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Admissão delpr,i��ssores'A LEI DO SALARIO
����,l�üZV'!�w". MIN IMOEmbora tenha conhecimentos teóricos de português e' redija �om corfeção não poderá- ser ad
mitido como professor interino das escolas isoladas. quem nao se .,txpressar em vernàculo

com expontaneidade ou cuja prosódia denuncie acento extranho ao genio da lingua
• ,-Ir

Prosseguindo na sua obra mes não tiverem incorrido em de um mês por médico do D� Educação organizará, constarão
eminentemente patriotica, no sen- caducidade; partamento de Saúde Públicà, de provas escritas de português
tido da nacionalização do ensí- e) os que se habilitarem con- que nessa qualidade o ateste.. i e arimetica, consideradas eli-
110 vêm o sr. dr. Nerêu Ramos, forme este decreto-lei. Parágrafo único-Assim o re- minatorios, e de provas orais
na' pasta do Interior e Justiça, Art. 3° .

...,...Todos os anos, de querimento como os demais do- � de, leitura, geografia, historia do
de assinar o seguinte irnportan- quinze a vinte e cinco de [anel- cumentos deverão estar devid� Brasil e n'óções de ciências fi
te decreto-lei: ro, é aberta, no Departamento mente selados, e' êsses últimos sicas e naturais, de eõucação
Art. l°.-As escolas isoladas de Educação, a inscrição aos ter as firmas dos que os subs"J civica e de higiene.

que não forem providas por exames de habilitação, para pro- creverem reconhecida; por tabe-t Parágrafo único-Embora te
concurso, na época legal, pode- fessor interino em escola ísc- lião. I nha conhecimentos teérlcos de
rão sê-lo interinamente pelos lada. Art. 5°,-Os requerimentos po-

. português e redija com correção,
professores leigos a que se re- Art. 4°.-0 requerimento de derão ser dirigidos ao Departa- não poderá ser aprovado nos

fere o artigo seguinte. inscrição deve ser do próprio mento de Educação, por inter-: exames nem admitido como pro-
Art. 2°.-Poderão ser proíes- punho do candidato e instruido medio dos inspetores escolares -íessor, o candidato que se não Isares interinos nas escolas iso- com os seguintes documentos: ou auxiliares de inspeção, des:;.: expressar em vernáculo com ex-

I
ladas; a)-prova de ser brasileiro de que a estes entregues dentro pontaneidade, ou cuja prosódia'
a) os diplomados pelas anti- nato, maior de 18 e menor de do tempo referido no art. 3°. ,i denuncie acento. estranho ao ge-.

gas Escolas ,N.ormais secundã-j-íõ anos;
A

Art. 6°-0 Superintendente 'd?A nio da .lingua.
'

rias ou pnrnanas:
. b) atestado de boa conduta, Departamento de Educação, den1' Art. 8°.-0s candidatos terão,

b) os ginasianos: passando pela autoridade poli- tro em cinco dias, após o ter- no máximo, noventa minutos,
c) os que concluirem Curso cial do seu domicilio; mino da inscrição, despachará

I

para cada prova escrita.
Complementar de Grupo Esco- c)-atestado de vacinação an- os requerimentos e marcará o r Art. 9'.-Os candidatos apro-
lar; ti-variólíca, não anterior a um I dia, local e hora em que se rea- i vades nas provas escritas serão,
d) os que, até a presente da- ano; l Iizarão os exames, cujas banca; no mesmo dia ou no imediato,

ta, se habilitaram nos termos do

I
d) atestado de capacidade f1-' n rmearã. I chamados ás provas orais. I

decreto nr. 1300, de 14 de no- sica e mental, para o exercicio I Art. 7°-.os exames, pelo pro-j , ivembro de 1919, e cujos exa- do magistério passado ha menos grama que o Departamento de: (Continua no proxímo r,umero) I

RIO, 1 - Continuam ativa- Comissão encarregada do assun
mente os trabalhos para a fixa-! to na próxima semana .

ção do sala rio mínimo nas di-I Adeanta-se que até março se
versas regiões do país, -já estan-] rão entregues os elementos ne
do concluida a coleta de fichas: I nessarios á comissão de São
° Departamento de Estatitisca I Paulo, seguindo-se Minas e Es
prosegue na apuração dos dados tado do Rio, esperando-se que
colhidos no inquerito, tendo já I essa tarefa esteja terminada até
concluido a extração desses ele-I maio do corrente ano.

mentos no tocante ao Distrito

I'
.De posse desses elementos as

federal, devendo entrega-lo á comissões, dentro dos prazos

I estabelecidos pela lei, fixarão os

ftr Altam-Iro s.alarios ?2inimos par.a as r�spf!-II • tivas regioes, os quais serao a-

G•
- provados por decreto. ° salario

uunaraes minimo variará de acôrdo com

aíl, condições de vida local, seu-
cio o mais elevado no Rio e S.
Paulo.

I
Acredita-se que o salario mi

nimo será fixado em todo o

',Brasil,
atráves de mais de meio

milhão de tipos de remuneração
mensal, não atingindo a ....

)400$000.
Espera-se que antes do fim

do ano de 1939 a lei do sa Iario
minimo 'comece a vigorar em
todo o territorio nacional.

A
Criadasmais
7 escotas

A
Diretor-Proprietario JAIRO �ALL .."DO

ANO VI Florianopolls, Quinta-Feira, 2 de Março de 1939
t
,

RIO, 1 - A reportagem do
=Diario da Noite» visitou hoje
varias casas de belchior, para- ...

verificar o movimento que tive-,�
ram durante os dias .de, carna
val. Segundo apurou a reporta
gem, 850 casaca i e -smookings
saíram do "'prégC'-» para cobrir
os fo!i",':,. -:;6 uma destas casas

alugou cêrca de 350 tra�(�s a

rizõr. '

'-',�,,,';:-$!f!:"'�iR��-;-��""":�"''*.(\::�';i
��:1 lt!';�,;�r .J� uhr���"lI.
.... � -"ff�"';�,' e ,T� l! v�:�;�u e"I:wf • Ç(;-••_ 'I,) 'l" ....

-::. 't'� ''''_ -!ij ....

RIO, 1 - ° «Diarlo da Noi

te'» volta a tratar hoje dos lu

cros que vêm tendo ultimamen

te as casas .de penhores de.sta
capital. Apurou êsse vespertino
que durante o carnaval as mes

mas tiveram um lucro de 350

contos. Em 1938, cêrca de 50

mil pessôas n.ão tiveram com

que pagar os juros e renovar

os títulos' dos bens empenha-
dos. '

. '

t° -Díario da NOIte" r�gls.a
ainda varias casos de ganancia
de seis usurarios dessas casas

de penhores.

Ao que somos iuformaàos é
.iensamento das nossas altas
3utori?ades, 'promover a criação
J:

_

d91S Gabinetes de Identifi'ca
Ç1J, .que ficarã_o scb a depen
derreia do Instituto Médico Le
gai, os quais' serão . instalados
em Joinvile e Blumenau,
Trata-se de um melhoramen

to de grande relevancia e que
marcará mais um serviço inapa
gavel que a nossa policia civil
ficará a dev-er á alta clarividen
cia e á operosidade do dr. Ivens
de .Araujo, na gestão da impor
tante pasta da Segurança Pú
blica.

Quem tem dez veiclllos é
Obrigado a ter um a

Igazogenio

RIO, 1 - ° presidente da
Republica assinou o decreto
que crêa a comissão nacional
de gazogenio.
Entre as 'suas atribuições, fi

gura ainda o registo obrigatorio
�e todos os tipos do gàzogenio,
ficando, os proprietários de mais
de 10 veículos obrigados a,
n7Sse grupo di tO, ter um mo
Vido a gazo�enio. ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



EDITAL.
A GAZETA

VII

Floria,aopalis, 2,_,�.,1938
Capital. em

r exposiçãof cem, aqui, eirados e onde aguardario a chamada.
,

I, lO-Uma vez concluidos os trabalhos das,provas, de 8- de Lages'
,

De ordem �o. LJeliartamento �dmi!!istrativo �o Serviço Pú- cjr�� com a resp,etiva c1assif!c�ÇiO. os can.dida�os receberão um
blice, fazemos público para ccnhecimente dos interessados que I

certificado, ,e:cpedldo pela I?lVlsão do FunClOnán?,. �o D. A. S. �.� " Noticias precedentes de La
oportunamente•. com avise de 4,8 horas pelo menos de, �nteceden- i

que o� �&blhtar� �o a�rovtJ!amento na c1�s�e �Dlclal da carreira
ges nos dizem que vêm desperera, serão .realisadas nesta Capitel, as provas de classiliceção, es- j de aliCIai Adm mstratrvo do Quadro e MIDIsténo a que cada um' tendo interesse sem igual a ex.

O Brasil é bom na sua tabelecidas no it�'.Il-7-das instruções aprovadas pelo sr. Pr�si-' pertenc-. . , . ,I posição - feira agro-pecuaria, a

organização atual. Essa or- dente da RepublIca, em 8 de Agosto de 1938, para aproverta-' I 1 I - Quaisquer informação poderão ser obtidas na �e1e" realizar-se naquela cidade nos

lanização não d�ve. �er aI mente, dentro de cada Quadro e respetivo l\-linisterio, na classe' gaeia Fiscal e O:retoria Regional" das 9 ás I? nos dias, uteis, I dias IR. 19 I;! 20 de
'

março p,�rada nem substituída. O inic!al da carreira de Oficial Ad�inistrativ?, dos e5crilura�ios I. Florianopolis, 25 de fevereiro de J 939. : \indõuro" ,

ue é bom deve ser conser eletivos que se encontram nas condições previstas no Decre-Lel n.] I De qU8.H todos, OJ mumcipros�ado. No Brasil não cabe�n 14S, de 2!l de. Dezembro de 1937.
., 1,< A comlssito Executiva: - I do Estado chegam pedidos de

regimes de importação. Sãe
.. D� acôrdo �om as rela�ões orgaDilada� pelas Cemissões de

I i expositores para rese;vll de lega-
fórmas de gove,rno de oU-I Eflc!encla, p�stenormente revistas. � �I decisões d.aqu�le Departa-] José de -Oliveira Camp?s -D�legado Fiscrl. : rcs, bem cO,mo de, c�modos para
tros povos, diferentes ?O ; mente em petl�õe5 que !he ,f�ram dIC.Igldas, estão lD�cntos para as I Paul� Dale �flalo -Dlre.or•Regional C. Telt gr.

.

:
os que de�ejGm, assistir ao glarl,l,,!

noSSO ..
com out�os yrObJe-1 provas os segumtes escnturános serv Indo nesta Capltl!l: - I MauricIoMoreira da C�sta. Lima -Co�tador SeccIOnal. i

celta

me,
em VI�S de rcalJzilçü?,mas que o Bra�ll nao tem. Santa Catarina (Florianopolls) .

Del gaclil t lC"i '

,

graçf.S ÔO e slorço abnegado (k'

'. é um ma!' No p.......__eeGCe................................... '1 d : I' .

'O com�n1smo ': '..' ' I

E...... I' T A I I
um �U,g'IO e ag!i�U rores, m-

Brasil não ha logar para o I Mlal.terio da Vlae••• Obra. Pa.llca.
...., , _ I dUb�rta's e (aZe!l'd�lfos,., com o

comunismo. Que � o cornu- I /

'I ap,clO franco dos !�r�als do Es-
nismo? E' o regll1�e de es- QUADRO XXII

, De ordem do Departamento Administração do Serviço i tsdo e do MunrclplO, que s,e
eravidão que reduziu a ,Ru s- Ad�ar Gonzaga. ,r�ºlico, fazemos publico, para conhecimento dos interessados, que I.�puc, beram, para, I,ago., ?� =::sia á miseria: A R_USSHl é i Antonio Joaquim Jacinto. I oportunament-, cem aviso 'de 48 horas p-lo menos de antecedfn-l lidade dessa, m�gn!flc� uucianva

um pa,ís i:1fellz Lá, I�pf.'ra o I Antonio de Medeiros Barbola. .
I

c:,a. suão I ellli.udas 'nesta .Capital, as provas de c1assificaçã?, es- qu� lTlerec� InCIt�Qa, pe�as de-
comUnismo, O Brasil é �m 1 Arnaldo Dutra. t::ibelecJdas no Item 9 das Instruções aprovadas pelo sr, PreSIdente ma1s, comunas c8Iar:neGs,-s,.país feliz, Nele, o comums-. Carlos, von Dreyfus. em 8 de agosto de 1938, para aproveitamento, dentro de cada � de se �rever, POIS,. ,o
mo não encontra lo��r. Carmen Barbosa.

Quadro e respetivo Mini�telio, na classe inicial da carreira de, mars .�ofl!pleto êxito da exposi-
O comunlsm,o fOI írnplan- Cermen Maia de Oliv�ira, Continuo dos Iuncionarios efetivos da carreira de servente que S� ção,-felra d,e La�e�, o que não

tado na Russla num m�- Célio de·Oliveua Veiga. t'ilC"nham em condições previstas no Decrete-Lei n' 145. de 29 de sl!ra. Ildemal�, smao a. �OnIIG\j-nento de desespêro. PaIs Cristóvào Nunes Pires. D b d 1937 dadc dos su�essos obtidos fV)fI '

,zem ro e •
, ,

'

onde a fome reinava, ,nas· E!za HerD.
\ De acordo, com as relaçõ 'S organ:zadas pelas C)missões

I �ertames tdentlcos., ha p�u�.' r'�a-

c�u, �m regime que v�sava Gumercindo Caminha.
de, Eiicicncia, po't�riormente revistas, e a�, �ccisõ�s daqu�lt:: �e- hzado5 em Jaragua e haJa!.

_diVidir por todo" não ,.(" os lolan':a Gentil Costa.
pa:rtamentl) ern petlçõés que lhe foram dlflgldas, estão lOSCrIlOS:

M
c:

P ,- tbens como as terras. Mas" João da Mata Buzon.
para as provas 05 seguinte's serventes fervindo nesta Capital: I oveis. au IS a

como o país era pobre. os Joel Vieira de SQuza
, \pobr�s não m:lhdraram e Jorge Miguel Malti. Estado de' Sflllta Catarina (P4orl'aooj)alb) i Vende-se nd Ponta do

os TlCOS peorara� .. ? co- Jorge Tolentino de Souu. MINISTERIO DA, FAZEND�·' i leal (8angalow AlfredJ)munismo foi a diVisa0 da Madalena Tones.
II um quarto de casal 'commiseria per todos. � o Es� Maria do Carmo Barbola. -

.
QUADRO' VIIl

,'tIOVe peças de madeira fin/:ltado pa�sou na Russla,' a ser Maria da Conceição Costa « SCUZ8. Leopoldo Francisca Meira.
I e mais um pichiche, um

um patrão odioso e cruel de Maria Deslri, Renato RiI!a, i guarda casaco com espelho,todos os homens, qU,ando o, Maria 'do Patrocinio Rodriiues.
i um guarda vestidos, urnafracasso do comUnismo se

I
Nelson de Almeida Coelho.

'QUADRO XII ! cama p:1.ra, solteiro e mais
patenteou., .,

Otavio Marques Guimarães. Lino JeHé F'elDandu;
,

, i alguns objetos miudo s.O Brasil é um paIs TlC0., Osvaldo Costa. 3 _ <\. prova de classificação de Servente para Conhml'O i N. 65 15v.12A Constituição conSidera a I '

t-2mrreenderÁ: ,

!iniciativ.a individua! o tunda- Miai.teri. da Fazen".
\ \ ,�., ':. - à) �xl"rci,ci(is de ,1 ;t�Ia ,e sobre as q�a:tró' o,per�çãe�; i',.A escolhamenta e base da nqueza

- e
'�. *..,:" - h) Julgamento de' ate�tlfdos de c:!Jt?3cldadl'}c,,"pafa: .....a. fU'I·I. ,-

,

,'" _'�, " ;;.

da pro'�p�rí�(ú.k ',_�acional: QUADRO yl " ;

':/�I'S�' ;'�fJO, e· u,
r'banidade, paSSa�()5 pelos chefes imediatos. I�,

- do ,PapaCada braSltelrO poae �x:.r Ty...h{J Brahe Femandes. "

','I 4 _ A prova versara wbre: ! '\

i:er livremente a proflssao . ai leitura silenciosa ,de pequenos trêchos de educação mo' I
,

P" o QUADRO VIII "

(D d' N' IOf d P
.

-P
.

'. I CIDADE DO VATICANO, 28que escolher aIs rICO, n ral e CIVIC'1 nan eua aCiona 1 e esa a atna,' atnollSIl0- I

° I d
. . .

d'

• .

I' h" AI'd TI' d S ,. "

S' b I d p,,' Q I'd d' d b 'ri .", l- s c.rcu os a Igreja am a seBraSil póde qualquer \)mem CI es o elllmo e OUZA. Sef\',çO Mtlltar -" Im :> os, a d.na- 'la I ;l ,es () om CL i\ l:i:,) mostram cépticos acerca da pos-enriquecer pêio tn:�b�l�o, ho- Cicero Cifldido CMudio. _cD:.:vt·res dó� funei ;)nllrio'}, devendo Oi candidatos, ao responder. s!bilidade de um cardeal não ita�
nesto, pêlas suas tnlClatl�as Clementino Fausto Barcelos de Brito. .

I
ás q!lf'slões objetivas f,ormula�as cor.1 o &�SUl'\to de cld .. I{e�ho, d - hano

.. c.hegar a o�upar o t�ono
e capacidade de creaçao. MU'ótaphá Ipé e Silva.

monstrar ccrnpreensào n3 lelt.utl e capaCidade de expressão escr ta; pontIfIclo. mas admItem unamm�-
Cada quai póde auferir pro- b) os �xerdcios sobre as quatro operações não envolverão me?te que·do CO;Qclave't ptela prtI-QUADRO VII '

,

( melra vez, evera ser a f'!n amen eventos na medida dos seus dãdos cotl,lplicados O"U em grand:l numero: �ão questões mUIto a- "observado e ouvido". Qe vez queesforços, Por isso, o Brasil Antonio Prats: . ceis e que não exigem d? can,diêl�to sinão o :d�minio de��ntilf nunca ::,?tes surgiram com tantas
é. bom. João Pedro SilveIra de Souza. '

deos quatlo operaçõ'!t;·-adlção. �ubhação, �ultJphcação e d!VISã�. prob,a�)}hdades os purpurados .ea·

No Brasil si o menino '

5 -O julgamrnto dlS pr.ova para ContInuo obedecei á ao cn- tranJelros,-

•

I

á' _ AS PROVAS DE CLASSIFICAÇÃO ..
'

. No
.

caso em., que dur�nte o,quer ser aViador, ser aVia
. ,

.

Iteno
segUinte"

,

'

,
_ Conolave se verIfIque um Impas-dor. Si o menino quer ser 3-As provas. de c1asslflca�ã? comp�eenderão..

,
: Con-' a) f.xercí':IQ� de lelturft e !;'>bre as (jualro aperaçoes-50 se,será' neces'sado vGltar a atenção'médico será médico. Na a) redação e IDform�çào oflc�a� á �Ista da leglslaç-lo (

pontes,· para dois não italianos, o cardealRussia: O menino russo quer tabilidade e Dir.elto Admlmstratl�o); '. ", b) atestados 50 pontos,
, I C?rp.jeira,

de Portugal, e cardeal
ser engenheiro mas o Es- b) julgamento de tltulos, c�mpreendldcs com� tal$ apenas. os I

' 6 A prova Sf'là reelízada nesta. C&pital em local, dia e hora VIIleneuve, do Canadá.
,

ti'"do acha que 'já �a mutto relativos a concurs?s rea!Jz,,8,dos para a profiSSão bmocrataca 1
flxado� ,p(eVlament.ê, com âlltece,&.,ncia de, pelo menos, 48

�or��·1TranseDr ...e hO)8, O !4engenheiro e manGa o me e em que te !lha Sido ha�,lhtado o concurrente. 7 -, -o candIdato, ao ser .cha:na'do para a, pro':G, devera e�\· anh'ersario do .'Dlu-
nino trábalhar numa min�, 4:-Essa.s p,r�vas vet�arãO sbbre:

.
bir qual�uer dos documentr,s segUl.otes, q\.le. o Iden�lfl.�ue: c8rt"'lr:r�, rio de Notieio§" '" decavando o chão. Um ment· 1· Func�on�r�os: dueltos e vantagens� , .' de identtdade. caderneta de reserVista, carteIra profiSSIonal ou elel-I Porto dlegr9

no russo quer ser aviador, 2· Fu?cI�nanos: deveres e responsablladades,
.

toraI; n('5ta ocas;ã,) fará. tambem, e�trega dos atestados de capa-
mas o Estado acha que Já 3· Lei Q 2��, de 28 de Outubro de. 1936,. ci.:la-Je para a função, zr-lo t! ulbamdade, pa�sados pt:los chefes Transcorre hoje o 14 aniver-
ha muito aviador e manda 4· Decreto-Lei n· 204, de 25 de Janeiro de. 1938, imediatos,

, ., sari_5l do c:Diario de �ot.icias»,.
, 't ariado cujo S· Decretos nrs· 2.290. de 28 de Janearo de 19�8 e

8 -NA') haverà segunda chamada, perdendo o dtrello a pro' ,(\:g�o. porto al.egrense fIbado aOfaO meninO, con r I

9 d 6 d D b (l 1938· , f J d'd
' • ;)lanos ASSOClad�s», que se pu-dar de um reba nho de car- 3.40, e. e ezero ro e '. 1 38. va e ao aproveltame:nto, que a Rle;f!ll\ acu til, o can I ato qU!
i l.lica sob a direção do nosso con-Ilei,ros. A liberdade de ,eso 6· Decreto-Lei, n· 2�0, de 4 de Fevereiro de ? '

de faltar.
. , . ,i frade Ernesto Corrêa,côtlta de profissão ou do gê- 7' Decretos-LeiS �ts 426 e 47S, de 12 de MaIO e 8

9-De acôr�� loom a re�p,ecltv& c1as51.h�ação, os can�I��I�S i O brilhante. lIJatutino g�u?ho
nero de trabalho é assegu- Junho de I?38,. . reFeberão um certificado, expedido pda �IVJ�ãO do Fu�clor.a I) ; J:btaca-se na Imprensa braslltillra,
rada êia Constituição do 8� D,ecreto-Lel n� 57?,. de. 30 de Julho de 1938,. • ."púbtico, de�te Departamento, que os habIlItara ao .aprovel:a�e��o, ,llUO :i6. pelo leu excelen�e c?rpo
Brasl'l PMas na Russia o 9· Organizaç�o do MIDlsténo a que pertence o funcloná�, � na classe inicial da carréira do; Cootinl1c, do Quadro e MInlsteriO, \ redadtorIlll, comioh pela Sltl? falçao
'.' "

.

. N
.

i d t bld de ública: orçamento, reca-í' I mo ema, que. e g�ran Iram u-
comUnIsmo nega tudo ao 10 OÇÕ?S gera ti e con ,a � I a p

18
que pertenc.er.

. .. I Ii'a grande dlvulgaçao por todo
individuo e êle nem siquer ta públ,c� e despesa publIca.

., � 1 O-Quaisquer HlfQ.rmaçõ�s pO�l!rão ber obtidas na pelegacla I
o lul do pais.

_

Consegue ser o que deseja. 5-0 candidato poderá lev.r, para consulta, a legl,Iaçle, Fiscal e Dirdoria RegiQoal. das 9. as 12. nos dias, ute!s. I Na data da sua fundaçao! .bal'
Aí está mais uma razão indicada.

I Florianopolis. 25 d� Fevereiró'. de 1939, i tQn�e grata a todos que mIlItam
. à ... I ã tlva- na Imprensa, levamos aos con-po� que o comunIsmo émo, � -:._ 811 � exeeu. . frades dos pampas os nossas fe-

e por que li Brasil é bom O JULCAMENTO .
" .l' Jose de Oliveira Cam�os-De.legado Fiscal.. I

licitações, rom a efu!lão de quem
O comunismo subordina o 6-0 julgamento, das provas obedecerá o !ecuinte crdérlo.

PauloDalleAfflalo -DIretor RegIonal dos Correios T�legr, t:m ?c0t;Dpanbado a sua tra.:éto:indo ·d t I'tamente ao a) redeçâo e informação oficial em processo:
, ., Mauricio Moreira d. CostaLim. -Contador SecclOn�l. na VitorIOsa,

,

IVl uo es r
d I 15 ponlos· '! DI' F' I' i _,_. ,-----Estado O Estado é qnem correção e inguagem

, :, e egacla Isca., "

-

I

O blhe es�olhe a profissão. 1:.' clareza de informação � � p�:��:: J C' 'A t
·

t d B
elD arque

quem lhe determina o !imite legül�ção adequada
15 :ontos;1 urso n onle a e ar,ros i, do generaldo ganho. No comUnlf,mo. perf�lção do ttabalho
50 pontos;j EXTERNATO FUNDADO EM 1922 í

'

ninauem póde enriquecer. O b) lltulos ,

d d"t à

I Go'@§.est�nlo individual desapa-
'

7-NAo ?averá seguoda chamara. {erden o 1id:��
o

que ALFABETIZA e prepara_para os exames,de Qgq;Iissijo t;l0S �.

rece. O horizonte comum é prova e ao aproveitamento que a mesma acu ta o cane
cursos sccundârios. '

�

, Ia. miseria. Por isso, o comu- faltar.
8-0 candidato, ao ser chamado para a.' prova, deve�á II'Professoras: ANTONIETA

e LEONOR DE BARROS ni�I��i�irá�h�j:,dOp�;a «�����ntsmo é máo.
d"" b'f' ue· cattel-

'

'd'
.

d
"

1 AI I G' M t iO Brasil tal como está, exibir quaJq.uer dos ocumentos segull�tes, que � IlIlen �q"
ou'

MA.TIlICULA: Aberta, todos os las uteIs, as 8 as O egre, o genera lOe,S on e -

nZo é a Ana's bOJTI. f' me- ra de idenlldade, cadern�ta de leservlsta, carteira pr�IS�loD.1 i horas.
.

ro, chefe do E, M, E., que será

lha p...
d )' 1 ". \ _ REABERTPRA DAS AULAS. 16 de fevereiro, âs 8 boras, substituido; durante as suas fé-or do que os. Esta 05 dem e eltora

·9 -8 Ivo motivo' de ordem superior de que Batura!JJlente
I Fern�ndo Machado, 32 Fone 1616 rias, pelo general Estevão Leite

que os extremismos pre 0-
. a. '

'E
. ,'. " d pIe-' N.4S'-' 15v12- de Carvalho,

mIna,m. deconerá UltO lOI loterelsados, OI bcntuf tlOf (;?n,t�es o '
.

,"t 'ii;
�.,_..___� .._ _

,.---

Para a,' juventude
do Brasil

r sente ed;tal srrAo submetidos ás provas nesta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Vão reeditar os melhores 'Uvros de Elisio de Carvalho.
Esta noticia, tão agradavel e conrortante, que tra�sm1tem
jornais carrocas, faz reviver a Imensa saudade que smto do

grande rscrttor, o mais brasileiro dos homens-de-letras dos
nossos tempos

RUsio de Carvalht' faleceu, em 1925, no Sanatorio sena

tzalp, em Davos,Platz, na sutça. Matou-o a' .elegancía, 011,
mais claramente, os perfumes dos charutos que fumav�.
Fignra de élite, ocupava lugar invejavel nos meios culturais
do pais, possuindo uma obra grande e brilhante. De �om
píeícão robusta, elegantíssíme, monoculo encravado no olho

direito, -- á maneira de Eça •. era um espiritõ rebelde, arro
jado para as lutas da vida, que sempre enfrentou éom ga
lhardia, ora no jornalismo, ora na politica, nastetras... Era,
realmente, uma das figuras mais originais da vida intelectual
brasileira.

abord������"sc;:u�!�;!�aco;n dw::�a� ��!!O b��h�.ar��:s� /

todos 0$ gênero!' da literatura. Cronista, poeta, ensaísta,
historiador. jornalista, socíologo, êle manteve, em tão díver-

Agentes-correspondentes em to- NE'm sempre é facil es-olhe-
I

80S aspêctos intelectuais, a mesma linha de cultura, de sen-

das os localidades do Estado. 11m present.e. Deutre (I'; li .e rc sfbílídade, de etegancía e de ctnttlação singular,
b '

' Convém, todavia. lembrar que Elisio de Carvalho cons-
ce emos, quantos deles "ii, vão tttuíu, ,. Paulo Barreto, o Inesquecível João dO Rio, o maior
para 'a caixa dos gll<'l:'d,ll:li; sem cronista sul-americano, foi outro exemplo ,. um caso raro de
utilidade alguma? O� pn-sente- Deão, um milagre de esforço c'rfi'dtlr, vivendo em uma per-
trabalhos por nó, tê II valor du- manente luta contra as intrigas e as malquerenças ambíen-

PIa pela intencão. Assim, a urna
tes para se impor uma personalídade própria, individual e

" marcante. Enquanto era combatido e discutido, quasí sempre
senh ra ou moça, um laço para com mesquinhas mas ínuteís investidas de nitida tnveía,
ornamentação de vestido, sempre êle, cada vez mais, se entregava com animo c, até, com vo-

tem aplicação. Iupía, aos estudos mais sérios e fecundos e, ao mesmo tem-

Lembremos pois, um la ...o azul po, ia construindo uma obra. que lhe daria fama em qual.
" quer centro europeu de civilizaCão requintada.

marinho. em tafetá c morna· Dêsse modo, Elisio de Carvalho ceíxou na sua obra,
mentes em filó amar- lo plissado.] tão vária e rão exuberante; um forte traço caraetensttco,
-Faz se, de seguinte modo: uma linha de elegancía própriil;um sinal de personalídade

I> á viva, garanthtdo uma duração mais larga e mais segura ao
tecorta-se cm tafet azul ma'

seu ren ome, Morreu em plena e magnifica ttorescencía do
rinho um laço em forma de bor- seu espirito criador. O feitio especial do seu temperamento,
boleta, tendo uns 25 cms. de com- o seu evolver no meio social, atuando nas lutas mais ínten-

,

primento. Alinhava-se 11m pedaço I' sas, revelavam a cada atítnâe sua um dinamismo crescente

[de filó amarelho plissadinho, do que os obstáculos e as barreiras dos Interêsses adversos au

mentavam de intensidade. éomo homem-de- letras, dedicou-
lado avesso do tafetá. Ent.ão de I se especialmente a essuntõã' hístõríce-, tendo por diretriz o

scnham-se algulJlas ro.delas em I realçamento dos fatores morais e etnológicos da naciona li-

varics tamanhü!l. to.mando r�(1f I (ade brasileira.
A co.rrespondência, bem como hase mo.edas da 100 rs. ou ,1-00

I
Levando-o, aliás, no dia em que o lf'vou,lquis o destino

o.s valo.res relativos �os anúncios deixar bem marcado êsse simbolo. Morto no dia em que os
rs. e o. gargalo de 11m calice Po.u· morros revivem, ha de viver semnre êle na saudade dos que

e aS!linaturas devem ser ellviados' .

A'
",

co maIOr. p0.9 istfl. faz.se um I
lhe quiseram bem e o admiravam, e na memória da sua pa-

ao Gerente FLAVIO FERRARI. alinhavo com linha de seda azul: tria, que o tinha como um dl)s seus filhos mais eminentes.
.

h
•

.

I I Acrescenta a noticia, que me sugeriu estas linhas des-
marm o e f!m seguI( a o p:mto coloridas, _ preito ã mem6ria querida do amigo morto. que
de c córdoné», Por ti III corta -se o

I vão ser reeditados, em primeiro lugar, "Brava Gente", "Os
tafetâ, II, ixanqo aparecer em bai Bastiões da Nacionalidade", "Laurels Insignes" e "Suave HABILITAÇõES Em Passa-Quatro, no sul de,
xo d':l r dela cort d ('1' Austero", seu ultimo livro, que el1 guardo, egoisticamente, Ho "

_

a a, o. lO.

ama-l '
>

NA E<t-ao se habl'I:,tanoC!O par,.... ca-' HJ.inas, ,onde resl'dem atualr!'l"nterelo..
' com o seu doloroso abraço, 'o adeus de ,'d�spedida. esses o , c,

f I
'C

1- -I quatro livros culminam as suas qualidades de escritor e em sar: o dr. Henrique João B!'3U-j s�us pais,. a rcel] h.á dias n gen·A mesma id�a surte efeito f',m I que o patriota, altamente enamorado da sua pátria e da sua
oe, .J tIiz em Campo3 NDVGS e a t�d senh(;rmba l\�af1a de Lourdes

GA Z 1= T ,I ,L ti� S I
preto com filó branco, m,arro.n; gente, celebra as suas glórias e as suas origens.' .

genLil sen\norinha, I03b�1 L'p.al, fl',� Santos BorJeil, dileta filha' dt) sr.L com fI· lo' beJ'ge etc I
Ha muito que se fazia necessarla essa ,iniciativa, em - J ,�

AI'

" .

.

Iha do sr. t'v'�l':::(]el Leal e de d. exandre Bo. rges e ,le sua c.,xm"'.homenagem ao Brasileiro que muito amou a SUI\ Pátria e cujo 1. :::
' "

derradeiro suspiro as montanhas suiças guardam para todo Isallra Leal. es -osa, d. Zlca Santos Borges.
-

I o sempre. (). passamento da inditosa io.PRODIGIO, significa MILAGRE, VISITAS vem, que contava apenas (Íllinze'

Reminiscências' MILAGRE significa ! i.
,

José de Diniz anos, se v�rifico.u em consequen,
"

(jBARLAUTD 1----,-· -- -_-

.
ANTONIO MEDEIROS cia de grave e rápida moleslia

tu!��i�o.a �!�ig:o �i���� (�: �::: CÜÃ;L�(UTh 10' �Ro R���TO BARBO�
h ��cehemos íboje a. visita do d6: !Oé����. de todo.s os cuida'

terro., de 18:33:
'

,dirá lego s�)ffindo: que pro.duto S IA TOW"O'U POSSE \ r\ 1
I

e cO�Pte ,e?te rr�l�e�natogrt Milito querida naquela cidade
cAquelle que tiver algum ter- maravillmm'

' .Ao ...
_.

'
IS ,I) ,S�. n, amo e eIrOS, a mineirg, o falecimento de Maria

h t
.

f d T A I d I I
«Meaelfos FIlmes l>. que em COIW de LOlll'd,",s cal]<;ou alI' profunlla'reno. enc u o, pro.llrIO,ou a ora o, '

ornou posse, ontem, das e e· tor e guerra seu pape re evante -

d t d l"t d C·d.l d
.

f' •

d' d'
.

I d O panhia do conceit.uado pr6dutor consternaça-o. rrambem em Florl'a-,en ro o.s ImI es a I aue, e- ·vada'3' lm.çõeil de auditor prIva- e e 1ll IscutIve estaque. s
,

t I d d II E b Ih b R
de filmes sr.· Eurico de Oliveira. nopol,'s, onde at,e' ha' pouco tem-vera apa -o e mo o. que ne e J

.

t tive ôa Justiça Militar no �t!l:: tra a os pu licados {3elo dr. e-
-

f d' b" una '1' B b Ih d'
rstá focalizando aspectos do Es- po real'di'ram sellS paI',a, a doloro-se nao as&am espelOS, so. pe- do. o nosso., } ustrado. conter.rane'o nato ar osa e tem cre enCla. c �

d 4$000
.

d d '.;t; "1
I f S....

tado de Santa Gat II ina. �a notl'cl'a pr�duzI'u I'ntenso pezarna ,e reIS, e con emna- C
·

I sr. dr. Renato Barbosa. n.�.de- do, a em· rooteiras de anta Ca v,'

'- .

'dA' d O n1 A rc Ia d d
'.

d"
Somos gratos pela vi�ita. no gran.Y.e cI'rculo de reJaro-e� daçao., e nas remCl AnClas no u- ,_, pUtll o esta ual, politico de no- tarma, como um� as maIS IOte- ut

> �

pIo. da pena antecedeate. Os que I tavel pro.jeção na nova geração I ressantes figuras da nova geração PIRAGUAI COHREA DE
famifia Wedekin dos Santos.

nãa poderem pela sua pobreza fa-, Em a ultima sessão reaiiz da catarinens,e, �elo ,seu valor e pela ?rásileil'as e, �inda ha pouco, sua OLIVEIRA Aos eles llados pais e á' familia
zer a tapagem dos seus terreno.s'l' 7 d 1 C sua rara e solrda cultura o. nov,o. Importante tese de concurso á E t' FI' I' t d Santos, {( A Gazeta" apre�enta

, , m o cerrente na unI
' 's ,a em � OnflOOpo. IS, en o .

d IA
•

são obrigados a conserval-o.s ,!'. '
,

_ a. O-! audito.r se impôz, vencedorame'n., uma caledra na nossa FaclJIQade d d d' .. SlO �eras con ú enClas

I f d d I �. nos a o .0 prazer 'e sua VISita, í
"

-0-
.

sempr� limpo.s, de immundices, merl.ld, or�rn arqu:va os
. lver.j, te, em todos os circulas cultúraTs de Direito foi recebida com ge- o noEtso dlstlOtO conterranee

sr.,' E TOO �. ,.

capoeIras e macegas, sob pena ��) do.cu'llentos, da so.cledad'! de nossa terra, como uma das rais aplClusoi! pela imprensa espe- P. Corrêa de Olivei.'ra, superin- mA 'Iucas, on',e reSIU�a, fa·
de pa.:ar 1$000 rei� de multa, e Cooperativ� Profi.s1onal de p(Q,- ,8uas mais completas expressõés, cialisada, notandu-se os conceitos tendente no sul do Brasil dos

leceu ontem o nússo estl:nad.onão ,lendo com que pagar terá d' - d M t J, C AI I Sua passagem pela assembléia emitidos sobre .0 mesma pelo.s interesses da Companbia Petro- conterraneo, s�. Manoel" OhmplO
h d':J d

. . uçarJ e I a e oe ampo e- . . de B t t d d R Ium ,la ue ca ela, e na relO,
6 .

.' estadual fOI opo.rtumdade para professo.res Rodrigo Otavio e Ené- lifera Copeba S. A. ,

as os, gem?f o sr
.. � r. 811

ci�ência serã. duplica�a a. pen1. �re, � Sb ,r, ,a) A �c;p!a _de I que revelasse S. S, seus vast;)s as Marques. Nas funções a que O prezado patricio demorou-se B�stos,. engenheiro ReSidente li I
ate 8$000 reIS, ou Oito dlaJ de Ata da Constltu!ção e Imtalaçao; conhecimentos e seus dotes ado, foi levado pela merecida confi- em agl'adavel palestra dando-nos Dlreto.rla. de �strada'l de Rod"
cadeia. A presente Postura prin- b) O; E-ta'uto&; f') A lista fi J"' miraveis de grande orador p�i'- ança que lhe depo!;;ita o. govêrho conhecimento do acatamento que,

gem .eD? CruzC1r�, .e sogro do nc."
cipiará a ter e�ecução 0.0 primei� ininativa dü� 1I0.cio.'; d) A lida' lamentar, fi,lando. marcada irade- do Estado, S. S. ha de ccntinuar telI', sido dispensado áquela com- i so dIStllltO pa.tncw sr

...ValeJlo
1'0. cazo dentro em seIS mezes d' b d O -t

. levelmente sua passagem p'elàs a dar á causa pública 03 frutos panbl'a petrolifera pelo.s pode'res' ,G?mes, prefeito mUDlClpal de
d

•

d . bl'
- 05 mell [OS a Iro: Olla.'

• repOls e sua pu lCaçao; e no ,.

'

,_ ,d d 1 f
' mais importantes comissões <la- de seus estudos e de sua compe- públicos federais. ' IIAu,cafs. '1' I dse�undo dentro em tres meses».;

na H:s,a� o Ia, 4 olam quela Casa estadual. No Conse. teneia, Apresentando cordiais fe- amlla en uta a apresenU'
'tan.bem arqUlv:dos dlver�os do- lho Tl81·.0 de Economia e Fi- licitaiões ao dr. Auditor de Guer- VIAJANTES

mo.s pezames.
cumenl< s da s.-:iedade Coopera- naaqas, o. dr. Rénato Barbosa' �oJ ra, que pertence cao nosso corpo MISSAS
tiva PlOfissi�na! ,do! Produç�.). �e I ha .desmerecido do. conceito,' s�: I,de colabüradores, congratulalno- PREF. INDALECIO ARRUDA

A Academia Russa de Scien- Mate rlc RIO f rtlo, munrclplo per.lOf e� q�le á. .tIda sua preyl- I n�s �o.m o. coman,do da
_

Força
,

Na Igreja de São FraÍlCiscn,
cias publicou uma lista das D'a- de M aha a �dber: a) A copia leglada m�eh.gêncla. Ad�vogadq de I Pubhca dIc:. Estadbo Pdela homena- será rezada amanbã, ás 7 hOf,''',

.

I'd d d I' t d
'

r ",. .' renome, JUrIsta estu 1080. � IJ:lo- 1 gem que ue aca a e prestar o Im' aa I d dClona I a es e as mguas per en- a Ata ,da .....onst III çaq e IOftl· desto, ]'ofnalista politico. que
� !le � sr. Interventor F,ederal, e,colhen-

! ,IS por a ma a sau asa !,\w

centes ao .eu país. Ha na Russia

I
I nhora d. Bl'aulina Delayte mlHl·

141 itliomas utilizado.s por 59 laç�o; b) A lista, no.�niniltiv,a dos alio.l1 ás maisAmemqrav.eis campa- �o para presidir ao �ribunal mi- II dada rezar por seu esp�80, sr.

nacionaJidades principaes e pOl' SOCIOS; c), 03 btatutm; d) A ;n.has, em f?vor do regime! �;an- hta.r de Santa Catarm? un�a d�s
I capitão.

Romeu Delayte, Dele!','I-96 grupo.s nacionais. A imensa lista no.minativa d, 5 mrmbrcs da !tldas pela Imprensa barnga·ver- mal� acat�d�s e respeltaVeI'3 fl- l:lo da Capital, em sufragio do
maioria desses arupos tem uma O· t

'. b
. ',,' Ide, escritor e historiografo, em guras de lUrIsta e de cultor do i trigessiruo dia do seu falecirnenLv.lO .lf(: Olla, e em, as�"n uml\ co- ilor!rlS essas manifesta;�('íes inte"lec'- Direito., que s� destaca em pri- Iescrita propriil. d I t d I >f

AJguns grupos Dacio.nais co.m- P!Bl a IS? nOmlrlólt va os so, tuais, ha assumido. (I atual a1tdi- meirl) plano. entre o.s verdadeiro�
_ �

põem-se unicamente de poucas
eros d�l Ca'xa UniãO - PGr ular (le' yalorils de no.ssa terra. II Sêde amigos de vossas roupa",

centenas de individuos, como. os Be!a Vista, no' mllnlClplO de . dando. preferência á .

Oreks, que vivem ao norte de' Conco.rdif. 'T· t'
·

S l,IItSakbslin, em numera de 154; os Tambem foi registr.adO:. �am@!-L,IIV �r I- 'a Seh·u � 'dt ln u r a r I a e' e a
K�rajas, da -8iberia, são 432, e ma Junta o distrato de Emilio :l' g I _

r

V d· k
.

t ' de JOAO JOSE' COSTA.os o. la, 8, que vivem a o.as e Ctgati,.Ah Ceoati, ato Gil w,.da proviacia de, Leningrado, re- e

present'am uma povGação de 700 Le(Jpold" Gikw e Augmto Oi·
almas. low, �ócio.s da firma Cegati. (,_ji:

low & Cia" d<! niq do Sul,
resdvem, de ,comum aco.rdo, dis
so.lver a mesma pela mdlleira se

guinte: O so...:io
.

Emilio Cegati
Francamente louvavel e 'digna relira-3e da sociedare com a

do mais irrestrito aplauso é a' t
.

d 1 250$000 d. '"

d C Ih N' I Impor anCla e . e
100clatlva o onse o aCIOna 't I O

.

Ot G'do Trabalho; sugerindo. ao mhíis-' seu capl a • s �?CIOS o I·
f

trG Waldemar Falcão. que os de- '{ow, Leo.poldo Gllo.w e Augusto,:
bito.s resultantes de quaisquer a- Gilow letiram-3� da soci€dade�:
trazos no pagamento das quo.tas recebendo c!lcla ' um a imp_o.rtancia ;
relativas á� J?ensõe.l e m0nt�pi'o.s de 833$333 de seu capital. O;'dos Co.merclarlos, serão recebIdas,. .

d
.

P'pelo Instituto, em prestações co. a,tavo e pamvo, a .extmta. '

Jrm��
motIas, sem juros, ou com juros fica a, cargo do, S.oCIO Ahs Ce-,

, moderado.s. gati.

�,
.-

._��-. I�UAZI!/rA,
, IDI..�tor • P��_p..i�,!�r_i_o_d_A_,,IRO (jA,LLADO i

FloritmopoJis� 2 de Março de 193') i

-E-X-p-,-ediei'1te 1-· .. . � II
----�',���� I Para a Mulher7111

I fConsultorio �e II!FLAVIO FERRARI' 11 Mlle.

Z);;;:;.;___ L" 'InedH�ão e OfieinaQ ..

__.
R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis -, S. Catarina

A

GERENTE:

Presentes el��aDte��

Cula b e r açãe
" conceito expresso em artigo.

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabi!idade
eu endôsso por parte da Reda
ção.

Assinaturas
Ano SO$tlOO
Semestre 30$000
Trimestre 15$000

Só
Mês

-

para ii capi tal:
5$000

�eDba Delalubert
Fone 1.100

Salada russa

Quotas "dependuradas"
dos comerciarios

f
..

A Hora do Correio
--�--

Crônica do Dia

de H. o. LIGOCKI
Livr.riría, Papelaria,' Tipografia, Encadernação e Fà

bric1 de c�rh-bos d(! borracha

Artigos para escritóri�--Livr0s em brancOs-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar;' de metal, para inu-

tiliza.r estampHhas
Hua Felipe, Schmidt,

Florianopolis -_.' Sta,.
27
Catarina

41· P.
..

·VidaNossa
,\.NIVERSARIOS tre conterruneo sr. José Ferreira

da Silva, acatado e o.perosO .pre
feito. municipal de Blllme,1au, que
vem dirigindo aquela comuna
com inteligência e dignidade.

DR. CAMARA' MARTINS

Decorre hoje o aniversario na

talicio do nosso distinto patrício
e talentoso medico dr. Camará
Martins, operoso chefe do servi
ço da raiva neste Estado.

Pelo <Itagiba>, procedente do
norte, do país, ('hegaram a esta
capital as seguintes pessôas:
Antonio Pedro Milarrres Pauli

SRA. FERIS BOABAID ,1
na Santos Milagres, ioão' Carlos
Santos Milagres" Amir CoelhoPassa hoje o aniversario. nata- 'Sil.va, Zesuth SilVa. Almerindalicio da exma. sra, d. Carlota Silva, Maria de Lourdes Silva,Rosa Boabaid. esp.za do sr. Fe Carlos de Hara Bomarío, José,ris Boabaid, conceituado proprie- Liberato Souto Maios, Guilhermetario da afreguezada «Casa das Bent Chapli-n, Irene Chaplim,Meias». Gilberto Pedro Chapllru, Emila
Chaplim, Luiz Gonsadoe, Ameri
co Carneiro, de Campos, Estela
Sampaio de Campo, Jessie de
Cam lOS, Helio de Campos, Ercio
de Campos. José Ireneu Catunda
de Araujo Maria da Conceição

Festeja hoje o seu aniversario I Araujo, Alcides Fernandes, Heie
natalicio a senhorinha Jurema na Luzi Toreli, Gilda Luzi To
Soares, filha do sr, João Bernar- relr, Neide Luzi Toreli, Eudoquia
do Soares. Atherino, Teodorico Atherino,

Manoel- de Campos e Francisco
Vitor de Souza;

Fez anos, ôntem, a galante
menina Heliete, filha do nosso

estimado con terra neo sr, Manoel
Bento Machado, funcionaria da
Penitenciaria.

Fuzem anos hoje:

FAI,:ECIMENTOS

- (I nOSS(j conterraneo sr. capitão.
Hildehrando Moreira;

a exms. sra. d. Julieta Man
guilhot Purificação, esposa do sr.

Pedro Americo Dias.

I
a exma. sra. d. Jovina Gandra,

esposa do sr. L. Crespo, funcio·
nario dos Coueios e Telegrafos:

a exma. sra. d. Olim;:?ia Santo�:
esposa do sr. Epaminondas San
tos;

a ,exmn. sra. d. Lucia Livra
mento Mayvorne, proff!ssora em

São José.

Pelo mesmo navio embarcaram
cem destino ao

c

sul os seguiu tes
passageiros:
Manoel Jorge da Silva, Hcn

rique Gerken, Jordão Ahr; Da
vid, .Iosê dos Santos Vele i LIlU
ro Cbaffe, José Liberato SdUtO
Maios, Frallcisct) l\Iancel La a

Valdomiro Pedro de Oli veira'
Epifania Zeferino de Miranda'
Miguel Guilherme Martim e An�
tonio João. Ocha.

, -Rua Tiradente" 7-Telefone
1.213.
.

A c:Tinturaria Seléta» nãó é a

maiJI', mas indiscutivelmente é a

melhor. Para isso., tem operári,;8
competentes e á alLura de sua
fama. - A tende com a maior
rapidez.-Entrega a domicilio.
N.29 P.

,Chegou ôntem li esta càpital
o. no.sso. 'ilustre co.nterraneo sr.

,dr. lndalecio Arruda, operoso e

,ho.,nrado prefeito muniCipal de
Lages, a cuja comuna vem pres
tando inest'imaveis serviços, co.m

a sua administração profícua e

pro.gressista.

Ondulações perma
nentes

PREF. JOSi�' , FÉRREIRA DA
SILVA

Fazem-se á Av.
Ião Luz N. 174.
N.72Está nesta cidade O,Oo.S,80 ilus�
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IAG, V<�bZETA
__.-.::

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIa-RUA TRAJANO 17 SOB.
_��!1, iDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
,

BESIDENCIA A �RUA José Veiga 186

II
,',

FONE 1199
" '_'_"�'''',,''�''''

,I
'IJ

Atende chamados a qualquer hora dia e noite
, !

3.J ; ,*
",

": I I .h

rDr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

------ --- �----�_I

Dr. Augusto
da Paula'
M�fôICO

DOENÇAS DE SENHb, I

RAS-P.'\RTOS �iiiiiiiiiiiiiii�� iiiiiiiiãiliiiiiiiiiiiiiii�

Operações
Consultoria: Rua Vicor

Meireles 26

/J. 's 10,30 e das 2 a� 4 h'3.

Residencla: RIJa Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consuitorio. '1405
Fone: Reeideneia, 1155

Parteira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Foue 118}

l�adrG dI Moura Ferro

Advogado

RUd Trajano, n· 1 sobraãe

,. Telephone n· 1548

Banet, do Brasil
CapUal

Fuado di rlsorva
10G.OOO:OOO$OOO
'259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERA�ÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONf>ENTESEM"TODO o PAIZ

AGENCIA ,LOCAL RUA TRAJANO, No 13

A".na, em' conta corrente. os segúir:ltes J�r�s�
te,. com Jur'Js (C01VlE�CIAL SEM Ill�TE)

,

' 3� Ja
De,e , limitados (limite de 50:000$) ,

" 4� alaDep. populares (ídem de 10:000$) ..
, . d °t

Dep. éle aviso prévio (de quaisquer quantiaS.!" com rdtra as

am-Ibem de quaisquer importancias). 3 5� ala,

cem aviso prévio de 3,0:.- dias '

4% alaId� de 60 dias
.. 5% alaIclem de 90 dias '

.

I>EPOSITOS APRAZO-FIXO:
4% alall

po 6 mês� 5% c rpor 12 meses '

4 5% ala'Com renda mensal ' o
:"

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses .

Sujeito ao sêle proporcional.
expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos sabados: das 1CL.á�...!!@L horas '�' ___

Endereço tele��!i�: SA'l'ELLlTE

TELEFONE 114

4% a.a.

�5% c

Florianopolis-1938 ==

I Dr. RiearGd0'11
'

Gottsmannp D( . Aderbal R.'
da Silvai

A' Q A ZI_E Tlo�A�l�L�,l�6.Dr" Alfredo P. de Arau]o Accacl·o' Mo- �
C'I 1 .. •

Ir.

'.
, � a curo de qualquer

.

Planta,execuçao, fls-
MED ICO 're·· .

� estrutura em con- cattzação e direção
riEspecia!is/a em.moles/ias de c!eanças, nervos

I ra tem seu escnp- � c reto" arrr ado de ob- as �
Impaludismo e moles/las da pele )r. •

-

".

-

�,e ferro Aparelhamento com �
tõrío de advógacía á rua �. ,�Tratamento do empaludismo e das melestlas da pe- � � pleto par-a constr-u- �le e nervosas pela ,/lulohemolherapia Visconde de .Duro preto/ � ções de pontes em �

,

Consultorio e residencia�Praça 15 de Novembro. '3 I I
concreto armado �

Telefone, 1.584
'

I
n, 70. - Phone: 1277.-

.- ��s�./��E.�8__�s 11 �14.àS 1� ho�as __ "

Caix3 Postal,110" r., �

'?h�:O����!:!
Iii

:�4;!� I "omarE�g��:�í�:OCi�i:beiro ;
�h ) � �

, ��'s;. .� �
�\l Palacio d. Caixa Ecanamica �

- � 1· Andar • 1partamento I
�j

,.

Caixa Pcstal, 784 �
00 . ,ill
�, �

��� � �
a�AVARI."·� �� lt1

: �'::u;= .. �.! Curitíba Paraná IForma�o pela Faculdade de Medicina da unrver- ,

� �I! sidade de do Rio de Janeiro . I =I"ara seu C()�certo. procu-� .. < _ . r. .���d dI, rar a Casa Musíca! que con- � �Tratamento Clinico�fasci�;t�?hOSe to as as mo es-

i ta cem a fj)f!cin�=-��lh(;}r � 111
CU!SO de aperfeiçoamento na especialidade,. com o dr. Pau- i montada na ca�ltal.,'!;i;

.,...... "

t)��i!�l�'}���fGR�
,

��
lo.oFilho, no Serviço do Prof. David Sanson•. no Hospital ! �u�' João, Pl�t�Jséi.�. ,-'

_ �,'--2±'
-

,

'_'_' •

Cm:le�:n���:;el�;�!;;,G;:�� !o s�: e�p!�i:;idade I: A"
'

E', ',I' e', t r lO. c O.
I

Curso de
- Maquinas e Pilotagem

Eletrecid.ade Médica, Clinica Geral i '

Consultas urarrameure das 15 ás 18 '

I .

CONSULTORIO Rua João Pmio 7 rob. felefone 1456
-

.

PREPARAM·f��� ALUNO� PARA EXAMES A 3&. MA-

RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira, 5,7 Telef. 1,621 '

PARA INSTALAÇOES':DE LUZ, FôRÇA t AN QU1NISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

'13 TE�AS,.pe _)��,t;\DIO, @;.i)JSr,:gTOS.E A�ME�·,_ RISTAR E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
;;:; , TOS PROCUREtv\ "i\tECANICA··MARITIMA.-·,

.

_'

,:' A E L_ET Pf< I C">A
'

,-, ,�:' 'H, , -';SAD�� DEVERÃQ DIRl,GIR-SE AO SR.

ii
TEM SEMPRE E\1 S'rOCK E A' VeNDA Pül<

I I'
'mLAMPIO DOS REIS VALE

! PREÇOS SEM COMPETiDORES N \, PRAÇA. I.ARGli) 13 DE MÁI@, 41
,� MATERIAIS ELETRICOS. LU--TRES E ABAT·'

'

FLORIANOPOLIS
JOURS ELEGANTE.S E MODERNOS

NOVID�DES r VISITCM A Ele'tr.·caRua Joao Pinto n. 14, ....

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rtco GARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz, e força. por
preços modlcos só na Casa A ELE'TRICA

�_:::::::Yí9 í-!Iii '=---
'�, [mm '7

'

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg. (P,,,reesor
lndérg Burkhardt

,

• Professor
Erwin Kreuter)

Elpeclllllla em cirurgia

r a.r�
alta cirurgia, ginaecoIogia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de, ,lasticA

'I' Ct>NSULTORIU·-Rua Tra- '

ano N. II das 10 ás 12 e

I (I.s 1 � ás 16 112 horaa.

TELEF. L28;

RESIDENCIA-Rua Este-
, ,

I
ves Junior N. 26

I_�F..11}J_'
.

'I,IDr. Mi.uel,
BQa••i.

= -
"

.-=

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratemenie mederno das
molestitls do Pulmio

Consult.-R. jole Pinto. 13
1.1efone. 15195

Ret. Hotel Oloria·Fone 1333
Consultas das 13 'S 16 bn.

Sandalias de Tira
e calçados de .tocas as qualidades

,

1>,«,"':�,!"��

TAMANCOS mexicanos para
\ Praia de Banho

"

CINTOS, PULSOS, OLEADOS, COR9iES.
BONETS, ' LUVÀS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Fàbtica de -Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAF�A,"S.

A. LHEUREUX

'I\dvogado

[. P: I s ·de Novembro, 3 .soh.
Fones 1631 p. 1290

Qt t
.À- ' "

......,.�

Be'elaCenf,rto, listinçio
E:.conomia

'S6 nos Trabalhos do

Consultorio Técnic,Q de ' -'

Com

IVO- A. CAUDURO PICCO'L'I
'Enge� ',heiro Civil

Prcf!s'$!é;)na,is habilitados pasa,
, os ramos de engenharl'8
'Administração. construção e, reforma

..

de
, pagamentos em prestaçoes

·todo

Projét("..)s ern geral

Escrit0rio central: a;ua 7 de Setetnbro, 4J .

Porto Uni ão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r--·��A GAZETA, 1939
���������_��������._�_:_;;��;:�,�_����.�����������������������.. �������"",,,,,,"""···························"''''''l

II Serraria 'São João'
'

Vi aCã.o Urus"san'g.a
.

·

SEGURANÇA-- RAPIDEZ - COMODIDADEg.
Dirigido i,e! o !ioeio JOSE MAXIMO
TRANS,_:'Ü;'� íT. l)c. PASSAGEIROS E CARGAS

ENT <[ .. \;� ,[� \ '\!GUA' E FLORIANO?OLlS
escaland i P:" Forquilhinha, Mãi

<

Luzia, Cresciurna, Cocal.
Urus5aó�a, O .. Iii '. j, Lud�;:ro.Braç') do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN ,\(:; em combinação C.Jn'HÍ �k·:::'·.: : ....�.

linha� de onib.us Ararall�uá-Port� Alegre
" j�::;i:;i:;ill;;;ii:;i)�.SAI'DAS de Florianopclis as terças-Liras e sabados�ltNml�r

S."-I'D AS �: �r��;:�u�a á:a�:�otas-feirils e d' ,!.ingos:�· ii!:::;:::::::::':"::::
ás 5 horas da manhã ! :}::

A linha de Porto Alegre chega em Araranguá á_s� 'jI::::.
quartae-telras e sabados e parte para Po to i?):

Alegre aos domingos e quartastetrae . :::..... '.

������I�i�;::ang�:es�:r;:�dl��.) ������ -F��: lU; c iilllil:ll�I�!I'jj:·.::. .�.;3<;\v,<::.,::� : .

Cocal: Zeferino Bmigo & Irmãos-Urussanga: Posano;
· ......;.;.:..=.,w"

"

�"=A,.:'�' ,.

Djmiani & Cia. -Orleam; Irmãos PiZlolatti--Braço do N 'Jta td,iBn Alexndre Snin
t\G�NTE Ef\1 F LO Rt'A_NOPOLIS
jOAO -NEVES

RUlI Trajano" 2-Fone., 1655
DOTt:L DOS \'Ii\JANTES -- procurem paralse hospedar em l�Ararangná

. .
__ '. p�!'�I·ietario - �JOT�' �IAXIMO" .

---

. I

·�:�;�-;7- ·�JT�A

-
.

���;:;;;:;a::::rE :�:�If!!�e�;�v�e��!!1cocheira, e bôa chácara' e aguí}! mund? velho, e, ora revoluciona a,' ��=�Eii�Il:�IS:e�=���������!i�9�G����.��B�!iII�Im�Sl!�Ill�D�1I1�E�Iii�III�!Ii1�E!i�IS�1Il�il'i�)!!�ifiS!lI!I:l��
A· á

.

com uma linda praia para bs- Ameuca do Sul.
" =1visa sua distinta fr ga sia que dispõe de otima

sorveteria. estando hab'liL1Jo a servir cs mais es-

�

nhos,: fazendo [rente com 'a

CHAR LAUTH I )plendidos pcolés, s -rvetcs beijos frios etc.
�

liEstrada
Geral, que segue para I'I Brguassú, A' tratar com o pro-

A BII�"';"�..&:·'t ;; * da hiiiiiiiiiiiiIt& -d- I p�ietario-Pedr? Sipriano Ja não é um creme comum. I

'.

�
Silva, em Barretrn�.

.l!llzm

"11
CHARLAUTH IIG R A N D E H O T E L·· M O D E R NO· lebe extingui!à as sardas, pano

--------- I cravos e espinhas, sem a mimma

PROPRIETARIO:

I
irritação deixendo-lhe a cuti-

J OãO Ku hn
-

limpa, macia e fresca. I
_
t

CAIXA POSTAL, 82 ENDEREÇO' TELEGRAF1CO: ,'..... = _

Grandhotel

--

�W��
'}:�

�11

I

I

SALAS DE AMOSTRAS ÁSSEIO E PKONTIDAO'
4 de Março

Florianopolis

no distríto do Estreito"

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em I
metros. Bem sêca e de otima qualidade. !
i DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO I
���..

:;
......::::.���....,

V. Exeia. precisa de uma
�

;.limoDsine !

Disque o n. ..2<:)O de seu telefone e

terá não só para seus passeios, como tarnbern para
viagens.

São todos carros morlernos e conlcrtaveis dirigidos por
habeis volantes.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bemardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Walderniro Vieira
Palfocinio Vieira
Rubens

502
:503
505
514
518
521
525

EMPR�ZA VIACÃO ATHERINO
CARGAS E PASSAGEIROS

DOI-arios de saidas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLeME
NAU A'S 7 HOB,AS DA MANHA. MAIS INFORMA

ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

li

CREDITO MUTUO EDIAL
, .

__________ ..........___.__�-........c._ ............ _� ........ � ..� ... .:.. ..
� .... __ ._z,.,_r_, -�-- !- .... , .. ,.... ..A f-"'�''___'''�__

. Clube de Sorteios el11 Mercadorias

. . , "

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente
acomodações para os srs viajantes e exmas. famílias,

I
,

'

,em todos os quartos'
Tratamento de pl�hnelra ordem

Olarias: 10'000 -12'000-:-14$000 e 16'000

novo, dispõe de boà�":'
�om luz agua correnje �. 'f

I
I

.
.

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defrcnte aos Correios 'e Telegraíos

4 de Ms:ço

6:600$000
Muitos outros premias menores

Formidavel •••
Tudo por1$OOO

Fantastico•••

DEP·QSITAAICOS EM STA .. OATi�RINA.

1-1'0 E P C K E

FLORIANOPOllS

Laguna Santa Catarina

-

R(5"ARTL_NOSE
II u z i nas Matriz

BOSCH
.... o .0" .a to .

o ••Ih und. Filiais em:
- ..... - ... _••0. 0 .....1••••_ ....
.........a••01i00... 111.'...1. (••' )

1........ du......., ...

A

"..... _. to .....
t••ao"GI> .

••••

B.umenau, Cruzeiro da Sul,
Joinvile, Lag'as, Laguna, SãD

,

Francisca da Sul

MOSTRUARIÇ> EM:

Tuba�ão

.......

s A.
'_:"

Velá. e Magn
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CES P_O_.RTIV __

A,

o Fluminense dirigi� à Liga Tsa?do no. W,iver Plate,de Buenos
. de htebol uma longa I Aires. .

��a •. .

tarão contra o argentmo --

preseo :r .

d
.

d F
.

I id 4I Santamaria, que, epOl&: e OI r.so VI o que, a a. par
ar os I b

.

id Ib r 15 contos do c u e tnco- ti a entre cariocas e pau istas se
ce e .

de Íef d O d
r, fal19u aos compro�lIs�os e e etuará nó ia 1 e não no ia

'que assumiraiaquI, ingres- 8 conforme foi noticiado.
ODraift, .

, ,

um

treino

......

Proa: Wa-hingtcn Fataco, o

",ais novo da guarnição. apesai
de não ter a classe .

dos d-mais,
pode ser consideredo um dos me

Ihore� estilistas n3 , ..mada p,. �('�

�quilos e II !T; 26 dItOs Per
tence ao qUIl'c!.() de l,rN,do.!. s do
C. R. Aldo Luz.

Patrãc. Jairo Vaz, ape .sr de
10\, m " um dos melhores timo
Mlros <1() "" �F' f stado. Pt.la 52
qllilr 6 e terr 22 anos de Id8de.
Pnlence ao quadro de remadores
do C. N. Riachuelo.

'0' "do' ',,,-.;'J r.,,"""-f"'f��...,�. %.....: i.",.,..-

patrão

De 17.30 4s 23.00 bora,s

Fazenda e Agricul
tura

o Skiff
.
Walter Wanderley: lemadot

)JVem e de bôa da$se, dotado de

�rn ótimo 6sico, é càmpeio cata' .

IInense. Tem 22 -anos de idade'

:, peFIl 73 quilos.' Pertence ao C.
�" F.Martineli.

.

,

: Omar -Càrneiro IUbeirc p. p, ção da requerente, opine o De-
- Germano Henke=-Seledevidamen- partamento sôhre seu direito ao ,) n rl.. 72, do Estatuto dos Fun-

mouro ae Oliveira
t d cionaríos.OrlanOo Silva e..' "que pe e.. .

_

lolita E'rem;a . -:l';mprê'sa Construtora p'. Arl�nt Sátira Andersen Monteiro=
murllo ralOos p, P.' h? f\. Caudu�o Plc�?I\-. Ao Departamento para informar
Huna. R,olanO 1 Sele dev:ldamente. .

o t sôbre o direito da requerente.Finare �11�I�aQ I
Carlos �}Ioepcke S. A. ê Pague- Maria de Souza Mllller-Jun-

��nmel� se a importanoia de 1:289f600�' te-se copia do titulo de nomea-

Orquestra Oe lilaosas . ; Companhia Tração, Luz e For� não -da. requerente. Depois deve
,

a 1911 5tare. . ..J FI' I' C dit e'" , -

RaElames e
1"\ t S toro

-"

ça 'oe
i 0nanopo IS - •.

re e-s.
o -Departamento opinar sôbre o

Regional Oe ....an e ao
. .

1..' f d t
-

, .""
EOuorOo PataniZ e sua Tlplca rorrl��tes em avor a requeren e, -cp�o direito da requerente,
Romeu 6hipsman com o Orqul!s.l a, ali «ReEltos � Pagar s, Q.. importancis Olga Neves-:-Pro�e que exer-

ronclZrtos de 846$100. ReeOl�elldo. que ne-. cia cargo onde passível era reve-
! nbum.a d�spesa sela reahzad? sem lar vocação para o magistério,

Rbutura com VOZES NOVAS, eJ�men!osl autoflz.açao da. Interventoria ou
como quer a' lei,

IZstreiantes no raõlo,
. ". ' I, desta.Ó:Scoretana.. ' ;". Carlos Hoepeke S.A."'-Insere-

R's horas certos, 'ornais falClaOS c0h! 'no I
..

va·se.·
tlelas em primeira mão, fornrlCl.O'!s 'Segurunea Pública

.

Cceilio Bernardino Neto e .João
pela A H01TB, �ob a patrpcl�I't. c.'.

�, - !

Maria ·,do Nascimento-Sim. nos

õ41 rASA K
" ;. Y Paulo' Leal de Meireles-Sim. termos da informação' da D.T.C.

R's ZZ,30 - CASINO Na AR- mrzla hor'!. � 'ISilyio' Leal de Meireles-I?cm. Otavio S. "Fabalipa-Cumpre

I�e graça E mU5icall�aOe a .car.ga Oe. EtQilio Kluppel Peq.erneua- ao requerente, para ressalva de Roberto Oliveira-Pague-se a
mesquitinha, VIDleta Perraz, ma-

Idem .. .', direit f r a prova do
noel Pera, lernenlc ao!,! Santos, Pau," .Il<

M � G: V" -Id '. seu IPe} o, aze. quantia de 1:504$000.
I f z E'eroanOlZs 1unler. .. .. ieira em .. - cumprimento, do contrato uma Edgard Autran Dourado-Sa-o erra, -'

Ernesto Meyer Filho - Idem. vez decorrido o seu praso. tisfaça o r.equerente a revalidação
mpeokere Oe stuOio: OOuvalOo rozzl e

,Or\andina Alves-Idem.
a qU13 está sujeito o sêlo deste.CIZIso 6ulmar5e!J. 'Pe,dro ;Xavie(& Cia.-Pague-se Interior e Ju.stleá requl'rimento .

AlDanhã: peia -verba 636. Casa Moellmann S.A.-Pague..

Alvaro Maximiano Mafra-Ao . d 8$000Araci Bernardes Padilha_:'lnde- SI a quantIa e 29 .-'.
Tesouro..

Catarl'-. ferl'do por não estar. o atestado,' José da Costa Vaz-Como re-
Emprêsa Auto-Viação 1nense-A' Força Pública. de acordo com o que prescreve quer,.

� Otavio Aguiar: remador de
classe incontestavel, campeão bra
�ileiro de 1936 intezrou a em

baixada b�asilei;a que" foi às olim
.piadas de Berlim. Pertence 80

C.N. Rlachuelo, pesa 70 quilos
e tem 32 anos.

Joaquim Oliveira: remador
frgico e

.

de grande classe, é

mpeão brasileiro de 1936, fez
palte da embaixada brasileira que

�foi à& olimpíadas de Berlim. Per
tence 80 C. N. Ríachueíe, pesa
71 quilos e tem 27 anos de ida
de.

Dado de Oliveira=-Pague-se a

quantia de 1:760$000.
Roberto Oliveira+Pague se a

quantia de 5 :712$400.

�1i)!!Ie Lei Emlllnha, Erncml Oe Barros,
, lr�aos TapaJ6s. releste RIOa

R'I Zz.oc-O TKATRO Dl CASA-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�E�-����������29�·�--�--��·������.�:)��n�c)�V�O��i�r�e���D�e�p�•.�r�t�.���I���g'�es�:�������"���O�D5f�b�U�s�p�a�r�a���-a�l�d�a8'Pela resolução n .. 5.332, de de Imperatrizt.or da �êde mento de 27 do corrente, foi nomeada a Todos os domingos haverá oni,

Pa ,- G ná � Sen· complement arista I vanir Lobo bus nara Caldas de Imperatriz,
t c...· Educa�.-a partindo do Largo da Alfandegaa a '\l.8 rina,..

.

Montenegro, para reger, interi- ás 8.80 horas, regressando ás 15
e f...... l POS- namente, no corrente ano letivo; horas.
se u·se Atos ofIciais a escola masculina de Capão Ida e volta - 5$000

Alto. no municipio de Lages. SELL & PR0BTS

Em Curitiba empossou-se no Pela resolução n. 5319, de Pela resolução n. 5.333. de

cargo de diretcr da Rêde Para- 27 do corrente. foi exonerada, a 27 do correate, tendo em vista

ná-S�nta C tarina o coronel Ti- pedido, a normalista Maria do a translerencia da escola mixta Bom negucia
burcio Ceval anti. Carmo Ramos, do cargo de pro- de Bom Sucesso, distrito de Uru-

Vende-se. Magnifica eha'
Agradecendo longo e como- [essore do Grupo Escolar «Prol. bicí, no rnunicipio de S. Joa- ,. cara. ao lado

vido discurso do seu antecessor, Tíburcio de Freitas», da cidade quim.. fOI removido o professor da Estação Agronomica, (OOl
o novo' diretor terminou a sua I de UruslIluga. Odilon Vieira, da escola mixta otima, conlortavel e grande CASa
oração dizendo ..ue não havia, Pela resolução n. 5320, de de Bom Sucesso, dis.rito de de resideucia, belo pomar, jaco
feito ainda. prq�; ema de admi= 27 do corrente, foi dispensada Urubicí, para' a de Peric6, no dins e inurn-ras benieitcrias. Ois
nistreção, -m, s podia assfgurar 8. pedido, Albertina Silveira dt, municipio de São Joaquim. põe de grande extensão de tenas
que o seu pensamento era o de- cargo de professora interina da Pela resolução n: 5.334, de

para fios agrícolas ou divisão em
ser justo e imparcial, prometendo escola mixta de Guaraní·Mirim, 27 do corrente, fOI dlspenslido I lotes. .

I um des-nvolvimei to econômico no muniçipio de 8lumenau. Sebastião da Silva Mota, das I Tratar na

'

bem aplicado, em pról do! E6- Pela resolução n. 5.322, de funções de professor da

escola! RUA TRAJANO N' 15
.

tados a que a Ride serve, e pa 27 do corrente, foi exonerada, a mixta de L'ilgeado dos Portões, N· 50 P..

ra _ que contava com a dedi pedido, Armida Filipi. de car�o distrito de Cerro Negro. no mu- I ._ . -

cação leal e [ranc a dos seus au- de professora da escola msscu- nicipio de Lages. ! D í.Ca rne rá
xiliares ali presentes, esperando Ilina

de Sanga do Engerlho. no Pela resolução n
.. 5.335, de; Ma rti n5

que cada um cumprisse rigorosa- municipio de Crescillma. 27 do corrente, fOI nomea.do i CLINICA EM GERAL
mente o seu dever», Pela resolução n. 5324, de Amaro Velasco, para reger, lD-'1 Medico especialista em

I 27 do corrente, foi removida, li 1,' te. rinarnente, no
.

corrente ano le'l . d EI d C h Molestias o stornago,Dr. Pedro de Moura Ferro bem do serviço, a professora i tl.V?
11 esco � mdll(ta A

� G 0;-1 Intestino, Figado· e
Advogado Luiza �aiundes, �a es?ola mix-

I elfm�a, dl�tnt? :e .

DIta an-
R t

Rua Trajano 1. (sob.) ta da vila de Acitapolis. no mu- .
baldi, no mumcip;o de Lages.. CURA RA�cI�AL DAS

ni-ipio de Palhoça, para a de I Pela resolução n: 5.336, de
HEMORRHOIDAS EVA-

I.i O C Linha hboticaba, distrito de lta-! 27 do correl�te, foI .nome!ld� a
RIZES SEM OPERAÇÃO

!
e.r.. arlDS pitanga, no municipio de Xape� comple�eotamta 1.aClf8 Veiga, E SEM DOR I' Taveira có, para reger, mtennamente, no CONSULTAS:

I Pela resolução n. 5.325, de! corrente .ano _Idivo. a escol� �i�-, .A� RUl! TraJano, n. 1

E I' no.aado dlreter-tée-
27 do corrente, foi nomeada: td8 dI� .L}mOelrO, no mumcrpio I_Dlanamente�

7 as 19��
U rO p a nleo dos Correio. Marja Tereza Outra para exer-j e laJal.

cer, interinamente. no corrente] Pela resolução n.
.

5.337, de

III
m:.>?>'l'P ....

I RIO, 28 - foi assinado ano letivo, o cargo de professo-; 2,! .

do corrente, fOI nomeada I DR. P E D R O I
d . ra da escola mixta" de TiJ'úqui»

. E nca Dalsasso, para exercer, I A T ... L A-'" I

I
àto exoneran o osr. Austriquinia - I. .

ftl V
I

no do Am3rallV!ourão dos San. nhas, no municipio de Biguassú.] mtennamente, no corrente ano

I Reassumiu a SUei clinica
I tos, do cargo, em comissão de Pela resolução' n. -5.326, de ;'etivo, as �unções de professor medico cirurgic.a das moles-

I diretor técnico �os Correios, pa-
27 do corrente, foi nomeada a: da escola rmxta de Ilha Grande, tias da Cabeça e Pescoço

drão l'I. do quadro III; e no- ccmplementarista Abigail Costa, I d.is�ri�o de Grão Pará, no mu- ESPecialista em

meando para exercer, .em comis- para reger, interinamente, no

<:or-,
mcipto ·de Od:ans.. Olhos, Nariz, Gargan-

Ião as mesmas funcões o ·Ófi. rente ano lehvo, a escola mlxta PeJa resoluçao n. .5.338, de ta e Ouvidos
. 1'" "J ..

t
.

I' CY• ·1' , f}','" de ·Ponte- do Cadeado no mu- i 27 do corrente, fOI nomeado Consultorio: Rua Tril)·an.o 18...... cTI8 �umlm�, ra íVO .ar os i.,�Ult nidpio de Biguassú. ":
.'

Fe(nando Kemper,�'; para exercer DIARIAMENTEavena. ,. . . .

. �. Pela resolução n. 5.327. de mtermamellt�, no corrente ano das 10 ás 12 e das 16 ás
... Ia

I d N·
.

27 do corrente, tendo em vista letivo, as funções de professor 18 horas
ac IQ TIa .'. e

.
ave:ga.. a transfereocia da escola mixta

I

da :s�o.Ja mixta de Aiurê, no
, ...

. '. i
-

de Salto do Mariano, distrito de ,mlllllClplO de Orleans. N. 33 P .

,...,

C t·"
.

�.. Cenito, no município de Lages, l Resolução ":
. 5339, . de 27 .

ça\) os e Ira -

.

� f�i reino!ida a professora. Cacil- d.o corrente. fOI nomeada Toma - I;J
.. ': I da GarCia, da escola mlxta de I lia dos Santos Cardoso, para /'Itflct-�Me,vimenta MaritimoooPorto Flori.nGpDli�s Salt� do Mariano. dist�ito de exe.rcer. inter.inam�nte>

-

no cor-.

S
.

d P
. ...c C Cemto para a de BarrIga.Ver- ren.e ano letivo, as funções de

ervlços e assa.gelr-os e ( ...e ergas. de di:trito de Anita Ga'ribaldi professora da escola -mixta de
• no' municipio de Lages.

'

Pescariã Brava. no. Illunicipio d.

cargueiro:. Pela resolução n. 5.328, de L_8_su_D9_. .........__

27 do corrente, foi exonerada a

����������������������������������� �dido,. Nemesia Marga�da do �I���D��
Para o Norte Para o Sul cargo de adjunta da escola mix-,

ta de Salto do Norte, no mu-] Aluga-se a parte térrea do soo

nicipio de Blumenau. ! brado, á Rua Conselheiro Mafra, A" Combinação Feliz" n··-
Pela resoluç!o n. 5.329, de

I

n: 84, própria para casa Gomer- perfumarias é arte que nf! 1
a lO de O Paquete ITAPURA sairlJ a 3 do 27 d f

.

d elal.
tá", fo corrente OI nomea D' encon rar SIm! e. As 01'111:1'corrente para: . . .' " I Trata-se com o dr. Aderbal

AmalIa ZeqUlDl Flouam,. para' Ramos da Silva. las dos Tres Elementos
exercer o cargo de servente do I dirmordials da 3eleza sã!1
Instituto de Educação da cidade N. 91 15v-1 frutos da "Adoraeão'�
de Lages. I����������������������

Pela resolução n. 5330, de
27 dQ corrente, foi nomeada

. Curso Catarinense' de MadurezaOndina Simas, para exercer, in-
terinamente, no corrente ano le
tivo, o cargo de professora da
escola mixta de Ribeiclo da OD- .

ça, no Municipio de Hamonia.:
!leI" resolução n. 5.33 t, de,

21 do corrente, foi nomeada Le� !

ní Furtado para reger, interina-
i

mente, DO c.rrente ano leti'(o, a'
escola' mixta de Fazenda Espiri- I

t� Santo. no municipio de La-!

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

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

maximu segu-
'",VOAHYIlA rança e pontua

CAIOtlNAca� �ATA� 'SI., lidade:
F\.OAJANO UCIFE fJ'�

BRASIL
URUGUAI :

ARGENTINA
CHILE
PULIVIA
PERU 'I

ern 2. di�s

Sindic8'to Condor Lida
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRQ MAFR�) }4 - Flárianopolis

.

...... .

'.:':
. .�� ·t

Companhia

fretes de

e Paquete ITAGIBA sairá
março para:

Paranagllà. Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Daia, !vlaceió, I '

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os dem"is por I
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.'

Imbituba
Rio G.rande

Pelotas e

Porto Alegre

Acha-se aberta a matricula do curso de ma- i
dureza, que fundoDa á ntd João Pinto, n. 32, das I I

19 ás 21 hora�_ '. I
Os interessados. s�rão atendidos na séde do

[Ireferido curso, di�rial�ente, das 15 ás 21 horas.

-MATRICULAAVI·s·O Recebe-5c carga� e encomendas étté a vespl!ra das saídas dos paquetes
. e emite-se passage;ts, nos dias das saidas dos mesm 1S, á vista do a·

testado de vacina•.selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem d � porão deverá ser

entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas,
para ser conduzidá. gratuitamente para bord) em embarcaçõ�s especiais.
ESeR.JORIO-PRAÇA 1 'j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) .

A.RMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE·1666) -END. TELEG. C lSTElRA
Para mais informações com o Agente

_) SANTOS CARDOSO N. 52 15 -13

V I S I T.E M /

a A CAPITAL.
menina� e

\.gár6toso malar stack de roupas para

Rua Conselheiro Mafra esquina da· Trajano
A e·A P·,.I T A,L.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, quiota-Feia-a 2 de Mareo de 1939
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GAZ�ílnWtJA��f���\A
JD)AJD)AS -

�

I'
FORTALEZA, l-Em duas cearense, tendo populares pre-I

da semana passada, a ciIade tendido linchar o criminoso que I . "tl SE!+IEADOR" IP'Correio do (;eará" I . .,1Maj. AlUerieo
de Pedra Branca foi abalada foi prêso pelo destacamento po-! I
por um crime monstruoso. O licial do Municipio. I I Notas Ca- ..eiro d@ �alDpO
agricultor Candido Fabricio ali O assassino conta 60 anos "O Semeador», prestigioso or- A data de hoje assinala o

I I
residente assassinou S�1.1 nronrto de idade e é proprietario da fa- - gão da imprensa alagoana, pu- transcurso do 24' aniversario do

1-__-_ tOll1l��� 1- a

A bordo do -Itagíba» eh
filho a machadadas em virtude zenda Jucá. I blicado em Maceió pela arqui- «Correio do Ceará», vitorioso "" esta capital, acompa�haQ
de uma questão familiar. -------- II diocese local, completa hoje o orgão que se edita em Fortaleza, s�a exma. fa�i1ia, o ilustre
Segundo informações recebi- Voluntar·.ado s�u vigessim.o quinto, aníversa- sob a direção inteligente do nos- cial do Exercito Nacional

das daquela cidade por pessôas I no. É seu diretor o Ilustre Co-
-

so confrade Carlos Rizini, um Major Americo . Carneir�
recém-chegadas a esta capital, d

.

14 B C nego Antonio Valente, uma das dos inteletuais mais expressi- A's 7 horas, na Catedral Pro- Campos, que vem assumir
o aludido agricultor, tivera ha O _ El EI inteligencias mais brilhantes de vos que pontificam na impren- visôria, haverá Missa por alma comando da l O", C. R.
dias uma briga com sua esposa, .

que se pode orgulhar 0- cato li- sa nordestina. de João Pedro da Silva e Fi- _Oficial dlstintissirno, Com
d. Pastora Fabricio, resolvendo '

�
cismo, A, orientação crtterfosa e

I
Nesses vinte e quatro anos lhos. folha repleta de assinalados s

então abandon-ar a familia. I Desde. ontem esta a- dinarnica que S. Revma. irnpri- decorridos, o «Correio do Cea- A's 7 horas, na Capela do Sa- viços ao Exercito e á Pa'
A família do abastado fazen-I berto no 14 BataHü·:) da miu ao «O Semeador» Ie-VOU-O: rá, seguindo a linha retilinea co dos Limões, haverá Missa por sua atuação á testa do De

deiro .é composta de mul�er.e I Caçadores o volunt�rE ldo. a todos os lares maceióenses, I que lhe traçaram desde o seu alma de Antonieta Avila Pereira. tamento que vem dirigir
sete filhos alguns dos quais lá, Os interessados ncdem onde a sua palavra ..§empre se-: primeiro numero, tor_n?u-se uI? A's 19 horas. na Catedral Pro- evidenciar-se, certamente'
rapazes. Como um dos rapazes •

_
_

".
&". - rena e ponderada tem o mere-: orgão de largo prestigio e di- v�sória, haverá o piedoso e:erci- uma série de trabalhos alt;m!

não concordasse corn
:

a delibe- obter InformoçGh, das 14 cido acatamento. I vulgação em todo o nordeste do CIO da "�Hora S:nta », seguindo- proveitosos para o recrutame
ração de Candido, este travou ás 16 horas, na secretaria Na data da sua fundação, re- país. se devoçao de Sao José e Ben- dos futuros defensores d '

forte discussão com o filho, e
I daquele batalhão. gosijam-se os catolicos de Ala- Neste breve registro ficam as ção do S. S: Sacra�e�t? I gridade nacional.

.

a 1

o velho com forte golpe de ma-I goas, os seus inumeros leitores nossas felicitações ao brilhante �a Matnz. do I U:1SIiUDO Co- Ao nobre oficial apresent
chado prostrou sem vida o ra-. _

e quantos, como nós, acompa- orgão da imprensa cearense. raçao de, Mana (Igreja do Par�3) Gazeta». seus <respeitosos c

paz. ; nham, embora de longe a sua
------ haverá, as 16,30 horas, reumao prímentos de boas-vindas

O crime revoltou toda a po- I trajetória vitoriosa e
-

brilhante. - do Apostolado,
.

Pulação da pacata localidade _I! O cap. fi,ganoel de Amanhãê primeira Sexta-feira ----- o ---

J A' h
' UMA ASSINATURA l�,1EN'-SI

....................4Jé.,�i)<J I
--- - - . M-.raes eumprimeo-

-

o mez. S 7 oras havere. Mis- -

• !\

" ta O �r. Interventor,
sa do Apostolado. Huje á noite, DE "A GAZETA" CU�TA:

.

L-
por ocasião da «Hora Santa>, as APENAS 5$000

Icença .

-

fiéis encontrarão ocasião de con-

O sr. dr. Nerêu Ramos,Inter- Ieesar-se, Para ter \S�,..--u·ventor Federal .no Estado, rece-
"'"'"

beu o seguinte telegrama: A h S
•

'

� ; fevereiro, foram concedidos a Blumenau, 26,- Em meu no- ora anfa de e alegria: 'José da Costa Vaz, 10 pratican- me e no dos oficiais da Com-
e
'� r. ! te da Contadoria Geral do Es- panhia que segue domingo para

I .� �àofe� ; tado, d� acôrdo com a - letra a Hamõnia envio cumprimentos

dr...oreliD Botn.lo I i �:,ngue� h,! que 'p'?so� quebrar.6 dos arhg�s 70. e 80 �o .E-statut.o ao eminente Interventor a quem
.. u

81-
Combinação Fehz . Sempre UnI- dos Funcionários Publtcos CI- admiramos pelo eficiente traba-

i Rua Felipe Schmidt, 18. I- dos caminham os imprescindiveis vis, -trinta dias de licença para lho de nacionalização desenvol
, companheiros da Mulher Brasilei- tratamento de saúde, com 'direi- vida. Emanuel Morais, Capitão

.......................... ra:-PO' DE- ARROZ, BATON to ae ordenado. Comandante dá Companhia do

Banco do
E ROUGE ,HAdoração" I 13 R. I.

Brasil

Ulceras' varicosas - Feri-Ias
atonicas - Fislula .. crô ricas
-Inflam:.-lções crônicas em

senhoras, etc, pão curadas
com a INFHAZON TER \

PIA, (Raios Ultra Violeta
frias, de onda ultra-vourt»,
e para aplicâção Iocal.)

Procurem o consultório do

Este piedoso exercício data de
1694, de Paraí-Monial, onde Nos- Procuremos obedecer aos p
80 Senhor fez á sua serva San- ceitos �e higiene, para ter 9a� e_

ta Margarida Maria Alacoque as e alegria, Os livros de higi
12 Promessas de misericórdia. devem ser de leitura obl\Í"atór'
Jesus Cristo dirigindo-se a ela, não só na escola como no� la

disse: «Eu te farei participar da Muitos dê.es são escritos de
tristeza mortal do Getsemani». Iôrma que os lemos com ime
E ainda: <Pedirás perdão pelos prazer .e, sobretudo,

-

com gran4
pecadores »: Destarte, a idêa de aproveitamento,
reparação pela meditação dos 80- Seguindo-se os preceitos de '

frimentos do divino Hedenter é giene desaparecerão as causas a
o conceito fundamental da <Ho- frequentes de fraqueza e desani.
ra Santa». mo que escravizam tantas vítimas

As orações que se rezam nessa nas cidades e nos campos.
hora de reparação referem-se aos A higiene ensina não só u de
sofrimentos de Jesus Crista, na Iesa contra as doenças, como
Sagrada Paixão. e encerram pe tambem as medidas para mantes
didos de perdão pelos pecados o físico e·o psíquico em perfeita
lue se co�et{ m ,no mundo; tra- fórma. Nos tempos que corre
ando· se de uma devoção qqe ba muita gente nervosa porq
,e realiza p�l'ante o Santíssimo não i.'lsbe se aliment'u conveDieti.
Exposto, não é dermâs observar temente e pCll'que uão dorme nO!
.J:ue os fiéis devem conservar-se horas de descanso. -.'

·le joelhos, levantando-se quando Exi�tem muitas pessôas «ner
._) Sacerdote se levl>nta; e, por vosas», desanimadas. irritaveis,
fim,. que aendo a «Hora Santa:. neuraslênicas, só porque não sa·

f.ll'át,lca abençoada e aprcvada bem dividir bem o dia.
pela Egreia, enriquecida de mlli- ----o Para combaler o dasanimo a

tas indulgências, não é de admi- irritação, a neurasted::.,nada lha: -"'

rar que �rjam muit;)s os que faci!: I'f'gulllrizor a vidd, df'Ítnr ,"
corram a rarlic:par de tão pie- nas hOlas conv, nientes p U�,! ro

\

doso exercício. ; fsplêndido TOllul" Jsfao _la C:,!'
.� _ .. _,-.zIM.s:no__ ...... 1õM ....... II!·-.._ "" Bôyer, obedecen {o {�� drrnais l'e-

Ordem dos Advo"". gras estatuidas 'peI�a higieile.
. ! Numerosas pessoas que usaram

gr-d
.

: o Tonofosfan ficaram admirad,
(fi os : do bem·estar que sentiram apep �

com as duas primeiras inieçi:. I

Requ�reu inscrição no quadro
-

desse precioso medicamento-o ,.

da secção deste Estado, da Or- solutamente inJolol' e d� grsll tI

dem �o.:.; Advogadof', o sr. .ctr. proveito para os enfraquf'ciü,'
DorahclO Lorentz Borges. sejam crianças. adultos GU veI" o"

"km,.;, e .;r;:ra:��.&...��r-,;-••• 0_ .. --"�.i6�����

MISSA
João Vaz Sobrinho

,

MOBILIA8EMO.S SEU. __AR
!

(;ONCUBSO- PARA IAIJXILlilRES -

Avisa-se aos candidatos, inscri
tos no concurso para AUXILIA
REs' que a prova de datilografia.
,gerá feita na Séde da Agência
Local, á

-

rua Trsiano, n. 2, com

,início ás 9 horas do dia 5 do
corrente (DOMINGO).

.

'I As provas de Português e E�
tenografia -serão feitas

-

no dia 11 -

(SABADO), á tarde; e no dia 12
do mês corrente (DOMINGO), de
manhã e de tarde, se realizarão.
88 demais provas de Ai'imética e,

.Contabilidade, em local que será I
oportunamente designado -neste �
jornal. I
Florianópolis, l' de lDarl;O de'

1939.
-

por

"A
e-

.

a ;-·l�ngo· Prazo
MOOEL.AR"

, �

":,

� Pouco Dinheiro

f·

, - I!
Pelo BANCO DO BRASIL - ': I

FLORIANOPOLIS. r IJOÃO LEAL DE MEIRELES

IJUNIOR---:Gerente
JOSE' PEDRO GIL - Contador I
N.88 4v-2'

CARTAZES
D.O DIA

PROGRAMAS DE HOJE: I' L

Odeon, O lider dos.
_

einoolas I
. A's 5, 7 e 8,30 hCJ as:

Em prio,cirab ex 'biçõ s a 6-. I
I issima comecliá da Universal con. I

Kent Taylor e Ire. e He! \'l'y

Paraíso co -an:or

Pre�o: 1$50).

A familia de Juão Vaz Sobrinho cfJnvida ilOs paren
tes e pessô:'\s de suas relações pera �s!listlre� a missa q,16
mandam celebrar no proxim@ sábado dia 4, ás 7 horas, IIJ

capela do distrito .:João Péssôa», Estreito, em intenção á
sua alma por motivo rIa p�ilsagem do 80. ano de seu b'

I !ecirnrll to.
���-�--�--�����������

i pr:, Atm��ioJavares _ODV�::;:.:�:z. I·
. ,-:Il1uHGIAO-ESPECu\LISTA AssIstente do prof. SansoD ;
(_.onstlltas das 10 á� 12 e das 16 ás. 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456 !

I

,

Ora. JOSEPHINA SCHWflDSON
�§peeia lista eUI doeneas de Senhoras

e ereaneas)
(;ONSULTORIO

CINES t:;OnOADOS.

A venda nas farmacias e casas do ramo

••

Rex. às 5, 7 e 8,30 horas:

pagracci com Richard Taubfr
e Steffi Duna.

Prcço:-) $500.

·

:8RUTO
DESINFECTANTE UNICO

• EM CADA LITRO DE AGUA
COM 30 GRS. OBTEM-SE UMA SOLUÇA0 POR 180 RS••
" 50 ". II " " II ". II 300 RS.

Rua FeUpe Séhmidt, 39 �

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás S horas

Dr JoaNo de ArauJ·o 8lhos, Oilvidos, I
_

•. ·"Nariz, Gal-gauta
Especialista .dO. Centro �e Sande •• Aflsistente do prof. 's�oson IIConsultas dlarlas das 4 a'!l6 112--R.Vítor Jy.Ieireles,24-Tel. 1447

i
I

Imperial, às 7.30 húras:,

Comédia de um lar com ClatJ·
dette Colbert e' Richard
Arlen.

Preso: 1$000:

I·
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


