iu�lês

Agen\es-correspondentes em to.
Monta se li quantidade de ma-

das as localidades do Estado. lhas para o trabalho que se, quer:

'Mulher -I:

Colaboração
la. carreira: I malha ..p' l,j aves

so sem trabalhar, I Il.l� 1h:1 pelo
direito, ("), I laçada, 1 pelo aves

so sem tra
..balhar, I pelo direito.

Ú conseito expresso em artigo torna ao sinal (0);
de colaboração, mesmo solicitada, 2a. carreira: I malha pelo aves

não implica em responsabilidade, so sem trabalhar, 2 juntas (essas
(j)g endôsso por parte da Reda-I malhas devem ser a laçada e o

ção.. '

ponto sem trabalhar na carreira
anterior), ("), I laçaria, I malh:
pelo avesso sem traõaihar,2 malhas
iuntas.Icomo as explicadas acima),
e torna ao sinal (0);
Todas 3S carreiras devem ser

iguais a esta 2a .• excêto a última
1)8 qual se tomam: I malha pelo
direito, 2 malhas juntas até o fim,
que {! para não aumentar a quan
tidade de malhas.

Assinaturas
Ano 59$000
Se�e;tre '30$DOO
Trimestre 15$000

Bekanntmadung

Só para a capital:
�ês 5$JaO

A correspondênci 1. bem como

0S valores relativos &06 anúnci. s
e assinaturas devem ser enviados
ao Gerente FLAViO FERRAIU.

I��ZETI L H�S I
Der deutsche Heichsangeh- erige,

Roland Helmut Mielke.von Beruí ]
Vilar, wohnhaft in Florianopolis,l
27 Jahre alt, und die deutsche
Reichsangehoerige Ilsemarie Serda,
von Beruf Krankenschwester, wo

hnhaft in Elorinnopolis, 32 Jahro
alt, heabsichtigen vor dem unter-

.

,zeichneten Bcamten die Ehe ein
zugehen.

A Iragedia das carnes

A presente safra de c�rnes, não
obstante o aparimle Ínterl'\ESe com FlorianopoHs, den 28. Februar
que as vadas entidadej- de' classe 1939.
ora em atividade no país procu
ram demonstrar seu empenho no

'jentiJo de melhorar. a situação
penosa q.Ue atravessamGs, cada N. 89

"

" l;v-I
vez' mais se tinge d,e cores som-

"" '". "

brias_ e alarma o nucleo de pro-
r M'

,_

IS'�A";
- j-

dutores que, hoje em dia, maio- . ' � él
res possibilidades de contribuição
oferece ás larcelas da arrecada· JULIETA PIRES GO-
ção publica. . �IES PEUEIRA
Be 1938 para cá, máo grado

t
Cice o P

.'.
f

.

OI esfoJ'ços dos governos da 'União'
.

r
. r et'deua e aml-

e d R' G d d S I (
. la. comterna os pela per-

•

o lO raD e o u maIOr da !!'ensivel de sua' mãi,
lDt.ere�sado no a�sunto dentre ,as, JULIETA PIRES GO-
uDldad�s federatIvas), o preço do; MES PEREIRA vem
pf\SO VIVO de gado para ·charque 'bl'

'

f'
.

T -

d r d
tornar pu ICO o quonlo agradeceme rlgo[) I�açao ?c 100U em. �_! do íntimo d'alma a todas as pes-zento,s reIs no qudo, o que slgm-

I

sôas d t f'd d
f 't • - I que, uran e a en Hml a e

J�a, :;:t�i�:dl;);:::e �lDoraça�, se dignar�m prestar �eus s�rviços,
é.' .

.

b
,em mI como tambem aos que velaram o

r IS por ca eça. I d S d . 'd-Bastarite sería la eSila ctrcuns-
ca a_ver. en o dsua pgralI ao ex·

tsnClia 'para roduzir I
,enSlva ao sor. r. aul.o Fontes,

ue cacima n�s refe
.

o a arme a 'bem como aos que envIaram pê-
q
E'

,1'IllJOS.
., Z ames e acompanharam o feretro

ntretanto, outros fatores con- t' a 'I C 'd
tribuem ode t

a e n ecropo e. onvl am aos'
p rosam!n e para. cau- parente3 e pessôas amigas parasar g!avell apreensoes no selO da assistirem a missa de sétimo ,diaclasse a que perten�em os �o- que se realis'arú na, igreia do Se

�ei!l-consagtraiJdos á mgrata m- nhor dos
.

Pass'ls, quinta feira, 2
us 1:18 pas or . de Março vigl'n 1 a, ás 7 horas.

FLOnIANO'POLIS, 28 de Fe-
vereiro ue 193').

.

N.86

,Der Deutsebe Konsul
DR. STEIMER.

CivWzação Industrial
2v-2

Jorge Street morrf', encerran
do a carreira de apostolo, éomo
11m dos homens mais felizes que
ainda v�u a humanidade brasilei'
ra. Esté sonh,ador forjou. ntl bi-
gor[la de uma vontade inexora- -

vel, d is grandes sonhcà: o Br8.-
de JOAO JOSE' COSTA.

sil, nação industrial, e es&a nação -Rua Tiradellte, 7-Telefone
industrializada, trabalhando e 1.213.
prosperando dentro de um qua- A c:Tinturaria Seléta:t não é a
dro de reformas loei�is, do qual maÍJr, mas indiscutivelmente é a

ele.proprie forneceu o exemplo. melhor. Para isso, tem operários
Nas fabricas que fundeu e diri- competentes e á altura de· sua

giu, o seu proletariado conhece- fama. - A tende com a maior
ria, deide 20 e 30 anos atrás, o rapidez.-Entrega a domicilio.
que a revolução de outubro s6 N. 29' P.
muito tempo depois v iu outor-
gar ao trabalhador brasileiro. Bom n e·fiac io
Jorge Street foi o precursor. da �

legislação obreira nesta terra. Vo- Vende-se.. Magnifica ICahd�'o'luntariamente. por inteJigencia e cara ao

sensibilidade, ele concedia aos que da Estação Agronomica, (om

mo�rejavam nas. suas fabrica� otima. confortavel e gran,le casa
aquIlo "ue, em vll'tude da, pres-

.

. . '.

sãc If'Ial, a quasi unanimidade 1 de reslde:1cla, belo ,porn:ar; lar'
dos seus colegas foi forçada a dins e inumeras bet}feitotias. Dis
dar depois de 1930. Temos que 'põe de grande extensão d� terras
admirar, POil, Ileste imenso' -

.hu- para fins agrícolas ou dlvis.ão e�
m�no, o espetacu lo, a bem dIzer. lotes ',.

t '1> '

unl�o, de um chefe patronal, an-
_

-

t�çlpaDdo-se ao Eltado. para en-
'

'JD�r a este o !:Jaminho do dever'
�,.oelal _ N'

Sêde amigos de vossas roupas,
dando' preferência á

Ti n tu ra r i a,Seléta

Tratar na

RUA TRAjANc)'· N' ) 5
50

'-', (_J}

P.)

A Hora do Correio

Rose. Lee',
BanOo da Lua
Ernani ik Barros
Irmãos Tãpoj6s
mCJrla Clara,
Orquestra Oe Dansos O Conselho da Ordem dos
RaOamés' e a �Il 5tars t\d d R' d JEOuarOo Patanê e 'sua Tiph:a Corrlrzl1trzll voga 08, no la e a-

Romeu 6hipsman com a OrquEsh'a {01Z neiro. decidiu, em resposta
Concertos a uma consulta, que os, alf-

.

_
ditares da Justiça Militar dos

Rbertura �om VOZES �OVAS. 'elemento!;! Estados ou da União pód19mestrelantes no raOIO.

I
,," 1

I

.

•

"

advogar, p:Jrque: não se a-
A's horas .certos, �rnals fal_aOos. com no cham incursos na proíbiçãtitias em primeira moa, fornerlOas '. .

pela A HOITE, sob o p'otl'orlJ:110 ct\lnstante do, art. 10 n°· I
ao rA5A K do respetivo Regulamento,

A's 22.00 •• , Paginas Esquecidas •• Pro· em virtude de ser.em consi
grama Oe rerniniscencias. literarto IZ

musical, a., cargo (;e: Celso 6uima, derados. nãG juizes militarei.
rãe5, Abigail mola, Ernani Barros propri�merlte ditos, mas
2 os musicos ao 0055000, sob o

.,

patrarinio 00 sabonete e
>

cerme membrc.s de um Consellto
BARREIRO. de Justiça fvliJitar, com voo

5przIJRerS Oe studia: OduvalOo Cozzl '" to de quantidade para a
relso 6ulmarãczs.

_ constituição de um veredi-
Amanhã: tum

..

coletivo. Demais; os re-

feridos titula'res são autor;'·
MAURO:IpE OLIVEIRA, ORLANDO SILVA, dad,es processantes e não NASCIMENTOS
LOLITÁ FRANCA, MURILO CALDAS, NU�O .

I d
.

J

ROLAND, ANDRE' FILHO, IDA MELO JU ga oras, em carater inl.li No Cartorio do Registro Civil
NENA ROBLEDO

.

vidual, condição que lhes foram registradas os segll}ntes
M'5 2�.3()) - CASINO NO AR. mczta hora negà..

'

a situação de juizes nascir!len.tos: .

02 g'raça. e music�IiOaOe a carga o�: ,militares, a Que se refere o RUI, fIlho de André Azevedo
mcz9qulhnha, VIOleta frzrraz, 'ma·. _' . _ e d. Isaura Azevedo'
noell"era, Ismenla 005 S,!nto!l. Pau- Citado dlspuslttvo Iegula- Dilma, filha de 'Osvaldo Fw
lo ferraz, fczrnanOes 'lumor. "illelltar I tk d G t d' F tk ps• ,amps e • er lU es

. � a� �

Crônica do Dia

Progralna noturno

De 17.30 ãs 23.00 boras

, .'

C.ARTAZES. �OS$a"
PROGRAMAS DE ROJE: liiii'fiiIj·ii&iiiii"iIiiíiiiii�iiõ:ii-""iiiiiiiM'·!!$S�!I!!-I.I'!l.W!!!;;-i$

J.,NIVERSARIOS

Vai para mnitos anos. Estava no Rio, ha alguns dias.
Fora passar, na companhia de írmães, férias apressadas, de
um mês. Era a saudade dos-parentes e dos amidos. E, por
que não dizer, da cidade-.maravilhosa, onde se vive e deixa-se
correr os dias, vertiginosos, na ilusão de uma eterna J'!1ven.
tude. Ninguem percebe que a vida passa ... A cabeça se reco

bre de nCVQ, mas a alma é a mesma, dos vmte-e-um anos,
vibrante, arrojada, primaveril, squeeída pelas cinzas de u'a
mocidade romanttca, -' ,

Tlnhamos descido, logo após o almosso, num bonde da
Gavea, via Flamengo. Maio fascinava, colorindo o céu e os

jardins, banhando a cidade de luz gloriosa, dourada, e retul
gindo, em pedrarias, nas áduas da Guanabara formosa.

Saltamos no Largo da Carioca, tomando a rua Gonçal- ,

ves Dias. FOlUOS, Marquez de Dlniz e eu, á redação da "Re
vista da Sêmana": ele, que nesse tempo colaborava com .João
do Rio na "Semana Elegante", daquele brilhante "maga-
-zine", sentou-se ã sua mesa, para escrever o noticiario; eu,
visitante, pus-me ii conversar com Malheiro Dias, João Luso,
Otavio Tav'ares, Paulo Barreto, Raul Pederneiras e Amaro do
Amaral, o ssudoso desenhista.

Malheiro Dias dava-nos a sua impressão sobre o livro
"Rumos e Perspectivas", de Alberto Rang�l, que lhe envtã
ra, com dedícetoría, Plinio Cavalcanti. Isso em 1918.

.

O maior romancista portugnês lêra e anotãra o livro,
principalmente o capitulo sobre Euclides da Cunha, um dos
luminares do talento de nossa raça, a quem o Destino se

aprouve a dotar com a dupla coroa do genio e da desven-
tura. .

, E ia ele, com a sua palavra faiscante de mestre, discor
rendo sobre a personalidade literia de Euclides, encantando
nos, quando, afastando o reposteiro, entraram na sala em

que estavamos, Aureliano Machado, fi) saudosissimo diretor
da ';Revista", e um moço símpanco, de olhar vivo e testa
larga, expressiva de inteUgencia.

'

Paulo Barreto apresenta mo. Era Saul de Navarro, o
jovem escritor- de �'Visões do seeuto",

Chega me ás mãos, agora, um livro dêsse escritor e es

têta, p ir intermédio de um amigo.
Releio, pausadamente, sublinhando, anotando. as pá.

gInas do "O E�pirito Ibero-Americano". E' um livro admira
vel, de critica, da terra e do homem amerícanes, Já havia li.
do. em 933, esse livro precioso.

RelendO, agora,"O EspIrito Ibero-Americano", . volta-
mos a conversar com Vargas Vtlâ1 José Asunción Silva, Del·
mira AgJlstini. FlQrencio sancnee, M. Moreno Mora, e outres
poetas das republíeas do nossc.çonnaente, atravês da crista
linidade das suas rimas cantantes, sonóras, embaladoramen
te tristes, épicas, arrebatadas. -

Acompanhand� o espírtto guiador de Saul de Navarro,
subindo e descendo os Andes, desbravando o Amazonas,
atravessandç os Pampas, nossa alma se extasia diante da bn·

� ponencía gigantesca da sua prosa espelhante, totogratíce,
.

Saul de Navarro revive divindades, desvenda misterios,
rasga selvas bravias, oferecendo ao leitor a beleza e o esplen
dor do panorama verde e alucínante, bárbaro e comoveder, :

.da semír- selvagem terra americana.
.

O lívro desperta o. sentidos, reforçando-os: é a luz que
deslumbra, é a vóz apavorante das cratêras, é o sabor do
mel, é a alma das flores aromatizando o deserto •••

Aos meus colegas da'Academia Catarinense de Letras
e do Instituto Historlco e Geografic6 de Santa -Catarina, re·
comendo o livro magniftco de Sanl de Navarro.

.

Saul,�e Navan;o (Alvaro Henrique Moreira de Souza) é,
indiscutivelmente, uma das_mais fulguras int'eUgencias do
Brasil, f, talvez, o nosso mais culto e mais profundo escritor
ispanista.

_' As suas cronicas da "Revista da Semana" dariam va.
, rios volume3 de prosa ehcantad�ra, e a Academia Brasileira
de Letras andaria acertaaa, si -reservallse para o ilustre escri,
tor uma de suas poltroItas•.
l' \

r
.
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Vida

Odeou, o litJer "os
:��::'�"Pi�::eiDen)as' 'f�1Thil!
," ·,�,·,l{J;··�:;'· .. _, ". ·:<�':'-�.�;:I'·'.��
!A's 7,30 horas:

Rebelião infantil-revista em 2

Faz anos ho] e o galante meni
no Gilberto, estremoso filhinho
do ar. Oscar Pereira, ativo co

missario de policias.

A data de hoje assinala o ani
versario natalicie do galante me

nino Waldir, filho do sr. Nelson
Pecheco.

Fazem anos hoje:

partes

Rei por um dia-revista em 2
partes

Oleo para as lampadas da
China com Pst O'Brien e

Josefine l lutchinson,

Preço: 1 $'J oo

a exma. sra. Antonieta Freyes
leben Moritz, esposa do sr. José
Moritz, do comercio local;

o sr. Waldemar Dias.

CINE� t::OROADOS HABILITAÇÕES

Rex, às 7,30 horas:

:apricho do destino com Gil
bert Roland e, Marsha Hunt.

Preço:-l,�OOO,

Estão se habilitando "'ará (la

sal': o tenente Angelo Couto 'com
a senhorinha Irene Margarida
Bayer, filha do sr. Paulo Frede
rico Bayer; o sr, ,Lauro Mueler
com a senhorinha ltala

.

Alzira
Hildebrand, filha do sr. Julio
Hildebrand.

'

Impenal, às 7 e 8.30 hores:

�omédia de um lar com Clau
'deUe Colbert .e Richard
Arlen

'

Preço: 1$000.

VIAJANTES

DR. CELSO FAUSTO DE
SOUZA

.

Regressou, ôntem, de sua via
jem a Lages, o nosso ilustre con

terraneo sr, dr. Celso Fausto de
Souza, secretário da V.i.'<,:<'io e

Obras Públicas.

JORNALIST-\. ALFEU LINS
. Eetá em Florianopeiis o nosso

distinto patrício e prezado colega
de imprensa sr. Alfeu Lins, dire
tor-gerente do vibrante e bem
{dto dia rio joiuvilense ({.,A Noti-
cia».

.

O dist.i.to colega deu-nos a

grata eatisfação de sua visita de
morando-se em agradavel palestra,
Desejamos ao sr. Alfeu Lins

feliz permanencia em nossa ca

pital.

.j

OTAVIO OLIVEIRA

Agradecimento
i '

�
Agr-rldeço sed;i�ilfzado (.

trataMento e ! deis\Jêlo', d,é.
';nr.nstrádos -pelos competen
tes médicos drs, Vitor f\len'
des; Paulo' R'a-n10's, jêão dI
,t>,raujo e Arminio 1 aVélres
bem C(imo as zelosas Irmãe
do Hos� ital de Cl3ridad,
pela rnaneira carir:hcsa c'

mo fui tratado e os cuida,
dos a mim disp(nsa'do�, du
rante o' tempo que estive
internado naquele estabele·
cimento hospitalar. devido
ao dE sastre de a vião de que
fui vítima.
�7tFloríanopoJis, 28 de fe-
vereiro de )-939.

:-

De sua viaiem ao norte dI)

Estado, em obiéto de servi�'u,
regressou ,o nosso distinto c( fi'

terraneo sr. maior' Otavio Olivt'j.
ra, digno e honrado diretor do
Tesouro do Estado.

jAPY. FERNANDES
Gualter Baixo A serviço deste jornal seguill

ôntem para o norte do Estad(l
o nosso prezado cempanheiro de
trabaiho sr. Japy Fernanrle:;,
ativo chefe da secção de publici
dade deste diario.

Os auditores da Jus
tiea Militar pó_dem
adv'�ga,r lI:vreme,llte

Passageiros que chegaram pela
Empreza Viação Athenno em 27
de fevereiro de 1939.
De . Blumenau:' Alvio Rosa,

João Kok: Elena Kok, FranciscO
Padella. Guilherme Stipp, Emi'
liano 'Sá e Matilde Peixoto.
De Itajaí: Peáro M9,ia" Alci

bíades Freitas; Luiz Barbi. Fran
cisco Petrich, Joã'o Lima, Sra.
João Lima e Anibal Nazâri.

. Paslilageiros que seguiram peJ:.J
Empreza Viação Atherino em 23
de fevereirQ de 1939:

PaJ'a Itajaí: Maria" Claudio.
Para'Blumenau: Antonic Ca

bral. Nilsa Cabral, Lelis Alipio
Assunção, Olga Simas, Oracina
Cabral, Oildina Simas. Fredericn ,

Wolff, Fridolino St_ipp e OsmatiJl
SaQtos,

I'
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e A Z ET·A I.
I 1- ." I :���YA."Va�A�Accaclo Mo- .� Cálcu'o de qualquer
reira . ',� estrutura em con-

tem seu escnp- " � ereto armado
tório de advogacia á rua- •. � e ferro

Tratamento do ernpaludlsmo e das molestlas da pe- : .�le e nervosas pela .Jlutohemotherapia Visconde de Ouro Preto ,�
Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro. f 3 I ' ,�Telefone, 1.584 _j

n, 7? - PhoJ\P: J 277. -

',' ��.2su!!���-��s � à���t�l�e�da�s�J�4�à�,S�l���h�o�ra�s���� ICaiX1 Postal,�o .; ;,
....��-� .};. .

e-,

�,� l

�'.,.i) .

AI �

A
Dr� Alfredo -P. de Araujo

MEDICO
1l.Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e motesttas da pele

MhDI�O ."OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1

CGNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.
�·lDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

< HESIDENCIA..
A "RUA José Veiga 186

,
... , ....,,,. -

FONE 1199
,,'<� ...,,'"

II Atende chamados a qualquer hora dia e noite
. !��,.�,�i�.i.�5����-���·���·�·�&P�-���.�\iúiai'iLiL�I,

Madeira Neves,Dr. Joaquim
�::'

.

MEDICO ..-OCULlSTA
Forma1o pela Faculdade de Medicina da Univer,

II sidade de do Rio de Janeiro
.

Dr Al UfJusti'�• b'- '�., ",v

de Paula
ME-OI'CO

DOENÇAS DE SENt-IO#
RAS-P.I\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Viror
Meireles 26'

Parteira. eEnfermeira

D. Flora Muller
Rua Tiradentes, 44

FODe·1181

A�s 10,30 e das 2 as 4 h"

Residencia: Rua Vis' onde
de Ouro Preto,

'

42-

I
Fone: Consultorio, 1405
Fene: Residensia, 1155

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva

10G.OQO:OOO$ODO •

'259.748:100$000
EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

. , ,

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO a PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TR:\�ANO, No 13

Abona; em conta corrente, ôs segúintes juros:
De,. com Ieres (C01VlERCIAL SEM LIMITE) 2� àla
te,. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (ídem de 10:000$). 4% ala
Bep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias)•
. co� aviso prévio de 30 dias
Idem de 60 dias

<

: Idem cle '0 dias

aEPOSITOS APRAZO-FIXO:
pe 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses -

. por 12 'mêses
Sujeito ao sêlo r Jl'CfPótdonai.

Expediente: elas 10 ás. 12 e das 14 á$' 15 horas
_Aos SêbãdO!:. das�!O..".ás,,]!�30 horas

,,'__�""$'

ç lefgrafico: SATELLITE
�.,.-.".< 1_'<I"._"ci.�

TELEFON:E 114.
,

............� M�I .

Omar

F!orinnopolii<-- 1938 ==

Planta.execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

cone r-eto armado

Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

CONSULTORIO--Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28;

IRES���-r���6Este-1 IVO A. CAUDURO PICC�()LI
TELEF. 1.131 .

Enge�,hei'ra Civil: '::�' .. "

.-:-:-"'Mo_* -,iii j

Pro'f!ssionais habilitados par:a . to d o
iEZ>r. Mitluel '

os ra rnos de engenharld
Soabaid Admlntstração; construção e reforma .

de-
'_.

CLINICA GERAL
-

pagamentos" em prestações
.

Vias Urinarias .-'

�'Projétos e,rn geral
1ratamente mederno das
molestias do Pulmêo Escritorio central : Rua' 7 de Settúl1bro,' -41Consult.-R. joio Pinto, 13

P O r t o U" n;a �- o1 eleíone, 1595 a o
Ret. HotelOloria-Fone 1333
Comullas das 13 ás 16 hrs.

PaIRcio'dá'
1· Andar

Só
Consultorio Técnico de

Ca�ixa Economica

_'

,

n
\.. � :..�. '1.1:,1 L -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

'mLAMPIO DOS REIS VALE
LARGe 13 DE MAI(iI, 41
FLORIANOPOLIS

Sandalias de Tir.a__

e calçados' de todas as qualidades"
•

-

"

-,'. �.t :;.�:'l�!'.õs"'���

TAMANOOS, mexicanos para

Praia de Banho
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDiES.

BONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros.
Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFF\A,S.

A. LHEUREUX

EcorJornla
nOS Trabalhos do

- -�.

...-,
• ,.. '''. � I ,-;!. � .�'. . ',-

-ny:ape

-_ -.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



!Florianopolis

São todos canos modernos e conlortaveis dirigidos por
hsbeis volantes.

Entrega-se á domiçilio, lenha serrada. em !
metros. Bem sêca e de otima qualidade. I

• I
I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO I
• I
• I
.................a ··....._

V. Exeia. preeisIJ de uma limousine?

,
, Disque o n. �@ D2C" 40 de seu t�lefone e

!'� terá não só par , :. ue:. p�,SSr-'(:�'. c,· jn t:JlnOtl' oer a
i viagens.

o CAF E'

VIACÃO ATHERINO

DIARIAMENTE DE FLORIANüPOLIS A BLVME
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA'
ÇÕES NO nscarronto DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

L
___________•..-..-..::::-..... -" .. .n-i........��..... _

Clube de
..
Sorteios eDl ercadorias

.� .. de Mar.ço.
, .

4 de Ms!""ço
J '.'

6:600$000
•

Banhos quentes e frios a qualquer hora

Tudo porl$OOO

Fantastlco
, I

....$- li

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios'e Telegrafos

,[

M�itos outros premias menores

Formldavel, ••Laguna CatarinaSanta

. I
.

RC;RAi'iTi�NOf;5 DEA0CJi;A'i;· ter KÊf:CA1,�RINÂ.. , " .' ..

Ia u zin· s Matriz
80S.eH

FLORIANOPOllS
\

.

_. te .lIarilflt .
•••Ih•••a ..un•• Filiais: em;

-- ..... - II.... e6>_ e ••• 1•• e••• __1tIm....
..... �II. afi. "O·�.OIllllO lI.t4911"I. (e,1 )

ImIMO.,.. dIlPIli..., ...

A

BlumenlJu;, CI�u�eiro .do�"Sul,
Join"ile, L.g.s, Laguna, Sã. j

Francisco da Sul

�

\
;

".l'id..... t _ .....
•De•• 11.- .

.....

MOSTRUARIO . EM:

Tubarão·
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_A�G_A�·_Z�E�T_A��_'_�����������Flor�op��, 1�3-1938
E cefa de COlDe'r�l·o d� O..lhos para Caldas O d I

I'W

-IJ
t f Id d d D·s..

'

,. "....... '

., de IlUperatriz n U aço�s perma- una"
. ac� a e· e 1-

Santa, Catal;.'ioa Todo!!! os .domíngoa haverá oni- nentes Comerciai relto de Santabus nara Caldas de Imperatriz,
partindo do Largo da Alfandega Fazelll-se á Av. H I F id á J C t

·

ás 8,80 horas, regressando ás 15
erc -,

- l)ra� requeri _OS �n, a arlnahoras. lio Luz' N. 174. I ta Comercial os segulntes dis-
Ida e volta - 5$000 N. 72 Sv. 41 tratos:

�ti\"ls cad�iras • pois que, silo Tprerrogativas concedidas em lei.
_ �� � �QE'� � 1 De Ioão Capanerna e Ma- FLOBIANOPOLIS

�; que fazem a chamada na I V� sr. redator, que é motivo de

------�--�-()---I-f .1:-�--- rio Brazebense, sacio da'
spetiva ficha, não podendo, e$-, satisfação

nossa e dos alunos.
o.

'

�, �
, Firma joão Capanema &: Cia.: «A Facul�ade Je Direito de

er ra�urada nem emendada, --Como tranecorreu o ano de '

L 1St C t f d d emS U

D d d D Ad
.. .

d S .

P bli ce aguna reso vem de i ao a a Mina, un d e

abendo ',Secretaria" colher os 1938 para a Escola� e or em o epartamento mlRlstratlvo o ervlço u ICO
- , " ,

P di
fazemol publico para conheci.:nento da intelesíados que oportunamelilte; comum acordo, dissolver.: 1932, e reconhecida pelo Co-

sdos, mensalEme�te, e ,!err'ete� a I - - ara que possa o sr: izer com aviso de 48 horas pelo menos de antecedencia, serao- realisadas . a mesma pela maneira se _/
vêrno Fdera I, nos termos do

i�ú'ão do nsmo L omercial, p�la.s ..c�lunas dei) seu b�llha.nte �esta Capital, as provas de classificação, est"beleéidu no Item-7-das I guinte: I decreto, n' 509, de 22 de ju-
r 'inirrroedio do Fiscal. D�, diario, jornal que honra a 1m-I' Instruções aprovadas pelo Sr. Presidente da Republica, em 8 de Agos- I

A) O soclo Mario B .
: nho de 1938, scha- se suntuc-

. ,\�a que ao finalizar o ano' prensa, catarinense, vou lhe dar ] to .d� 1?38, para apr.o�e!tamentn, ?t�tro de c��" Qua�r� e r.espetivo b t· _ d( _.radze 'sam�nte instal.ida no seu novo,.

d d d S
., I d d f t

. l MJnlsteno, na classe Inicial da carreua de OfIcial Administrativo dos rense re Ira se a sacie a-I, '
. ,tivo, os a os a ecretana, a guns a os re eren es 80 ano; . . . ..' d b d· predio com capacidade para

id I I, dos f _ d 1938 � e8cnt�rarlGS efetivos que se encontram nos condições prevrstas no Deáe- .e, rece en O a írnportan-.' ,

ão colhi os � ca cu a 0_, a '. e '. .. ,lo-Lei n. 145, de 29 de Dezembro de 1937. - era de 8 contos, de seu ca- 500 alunos, num so turno.

ndo em
.

segUida a rem�ssa a - A matrlCul� g�ral. fo! de I. .

De acor�o com as relações organi�lldas pelai Comissõel de EH- pital e lucros, . I Dispõe de um gabinete me'

rada Divuão para o controle da 18 J alunos ass�1O distribuidos: cle!lCl8, posteriormente re�l.st�8, e as dec.uões daquele Departamento em, D) O ativo e passivo da' dico legal, dos mais bem mon=

esme- curso de admição 36 altl, pe�lç.ões qu� Ih,e. foram �lrIg,da., estão. mscntos para as proVII os se-, F· t· t f lados no BraSIl.
b . deuti 1· gumtes escnturãncs servindo nesta C .. r Ital :- Irma ora ex In a, Ica a �

-

Que nos ,Iiz se re o inte- nos: c�rs,o �op'e .eut�co- . ano: ..'

cargo do sacio João Capa-I Do se� corpo doc�!lte fazem
sse do governó para' com a 31. 2 ano. �O, 3 ano. 3 J , Santa. Catarina (Florianópolis) nema, que continuará sob parte ermnentes rnagistrr dos e

SCOltl? curso. de perito-contador - J. MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS a sua 'firma individual. I rl?taveis-advogados' do (ôro 10-
-O preclaro Interventor Ne- a�o: 2� elunos; 2' ano: 12 e

QUADRO XXII I
-- De Adolfo Werb .r ju- cal.

, .,..
li Rafllos, não tem . poupado 3, ano. 8. Admar Gonzaga. nlor e Alfredo Panneitz 80-) Slfu'lda na formosa capital-
forço� quanto a Instrução em Foram ministradas nos divervcs Antônio Joaquim Jacinto. I cios da firma Adolfo 'We- de Estado, em Florinnopoli�,
nta Catarina. Tudo teva feito cursos, 3.784 311135, com � OU· Ant6nio de' Medeiros Barbesa. bcr &: Cia de São Bento ela derece ao estudante condi-

I· d
'. I 40' d Arnaldo' Dutrll. : ,

"

d·d I d PPró o seu prÚlfre�so. satu- fação oe mmutos ca a uma,
C I D resolvenl, de comum acor .. ÇÔtS e v, a previ egia as. cr-

b I 'd I I I
. ar ota von reyfns, FIzendQ 8S neceí!idedes re,lli� r10 �st;; P U,I o pe a egi:s ação Vi- Carmen Barbola. do. dissolver a mesma pela qu<!' ori8nopolis fo, sem duvida.

Sino, gr-:o·e. , Carmen Maia de Oliveira. maneira seguinte:" O sado 1\ cidade ideal para os ,eslu LI,-
A Escola dr CcrnelcÍ), t;-;odo Foram aprovados, por médi&, Célia de Oliveira Veiga. Alfredo Panneitz retira-se da tes, A dr.çur!l do seu clima, 05

vista a Lei das; acumulações em todas as disciplinas. 127 Criet6vao Nunes Pires. socieda de .

recebendo a im- ct:naríos deslumbrantes das �U8S

tava ua emmencia de -cerrar alunos, achando se msis 17 alu·, a::e�:d� Caminha, .. ô; portancia 'de 22:S0ú.,bOOO dr praias e das suas montanbé::; 03

,s portas, abandonando -detsa !lOS, aguarde.ndo os exames de Iolanda Gentil Coata. seu capitál e lucros; O soda. recurs�s _liloderno$ dt� que disrôe
rma, cêrca de 200, alunos. � 8�gunda época. CanJa-Sé em 37 Jc.ao da Mata BUlon. Adolfo Weber Junior a�,

oa so,uçao de todos, os pwbre-
as, o dr. Nerêu �amos que se ,! o numero de reprov8dos. Joel Vieira de Sousa. sume O ativo e

>

passivo da mas .de, ordem sO�lal; a· sua

m D'Jtl1biliz&ndo 110 governo i -Quanto ao serviço de se-, Jorge Miguel Malti. soCiedade extinta, continuan. hospItalidade, trad'<:lOnaJ; os ��us

I < d p ofudJ ela ,'cretaria estamos muito bem ser"! Jorge Tolentino de Sousa. d'O corn O mesmo ramo de centros de dlvecsôt5 e cuhura,· ae os seus lHOS e " li, -. '.' '. i Magdalena Torres. f I d d dviden�ia- e que, de ha mUlto, I vldos, pOIS o atual !ecretarlo, I Maria do Carmo Barbos8. negocio sob sua firma indi- aCI i a.e �s suas com.un�ca'ções
p CQhiagram como um dos i

acaba de introduzir um serviço i Maria da ConceiçãO Cc�ta e Sousa. vi dual. CCIO o mtenor e as demaIS 'Ca-
I \. res estadj5t�1i d� nova �era·l perfeito, rapido e de otimo

�on-I'
Maria Deltri. - De Pattio Fischer e pitais do PaÍ'; a sua vida f.IU�'�,

ll- hansftJrmou 'a em lostJ!uto: trole. Maria do Patrocinio Rodrigues. João I 'eters Junior, socios da lica e fElc.il ma:cam-Ihe, por cá- ..
d b I F d·

.

·d . E I Nelson de Almeida Coelho. d d dre, solucionao o com a .u -, oram mgl os a sco a; Otávio Marques Guimaraes.
/ Firma Paulo Fischer & Cia, to, o m;:)ls acm!U1 o 'e�tlno .

e�

enç�o determinada em lei, a! 332 requerimentos, dos qUllilll Osvaldo COIta. . de Blu!llenau, resolvem. d: centro uoiversitario.
luação aogustio�a por que es-l' 275 foram por mim despachados, I com'um aco(do, diss�lvcr a Ali, o estudante pode ter,'

.

d E I " .

'd F· MINISTERIO DA FAZENDA f d Iva pa,ear. ) a scola. I e os restllDt<õS, amgl os ao IS-, Inesma 'pela maneira �egtlin pi r I en renta{ a gran e ut�, na

Essa medida. sr. reàatof. não I cal e à DiYi�Eo do En�íno no: QUADRO vr te: A) O socio Paulo Fis' vida publi::à, a segurança abso-
odereis faur uma ideia, como! RIO de Janeiro. I Tycho Brahe Fernandes, cher retira-se da sociedéH.h.:>, !uta da curagem, p�la celleza

í recebida pelos corpos dlcen'. A frequencia dos I\1uo03, a-l QUÀD� O VIlJ. reç�bendo a importancia de .

das reservas morai3, clllturais e·

e docent". Todos GXLWS -' Itng.u ao elevado nume�o de! 12:588$400 de seu capiíal ::1..:. sa,íde, de qu� se vai pre,·.

176024' .' I Alcides Tolentino de Sousa. . J '

dam e ainda hoje exprt'ssam a

I
comparecimentos. cont'� I' Cicero C�ndido Cláudi0. ,; ,

e lucro-; vemooo, ncs ClflCO anos e seu

a eterna grht'dão HO ,·rande· 19.584 hdta3..._. Clemeotinõ Fau$to Barcl!Ls .de, B!it.>:�, �+ � . D) O sacio })ão Peter� C'lJrS) ?cadernico, IJuma das mais
ri�t8 e emenlo gove,rnll.,ie de -;-E 0, c?rpo docente, como 11 Mustaphá Ipé e Silva.

I '.. -,::-:
. ,-'��� -'-��� .,!"..,;.. :::.-� J�tOI"'-ass'u:me,o, atj�..o::e:.p.,.u�.,,� �jJl1ª;,:,p:-ros,pe,�_�:e ,_�acolhedoras'anta ratarma. esta crmtltuldo�. QUAD O XIl· , SIVOS da firma exttnta, con Cldi1<1ts do Brasll.», ."

"."",

F d d' Ant6nio Prata.--,Pr�tendem, é fato, r riar O
- azem parte o corpo 0- tinuando :om O mesmo ra-

'

JoãO Pedro Silveira de Sousa, '

I (O E I d durso Superior de, Adm'nistra- cente desta Escola, 'prdissionais mo de negcdo sob, a SU(l. :; (lei" ope ia o Ensino--Rio)
-

o e F !nanças� compet:ntes e com grande !iroci- As provas de classifica,ão ifrma individual. i II :11R I
.

. 3 - As provas de c1assilicaçáfl compreendeJlo:. I O R P .... D R O.

ea mente. tenclOi avam( ; cria mo no cosmo.
) d

.

f f
.

I'
'

d t •

I C b'l·d
- De Arthur Hael teI t' .,&j,

a re açlo e 10 ormaçllo o irl .3 VI�td li .f"gIS ação ( oola I I ",- ...., íl
O f'He ano, o que não fc; pu,,- Comr õC'le d� onze lentes ca- de e Direito Admini6bativ ); Edgar Haertel, socios da ! � A T ii' L P-'l O
ivel. p' 1�. confurrne expl ôssa 81

kdraticd e um profeS5.or contra· b) julgllmento de títulos, COD pn'enr:lidcs como tais appJ)as CI re- .Firma A. Haertel &: Irmàfl, Ream;miu a Wd clinica
eg;�laçi\o vrgedf.e. ',ó p >deríio ttido! assIm ,d'stribuídos: Orlando lativoi II concursos realilad�s par!' II p,.di�sllo burocratica e em ifa praça de Getulio Varga�,! medico cirurgica das molei-
ngres�ar' nt!�se curs!, os p' ,tMdo- BraSil, EpldlO Barbosa, V,lmar que,tenha sido habilitado ° é, n- urrent('. (!,unicipio de Hamonia, re- tias- da Cabeça e Pe�coço

.

O· V' L· M I F
.. , 4 - Elsas provas versarlo solre-,: E

.

I'es de títulos de oento-contad r la I, 1tor Ima, anoe .

el)O, 1.0.Funcionário.: direitoI e véntagem; _',
solvem, de comam acoi'do, spé�la 151a em

u de atuario. Or� com, apenu Fernando Machado Vieira, Rita 2.0 Funcionários: devere. e respcnsabllidade-s; dissolver a mesma pela ma- Olhos, Nariz, Gargan-
O alunos no primeiro ano' se' Avila Malhdros, Flàvio Ferrari, 3.° Lei n. 284, de 28 de Outubro de' 1936; neira seguinte: A) O sacio I

'ta e Ouvidos'
'� reduzido e assim, resolveu-se Jorge José de Souza, Eduardo 4.0 Decreto-Lei r. 204, de 75 de Japeiro de 1938;

. Edgar Haert�1 retira-se da i, Consultoria: Rua Trajano 18
no proximo anQ, quando, Demingos da Silva, Silvia Car- 5.° Decretos na. 2290, de 28 de -Jap.tiro de 1938 e 3.4(')9, de sociedade recebendo a im- DIARIAMENTE

.

d C h Ih 6 de Dezembro de 1938; .

d 4 I das 1 O ás 12 e das 1 6 á:;remos diplomado ao todo, 32, nelro 8 UI) a e e que e
6.0 Decreto.Lei n. 240, de 4 de Feverpiro Je 1938; portancla e 23: 10$700 de

Junos, e será garanrida uma I cQnc�de ,a presente eDtrevista. 7.0 Decretor.-Leis RS. 426 e 475, de, 12 de Maio e 8 de Junho seu capftal e lucros; D) O I 18 horas
atri.:ula de 25 alunos, no 'mi- Todos os professores verdadeiros de 1938;

.

lo
•

socio Arthur Ha�rtel assu-I " iiiiiiii
imo. Par. isso, o '. &ecre�afio, I ahnegados tudo tem feito pelo be!" 8.° Decre!o-Lel n. 57�, .d� �O de JU�1l0 de 1938;

..

I
me (I ativo e passivo da r N· 3� P.

rof, Flávio Ferrui,' ). i
.

elaborou 'I nome da Escola. de . ComercIO 9.° Orgamzaçao .do Mlnlsten.o. a que pe�tence o (unclonáll�; , mesma firma sob o seu no L I ",&
f",

'

S C N é f 10. Noçõel gerais d� c?ntabllJdade r unhcl>: orçamento, receita pu- .

d';d ',. � 'o uz e ,e�r§1c 18Oi plano, que se acha. em meu I de
anta atarma. ão . a-

blica e despesa publica. _
me ln IV, ua.

oder, e que,' oportU'larnente, i vor declarar, que, cemo os de- 5 - O candidalo poderâ levar, para ccosulta, a legislaçao

iOdicada.,P d
.

, am Urub ic í '

e'arei á preseot"a da Congrega-! mais professores eles honram o O em rece-:s -

• o iulgamento _,''áa, e publicarei, pois é um magir.terio catlrmense. bb Ih I N E 6 O· I t d bdá· t 't'
. er seus I A Prefeitura Municipaí de São,ra 8 .0, qu� dl.z. bem da com- o c�rrent� an? a nosEO 5- - JU gamen o as provas o e ecer o segum e cu erlo:

etencla e ttroClOlO do sr. Secre-; cola fOI ennquecrda com um a) redaçao e informaçlo oficiaí em proceslo: ... re'd ;t.. e. J «ql.irn fez publicar edital ciell-'
.

I f B· csrreçlo de linguagem. 15 pontos; ." .. ._,,... ,I.hc.:óndo que até à, 10 horas doano, E' um trabalho perfeik. novo va or o pro eucr (if[�UOS cla!eza de informaçlO 15 pontos; I I. ,

: dia 15 do mê:; rle março 'do cor-m meiado do correute ano, ire-
. FIiho, elemento de grande e Justa leglllaçao adequada . 15 pontos;- ,·Estllo senao Cientificados que I 'r t

- b'dI'08 providenciar, jU1lto a Divi.! projeção no rnagisterio barriga- perfeiçao do trabalho • • •
.

. . 15 ponto!;, poderãO ir Iet'eber seus créditcs,! ��,_ed a;o, serao rece I as

n{que
a

ale do Ensino Comercial a fia-I verd\!. b) títulol • • •

h· d' d·d d'·' •

50

PODto'''ll no dia 6 de março no Tesouro I e. 1,1 a

ed, Pflopostas para o, o�ne-
aliz. ã d

'

A d· ci rDa tem lido ótima 7 - Nlo haver' segunda c ama Il' J;>er e� o arelto a pro\'a e aodE'. ,,'
cImento e. uz e forç� elétrIca!!,

�ç o �Ise cuno. \S pI. d'" aproveitamento que.a mesma faculta o càndldato que faltar.
..

o stado, as s�gumtes
.

pes,;oes:
; destinadAS aos serviços rúblicos e'Que titulo receberão o� qUt sobre todos os ponto•. e vista.! 8 - O candidato, ao ler chamado para a prc.va, deverâ eXibir .1,1 '.J R b I 4.019$80
I

t· I ' "} d U b· fttrminarem esse curso� ludo longe a
.

entrevISta, d� qualquer dOI documentos s�guintes, �ue C! i�e�tifique: cart�jra de ideo- ':.'. cl'les. � eo. .0, ,

par ICU alES, na VI a
.

e ru 1(, .

I -O. que defendtreM tése re- I mo-la por termmada,. nllo sem tid'lde, caderneta de !elervllta, carteira P!ofll.Slon�1 oU eleitoral. Alvlon BatIstotl 265$OOO,AlblOo i
. herio 'd d Cê -I ouvir as ultimas palavras do sr. 1 9 _. Salvo motivo de ordem superior, de que naturalmente decor- Thomassen 144$000, Ad(llfoJa-
tias J 'd� grau Ce

r
•. e� ln

ID' t da Escola d. CfJ(1}{r�;o· rerá aviso aos interessados, os Escriturário. constantes do pre.ente edital chovicz 77$000, Amé.ico S. d'uu Icas e
.

Ome{ClaIS, e os,,; AJri:°r I de' Comercio de S"�n: lerlo. ,submetidos à. prov'_s nesta Capital, em que ficam, aqui, citados e Avil� 58$100, CarlóS' Hoep'. ��:caso cOfltrano, o. de bacha- SCO.8. onde aguardarlo a chamada., S A 3'470$000 C 'B . C- b' I
e \.em Cieocias Juridicas Comer- ta C�tanna contlDllal� �e� dcs- 10 _ Uma .v,ez concluidos �s trabalhos, dai provai, �e. acordo com

. . .

.
' �a. raso -:al n'l'iai.. falecunento a sua traJetona, pro- a relpectiva c1alllfIcaçlo, OI can:hdatul receberao um certtftcado, expe-I Arllcanguá 402$600, Dorvl!e O, i

A� O·· dE' C u nando pelo engrandecimento dido pela Divisa0 do Fu.��i�n'rio, do D
.

.t\ 5"P .., <J.u: os hab.il�tará .80 I Bastoll 20 I $600, Empresa �e,1I ,

�
I

maio ensino 0- Pd g
. comercial no Brasil \' aproveiramento

na classe IniCiai da carreira de OfiCiai Admlmatratlvo 420$000, Empresa l\.V. Glonaereta tem-se pronunciado qU&O- o ensmo
. f d

•

do Quadro � Ministério a que -cada um pertence. 105$000 Empresa Auto Viação jto á Escol8� , E, em asslm.o azen o, legue, 11 _ Quaisquer informaçõe..... poderao ser obtidas na Oelegacia C t· '5.847$500 E
. i

. T' f d t nt çoto do exmo I .' • •

R
. I d 9' 12 d· t

. a auneDse. , • mpresa:,-

em e com grande, satis a- e per o a one a II
• '! Fllcal e Diretoria eglona, as

.

8S • nos las u ell.
S I B E S A 1'082$' ZOO I

Çào Ih a· R b h d· sr. dr. Nerêu Ramos, digno In-I Florianopolis, 25 de Fever�lrode 1939. G··u.
raso sletr·d ·1·0·$000'J ',ie 190. ece emas· a la!!,

F d 'I iIn ermano ran es I '

. ose i\lm ofici� 'pa Diretor, em res· ter�entor I� erad,
a qued d .e� A COMISSÃO EXECUTIVA:- '}'

tlCarlo! Veloso 66$700, Manod'Posta á remessa do rela�orio, e ultima ana Ise .

eve ver a eira
. (" B. La�erda 1 :425$000, Rede di! i

elpre,sou-se\que a Escol& sátis. mente a sua exiitenda. José de Oliveira Campos-Delegado, Filcal. V· p , S C .

fI' ff I D· R' I C T 1 lação araQa- ta. atarina .....
·

lez. P ename.Q,te as exigell�ias da Paulo DaUe A la o..... Ireto� �gJQna . e egr. 3:668$700 e dr. Renato Bar-'gtla à d A maior Serraria de Lenha Mauricio Morelr� do Costa Llina--Coiltador Seccional.ç o vigente, continuan o a
00 Dolel8cia_Filcal bosa 300$000.gozar de �das 'as regalias e Fone 1.1

(;9ntinua-.,õo da Ia. p"_glna
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Florianopolis�1939
���-----�--�-�����-���C;�o�n�no��n�-�a�s��f�it��'a�s�.�do
Curso Catarinense de Madureza Far - West ...

MÔ,TRICULA

assinalar que «seu» Eudoxio
agiu com o maier sangue faia e

liberdade, não havendo quem in.
terviesse no sentido de .demevs
lo de tão violento gesto,

Pedro Barroso foi encontrado
quasi rtorto pelo secretário da
Prefeitura de Senador Pompéu,
dr. Leogildo Corrêa Pinho, que,
casualmente, passava por ali, em

inspeção fiscal.
Foram, então tomadas todls

as proviclenc:as, sendo removida
-8 vítima para aquela cidade.
onde _ ficou aos cuidados das

na Barroso e urna idéa sinistra lhe autoridades policiais.
varou o cerebio. O bodegueiro Pedro Barroso apresenta quei
não teve dúviJa: pegou o corpo maduras gravissirnas, nos joelhos,
do bebado ã meteu-o na panela. até a região peitoral. O dr. Jo
de magunza' com mocotós. A sé Borges de Sales prestou-lhes
vezilha partiu-se ao meio e Pe- os curativos necessarios, mas é
dro Ba rroso caiu sôbre o fogo de opinião que Pedro Barroso,
vivo, que felizmente, se apagou, se escapar da morte, não esca

se esvasiavam e os copos eram depois sob a Egua derramada parà da loucura, pOIS se mostra
levados á boca, com impeto, 20 recepiente, Ivras o infeliz fi· profundamente abalado das Ia
pelaLmaos calosas daqueles ho- cou estendido sôbre as brazas culdades mentais.

'

meus rudes. E{a o delírio. Pe- em recsaldo, depois de tomar o
"A GAZETA;-'----dto Barros'), um dos sertanejos banho liquido fervente. Convé'm

_

acha-se á
ali presentes, estava que nem ,!" '! Il.l�r",irWla_�� venda no Salao Progresso

f[o:ba�:i:,:!ca�ui:�o�tvdi[��;� I
�

alr, emquanto 05 companheiros Idavam gritos de mofa e garga-. De ordem do Departamento Administrativo do Serviço Publico,
lhadas gostosas. ,Tudo rodopia-l fazemos. publico, para conhecimento dOI interessados, que oportunamente,
va, numa confusão infernal, aos com avISO. de 48 horas pelo men�s. de antecedenci�, serão. realizadas
Ih d P d B nesta Capital, 85 provas de classificeção, estabelecidas no nem 9 daso os e e ro arresO.· d I Presid d R bli 8 d.

" mstruções "prova as pe o \;1. rest ente a epu lca em e agostoEmquanto .15550, a s�a mu- de 1938, para apr:_oveitamento, dentro de cada Quadro e respectivoIher se devertia e Eudoxio não Ministerio, na clesse inicial da carreira de Continuo dOI [uncionerioe
DaD�alD 8.. en_elos perdia tempo. efetivos da carreira de servente que se encontram em condições previs

tas no Decreto-Lei n. 145, de 29 de Dezerr brn de 1937.
Como DOS filmes de De acordo com 85 releções organizadas pelas Comiuões de Eli-

ciencia, posteriormente revidas, e as decisões daquele Departamento emBuek dooe. petições que lhe foram dirigidas, estão inscritce para as proval os 'se
guintee serventes servindo nesta Capital:

As coisas estavam assim"
quando o d�nó da bodega.. ven-

Estado de Santa Catarina (Florlanopolls)
do o estado de Pedro Barroso,

/

MINISTERIO DA FAZENDA
resolveu aproveitar a ocasião. Na- QUADRO VIlI

da melhor que enxotar o -bebado Leopoldo Francisco Meira,
intruso e bancar o hospitaleiro e

Renato Ri1l6.

delicado para com a sua «cara- QUADRO XII

metade». Lino José Fernãhdes.
P I 3 - A prova de danificação de Servente para Continuo, com.e o menos é o que parece, o preenrJerá:,

C h
•

N
II

I da--"'
..

--N
.. ---- ..----- ....--·--·

certo é ,que "seu" f.udoxio cha- a} exercicios de leitura e sobre as quatro operações;

ompan Ia
"
a'CIO�l,a' e aveg-a· -, m,'� camarada e lhe pede para b) julgamento de etestados tde capacidade para a função, zelo e

1_ se retirar, 'pois «estava se exce- urbanidade, passados pelos chefes -imediatos,
'

dendo, aquilo não conviuha, não 4 - A prova versará sobre:

ça-' ..\-' CO�.""te III ra lhe ficava bem». Foi o bastante. a) leitura silencioea de pequenos trechos de educação moral e

U ii; cívica (Bandeira Nacional Defesa da Patria-Patriotismo-Serviço Mi-Pedro Bàrroso se julgou ofendi- litar-Simbolos da Pateia-Qualidades do bom cidadão-Devere1 do.

MOVI-menta Marl·t"lmo"P"'rta Flar".·-.napolis do-, disse que aquilo era uma funcionarios) devendo os candidatos, ao responder questões objetivas,V
, «desfeita» pa(s êlej palavrr. va�,. fO,rmuladas co� o Ilssunto de cada tre�ho, demonstrar compreensão na

Se rv iços de Passage i ,..os e de Ca rgas rpalavra vem, «você vae. «não leitura e capac,da�e. de expressão escrlta;
________________

,

' -

d' h b) ('s exerClCIOS sobre as quatro operações não envolverão dadosvou» e... os OIS amena se I' d d .

f
.

F t' d
..

-

,

.. comp Ica 08 ou em gran e numero: são _questões mUlto lIcelS e que nl0

re eS e c,argue I ro II. agarraram, como nos filmes de exigem do candidato sinão o dominio elementar dali quatro operações-Buck Jones, eml')uanto os demais adição, subtração, multi'plicaçllo e divisão.

����������������������������������������Ifu�a� uma ro& em tru�, 5�O��ame�0� pro�pM�Cooti�o���eri � ���

lapreciando a lúta á luz de uma seguinte:
. ..

'

If'
.

N' a) exerClClOS de lellura e sobre as quatro operações-50 pont'-5.
I . o:uelfa .

proxlma. mguem �e b) atestados 50 _pontos.
.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiõiõõii_iiiiiiii�iiiãiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii lD�ro"netJa. O espetacu lo mereCia 6 A prova será re.l zada nesta Capital f"'1

,mais a curiosidade. Afastar, p'ra local, dia e hora fixados previamente, com antecedencia de, pelo me-

do que?
'

nOIl, 48 horas.
.

. '

I 7 - O ,candidato, ao ser chamado pará a prova, deverá eXIL.(
"

I
qualquer dos documentos seguintes, que o identifique: carteira de ide!]'

iM.guozá, 1ft O e o t Ô tidade, caderneta de reservista, carteira profissional ou eleitoral; neLi,1I
agua quente e eorpo, ocasião fará, tambem, entrega dos atestados de capacidade para a fun·
';:, d. bebado ção, zelo e urbanidade, passados pelos chefes imediatos.

8 - Não ha,erâ segunda chamada, perdendo o-direito á prova 6

ao aproveitamento, -que a mesma faculta, o candidato que faltar.
9 - De acordo com 8 respectiva classificação, os candidatos r��

ceberão um certificado, expedido pf'l� DiviSãO do Funcionario Publico.
deste Dep�rtamento,

-

que OI habilitará ao aproveitamento, na classe
inicial, da carreira de Continuo, do Quadro e Ministerio, a que pt:l'.
tencer.

.

10 - Quaisquer informações paderão ser obtidas na Delegada
Fiacàl e Diretoria Regional, das 9 ás 12, nos diaI uteil.

Florianopolis, 25 de Fevereiro de 1939.
A COMISSÃO EXECUTIVA:

seguinte rep .rtagem:
Os "�arr-t a ,R do Encantldo

têm fama. Não h", tas imedia
ções d,) lagerrejo, quem não

�osle das festinhas realizadas ali,
na bod ga de SfU" Eudoxio. T0-

Modernissimos d s os SÁbado', já se sabe: 10-
aviões JU 52 .

gc pela manhã, o dono da qui-
ligam com a tanda (! anda limpar oterreiro.remo-
máxima segu- ver a"latad,,',. mentar o"stock" de
rança e pontua cachaça f, à noite, infalivelmen-
lidade:l] te, .toda aq-iele trecho do ser-

• BRASIL
tão, no mUDlclp�O de Senad�r

URUGUAI Powpeu, se movimenta e se agl-
ARGENTINA

I
ta, rala o chininn maluco.

CHILE

I
Eu3oxio Corrêa Vieira. o

BULI�IA
.1
promoter de tais "farras", é cria

PERU I '

. dor e agricultor, mas prefere as

delicias de um RsambaR do que
cuidar de seus Of.gOCIOS,

A GAZETA

Acha-s : �:b:rt;l a matricula do curso de ma

dureza, que fuuciuna á rua [oão Pinto, n. 32, das
19 ás 21 h')r3�.

"'Os interessados serão atendidos na séde do
referido curso, diariamente, das 15 ás 21 horas.

15'-11N. 52

"

.·!!I_-}i!lKa!!llIl'. \" Europa

05 58mb•• d'D Encantado··Pela posse
da mulher 'do ébrio houve lóla feruz-·
O corpo do babado lançada na pap.é.

Ia de mUllguzá e a segui�
. assado nas brazas

_

fORT1\LEZA, 26 O ._ o CaLôcÍas e mulatas cairam
�Correio do Cearáll, publicou a dança, esquecidas de tudo.

CORREIO

PASSAGEIROS em 2 dias

Aleool e mulher

.Oe pares se arrastavam sôbre
o chão- batido. O alcool tomou

conta do ambiente. As garrafas

....,..,._.WJ.,." ..

Slildicato Candor Ltda
.

Agentes:,Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 -. Flotianopolis

Para o Norte

e Paquete lTAGIBA sairá a IOde
março .para:

Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para·' os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

o Paquete ITAPURA sairà a 3
corrente para:

'Era sábado e os moradores
das redondezas começaram a se

I dirigir pala o Encantado. Na
qucla noite havia "festaR e nin
guem queria perder, Homens e

n ulhere s, velhos e meninos, to
dos abandonaram suas casas' e
se largaram caminho a íóra, ru

mo á quitanda de "seu" Eudoxio.
A's 20 horas, 'a harmonia ti o

réco-réco deram inicio ao Rfrége".

AVI·s·O Recebe-5c cargas e encQmendas até a vespt!ra das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm 'Js, á v'ista do a·

testado de vacina. seiado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser
entregue, nos Armazens d-a Companhia, na vespera das sJidas ate as 16 horas,
para ser conduzida. Kratuitamente para bordJ em embarcações especiais.
ESeRITORIO-PRAÇA 1:; DE, NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

,

ARMAZENS-.CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA
Para mais informacões com o Agente _

J. SANTOS CARDOSO

Para () Suf

Tmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre Sabre a fogueira, numa trem

pe de pedra, fervia uma enorme

panela de mugull�a. E' costume,
no interior, comer milho cozido
com mocotó, depois de farras,
Isso constitúe até um rito indis
peosavel como complemento dos
«sambas· sertanejos. Pois . bem:
II .fogueira estava acesa e os

hjmeos brigando bem pertinho.
Após alguns minutos de lúta,
«seu» Eudox�o dominou Pedro

José de Oliveira Campo�-Delegado 'Fiscal.
Paulo Dalle Afflalo-Diretor Regional dOI Correios Telegraf,)1
Mauricio Moreira da Costa L1ma·- Contador Seccional.

Delegacia Fiscal .

V 1&'1 TEM
•

a A CAPITAL-_,/

o malor- stack de roupas para meninas a garãtas

Rua COllselheiro M-afra esquina da Trajano
A C A P I T.A L.

'_
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LAGUNA, 28-A «Cobrazil- I groines ns. 2 e 4 em' franco
-

vai ativar grand ;nv�nt� "�s tra-I avanç�mento, trou�e vantagens r
balhos na margem direita da+que vao sendo notadas rapida-] D '�l'1lco do IUMÂ ANTA PA.RPA, O Já. está elD Blutnenaubarra de Laguna, �o:n a rec:nte I mente, sendo certo que a me- i D�tHlI! ! MUSEU "FRITZ
chegada .dos materiais para ISSO, Ihoria das condições do serviço I Bra·s.-I MUELLER" Co�palll�hl"a que �e mlaS.Jnecessanos..

_

ura a iniciar-se tarão constatar I AS!!.JB aa t::I U�.Segundo informação prestada ainda mais sensivel proveito. I BLUMENAU, 28 - O Museu I t" H
--

.-pelo dr. Leonardo Petrelli, chefe

,-- ----,1 "Fritz M.ueler" está a.presen,tando/ ma a aDlon�ados serviços.daquela companhia I
, I CONCURSO PARA Ai.

nesta c,idade, foram aqui rec�bi-I Notas Ca., .t\UXILI"-RES progressívamente maior numero

dos, alem de outros maquina-li II
de atrat�vos para os que o visi-

I BLUMENAU 28 - Confor- Arios dois auindastes para 10' a t I" I· ..,

I
tam. Ainda agora acabou de re- d' h o

reportagem esteve, no edil,
15 t' I dO I I O IC€Q§ ! Avisa-se aos candidatos, mscn- ceher um belo exemplar de anta me era espera a, c egou a esta eio do Clubp, dos Atiradores oone a as e um compressor, I ....' i tos no concurso AUXILIA I ( ") • .' I cidade a Companhia do Exercito de se acha hospedada a Comp'cujas instalações na parte sul ii '1 R'DS parda datil f' -I t,apxr. que, certam.ente, constituí- v

... a
ü que a prova e atilogra la t o de atração que se destina ao município de nbia onde foi recebida comda barra deverão ser ultimadas

----
----

II ,_, 'f it Sêd 1 A
A • I f,a mais um mo IV

H· d f"
• .] ., ...

b id d T b h
sera (-'1 a na ce e (a gencia I aquela casa. amoma on e Icara acantonada. maior cordialidade pelo sr. Cacom

I rev� a e. a� em c

t
egou A's 15 horas ha verâ fP!i'ião da Local, á rua Trajano, n. 2, com I Emanuel Moraes seu comandan,umla . �ndc a para draf.n�por. eS'd I'Liga

Feminina de Ação C ; ólica, inicio ás 9 hora" do dia 5 do ===========;;:--, "R t t
te.

meia os com e iciencia e P I" A
. . , t ([ OMTN(�O)

.

S e" �ur�n e O di ti t '1·.

t I
- .

d
no a aCI:) rquicpiscopal. ,\ s 16 corren e }:, 1 :J • DESPERTE A BILl '

;, LI U IS m o rmlítar, que já é fi.lOS ada.ço�ts, ?;s serviços a mar- horas, nu mesmo Pac.. reune-se As nrovns de Português e Es- I ! gura �Ei8tante conhecida em no'gem irei a ja começam a pro- J tud C ,.
>

'F ..

l
.

r' e- f' d· 11 DO SEU FI�ADO Pero la" I d d
I'

duzi lt d I I a uven uue atólíca emmma. enogrnua serao eitas no la
\:Ii

so meio e on e goza e UllJplm��r resu a o?, comofo ad�drgda-I Ambas as reuniões serão presidi. (SAB \DO), á tarde; e no dia 12 simpatias e amizades pelo s
d

o e f �alor pru U!! I � e i das por Sua Excelência Reveren do mês corrente (DOMINGO), de Sel'll Calcimelanos-E Saltará daCama,
,

carater lhano e amavel, dedica'�na_.__�o�uça�s I díssimu, o Senhor Arcebispo Me- manhã e de tarde, se realizarão Disposto Para Tudo Está sendo instalado no pi é- patrioticamente em pról do r

I I' tropolitano. :-I" demais provas de Arimética e Seu fígado deve derramar, diariamente, dio onde funcionou o Restau- erguimento da conseiencia nacj•.

H O M f N S D I .. , C
' nocstomngo,wnlitrodebilis, Seabilisnão t C ti h' 15 d I b ilei I

'"

O . 1� � ] 9 h,or!ls; .na Catedral PI�) (_lIlLabJicla�e, em l?cal que será corre livremente, os alimentos não são ran e asca In a
.. ,a praça e �a �aSI eira, pu estrou com OI

vrsorra, tem llJICIO o mês de Sã. oportunameüte desiznado neste digeridos e apodrecem. O. gazes incham o novembro, um ótimo restauran- j(.)rDllh,stas com a melhor aten',I
,,-

� estomago. Sobrevem a prisão de ventre.

P A S S A D O
" I, José, com devoção e ilenção. jOfl!al..,. Você sente se abatido e como que envenena- te e um magnifico e elegante ção e I cordia i lade,

F' do. Tudo é amargo e a vida é um martyeio, I h
'

denorni C -

I loriunópolís, I: de março de Uma simples evacuação não tocará a I sa
ão para c a, que se enorru- ompoe se a oiicialidade irá.

1939 causa. Nada ha como as famosas PiUulas 'P I C h" I d CAeão Católica
.

,

. CARTERS para o Figado, para uma acção

I
nara « ero a». ompan 18 a em e seu ln

certa, Fazem correr 1ivremente esse litro O novo estabelecimento co- dos seguintes oficiaes; t: Tts,de bilis, e você sente-se disposto para tudo. ,

d
.

d d C SA Ação Católica, inseparável Pelo BANCO DO BRASIL _ Não causam damno; são suaves e contudo rnercial, que e e propne a e no .osta obrinho; medico �da vi-la católica. "pois qUJ não FLORIANOPOLIS. ii�e::��:.mIOP��aP":"a �':ll':x": 31R�ER"S I
do sr. Armando Silva, será sem Augusto Ribas, 2· Tle.

T.Ori6pode haver vida sem lição e a; I para o Fígado. Não acceite imitações. dúvida o ponto de reunião da Souza Lima, 2' Tte. .fRima- , -.

I Preço 3$000. .

d d B b
.

açao .e a expressao maIS. n,�tllral JOÃO LEAL DE MEIRELES �������������
nossa socle a e. ar osa e usprrantes a ()fIcia�8

e mars espontanea da VIda , na�1

JUNIOR-Gerente. I ,:= ._�--- RodBgazio R. Silveira e Antoniofrase do inesquecivel Pio xr, é a
I

. .

-

• Carlos Nascimento Jr.

D A·· T .. Ou.vidos, narIZ,participação do laÍcato no aposto, JOSE' PEDRO GIL - CQ,htador r. rmlnlO· aval es _

d_a.-JJ1au.ta
A Companhia efetiva compõe,Iodo hierárquico da Igreja.03 fin::! N. 88

_, 4v-I � B se de 120 homens e é a 6a. Cia,
-

da Ação Católica s30 a 'instanra- ! -. CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson de 2' Batalhão do 13 R. I. com
çã� do rei(J�do efetivo ?e Jesus ,'Telegramas" Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sQb-Tel, 1456 séde em Ponla Grossa e' pl'rten.Cnsto na VIda e na SOCIedade Os cente á 5a. Divisão de Infanta,meios são a defeza dos princípios tl!ld

'

fHWEIDSON
na.

religiosos e morais e o <Je�envol· re I OS ,. Ora. JOS�PHINA S __ ·. 'j Deverá seguir dentro de pou.
vi�ento .

de uma sã 6 ben'éfica, Na e3taçâo desta capital estãú Sen!uu.as
cos dias para Hamonia únde 8.

açao soc.la.1. N • � _ I retidos. telegramas para: Especialista em doeneas de cantonará em o predio que pe.
A, ?efml�ao lapIdar �e Aç�o I David Cunha,Genesio Gouveia, e crean�as) tenceu ao estabelecimento escol

Catohca fOI dada pelo I apa PIO I Melo Saraiva Irmãos e Mauricio que fvi fechado por 'determill3çáOXI, justar,nent�, cogno�i�ado "O I Tavora.
' �O,NSULTORIO do governo e que' foi adutadoPapa da Açao Catollca", na

I I �ar�� fim a qU'fl se de"tina.
alocução que -dirigiu ás Associa Rua. Felipe Sehmidt, 39ções Católicas de Boma. em 191 B.·usque tambelD
de abril de 1931. Em varIas car- HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás' S horas tem as §uas tri;,gemiostas e na Enddicl "E Supremi
ApostolatmJ Cathedra" e outros
documentos por.tifíGios, A Santa
Sé firmou 5S b::tse[' e demarcou
diretivos ao movimf'nto que está
cpnquistando o ml!n n.

Em a sua seção costu
meira, com o titulo acima,
publicou «Dia e Noite»;
em sua edição de 25 do
pretérito mês de fevereiro,
a seguinte crônica:

Martinho Ca!iüdo

Terra Catarinense, se

pultura de meus país e

berço de meus' filhoE, ter
rá altiva, desassombrada,
grande-servindo de admi
raçãc ás suas co-irmãs;
esta terra, que já foi na

poetica frase de alguem
chamada - o paraiso do
Brasil; esta terra que se

impõe á simpatía e ao res

peito" não só·- pela sua

fôrça, mas pelo caráter
hospitaleiro e franco de
seus filhos, esta terra não
têm dado glorias sómente
nas armas, nas lêtras, nas
artes e nas ciencias, con

quistando assim distinto
I_ugar de honra entre os
outros Estados que for
mam este colosso que é a
nossa grande Patria.
Uma gloria têm, superior

a todas as glorias: essa

I gloria é Martinho CalIado.

I
Homem, que foi na vida
um exemplo de trabalho,

! de coragem, de resignação
I e civismo; d'esse homem,

,II que se fez pelo seu pro
prio esforço e que conse-

I guiu, pelo seu caráter e

pelo� seus elevados senti
I mentos, constituir-se uma

força no jormilismo de
nossa terra.
Esposo dedicado, pai

amantissimo, amigo sem

pre leal, cidadão operoso,
ilustrado e honrado, du
rante a vida encontrou lou
vores pelo seu correto pro-'
cedimento.
Como jornalista, sacrifi

cava os seus proprios in
teresses á grande causa da
sociedade e da humanida
de-ao progresso da terra
catarinense, que lhe foi
berço, ao amparo dos que
sofriam.
Principiou como modes

to tipografo e chegou a
firmar uma brilhante repu
taçÃo de jornalista crite
rioso, preparado e hones
to, que soube honrar a sua
terra e honrar a imprensa.
Deixo sôbre o seu tumulo
está singela expressão do
meu muito respeito pela

I' sua memoria.
I

1 A_I_Dl._o_r_é__j

GA T
FLORIANOPOLIS, Quarta ...Feira I de Mort:o de 1939

BRUSQU8, 28 - A impren,

I,· sa do Bl'asil anda preocupadjs�i.
ma ,com os partos duploJ. tripicJs! e quadruplos e como não podia

� deixar de 81:'r, Brusque apresenta
itambeoo, o seu caso que tlioto
I chama a atenção do público,

A V �' � O I E' quefestt'jam coma mais perfei·
• .

_

.1& l:I ta �a�íde, o �rirnejrll aniversario na·

I N:ngt!cm ha que POSõff quebrar a I
tahclO as .Imdas e I'.obustas ga:o·Afim dI} tomar posse do car- "GoDbinação Feliz". Sempre uni. Avisamos os nossos clíentes e amigos que re iniciamos com to, ta.s Jo.sefma,. Mana e Eliho8'

go de prefeito do municipio de dos caminbam

.03 imprescind. iv�i1:l tia a ,regularidacte 09 cursos de córte e bordado, sob a .direção de

I �Iscontl, naSCidas no

�.
no passa:lo"

l1aguaruna, para que foi recente- l�ompanheiros da Mulher. Brasilei-I professora diplomada recentemente chegada a esta Capital. ,filhas d� casal,. Jose. VIsconti e

,mente nomeado pelo Interventor ra:-PO' DE ARnoz, BATON Avisamos ainda que, dentro de poucos dias trumferiremos a Joana FIscher VIscontI.

I dr. Nerêu Ramos, encontra-se E ROUGE "Adoração" nossa casa para a rua Felipe Schm�dt (E-:lifido E.ro:1haU3�r) onde i Dr. Pedro de Moura FerroI nesta capital o conceituado ci- ---:- estaremos aporelhfl'los para pl'OpOrCIOD:il' a melhor cJlllodtdade ás
"

.

,I dadão sr. Luís Schmitz, acatado Negocl·o' de Ocasl·a""o nossas alunas, viste dispormos de amplo e confortavel sala em edi- Ad_vogaJocomerdante. _ Cicio recente:nen!e constru�do. p,.ua TraJ1t10 1. (sob.)Tendo-nos dado o prazer de N' 90 3v-I
Comando da 3a. Reniã)sua vi�ita, ma?teve. comnôsco o, Vende se uma bôa casa r_!loen. ,

sr. LUIS Schmlt� animada pale�- temente construida, tendo bôa Q.

AV I O
Militar

tr.a! em que sél'lte,�t?u. as pOSS1: gua, pri,vana, uma outra CRia

blltd,a�es do mumclplO que vai nova para despejos, e com terre- . RIO, 28 - Assegura-se q\.\ :�

ad�I�lst,rar e os resultados que no pl'Oprio para outra constru-' o general Leite de Carvalho S�·,advlrao para o. seu futuro. de ção.
"

ra' nomeado comãndante da 3a.

��otrabalhQ, aÍlvo e bt.m onen- Vêr e tratar �om o �nr. José O abaixo assinado, avisa ,a todos que se acham em débito Região Militar, em substituiçãO'
D· "d d'.' t t _

Cardo,So, er;n Joao Pessoa, perto vencido para com sua firma, a' fineza de liquida-lo até 31 de Mar- ao general José Joaquim de An�
e ren a lumu a preseI! e do Balneano' 'd drade, que se encontra presen�ml:nte,espera (; 'Ir. Luís Schmitz, ., ,

ço o �orrente ano.
_ .

'd
.

advogado temente nesta capital.segundo nos d'cclarou, com o i . . .; Fmdo es�e pruzo, serao a.s d:�l as
. en��eg?eB a um

, ° general José Joaquim d�
seu trabalho c esforço e com o Ulceras vancosas - Fendas : para a respeatl,:_a cobrança a�lllgaHl 6U JudiCiarIa. ,

, Andrade, terminadas as férias
patr_?c_inio prestigioso do dr. i atonicas - NFi9tulas �rônicas • Fpohs., 23 Ft'ver�lfo, 193? , I em cujo gozo se encontra, tera'Nereu Ramos, melhorar em -Inflamaçoes crônICas em I-

Ire S. Uhssea
. N 84 5v.-5 outra importante comissão.custo prazo a situação econo-. eenhoras, etc. pão curadas __o ---------__�

-=- _

mica e financeira' da 'comuna I com (l INFRAZON TERA- I
que acaba de ser-lhe entregue. I

PIA, (Raios Ultra Violeta :
Da, palestra ficou-nos a con- frios, de onda ult.ra-curta,

Ivição de ser o novo prefeito de " e para aplicação local.)
,

Jagua�una, um ho�em com a I Procurem o consultoria do
capaCidade necessana, para o'
exercicio de uma administração '" �r. \ureli080tolo
honesta; prospera e fecunda. : Rua Felipe Schmidt, 18. IOrato� ,somos pela gentileza :da' visita.

, teo � �

t.,Casa
Prefeito Luis
, -Schmitz

MOBILIAREMOS SEU LAR

COnl conforto e' e�egancia

e a Longo Prazo
.._ ,

OEL.AR"
Pouco DinheiroD J".., dA· Olhos, Ouvidos,,r. oao e raUJO-"Nariz, Garganta

"AEspecialista do Centro de Saude Aflsistente do prof. Sanson
Consultas diarias das 4 á9 6 112-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447

o s �bão '", .����tE�;;·, ;,_;�

"V.tllrgeDl' E' ·S·'pe".'al.-da·d'e·9,ijL��il,..., "l J01NIt!,lp (
� r

_------- -----�
.

"" ·�,.r��·��.-
Cia.· - Joinville MAR�A REGISTRADA '1'<J!!714/;�·e

... ·'UlQjltrecomenda.-se ,tanto para roupa fina como para roupa comum

..,'

de WETZEL &

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


