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O
. Papa.

MORALISADORA
A s 18,23 horas de onte�, prec�samen�e. na �ata da

.

passagem do seu 63 amversarro natatlclo, fOI anun-
e fran��:n;.��!�s��r�li�a���p:n��nqaU�o:êmmda;s �������o: clade, com o' rilual do costume, ter sido eleito ChefeDelegacia de Ordem Política e Social, no, sentido de coí- �upremo da 'IJt,.reJÍla Cato� llca o Cardea,1 Pacellglllbir que permaneça o abuso do' estabelecimento de casas SI nueduvidosas em pleno coração da cidade, o' que vinha re- "'1J
presentando uma afronta ás familias honestas e estava co- ·toh1ou O nome de P-IO XIIlocando a nossa terra encantadora numa ,situação depri
mente aos olhos de' quem nos visitava.

Em toda a parte a Policia de Costumes, tomou a

peito a localisação do meretricio, como tambem fez remo
ver para lugares adequados certas baiucas escandalosas
onde se praticava a imoralidade e se explorava o lenoci�
nio.

..

A nossa capital estava reclamando uma providencia
no indicado sentido. E' que, as megéras proprietarias sór
didas dos lupanares, pareciam fazer questão de instalar-se
nas ruas centrais, entre gente de bem.. numa provocação
enervante á moral e aos bons costumes. '

A existencia dessas casas duvidosas em pleno cora-
ção da cidade, vinha-se propagando vergonhosamente, de
terminando uma promiscuidade aviltante, o que determi
nou, como não podia deixar de ser, que a Delegacia de
Ordem Politica e Social se encarregasse de 'pôr-lhe côbro,
ordenando a reti.rada dêsses antros de vicio para lugares
afastados do mero decente onde haviam assentado arraiais.

Florianopolis é uma cidade que prima pela inteireza
moral dos seus habitantes, ciosos pela pureza dos seus
lares imaculados.

Daí, o aplaudirmos, com vivo entusiasmo, não só
a iniciativa do capitão Lara Ribas, como o esfôrço a ser

\'
desenvolvido pelos �eus auxiliares,. no sentido de levar a

'

.I�o essa obra de tao alta e moraltsadora finalidad�__ ,

--��====�-----

DOSCENTRO INDUS..

BIBLIO'l'BEOA POBLIOA

Pio XII

o Magllone será o novo Secretario de Estado du Vatic'DOCardeal

.
VATICANO, 2 - A'<; 18,23,. �'ra local, o Cardeal Ma-I Secretario de Estado do Vaticano, funções que presentementegh?ne, assomando ao balcão da Basílída, anunciou haver sido desempenhava. -

eleito Chefe S�premo da Igreja Católica; o. Cardeal Pace11i:- Os circulos diplomaticos do Vaticano dão como certa a

.

Os n:tll�ares de pessoas, que ,,*POIS de haverem presen- nomeação do Cardeal Maglione para substituir no Secretariadocíado as espirais de fumo branco, aguardavam na Praça de São do Vaticano o novo PapaPedro, _o anuncio do nome. do �ovo �",pa, ao escutarem a pro-
.

_cl.amaça_? do Cardeal Maghone, írrornpêrarn em delirantes ma-I PARIS, 2 - A noticia da elevação do Cardeal .Pacelli á
nifestações.

.'
_

' Cadeira de São Pedro, causou nesta cidade vivo entusiasmo.O entusiasmo recrudesc�d_;Ll aO!assomar, logo após,o no-I Os jornais vespertinos referem-se na sua quasi totalida-
vo Papa, para ab:nçoar a multidão. .

I de elogiosamente á personalidade do Cardeal Pacelli, declarando
.

O Papa Pro XII, tem 63 ano�, tendo sido elevado ao I que a sua eleição representa a continuação da obra eminente-cardmalato em 1899, sendo em fevereiro de 19-14, designado para mente cristã do falecido Papa Pio Xl.
------ ---------------��--,---
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ANO

'TRIAIS E EXPORTADO-- Cigarros Será,.,- recepeionado�: "'".
"

,.' e,�� .aIDOOIO' os sol.. 'VI.\\

. RES DE MATE Eanira tlaflos bt-asileiros

Aó operoso prefeito de Ha-
FlORTO ALEGRE, 2 - Re�-I cialmente, express�r o meu pro- Tivemos ontem o grato pra-, monta sr. Rodolfo Koffke, rece-Ie lizou-se na' séde da lnspetona .fundo reconhecimento aos ílus- zer de receber a v.sita do nosso I bernos o seguinte gentil con-

Regional da' Instituto Nacional' tres diretores do Instituto Na- distinto patricio sr. Vitorio Za- vite:, Ido M,ate, a- t rltima sessão para cional do Mate, dr. Carlos Go- nettl, diligente encarregado da -Hamonia, em 27 de fevereiro. r
• • .�

a fundação d. 1 Centro dos In- mes e Nicolau �de[_ _ -; .urn. filial da Ci_á. Souza, Cruz" acre-. de 1,939. S�. Diretor da G<J,zeta,.
_

Em .virtude da nova organiza--I c!�e tal m?d-o a at:\Hd:a-de y\J't!'
dustrias e Exp'�rtadores do Ma- notabilizado já pela sua opero- ditada e preferida produtos de Fli)r�J1opolts, enno a honra de, ça? .

dada �elo dr. Ivens de i
vem sendo uese:'1voj�id� .naqu�- .

te. Essa reunião teve a presença sidade, no Parlamento, em prol afamados cigarros, c�n,v idar v. ex.ci�. e exma. Ia-
I
AraUJO aos diversos, departamen- [Ia past. e a .alta. clarividencia

de todos os ervafe<.iro§- e foi pre-] dos verdadeiros interesses na- O sr. .Zametti teve à' g ntileza milia para assisnrem domingo, tos da sua Secretana, aprcsen-] do seu dinarnico titular.
sidida pelos srs. tk ci.-e los 00-1 clonais, o o

.. u.tro,�uJado es-. de ofertar-nos varies maços dos dia cinco dp .n1atÇO, ás dez ho- rtam-se alta.l11en. te promissoras Al":art'
_'

-ti---:------; ;:--de Oliveira- e Nioofa1t'.Me-
!

t!"e�tilm,� .�"': �vio,' comercial do c plendldos #i'gátJó'S «Ifmíra�, rM> ,l!I(l!�",�de� �': ,-s r�ü ..8 r��U:n dP t.' ��a-- u Ufa as iUi�ao
. der Jr., diretor do Instituto .t�:a- Pais e seu perfeito c<J1hecedor !?onta de -C'Orfti;a, recentemente fevadá� à :�elto nesta cidade, lho ativo e fecundo que ali em !stota €le Camet:6nU
cional do Mate

'

"r- que nos orientaram- _ ambos lançados no mercado e que desde .para recepeao á uma COIlJlUl,nlP .sendo e�ecllt!ld(j'� - ,'- aama tatanna
�,' com a sua exp_effencia e escúl-I fogo tiveram ofima acé1(a�ãO. 0: ,é'xercir6� Brasiléfrb que aqui i Não falan�o_ na re�artiçã?' de
FaI I V I 'recido patriotismo».

'

, .' vai aquartelar sob o comando. Armas, Munições e ExplOSIVOS, Realizou-se, no dia 10. do
8 a. O coroae a- ;�.Antes de ser encerrada a ses- - do ilustre .militar Capitão Ema- f nêm aind.a no Instituto Médico corrente ás 1930 horas no....Imiro Outra, são" foi inaugurado, na séde da

- nuel. Morais. Saúde e fraternida-
I Le�al, �uJas rendas, embora se edifício

'

da exti�tá Asse�bléa
, InspL'toria Regional do Instituto IMPRESSIONANTI=

de. (�). Rodolfo Koffke, Prefeito
i eVld�nclem :vultuo.s�s .

são, por', Legislativa, a solenidade de
I' �pós a leitura do contrato Nacio."\al. do Mate, o retr�to do L lV!.��!�1p_�!:� .., �'""__ .

! emqual'lto, lmpreVISlvelS, destà- I
abertura ?O ano letivo de 1939,SOCial e da ata de encerramento

l�
sr. GetL'!1O Vargas, preSidente r' 'b "h 'd '. cam�s as· qu� se refere� .ao da conceituada Escola de �o-

d?s trabalhos, que foram una- da RepuNica. O quadro foides- CRIME INfANTIL ra ib 0. osm-!Bores ,.na. ServlSo de Velc�los e TranslÍo mercio de Santa Catarina. .

mmemente, aprovados, falou o lCÕberto pe�tp sr. Nicolau Meder mdustrla .

I Publ�c�, as qU,als, pelos, d�dos A sessão, foi presididacoro�el Vazulmir_o Dutra. Foi ()

IJil:l'.1liOr, deba}�(), de prolongadas ..; estahshcos ate ag��a obhdos, pelo sr. professor Mario Rober-
seguinte o seu dls�urso:

.

palmas. Fez \I'SO da palavra nes- BUCAREST, 2 - ,Em Valcea O tnspetor reglOl1al, do Tra- asseguram, desde Ja, para o

I to Bott,que teve a ladea'-lo � re-
� «Exmo. sr. preSidente. Meus, sa ocasião o dr� Carlos Gomes acaba de ser descoberto impres- balho no Estado de Santa Ca- corrente ano, um� renda pa�a r presentantes dos Secretários do
, senhores: .;, I'de Oliveira, que' saUentou em sionante crime infantil. Em um ta!'i�aF comunica �os srs. indus- 150 contos a maiS, da que Vl-

� Interior. e Justiça e da Fazenda,Encerram-se, hOJe, os: noS'S'OS linhas gerais o programa que poço foi encontrado' o cadaver tr.lals, .q.ue de acordo com os
nha sen_do arrecadada nos anos

I srs. An Mafra e Flodoaldo No-
trabal�os. :', I vem sendo execu!ado pelo pre- de um menino, nu. Trata-se de dlspos.ltlvos do decreto 21. i

transatos., .

_ I brega, bem como do, s�. Co-
�ao posso ocult<&-vos" o sidente Getulio Vargas. Delning, de 9 anos, GIl1e foi joga- 22.042, de 31111932, deverao ! �0?0S estes resul�ados � sao mandante da Força Publtq, tte.
rande jubilo pel;is excel-:-' ,

do ao poço pela sua· amigui- apresentar á Inspetoria Regional obtidos dentro da leI, revelan- Mario Guedes, alem dos demais

DAtes f��alídades alcinçadas. '\ Bedress'_'rá-. hoje nha Adriene Teodore::u, de 11 e �as �édes ,das .zonas de Fis-I
�

repres�ntantes d� autoridades
faclhdade com que chega-/ \. •. anos. cahzaçao, ate o dia 31 do cor-, C-Ia P t I- federaiS, estaduaiS e da im-
3 tão promissoTes resulta-

'
• ,Essa criança, interrogado pe.,. rente, uma relação em <:tuas vi-; • ,e ro 1- prensa. -

��ôrreu natu1ralmente da I ps srs. dr. Carlos Gomes. de la policia, contou com grande das, dos menores de .J.'t a '18

f C b
Declarada aberta a sessão,n�Ção segura 'do Instituto': ali 'veira � Nico}au Meder �umor, tranquilidade o s:u crime, di- a�os, �.1:1S ,empregados, discri-

i era ope a uso� .da palavra o sr. prof.,actlWal do Mate, em boa hora I
regr �ssarão, hOje, pelo aVião de zendo que o memno lhe 9ue- mlnan�,

"lh,410lJle, logar e data'

',EIPldIO
Barbosa que, com mui-

I'
atlb pelo eminetlte sr. Getu-l carre tra da Condor. E�tes altos brara o trenó e que, por lS80, do nasc·. a, salario, data da I .

.

S A ta eloquencia, historiou a vidato �argas, presidf!nte da Re-I funcie \flados do Instituto Na- ela o condenou á morte, orde.: .admissão·
,

úmero da carteira! •• daquele . util_ estabelecimentoubhca, Não tivesse s, excia cional .do M.ate levarão uma I nando-Ihe que se despisse e, profission , de acôrdo com o! dando as bôas vindas aos no�ntre as inumerasJ medidas co� ,copia da contr�1o e da ata dos depois, ficasse .assentado junto artigo 15 do citado decreto . .A! Recebemos ontem a visita .!;lo vos alunos que se 'elevam a
ue, dia a dia, v�m incentivan- trabalho:�,' .afim p� -s.erem �pro� ao poço. falta de apresentação da relação

I

nôsso distinto conterraneo e ati- c ê r c a de 200, o que vem

� e defendendo' eficazmente a vados pe�a direção do .!nshtuto. Diz Adriene q"e Delning lhe citada s�rá punida com multas vo representante . comercial sr." ,) nprovar que duplicou o nú-

eOduÇão nacional em todos os I· ,� .�,
'DOSA pediu perdão, porém, ela não que variam de 20$000 a .... 'Aldo Linhares, que teve "a ge!J-j mero de alunos comparado com'

�s setores, dado corpo ás DIG�).� O atendeu, empurrando.o para 200$000. tileza de ofertar-nos uma arti,s- lodo ano passado .

.

� �s aspirações da classe er- � ,"
,

'. dentro da cisterna. . tica folhinha. para- o l o�rente a-! Devido a falta de espaço, não,.

Ira-creio que baldados se- '\ - t'
\

--a no'S - no, propaganda da importante! nos é possivel publicar o bri-

n' tOd�s os nosso� esforços e : VIS O t' I.. . Companhia Petrolífera Copeba
\

I�(\n.te discurs� proferido �e�ô�l�Uartamos a comprometer 11 _ \ " Â etapa em dloheir., S. A,. com séde no Rio, da qual dmhnto educaClOnlsta sr.ElpldlO
as l�previd�ncias eerros uma.J, onlbue.., Matrieula de aluno. dos desarranchados é d!ligente representante nesta Barbo.s,:,o que farem_os em nos-

r
g andes nquezas do sul do I': .

,� . p' _ no .aslno seeunderlo ,caplta�. sa edlçao de amanha.

. ;' � I?S'p��o�la d? �r:��t�i or�' RIO, 2 -Respondendo a uma I A grandiosa organização pe-: A Ga�eta fez-se representar
, c �amo� amda de" Mitro..lDl�lara, bOJe, \ onibusg que I

A t
• ui no Institu- consulta, o ministro da Guerra! trolifera Copeba já autorizou ao na solenidade.

aI d
reado o InstItuto Nacio- liif8 'Vlstona a todos O§ \�, b

ma rlc � declarou' que as etapas em di- sr. Aldo Unhares a vender a- 1- , '-_-,--d-reclao Mate,' hou,:,e por bem o i�.a!fegam nesta capital e
. e�n::; to de Educàç_ao desta ca-

nheiro das praças desarrancha- ções daquela çompanhía, cujo i nBug._-raeao .0 re

ar
ro Chefe da' NaSão .desi-: mm naq�e}es que fazem �\, ,te. pital, foi no ano traniato das são previstas na tabela ge- ,serviçoA �stá se procedendo com I

trato ;_do p�·eslden'e
a.ra a �ua presl.dencla. o �tllmeJras para o- �OD�lO,\ , fo- de 170 alunos. ral do primeíro, semestre de pleno eXlto. ' I

' «?etulio Va�gas
o e \c� junlOr,. a cUJa dedl�a- ,]Para procederem a :JS��� 'ici-

_

No ano corrente foram" 1939, ficando limitadas a 3$300 •
- , Sera

_ solenementt:; tnaugur�do,
alm mpetenc!a se deve,_Prtn- ; rem nom�BdQ�l o cbef, P'b� ca t. I dos 421 haven- nas guarnições onde ultrapassa- Instituto I ama,nha, na agencia postal-Lele-
() e�te, o eXlto que vai ob- I JIIl mecanwa da Força u.!, ma rlc� a ,

rem essa importancia. I grahca de Blumenau o retrato'
i a n�va instituição. ( Jo Es.tada oe o chefe da OflClDL� do a direção re�_usado 40,

M
'

d· do presidente Getulio Vargas.a� dirigente humilde do d :_ Diretl3ria de Obras, cabendo"
em virtude de não haver

O t"fI'
. e ICO Para assistirem êsse áto par-

!li mento Regional do Mate a<.�. rpliimeíro vistQriar os motores' 8 cou ores e as tirão amanhã para aquela cida-
ero Grande, congratulo-m�- e 'rlÍemais acessorios aos mesmos �ar· matriculas acham-' pr...,fissões liberai8 Legal de o sr. dr. Paulo Dale Aflalo,
iju:ment� com -todos vós, C( _�l'Clentes e ao s�gundo o que '., S

• ., d,jretor regional dos Çorreios e

t ores, Industriais e comer� se \ �ere ás., carroce�s. se dlstrlbuidas como 5-:- RIO, 3 - O direto'r do ser- Telegrafos, que se fara a�ompa-�, pela harmonia que aqui :Medida louvave} 8 esta, q.ue gue: 1· ano, 80 alunos dl- viço de comunicações do Mi- Pelo sr. secretario da S-:gu- nh.ar dos chefes de serViços,
o
e a feliz conjunção de v � de encIPntro ao que ba dias vididos em duas classes; nisterio do Trabalho, numa co- rança Pública foi designâdo o

rá
S a que chegamos -e que d, il§;o'tlOS.1 tornar-se de absoluta 2;' ano idem, idem; 3· municação feita á Federação Bra- distinto médico sr. dr. Manoel Visita ao Comandante da

Est��ra a, classe ervateira n �jdade aca.a� de vez com a 12Ó alunos 'divididos sileira de Contábílidade disse Pinho para : substituir 9 diie10r tOa. C. R.
'

tn
o, ate ha pouco com.! \ �ba 'de al�uns carros� qus.1 ano, � '. 4. que somente os contadores que do Instituto Médico-Legal, en- O capitão Asteroide Ardntes,

Ção
ente d:sa!llparada' em' si- e Iftão trafe�gand.o \)ara 8 T�lDdade em tres �Ia�ses, �no: servem livremente a uma clien- quanto durar o impedimento do em nome do ·sr. Interventor Fe-

balh Penoslsslma, uma éra de e i lPRa o E'atrelto, os qua!s,

re-140
alunos, 5 ano, 31, 1 tela podem se enfilerar na cate- sr. d�. Fernando Wendhaúsen, deral visitou, ôntell1, o ilustre

de.o .fecundo e real prospe- , �tmtam, \leIo el:ltado mlserave� ano vOcácionéll.... '.,

35 e 2· goria do� tra?alhadores das pro- que 'se encontra em �ôso de major Americo Carneiro de Cam-
Í'QW 'm.cqae �e eUooatram•.

em ve!da. ano voc��lona�. 53. ' ., -fissões hberals. ' qui.nze dias dee.férias .•

"

epos, novo ,chefe da lOa, G. R.
. \�mbem, e muito espe- , Ii6II.O ij!letlgo \lata os passtr�elt08 _ -

� '(�r��
T.-- '.-

M �t�0,'.,

do titular da pasta da
Segurança Publica

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FlorianopoJh;, 3--3-.1.938
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INovo comandante
'-. - ....

- da Ja, R. M.

A GAZETA

sessão

15,,-2

San ato r i o "S a n t a C a t a r i na'"
Julgamentos
da ultima RIO, l-Por decreto assin ado"

hoje pelo chefe do govêrno, f oi

I nomeado comandante da 3 -.

R. M., com séde e.m Porto Ale-.
I bt)re, o general Leitão de Carva
! lho.

I UMA.ASSINATURÃ--r�-ENSÃ·L
DE "A GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000
---------_._-._-

Aluga-se
Aluga-se a parte térrea do so

brado, á Rua Conselheiro Mafra,
i n. 84, própria para casa comer-

ciaI. . .

- .

Trata-se com o dr. Aderba]
Ramos da Silva.

. ,.

Drlr - André Kiralyhegy
DIstiE'IOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria -- Estado
de !::Janta Catarina

.' O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para () t·rataruento couserva�ivo e cirúrgico de doenças pul
mo?ares (pneumotorax, Irenicotomia, toracotomia). Este Sana
tor�'O. encontra.ss localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
tona� na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e I

estradas de automovel, com clima saluberrimo. :,

•
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Ilaio X Heliodor.Ondas Curtas
-

e Laboratorio
paro, esames de escarro, 'BazaJ 'aotlUG8etc. .

..
:

Seção separada para �on.vales�ent�s de doenças graves,
estado postoperatívo, nnpa udismo crODICO (malaria), esgota
mente, etc. N.19

MATRICUL,{�

Curso Catarinense de Madureza

Acha-se aberta a matriru!a cio curso de ma

dureza, que funciona á rua ]Jão Pinto, n. 32, das
19 is 21 horas,

Os interessados serão atendidos na séde do
referido curso, diaria.nente, das 15 ás 21 horas,

.,:
'

N. 52 'r- �

�·mMX4 tm
15 -14

. -

maror Santa Catarina

--�--------------------------------��-_.�����----------------------_.-----------------------------------.----�-�,--------------------------�����--�
..

o
I Por motivo de balanço e por estar a chegar, diretamente 'das fábricas merc adortas contendo

I' as ultimas novidades, esta casa resolveu liquidar seu atua·j st.:.ck, por preços ba!xos

SEDAS
Lingerle e Jacilrde 20$ e 25$ por lãS e /12'
"Escocesa 5$500 e 4$800
Laquó com 20 eêres - 4$500 e 4$000
Listada, para homens - 6$, 8$, 10$ e 12$

- -. .
�.,..,.�

II Jersey, com 1,40, 15 côres '9$5@OT
Musseline, estampada, d.e 22$ por 16$ f

.

Patú -18 côres, de 20$000 por 13$O(U) II f:;loqné
_.. '20$000 por 12$000

. Geor.cete- 10$ • Frisotlne-6$

t Crepe
Romain-16$ 'por 11$-12$ por 8$500

4 .,

....
'

�
1

M E I A S
Filidor, fabricadas com fio de ouro

. - MnsfJeline, 7$000, 9$000 e 11$000

Linhos e Casianiras
Grande baixa,.-20 a 30·1.

. i

-

Sóanente neste anês ,...., Perfumarias para. liquidar ,.,. Baixa geral de 30 a 40·'.

f'i. 87

.

.

Rua Felippe Schrnldt n.22
·TELEFONE" 1.401 15-2

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

Duelo fenJintuo IIDuas lindas donzelas de Lon-]
"Agentes·correspondE'ntrs em to- dres, dumas vinte pr'iup\,eras,!das 8S localidades do Estado.

gostavam ambas do m-sm ) rap 'z :
e, por isso, resolveram. di ,�"lta,l() I

C O l a b o r 'a ,I' aAl O numa singular contcn la d) Pllgi.!
_ � lato que durasse urna hora. Ves- I
� tiram-se de lutadoras, á hora Iw conoeito expresso em artigo marcada, compareceram ao pont» Ide colaboração, mesmo solicitada, ajustado, onde estavam já as tes-I'não implica em responsabilidade temunhas previamente con vida- ,

ou endôsso por parte da Reda-: das. ,

' I
ção, I Ao,>" primeiros ataques, as duas:

','
lutadcrast mostraram-se temerosas

'

Assinatllras uma da outra - muitos gestos,"
$ Ano 50$000 muitas evoluções, mas nenhum,
Semestre 30$000 sôco. . .

, I
Trimestre 15$1000 Daí a pouco começaram a ani'l

mar-se. Trocaram valentes sopa- I
pos e, aq quarto ataque, uns

murros nos lindos queixos duma
I

delas puseram-no Iôra de comba- :
te, pois fizeram-na cair por terra'

A correspondência, bem como I
a ch?rar... co!tadal tinha o bel.o,

os valores relativos aos anúncios i palminho de, rosto a arder e tI-:
e assinaturas d-evem ser enviados

I pha-l�e esvaído a esperança do
ao Gerente FLAVIO FERRAIU.· coraçao.

.

I, Perdêra o noivo..•

�Az-;���s'lll Notas Ca-
1___ . --_. 1_·!_oli&��_I, '",

Reminiscências IHoje, primeira sexta.f�ira do

Ar:.tigo 19' do Código de Pos-
. �gs, haverá Missa do Apostolado, I

turas de Desterro, de 1833; as 7 hEfras, .n? .altar mor da Ca'l '

cTodoi aquellfÍB por cujos quin- te�al, P!OVISOna; hav:erá
. comu.,ta�� correm as ag_oas dos vigio) nha'? .º,�ral �os. ASiocla.!!.()�..

.

_'
'

nh�s, pina hirem ter á r�a, 9u:.o l)QJh�m: ,ás ? ho�a�,- o;no a!tar

,.,,'�'�'c�no para se.u..; esgoto .. dtB�ID,,adp,
ae N}'.:, :.�,,ra.,. cele,h,' r��',s,e',a:,: Ml�sa 'I, ,; 7. '"

'

nao ,9
.

'poder�o .embaraç(�.... 9s}or�'�h��� "�ge �r�lh;�sc9_��au!I.!!� i' .
'. ':lê. ,�< .,','.;.'.>:,

que o CQ�trarlo flserem, pag_!Hao d.a �:JJ;I<1J!a, f!!i €-ate .. ,;al jPrOV-I,s?,-",. {- /.' c'.' N;�;:téWi&2$000 reIS de multa, e far-ae·ha naN° I'
. .J S-

. '. �, '.� '. ,;&:#��%@tr;r
t

'

t a greJa tle, ao FranCiSco as
I .�,.' .. " ...,":-:':'",'.'.'........

o esgo o a sua cus al'. ..
,

"

"I
.'

7 ho. ras, sera �ézada M is�a .

por,alma de Brauhna Delayte. '

Cinema nacional A's,17 horas reúnem-se, na Cas�
Paroquial" as Zeladoras da Obra

I'Naticias da capital gaúcha, p«?ntificia da Propagação da ·'Fé..
dãà';nos conta de que várias qi�

� .� 1

nemàs àe Porto Alegre se recu- Obra da propaga4.'ão I

sam a exhibir peliculas brasllei· da _"ê Iras, ..fazendo-o: forçados pelo� dig·
tribuid�res estranjeiros, que, as· , Certamente, entra muitas, é·
sim, procuravam boicotar a pro· 'esta obra -a que melhor cumpre o .

dução nacional, afim de que esta, divino' preceito da caridade, J)or
como : industria, deixe de exÍlltir. que beneficia o próximo na alma
Consta·nos que li, A�iociação Ci 'e no f!spírito, além' de auxilh-lo
nematografica dos Produtores tambem materialmente. E o pró
Bra�i1eir'os, com .s6de no Rio, já ximo, nes:. caso, é quem ma's t
se dirig.iu �Q iuterv�ntor �e?eral neces,sita :de càrid�de: os que, i�-IceI. CordeIro de FarIas, sohcltan- noram a Revelaçao, a MIII ao '

do prQvidencias DO sentido de Divina de Nosso Senhal', e dela,
que/naquele, Estado,. 'seja cum- portanto, vivem alheioBl
prido o ,artigo 13 ele decreto fe· Tanto oe ZeLtdores como os
dera'l' numero 21.2.,4,0, de 4. de a- Associados gozam de previlégios es-
bril de 1932, que obriga a cons' peciaiEl: além de muitas indulgên
tar na program&ção, dos cinemas cias, pai tidPi\m de todas as bôas
fIlmes brâsileir08. Realmente, se obras, penitêncL:s, orações e mor-
a noticia tem prQcedencía, elit!'- tifica�ões bem como das Missas I�'��������������������������
mos que o Governo saberá' com- que os 'l\-1iasionários celebram pe-

DA.. T: Ouvidos� nariz;pelir os exhibidores a obedecer 11 los vivos e defuntos. r., . rmlnlO �,va.res - da-,da'Dtalei, inclúindo nos seus ,programas' e '"' e
films nacion':les. 'A industria res- C t d'· d

'

CIRURGIÃO..'ESPECIALISTA' Assistente do ·prof. Sanson
petiva,- apezar de tudc., já apre- en enas e JU' eus.. r":onsultas das 10 á� 12 e daij, 16 ás 18-João Pinto,7s9b-Tel, ,llt5!i .

'

senta trabalhos excelentes. os

. I·tall�ano's
i,

quaes interessam sobremaneira a )_.--

todos 08 brasileiros.

Foram, transferidas, por falta
Sv. 4 de Ifrequencia, as seguintes �s-�Jf.J!itlji$iW1tOlI!lD W iA colas' a da Fazenda São Joao,.

HOIln..�nagêm. -o.' ln- distrÚ() de Campo :Belo par�' �
terventor Neréu looalidade de Fazenda Esplrtt

,
. Rantos· Santo, no' municípIo de Lages;

a escola de Salto Mariano, no

O· dis,: trito de Cenito para o loga,r
sr. dr. ��erêu namos In- n ri' , mmiga-Verde, em Anita iJ.a-

terventor Fed.ernl no. Estado, re- báldi, em Lages; a escola �IX��cebeu o segumte: telegrama: de Lageado dos Portões, dlStl1
,

h '. C loca-Xap·ecó 27 - Tenbo a on- io, de erro Negro para a
, .tA

.
,

'. I'd d d C h
..

'h distrt v
r a de' c.:omumcar que {OI' dadu o t a e. e a� ç>el�m a, e

d
'. 'd de Amta Oanbaldt, em LageS. '

nome e v. eXClct. a uma. dS
a escola de Bom Sucesso,

.

dl�'
IU3� ,desta cidade. Respeitosas trito de Urubicí para a !Ocah-

41 : . p. ,saudações. R(!oé Verge.$,· 2' te- dade de Perico,' no município de

� ..;.....;. --:-_' nente Prefeito' Municipal.. l São Joaquim.
>

�GAZ TAl
,

.- . \
DirCl!tor • Proprietario JAIRft CALLADO \

I
I

--------------------------1

Ex·pe·die�t�,11 p a' 'M�lh,�I'iiiiiiiiiiiiiii�;;;;;;;;.�<.,�__ ara ,U er

II ((;o..sultorlo de I
II MIJe. Z) f
�--- _------

FlcrianopoUsJ 3 de Março de 193!)

GERENTE:

FLAVIO FERRARI

Redaeão e Oficinas
R. Cor:selhéiro Mafra, 51
Florianópolis ,- S. Catarina

Só para a capital:
Mês " 5$300

o dr�' Sc:hacht virá ao

Brasil

� RIO, l-A bordo do «Ocea
nia» passaram por esta capital
centenas de judeus italiantls, que
vão trabalhar na lavoura da Ar
gentina, do Uru�uàí e do Para
guai.

O dr. Schacht, sabem·no to

dos, é o. grande econÔmo·fínan
cista u.e renGme únivenal, cujos
relevantes serviços na predidencia

.

-S-'ê-d-e-a-m-'-ig-o""s-d-e-v-os-s-a-s-r-o-u-pa;,do Reichsbank a Alemanha do
Sr. Hitler acaba de dispe�sar. dando preferência á

Pois bem: o dr. Schacht está de Ti n t u ra r i a Selétaviagem marcada para o Brasil,
não lendo sido ainda divulgados
pela imprensa os motivos que ()
trazem \lÔ nesso paIs. Houve,
Icontudo, quem ligasse a sua vin
da com a· ida do chanceler brasi�
ciro a08 Estados Unidos, em im
portantes negocia,ões.

de JOÃO JOSE' COSTA.

--:Rua Tiradente, 7-Telefone
1.213.
A «Tinturaria Seléta; não é á

maÍJr, mas indiscutivelmente é a

melhor. Para isso, tem operários
c,ompetente� e á

.

altura 'de sua

fama. - Atende com a maior
l'apidez.-Entrega a domicilio.
N. 29 J?I

,Uma assinatura mensal
de A GAZETA, custa

lapenas

I Há. dias passados, sentimentos
de, tristeza avassalavam o meu

I espirito.
.

'

Não sei bem o que me indicou

I' procu�ar consôlo, procurar 'o.meu
bem estar' na leitura de hvros Deflue hoje o aniversario na

que merecessem um bom acolhi- talício da exma, sra. d. Norma
mento. [Couto, digna esposa do nosso
Entre os inúmeros e variadissi- conterraneo sr. Erico Couto, alto

mos volumes qne, jazia-m empoei. funcionaria federal,
rados numa bibliotêca, encontrei
um que achei o, mais digno de
ser estudado e apreciado, do rae

lhor módo 'ossivel: A Espanha
em sangue.
Apezar de não ser a primeira

vez que eu tinha em minhas mãos
tão precioso e incisivo documen-
to do que pôde ser a Espanha NASCIMENTOS
de hoje, resolvi encarar . mais de

perto, as 'declarações alí contidas. No Cartorio de Registro Civil
Já desde as primeiras .páginae, foram registrados os' seguintes

conseguí concentrar-me e dividir nascimentos:
F

o objetivo do livro etÍr-duas par.
Maria do Carmo, filha do sr.

tes: apreciar a resistência, a re' Manoel Souza e de d. Amelís
slgnação dos católicos, em pleno]AI ves de Souza; \

I
contraste eom as atrocidades e João Manor I Nascimento Jor.,

------.:..--------------
crimes praticados pelos comunis- filho do sr. João Manoel Nasci-
tas. mento e de d. Eudetrudes O:ivci-

Confesso q.ue, até ali, possuía ra Santos.
. '.

uma vaga idéia, sómente, do que VISITAS
poderia ser o <Terror Vermelho».
Não pude subtrair-me á exola

mações €i . considerações as mais
fortes. Só, então, fiquei compreen
dendo que nós os tiíof amáveis e

hospitaleiros brasileiros, estava

IDOS, atá ha pouco gravemente
ameaçados pela terrível pêste que
tende infiltrar-se, para em dado
momento, poder romper o véu VIA_JANTES
da falsi jade que a envolve.
Jovens brasileiros, quem me.' GAL. ALBUQUERQUE BELO

Ihor que a mocidade bem instrui' .

.

da dessa imensidãf) de terras, RegreAsou iÔnteni para ,o . Rio
que é o nosso Brasi I, r ollerá de Janeiro, o nosso ilustre con·
defen,de·Jo do terrivel mal � Por terraneo sr. general Joaquim Ca
certo, ning!.l{ocm mais dó que elaj valcanti de Albuquerqu� Bdo.
Devemos pois, instruir·nos o

. :
melhor possivel para compreen- Pass9geIf?S _que. segUIram pela
germos o que significa a «Ban- Empreza Vlaçao At�erlno em 2

RIil�,'
ee

.

.í#." i.
i", deira Vermelha�, paftl', si um, ,di�'1 de, março .?e 1939., '. ..Emi·(· ''ia' ,

,
"- ,. 'r ';1 ..', fól.! preciso: «P\lgarJtl'üs. �m aJ!,!r.n!A"s Para TIl?,c,as:' Ad�lm� A1.,ves,';'" rna li '!'e Barros" ,,� l ��Para I ...., G e I � FJ;.mã _��topb.16s 'par"a 'defende.rmo,s . '�� morre"os ,', . ;alaI,:. ,f Ice '.,.�s\ anas

feles ,iz JHaa '{ - p,elt>. bem da rehg:!ao· católica, e, OnesI3 Malla.
.

Orq e5f,ra aeJ�ansas pelo progresso da pat'ria, e enfim,
, Para. Blum.e,n�u: JorJe Govew,

Raddmés e�a Al'I 5tars para a feli_cidade de todo. o. Bra- Satqrnmo OlIveIra, Augus�a Soe'
Regl�nbl' Ô2, Oante 5a_nloro si!».·' der,. Marta Koerch" Antom Fer-
Eauard8 Patanê e sua Tipica rorrle"tes

Naco'le r-eira, Roqolfo Costa e HenriqueRom,2u' C5hipsman com a Orques!I'Q aI? Nl;foncertos ��)����,�_;�����, unes.

:
.. f-ibel:tu}a êom VOZl!:S NOVAS, 'elementos. � R epartlr:ó6s" � DR. E�GEN10 T. TAULOIS.

e5trelantes no raaio.
� P

,

b � ..
�

,., �'
/

� FILHO
A's 'horas tertas, 'o'rnais falados com no ,� U, Icas �

t�, tidas em primeíra mão, forneci13as fi .�. Encontra·se neilta capital o

pela A l":;OITE, 5.ob o patrocinio W '!ii nosso distinto conterraneo sr. dr.
CA5A K .!!., ........... """"'"....... ......"_."••,",,.i�ôa _""""""'..... ....,_" �.,...,...,...,..-. Eugenio T. Taulais Filho, digno

A's ;22,00-0 TEATRO. EM CASA- promotor público de Tubarão.

.5pe:URlZrs Oe stu�io: OÔuuôl13o rozzi I?
Prefeitura MUD'icipal

< '(el'so C5uimarães. .' .

A Hora do Correi�
Crônica do Dia

Aquelas árvores, tão lindas, floridas, têm almas irmãs.
gêmeas da mính i, As suas flores falam de sau.dade, porque
são lilás. Elas devfm recordar um passado Iongmquo, desses
que' a memoría a custo recompõe.. . .

l'icG, quantas veses, a pensar, diante de uma estampa
�ntiga, que nos fala dos tempos coloniais, ou, mesmo, do se

gundo ímperto, ou, ainda mais, recentissima, de Port.ugal, do
seu .íntertor, dalJ suas provincias,-�a pensar" escrevia �u, .•.

porque sinto saudade de tudo aquílo, si nasci na RepublIca,,
apesar de ter a alma voltada para a :Monarquia_!--e, si. �in,da
meus olhos não contemplaram os panoramas, tao tamíüares,
tão nossos, da querida, da tão extremecida terra lusa'?

E meus olhos se humedecem e o coração palpita, quan
do a saudade IÚe transporta para aqueles lugares, casando o

meu espíríto á vida daquele passado de que tenho saudades
e nele não vivi.

Dirão que fantasio. Não minto. Sinto isso mesmo que
afirmei. Agore mesmo, tenho' díaate de mim uma estampa
que data de 1854. E', Iustamenre, do Largo,da Matriz� a atual
e republícaníssíma. Quinze de Novembro. Ao fundo, ,c0ll! um
jardim fronteiro, dividido em dois. circulas amurados, la es

tá a Matriz. Ao centro, o largo vasto, despido de árvores, e

recoberto de grandes lages.-Aos lados, os respeítaveís sobra
dões da época. Oitenta anos, precisamente. Pois o meu es

pi�ito se transporta e .eu penha.me, saudoso, a passeíar pe
lo velho largo. E a saudade, então, fala dentro de, mtme-
"Lembras-te? Bom tempo,.não'l"

E o coração sente, palpita tanto dentro do peito, como
si quísesse falar tambem, e li'lterrogar-me como a saudader-.
"Lembras te'?".. _

'

Quem terá uma expliélÍÇão que me elucide'? Venha de
onde vier, si resolver plenamente essa ínexptícavel situação
em que sempre se encontra o meu espírtto•. diante do pas
sado invivido.·de·culpem o' neelcgtsmo-spoderet, connada
mente, sem mais atribulação, responder á saudade e ao co'

,

ração: "Orâ, si me lembrof�ons' tempos, poís não"!. "

Aquelas árvores de flores lilás devem sofrer a mesma

tortura .• t

José ,de Diniz

Programa diurno
De 6.15 is. 17.30 horas

As ·12,30 • HORA BOLÁeS P'h"gráma tricô de
,

humor, a cargo d • Silvino Neto e sua

troupe.

Programa noturno

De 17.30 ãs 23.00 horas

,Amanhã:
1

'I; ,

,

iI . �.

NA.OR .DIAS, MURILO CALDAS, LOLITA
F�AloTÇA, NENA ROBLEDO; J;l0B LAZY'.

. A's,; 22 •.30 - CASINO NO AR. rnrzla. hora
de graça e musicaliaade a carga ae:

'; mesquitinha, Uiol.eta ferraz,; ma·
noel Przra, Paulo ferraz,' fernandlZs
lunior.

./

Liv� aria
de, H .. O. lIGO.CKI

Livraría, Papelaria" Tipografia, Encadernação e Fà-
bric1 de cari'i\"has de borracha

Ar.tigos para escritóriJ - Uvr0s em brancos---::Arti·
'.1os escoiares-ArtiO'os para presentes ...:..Brinquedoso' I:>

__

Aceitam· se encomendas de «clichés» I chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu-

tilizar estampilhas
Hua' ,Felipe Schmidt,

Florianopolis Sta,
27
Catarína

A� Mocidade
leira

Brasi-
Transcorre boje o aniversario

natalicro do nosso conterraneo sr,

Herculano de Freitas, alto fun
ci .nario federal aposentado,
Faz arícs hoie a exma.

Isolina Oliveira, irmã do
diatinto conterraneo sr,
Gercino de Oliveira.

sra. d •

nosso

padre

Fazem anos hoje:

a senhorlnha=Ondina Silva;
o sr. Nelson. Fabio Silveira,

funciona rio da Dlretcría de Obras
Públicas.

.

SENEN CAMEN

Deu-nos o prazer de sua vrsi
ta o nosso distinto conterraneo
sr. Senen Camen, agente-corres
pondente de «A Gazeta» no in
terior da ilha.

AMER�CO W. 'BRASIL

Madalena Schatz da Concei· Ac4a.se em Florianopolis o

ção-;-Péde arrendar:rlente de ter· nosso'/distinto patricio sr. Amer�reno no cemitério' da Trindade- co .,. Brasil, ipspetor da Cont.l'
Ied,eferido á vista das informa. doria Central dà Republica qil(l
çoes,

,

. . ,,' .
vejo inspecionar' QS serviços d-li

��r?Iano _VIeIra-Fede 15 dIUs 'Çontadorias Seccionais deste E� .

de fenas-Slm. 4;ado
.

Laurindo Ramos-Idem-Idem."
•

Vitor 'Figueredo - Péde paI'ª: ... ,••-- .. ----.. -- ....--•••••• ,'"
estabelecer· se com casa para ven� � ,

' '7)
,

.

J§)r.:;liril{i'. �.der material eletrico-Como re. �ll UU\§!f w

quer. '" f1)\ �.fi.1iRaul Oscar WtmdJ:iauser;t�J;>éde � 1lJJ��gOOiíj({J) ; r�(fl!]r$@tra03ferencia de. pI'édio-Fàça·se
a transferenCia requ·crida.· _

Frederico Bavasso T" P!dind(>
.p\lra fazer consertos «iro l!J'm pré
dio-Como I·equer. !

.'» ÂNTI-SARt14 TEU «

�9Dha P,eJanibert-'
.

.fone
;

I�IOÓOndulaçõe� perma-
r

·nentes· Trap8fêreD�ia ,de
eseolas

Fazem"se'á·Av. ' Herci-,
lio ,Luz N�; 114.
N. ,12 _.� -

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OA:ZETA, 1939 I'lorianopolis
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j .vi acã o U r LJ S san g a II S
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SEGURANÇA �_ RAPIDEZ _ COMODID�DE . ! _�rrarla ao 08._a
I

Dirigido pelo soclo JOSE MAXIMO
I

.
/

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

J EJNTdRE AFRARAbNGUA' E FLORIANOPOLlS
esca an o por orquil inha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal.
Urussanga,_ Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN t\I3 em combinação comasí 'x:::}�§B::�i:�:'i::i::�{"

linhas de ónibus Ararao(:,uá-Pmto Alegre ,�!!�@!i;!i:!m:��1�:
SAI'DAS �: �loh�:::Pd�sm::h�rças-feir:s e SObOdO.1'.,SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domfogos, í i�!;�!r':""" ":"f

ás 5 horas da manhã 1 �tt:
A linha d� Porto Alegre chega em- Àraranguá ás' �!l/:!i\�4-:

!?;��! :�::��f�i:�;l::��:2�f:�sF;��:�j. '%&
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-UrussaDga: Rosaoo;

,:z::,:�,.,.::,:."...:.:.<, .,.·.·;;;f"'S;��" ''':;::':�:.,....,,,,,,,,.:,,

Damiani & Cia.-Orleal1s; Irmãos Pizzolatti-Brat'o do N) I d' AI d S',

.
� . r a li rUD exn re QID

'AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES
�

Rua Trajano!J 2-Fone,1655
HOTEL DOS VIAJANTES - procurem para se' hospedar em Ararsuguá

d
".

.'
Proprietario - JOSE' MAXIMO I

.�gi1*J. -.' "'U' 'to:,,"; "WiV ,"-' zÜifiSikn!JSWbi1fdW ame;::'u -SI
.

�! iiiiiiiiSiiiiii!!iiiiiiiõõili__iiiiãã_.iiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"';;;

VENDE-.SE um terreno no lu�.! (�: HARLAUTH
gar Barreiros. cem duas casas

. , IJ A V A de tijolos novas. um bom pasto•. é o creme que, revolucio?ou o

. cocheira, e bôa chacara e agua
rr und? velho. e, ora revoluciona a fi

com uma linda praia para b4-, Amenca do Sul. ����������������������.�

nhos,
-

fazendo ftente C0m �
!

I
Estrada Geral. que segue para! CHARLAUTH
B ' A'

I
iguassu. tratar com o pro-. I

1iM'§'!i:g_=;!ZR:Z-6mlE�""tt'!�.::i!!1i&1-Ii!!·íil1!31!§§E::h��IB:lh81'Mi±aIS__il;':DIi*1!ZIiI_;'IIjj1 • prietario-Pedre Sipriano Ja
I não é um creme comum

Silva. em Barreiros. ( I'���������-��- -

_. .

.- 3�;- CHARLAUTH

GRANDE HOTEL'MODERNO' chee"ir.&uiràa.sarÔ.',pano
I

-- - __ ..... __
cravos e espinhas, f�m a miníma

João Ku hn limpa meci').e fresca.

CAIXA POSTAL, 82 ENDERE(;Q TELEGRAFICO: ��.I!iIIíIIiR,íIl1i&UI!IJEII!B!1IIl.'!I!ri__!IIRlIõ!rII_Iillm-=IB,�S'iiiiii;;;iiii;;;;;;z;&..,...;;;,;,.,;.. 1�1í!IIII="';;M;,..�-i*'i,;,ei.;p;,,;;s;-;;;...,iiiiiE'"
Grondhotel

o CAF E'

Avisa"á. sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

Ban hos quentes e frios a qualquer . hora
.

Formldavel •••.

no distrito do Estreito
-

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros.:l Bem sêca e de otima qualidade,

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

..............................a eee.oe ..

=-

v. Exclu.

Disque o' h. 1.20C) de seu telefone e

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

São todo� carros morlemos e conlortaveis dirigidos por
hsbeie volantes.

EroDdino Cardoso
Otavio Cardoso
BerDllrdino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieíia
Rubens

tE

502
503
50S
514
516
:521-
525

VIACÃO ATHrRINOEMPR�ZA
CARGAS E I·ASSAG�IROS

Dorarios de saídas
.

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLtTME·

NAU A'S 7 HOR.:\S DA . MANHA. MAIS INFORMA' IÇÕ,ES NO ESCRITORIO DA EMPHEZA, A' RUA CON-

SELHEIRO MAFRA, 29. .

CREDITO MUTUOEm prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente novo. dispõe de boas

acomodações para os srs viajantes e exrnas, famílias, com luz agua corrente

� .::
. em todos os qu�rt,Ps ". _

�.' .

"

T;rata�lÍlento de primeira ordem
'Diarias: 10$000-12'000-14'000 e 16,,000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

"�-Clube �de�·Sorteíos��D1 --Mercadorias
.

_. "'.'

.

�5
I ("$ -

. ,

-

.�.;; � !":

4 de Mõ(çQ

" RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios fie Teíegraíos

M ultos outros premias menores

DEPOSBTAAIOS EM BTA. CATARINA

H O E P-C-KE

FLORIANOPOLIS

\Laguna
_- Santa Catarina

REPRESE:NTANTES E

C A F:� L-O S
MatriÍ

Filiais eln:
. .; .

-'..",. :._ •• _•••� • trai p!•••••• __ .....

...-1 ••• •..... ' ,1.rt.r.fIt :
..
"�••I. (1,1 __ ) Blumenau, Crqzeira da Sul,

Joln.II., Lages, Laguna, São

Francisca·· da --Sul

'''I ....... ..u ...,IItIJ.....

•

fj' ....d. I." '0"__ .....
.

\

i."'. I•••• _" .....
li!I •••

MOSTRUAAIO EM:

Tubarão (

R&a; -=ft
.

6:600$000
.-

. Tudo PO:4.$OOO IFantastlce...
*.m.11 P+WfflEj�;;; 8IJiiIIlti�

& .

. -A .

Velas te Mag�
..

'-'f"í";íS.b:

. ...:�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M.hDICO OPERADOR-

"Í#<�l S$ '9

ÃIQ-n,G A Z ,E T A ,I �::) lC
Dr .. Alfre�_� P. 'de Araujól I A.,-c-c-ac·--.ao-''--MO- r�:���:7��=��.fiS'

"'Vi
-

D'I�o � estrutura em con- cauzação e direção
"_Especialislo er/mOI��ias de -:reanças:nervos te I r� tem seu escríp- � ereto armado de ob, as

impaludismo e molestias da pele R! e ferro Aparelhamento com
tório de advogacía á rua �

Tratamento do empatudísrrro e das molestizs da pe- � pleto para constru-
le e nervosas pela Autohemotherapia Vísconce dê Ouro 'Preto � ções de pontes em

Consuuorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13I"
concreto armado

Telefone, 1.584

.
__

I
n� 70. - Pnoro- 1277.-

�nsult�=��_��__IL�14 às 16 horas

Ii
I
Caiu Postal, 110. ':": j

� . Omar Carneiro lbelre:C'R P IN_�C� 1." fUlffR OE N08ilEIU �
'.�.r�6i\·;�,,��.... �fCj "!<l"",.itl...: �!1&;ImfIIij'''_�,. �",:.", ..�,,� b.. "'�I -

.

t"'r .;1 �
'I �� � rr.�iOÃl

'

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1,�;�{ t:!prN_t1AI f
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. .

''liJi> 1J.t�
�.'.. "_ EDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

�.-\ ,'l .. $;I, �·�tJ:J·".
�;j Is

'r '. �t /", ••. -t, �;'!�.l"'-�
� '

.•. ;';"l_·f.S iI��!.a iii _I.
,

I{ESIDENCIA, A RUA José Veiga 18& ��-'; �;!�hli.�A�tHP\óf-
I ' .. FONE 1199·'

�.

�i·1��,�Ú,�� ....

I)
Atend.. cha:::: a qualquer hora dia e noite ,;'Yi�l�'!:f�

__

"S'±2
=='

"....,,. .a I;. "., ,::�� �-:'::;',li;��
'_.,.

'. -: .��;) '-

",.- -� kt T"

I"Dr. Joaquim __ Madeira' Neves '
, v la .:;I� • �

.

I For���IF::u�a:.�.cM�i!:�:aT�ver. .

���= �I Curitibasidade de do Rio de Janeiro = Para seu concerto, procu- �
Tratamento ClinicJ!;fa3ci��;_i�?h!e todas as moles- �=i �o�asaa :��;�����:i � ,..... ,

CU!W �apa�5o&me�o M 9�ci�dad� mm o �.Par mon�datla La�t�l.��,�,· �����.���������������IGoFilho, no Serviç(J do Prof. David Sallson, no Hospital
Rua Jo�o Plnto,I;?p Q., _,

' t;��� ��',f'4?*"".,�..da Fundeção GaHrée-Guinle do Rio d-e Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade I' A f:: I t

·

Eletrecidade Médica, Clinica Geral j
.

.

rr r I c aConsultas, díaríarnente das 15 ás 18 :, , : �
CONSULTORto Rua João Pinto 7 sob, r�lefoÍle 1456 : /-

.

RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 I PAI�A INSTALAÇOES DE LUZ, FORÇA E AN·
� •. _"_'1_':...:

'

I <;� T:LNAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·
-

- -'. '

. -'.:1"1>,
"

.

TOS PROCUREM

������,�.
""I .A ,e:LET�ICA

�_r. �Auguato '

.. ,Parteira e Enfstmeirã �", ITç:ryt .s�MPRE t'4,,$TOCK E A' VENDA" PO� ,

de 'Paulà :: D. flora Müller i .' � :fi?��I�E��l:cp.t;'tÕ��D�J��SR� �R:�:T. O
MEDICO Rua Tiradentes

-

44 JOURS, ELEGANTES E MODERNOS

DOENÇAS DE SENHO, ,Fone Iloi NOVID�DES.! VISITEM A Ele'trl·caRua Joao Pinto n. 14 '

..
·RAS-P.!\RTOS

'I
ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI·

Operações MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS NOVI'
Consultorio: Rua Vitor ,--

--

DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIIDO J

Meireles 26 -Dr. Pedro de Moura Fern
.

V�nda e ·in8.talaQã� de contador' de luz e força. por
-�_

preçoe modlcos ao na Casa A ELE'TRICA
.

ft 's 10,30 e das 2 as 4 h3. Advogado "

it· t&E" "1 '5'
.

SC"57 5•• Í' . l' g

Residencia: Rua Visr onde
. .: . , .'

I I ,--
. .

-I
de Ouro Preto, 42- Ru.i Trajano, rr I so�raj(l, ��. �icga.r��t:CD.

-

..

(
_

-

,

. 1.Fone: Consultorio, 1405 I Telephone n' , 1548 Gottsmann. O, Ader�al R.
Fone: Resideneia, n55 . . 1 •

da SilvaiEx-claefe da cbrucl d. Ha.BDI' Ad. d'I N
." r voga o

ta de. ,ürnberg, (Pa"r"esol
Indórg· Burkhardf e Prof�8sor P. 15 de Novembro, 3 sob.

Erwin Kreuter)' Fones 1631 e 1290

E.p.Clall.lga,,'alm clruri.a -;�i!iin,!!!Ti'er:m;"'ii'?;":I'-'ii'"iiii�ii!i�m!el!!!!!���!!!!!!!!�!!!!i!'!���������·.�.�_t'�,_?"II:-.Hl'!!!�:::: !L1 i )kU .. t;f' ,.§.gg,.i.ii'k @ e, rgl, ;L.. H ., 'E n...
, _,-._::=::

4 ���I I

C.n'iirt.,' k.listi�çãO, 8 lel.;a I
_________________________�------------------------ I

flo,m E::conom·ia
no-s Trabalhos _do

:1 .- ....�-

RE?:ku' 1

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso "

operações de plástica

Banco do' Bra sil
Capital

fumdo 'de re.erva
10G.000:000$000
. 259.746:100$000

�XECUTA TODAS AS OPERA�OES BANCARIAS
.

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL

.

RUA TRAJANO, No 13

: Aliena. em conta corrente. os segúintes' juros:
De,. com ]ar'ls (C01��ClAL SEM LIMITE) 2% ala

_
Dq. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
DfP. po,ulares (id�m de

.

10:000$) .

4% ala .

Dep. 4e aviso préViO (de quaisquer quantias. com. retiradas tam.
,

bem de quaisquer importancias)�

I'com aviso prévio de 30 dias 3
•.5� aJa l

'i�� de '0 dias 4% ala
iclem II, '0 dias 4.5% ala

DEPOSITOS APRAZO-FIXO: � ...

1'0 , mêses 4% ala
:

por 12 mêses 5% c \

Com renda mensal 4.5% alat

CONSlJLTORIO--Rua Tra
ano N. 1'8 das 10 Ú 1� e

daa 15 ás 16 ll2 hOFaa.:

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Esle-

i�v;;�}�?l:_t
�1El)'o��\y:t -'I

CLINICA GERAL
Vi.. Urinarias

1rstllment9 modernfJ . das
moleslitls tió Pulm't'J

Consult.-R. joio PintQ. 1-'3
1 elefone. 1'595

Re•. Hotel Gloria�Fone 1333

-.-.------- -= I Comulfa, dai f3 ás 16 brs.

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas'
Aos sabados: das 10 ,ás 11,30 horas

Endereço telegrãfíêõT SÃTELLITE ,�.�-

;"''''''''''�� .

TELEFONE lU

4% a. a.

.5%- c

Enger,:heír�o C'ivil

Ecanomica

1- Andar
f�·-tt., ,

.�,.'" ._;i,

Caixa
� Postal,

.
.

.

Paraná �.

I Curso de

PREPARAM.S,� ALUNOS PARA EXAMES A 3{,. MA·
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQ'UINAS, MOTO·

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANIQA MARITIMA.

�. � .: ... L �t;. >;SADOS �EVIRÃ.{) DIR1GIR-SE AO SR.
'�"ULAMPIQ DOS REIS VALE
LARG$ U DE :MAI�, 41

, FLORIANOPOLIS

Sandalias de Tira
e calçados de todas as qualidades

.

;:.. ""�<lf:-';':iiS

TAMANOOS mexicanos para
Praia de Banho

CINTOS, PULSOS, O�EADOS, CORDIES,
,IBONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e S8 pateiros '

Fabrica de Calçados .... BARREIROS
DEPOSITO, RU.A. CONSELHEIRO MAFRA, S8

A. LHEU�EUX

�ó,'�� 4.

,Consultoria Técnico de',
:-....

IVO A. CAU8'URO PICCOLI
E,n'ge.�h,elrD· Civil,

.

I
J

fZ)refis'sian.s-is habilitados, para
es ramos de engenharia

.

Administração, construção e reforma _

de,
.

pagamelitps em prestações

Projétoe em geral
Escriterio central,: ." Rua 7 de SeterJ1bro, 47;,

rPO rto Uni' ,lo
lt.

,

todo,

; ,E ., -4 .• , ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A, (;A�ETA ,FI·orianopolis, 3,...,3,...939
------------------------------------------�-----------------------------------------�.--�-_.----���

GAZ-ET
Já" está ,ar",

ganiz'ada, a
ta'bela 'da
c8",peonatà

. .

carioca
Dep'lrtamento Técnico da

iga de Futebol" devidamente
autorizado pelo presidente da en

tidade, já conlecionou li �8bela

para o campeonato deste ano.que
lerá submt:lida à aprovação do

Conselho Superior,na sua próxima
p:união.
O projéto, para o pnmeiro

lurno, é o seguinte:

Abril: ,

2-S.Crisfovão x Vasco
(}((.adureira x Flamengo
fluminense x Bonsucesso

9-Botafogo x S. Cristovão
América x Madureira
Bangu' x Fluminense

16- Vasco x, {fjaTlgu'
Flamengo x Botafogo
Bonsucesso x América

23-5, Cristovão x Flamengo
iv.odureira x Bonsucesso

.

Fluminense x Vasco
30-�Bangà x.s Cristo ão

Botaiogo x Madureira
América x Fluminense

Maio:

7 - flamengo x Bangu'
Bonsucesso x Botafogo
Vasco x Am�rica

14- S.Cristovão x Br"nsw'esso
Madureira x Vasco
Fluri:Ínense x Flml;engo

21-Bangu' x Maqureu'o
Botaíogo ' x Flurnmense
Amenca x S, CristO!Jâo-

28·-·Bonsuc€ssO }i .Bangu'
Vascll x Botcfogo .

flamengo x America

Junhé:

Fretes

"CESPORTI'V
. I

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE,
MAIORES QUANtiAS PA6A

C.Dtbina�Ões Sorteadas
Em128 da Fevereiro

IPlano "A" Plano "B"
..

Do 1: ao 6.'

U V Ij Q Y 9 Q; C 17 U B 3

BKDj' LU 20 B X 2 S LI
Do 7.' ao 12.'

O N H X O 14 X O 13' R Til
P � Gj V Y 10 Z; X 25 tR B 2

, ..

.., '�

JUU

.........."•••••••••••••••'

,.. 8HH �.......... 22 b.-
.

_,..., cla .,....

. lAdmissão de professores
I
por ���t�r

UOG

ROSARIO, 2-0 nadador'
J()�é R'yd completou o !(,id de

Art. 10 - Cada examinador lada. ficam sujeitos ás condições Diamante a es�a cidade, em 16

I'.arguir� o )can�idélto sobre uma deste decreto-lei, horas e 41 mmutos, nadando li

ou mias materras, até o . prazo Ar.t.. 19-'Os .can�jdat�s �o I
razão' de 22 braçada5 por minuto.

I, maximo de c'ez minutos para ex!.'r.clclo do m�glsterl� ,prlmarlo Ru b i eu ropeucada uma, e todos os examina- particular deverão habilitar-se e! d,)res. lar;ç�r3o. á margem da prestar exames, peles mesmas LONDRES, 2 _ No marchI prova escrita, nota de zero a nr rtnas exigidas, para a hinção internacional de rubí, jogado aqui,! cem, - graduaria de O.ICO em de professor interino de escola na cancha de Santa Helena, o

I cin-:o,: • isolada. team francês venceu a da Liga
, A�t. 11- Sôfá considerado Art. 20 -A aprovação de lnglêss , por 12 a 9:
I h- bd;�ado o, candidato que ob prolessores interinos ou particula- Em Dublin, a Irlanda venceu a

'

! t:V'f a . n .ta cincoenta, como res é considerada caduca, para Escossia, lambem em iubí, por

I' t. édia das provas orais e escri- os que não exerçam o magis1t:rio,; 12 a 3, perante uma assi-tencia
,

tas e essa nota nas provas de um ano após o exame.
.

de 25.000 pessôas.
'

português e aritmética. Parágrafo único -- Essa carJu-'
.

'

, ,

Ar': 12 -- Suão enviadas ·cidade estendese aos exames A RadiO TupI.
ao DepaIt'lme:;to de Edu('llSão feitos em data anterior a este ,I d O R!o, e5tã
as provas ,t:5" ritas que deverão decreto-lei. e n t rev ista n ..

'ln srmpre rubricadas pelos exa Art. 21-·As aluais �scola� _dO OS' IC ra ckS' Ifl,j�-adGrt5, e uma copia da ata noturnas passaIão. a denominar-se do p a S iSa cJ ()d. l xames. -cursos noturnos, Iicando o Poder
Art," 13 - Os professores in- Executivo, autorizado a expedir I RIO, 2-A Radio Tupí "ai

l' t',riíos serão de$ignados por in- o seu regulamente, bem como o, introduzir nas suas transm=sões
I dlcaçiio dJ Depanamento de das escolas isoladas. I uma curiosa OOVil. E' que será"

I EdUCéiçãn para as escolas que Art. 22-·Este decreto-lei"' en- in tituido um programa especial
coutinuarem �Bgas, após os con- trará em vigor na data de S1l8 durante o qual serão ouvidos os

i CUfWS de lilj2.resw, reversão e publicação, revegadas as dispe- !ler/H k n do passado. Será iniciada
remoção; no magistério. sições em contrario. I

U'lla série de entrevistas telelôni-
Art. 14-0 professor interi-l

PaláciQ ào Govêrno, em Flo- cas com antigos jogadores &: íu
no p?,derá permanece r no l'argo, rianopolis, 27 de (evereiro de tebol. Assim, Ad Barroso conver

: enquaeto convier aos interesses 1939. sou heje, às 18.30 horas, com

: do ensino e desde que a sua

I [Ass.] Nereu Rllmos, IvO d'l Alberto Borgerth, que foi um dos
e-cela pão e- ia prov' ela efetiva' Aquino, Ahamiro Guimuã�s. grall'lCS "cracks0 do Flamengo.
mente após os concursos reali-l.... .#9

e '"

lO '

I I d" d
: ....,aS9f1i-Se ve..es e, n O v (,,'") CO ri-Vin,:S �nu:' mf·Ir.�e, e23a5,:ofd.C tem· 88 filbos \ s= I h r'\ Sr _,.. Q i le '1_UH,. o aeuc::hr el or. ..: � I....... o' ,:=; I � ....

2(, de 1,ovl"rnbro di,! 1938.
RIO 2 N"

.

f'
rn d e A tJe-

§ I· P 'd d f' ,,- otlcls-se que OI •
,

'

- IOVI a essa orma'd'd I I" J b � tlsrno
I d' f I eh o pea pOlcla u o �,anto

:aqnesc0i',poeraoproessor;H· d d d' b ,"... .,
',.

.

'd t
' úagay; e�cel" ente as lI; uSj RIO 2-I�d larde de ontemlotellflO õl"r· removI o para ou ca U· b dA' ,,' '.

.: 1
•

•.

f' -: ru atAs, O mazonas, arY()' fOI elelt,) ú novo Conselho Brasl-I:';'co' a vaga, aros a rea lzaçao I
d . d

"

.

'�ooU-He�,. r_�, •• ", . .."r.'�,,_ i}e�lt� o como sarg�nto a. !rl13;n' Imo .d� AtletlSm� que fic�u aSSi?l
§ '2 S

.

-� ... nha, "qUt s(. casou com dezenó' �listlt· ... Jo,,'<:",G·�·', .r' I. q.,IOAl Jlr"�I-."

'-,--. e ne�se ca"o mais V"O. �Ii) ,,(!1 """'�... " •
- t<�'"

'J' . -.·f' -..',". r'.' ve tnulheres e pasme �es�en!a' e I dente; }..ão COHFia da Costa,': e um f),{" c'ssor IOlefll,O 50 ICI
seis fi:hos. dos quais dez ito s.1o! Mario de �aujo Maiques e Abellar T:moção para a mesma es- ,

h
.

C d B.
'

" b d
. ", mann cuos.

. te arras. -

d d co a, ( e ecer-st--J, para a (Je-.
l�' d

.

d' I tTodos os titulas em vigor, porta ores e uma. .

é' d'
'

f "I �Ol apura o que 010 10 U)O ----

das comr'inações supra, scrão imediatamente amor- sl.g�acdãU,? CflI11lO" ,ed pH 'ren'l Santos esteve exilado na CI,�ve Defi n itiVa-
4-Madu"eira x Fluminense tizados pelo capital garantido a que tem direito na

Cla, a ola(.!o Pr;
a l,el d

� remo: lan �ia, no tempo ('0 sr. Arlur rn� n te as ��e n-
B t f. A ica . çã.-f. no que or ap IC!! a ao caso

B d S .

t d I tJO alago x mer Séde Social: Rio de jancHo ou
A 15 O f ,erner �s. eu� St:Esenta e seIS � a a u aVasco 'x Bonsucesso com' o Sub Agente Adolfo . .rt. -

�d' P�tO essores
.

filhos estão espalhados por tuda '

e r'\ t re .J oe',11 -S.CrÉstovãO x Mndweira Boettcber, Florianopolis, Rua ,lOt�rmos teIrão .

Irfl o, 'f�S: a 'Amni:a. l' T"Bangu' x BotaF.ogo férJas regtlamenlares, )U,111-1. .�OU!S e ony/' Fe i)t! Schmidt 11 -

b d' I G I tFlamengo x Vasco O prôximo sorteio de ::\mortização será reali- CaÇa0 e a lci�-,o i'.'a tas,. n�s· PRODIGIO, significa MILAGRE a 'e n o
18"':"BonSllcesso x f-Ianengo zado no dia 31 de Março de 1939. termos da leI, ma' nao. terao di': MILAGRE significa

America, x Bangu' fEito a lic< liça renumerada e; CDARLAUTU DETROIT, 2-0 "manage[D

F�/�u�mgi�n�en�s�e;x�S�.c�n�����l���o������������������������� aos o�ros favrres de que gonm' us�ndo o creme de JDe Loui, anun�icu que e�e
. .::

'

os efetivos, �alvo aposentadoria CUARLAUTD dêf liderá o SeU titulo df! c'ampeão

C'Ompanh I'"a Nac Ia On a·1 . de Navega nos h"rmos do blatuto dos fun- dirá lego sorrindo: que produto mundial d�s pêsos pesados, na
.

' .• J cionarios dCiJois de completado maravilhoso' ú'lima semàna .Je. junho, prova-
o tempo 'a que se reftre o alt.

CARTAZES
velrnente eofrent�ndo o "challen·"

-

...� Costelllra 16, �,-qu?nto as professoras, a gel" Tooy Calento.

çaU '

licença p�evista no art. 156 l{';' .

I
A grande peleja deverá reali-

F
ilI I

a tra h .:Ia Conslituição da Re.- PROGRAMAS DE HOJE: zar-se em Nc.;va YOlk.
.

.

Movimento 'Maritimo ..Po"rta lorlanapo IS publica.
,

. T �. ,

.

1
_

Servl'�os de Passageir-os e de Cargas § 1'- A licença, em ,CllbO OdeoD O lide...·-..dos C'ess' ão esp··lrita"'"f de mol::s�ia c.omprovada� ;,o,;dtr-J 'éinemas' �. .'
.

," .

lhes·á concedIda até seIS meses, {.m ..ue fOI prevista
findos os quais,serão exenerados'l Ns 7,30 horas: a ,eseolha do Papa
se"não rellssumlr' a cargo' , r 'ORTO ALEGRE, 2--��������������������������������������l ,�.2:-Ne�e �w du��á aI Em6hima�i��o: ���OO�€ �� ��a seu�o.es·

Para o Norte Para o Sul Isubs,'tU!ção por .�essoa .ldonea, A ótima comedia \.�a Universal pmta lia casa de CIIlCO d!scrpu-

iii������������������������������������i�������dw�lru��ol�ru��T�m e ��H�-Im����rd�.
, e qu� _percebera vencimentos 10-,

vey No decç,rrer dos trabalhos es-

á a 10 de O Paquete ITAPURA sairà a 4 do tegrsll;·t
, . I "

. pirilas, o ,medium es�reveu o se-e Paquete JTAGIBA srair t Art. 16.--0 profess'ór lAte- r Paralso do amor
gllinte,' vi,ndo de al�m tumulo:corren e para: d fmarço para: rino, depois de dt"z anos e e e· Preço: 1 $500. «O nOvo Papa será o cardeal,Paranaguà, Antonina. Imbituba tivo exercicio, não poderá ser Àdeodato Piaz�8, patriaicha ,deSantos, Rio de Janeiro, Rio Grande exonerado sem ju�h causa; e, �I.NES COROADOS Ven<'za,_ c�� � _-noIpe de Pio.Vitória, Baía, Macei,ó, Pelotas e quando a escola que reger (ar XII. S�rá ,'um longo e glorjoso '

Recife e Cabedelo
. Porto Alegre provida ,mediante concur 8, terá Rex, às 7,30 horas: pOJJtJ.Lca�o. Evitará a guerra eCargas e passageiros para �s demaiS �or- lo direito de escolher. outra es-

... c(,jnquistàrá él$ benç&os da hu.tos sujeitos a baldeação no RIO de Janeiro. ,�cola i'solada, Dra lista de e�colas
I
PaghaccI com Richard Taubet manidade. (a) Barão do Rio

b -, ar as e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes 1
vagas. e Stdli Duna. Branco».

Aviso Rece'te:&� cpa:s�gei1s nos dias das saídas dos mesmós, á vista do a- 'Art. 17.-Sã<> exte,nsivos aos

I Pre.ço:-l $500. Como se vê, trata-se de '�ais
test d d

e e:�1 e :eladO com R�. 1$200 Federais. A bagage� de porão deverá ser aluais proLssores interinos de e�-
�

'Ium
palpite. Com a dlfer.nça des

ta o e vaAcl a.
"da Companhia na vespera das saldas ate as 16 horas, colas isoladas os favores e obrl- Illiperial, às 7.30 hc,.ras: lU.,tros,. P?�qu: fste veiu das «ít:.-en r'.?'gue nos rmazen" •

b õ
. .

di'pa
' ,

d'd c1ratuitamente para bordo em em arcaç es espeCiais. gaçôes .:leste ecreto· el. I 'CI glões lnVIs.velS».ra ser con UZI a, h 22 SOB (F.ONE 1250) r
Comédia de

..

um ar com, au, Contudo, se o pap2 não fôrESCRITORIO,-PRAÇA 1�) "DE NOVEMBRO,
.

6
.,

COSTEIRA
Art. 18. -Os norma lstas. ou deUe Colbert e RlchaHi

o cardeal Pia:tza, o palpite seráARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3.---(FONE·166.) -END. TELEO'A t . gin�&ianos .com �xames de peda· Aden. ioual aos que COSlumames O1JvitPara ma'ls Inform,açoas com o gan e. -,' -go,glO a·p.510.0108,I,a, que assuID.am I fl

d I I 'P ,1 $000 . aqui na teCla: Palpite erra,do, ••
.J. SANTOe CARooSo a rescnela intenna e esco a ISO· Jeço. •

5
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Conclusão '.

Informações e Prqspectos
MACHADO & �ia.

Rua João Pinto n· 5- Florianopolis

Sul 'Amerlca Caoltellzaçào
A .al. importante �ompallbia de Co ..

pitallzaeAo da Ameriea do Sul

AnHUlizações de Fevereiro de 1939

No sorteio de amortízaçõe� realizado em 28'
de Fevereiro de 1939 foram sorteadas as sevuintes
",qômbillaçÕes:

.

RIU XRN OMR TVAIEO

de
"

cargueiro:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G:AZETA--
2L2!__ Q fBIPI'IJ

"

� .i; � ..

Flori,anopolis�l939

10a.�irrunscrieão de RIO, 28 - ° presidente daIlecrútamento Estado Republica assinou decreto trans
de Santa Catarina formando o Colegio Militar de

Porto Alegre numa . Escola de
!..Junta de. Re- Cadetes, destinada, preferente-

I· V jsão e.· So r"
mente, a sargentos e graduados.
Poderão ainda frequenta-Ia: a)

te I o
"

. os atuais alunos. do Colegio
José de Oliveira Campos-Delegado Fiscl'l. • Militar de Porto Alegre que ha-

Paulo Dale Aflalo-Diretor Regional c. Telegr. ED � \rA l:-
I
��mn�ti������t�, i�o�� ��IJ�r:���MauricioMoreira da CO.sta Lima -Contador Seccional. . b) as demais praças e civis,

Del{gacia t·;ltal FLODlJARDO Pr:REIRA consoante normas regulamenta-
..................11 1 DE OLIVEIRA, IV\ajor da Re' res a serem estabelecidas:

i E O I T A I
. I serva, prebid�nte da,Juota de Re- Departament;--'-d-eI. - visão e sorteio do btado de San-

ta Catarina e Chefe' da 10a. C. �st8ti.tica
,

De ordem do Departamento Administração do Serviço R.
I Público, fazemos publico, para .conhecimento dos interessados, que. Faz saber que se procederá! oportunamsnte, com aviso de. 4a.; horas pelo menos de anteceden-

no Domingo cinco de Março de1 cia, s.rão I ealizadas nesta Capital, as provas de classificação, es- mil novecentos e trinta e nove, ao: tabelecides no item 9 das instruções aprovadas pelo sr, Presidente sorteio dos alistados da classe dee

em 8 de agosto de 1938, para aproveitamento, dentro de cada mil novecentos e vinte e diversas

I QU8�ró e respetiv? M�Di�terio! na ==. inicial da carreira de constantes dos alistarrrentos pro
Continuo dos func�onanos e�ehvos da carreira .de. servente �ue se

c .didos .em todos os municípios
encontr am em condições previstas no Decrete-LeIo' 145, de 29 de deste Estado no ano de mil nove-
Dezen,bro de 1937. _, centos e trinta e oito. Convida a

De acordo com as relaçõ-s organizadas pela.s. Comissões Junta. per seu presidente, a todos
de Eficiencia, posteriormente revistas, e as decisões daquele De-

os interessados a comparecerem
parlamento em petições que lhe foram dirigidas, e�tão inscritos

no referido dia, às 10 horas na
para as provas os seguintes serventes servindo nesta Capital: séde desta C.F., à Rua Marechal

Gu:lherme número nove. para-as
sistirem aos trabalhos preparato
fios'dósorteio e aCJ sorteio.

E, para que chegue ao conhe
, cimento de todos, lavrou-se o pre

sente edital que será afixado na

porta principal do edificio em que
funciona a Junta e pubh::.ado na

QUADRO XII .

imprensa. E, eu FRANCISCO
Lino JOEé Fernandes.

.

LAOISL>\U DE NORONIIA,3 - l\ prova de classificação de Servente para Continuo segundo tenel)te da rese(va con-
compreenderá: vOi:adoj secretàrio, o fiz e subs·

a) exercicios de 'Idtl!lra ê· sobre as quatro openlções; crevo.
b) julgamento de ate&tlld� de capacidade para a fun'

ção, zelo e urbanidade, p'aslSados' pelos chefes imediatos. Florianúpolis, ·1' de Marçl) de B4 - A prova '�ersará s�bre: 1939. am neguciaãJ J�itura silenciosa d� 'PMpenos trechos de educa!Eão mo-
.

..
ri

'..

V
.

d • Magnif; ca cha·ial e cívica (Bandeira Naciqóal,3Defesa da Patria-Patri.otismo-I FRANCISCO LADb·�AU DE en e-se. cara ao ·;ladoServiço Militar-Si�bol�$d� Patria-Qualidad.es do bom cidadão, NORONHA _- sec�cti.Írio. da Estação /\grono[J'lica, (om-Deveres dos funCIOn"nQs), devendo os candIdatos, ao responder i FLODUARDO DE OUVEI- otima, confOltavel e grande CAsa
ás questões objetivas.fórmula�as c.om o a�sunto de cad&. trecho, �e- RA-l\1ajor presidente, de resideacia, belo 'pomar, jar'
monsuar compreensão na leltura;e capacidade de expressão escnta; dins e inum",ras benfeit-lrias. Ois'

b)' os elrerdcios sobre as q:uatro operações não. envolverão N. 93 2v-l
põe de grande extensão de terrac;dados compli(:ados ou em grand';l numero: �ão questões muito fa- " .&. Ga"'eta" Plo8treas. fins agricolas ou divisão em

ceis e que não �xjgem do candidáto sibão o dominio elementar"" M
das quatro operaçõe,--adiçãe, ,subtlação� multiplicação e divisão. «! ,Gazeta» encontra-se I ' Tratar na

AS PROVAS DE CLASSIFICAÇÃO 5 -O julgamento dia prova para Continuo obedecerá ao cri- á venda no «Salão Pro.. RUA T[�AJANO N' 15
3-As provas de classificação compreenderão: terio seguinte:

-

gresso» IN' 50 P.
a} redação e infor·mação oficial á vi�ta da legislação (Con- a) exeréÍt:ios de leitura. e �sl)bre as quatro aperações-50
tabilidade e Direito Administrativo); pontos. liIIIIl!l!llltlSilIlJI!!II IIi5I iIl'IiiIiIBI E

b) julgamente de titulos, compreendidcs, como tais 8p�nas 011 .b) atestados 50 pontos. ..... S ERV I C O A 'E' n t.: O PO l.R
relativos a concursos realizados para a profissão bUlocratica 6 A prova serà realizada nesta Capital em 10calJ dia e hora I

'

fi U;;
.

",' ri D O A
e em que tenha sido haLilitado o concurrente. fixados p{eviamen�e, rom antecedencia . de, pelo menos, 48 hora�'1 .\\\\�.�4-Essas provas versarão sobre:

" 7 --v carldIdato, ao ser <;h�mad(') para a prova, deverá eXI', I ���l' Funcionários: direitos e

-

vantagen,; bir qualquer dos documentos seguintes, que o identifIque: ca[l�ira
2' 'Funcionários: deveres e responsalJihdade'; de identidade, caderneta_ de rese!vista, carteira profissional ou elei-I
3' Ld n' 284, 'de 28 de Outubro.��de 1936; torai; nesta ocasi�o fará, tambem, entrega dos atestados de capa-
4' Decreto-Lei n' 204, de 25 de Janeiro J<! 1938; cidade para a função, zelo e urbanidarie, passados pelos .cnefes
5' Decretos nrs' 2.290, de 28

_
de J"Hciro de 1938 e

imediatos.
-

3.409, de 6 de Dezembro de 1938·; r
8-Não haverà segunda chamada, perdendo o direito à pro-,

6' Decreto-Lei n' 240� de 4 de Fevert.iro de 1938; va e ao aproveitamento, que a, me�ma faculta, a candidato que 11"7' Decretos-Leis Dts' 426 e 475, de '12 de Maio e 8 de faltar.
I

Junho de 1938' I 9-De acõrqo l,om a rellpectiva classificação, os candidatos'
8" Decrete-Lei n" 579, de 30 de Julho de 1938; re�eb.erão um certificado, expe�ido pela !?ivi�ãO do Fu�cionàrio:
9' Organizaç1\o do Ministério a que pertence" () luncionário; II

PubliCO, �e�t: Departame.nto, que os. habIlitara ao aproVel!a�en�o,·
1 O' Noções gerais de contabilidade publica: orçamento, �ecei- na classe InicIal, da carreIra d�, ContlDlIo, do Quadro e Mmlsténo,
til pública e despesa pública. .

a que pertencer: .

.

....
5-0 candidato poderá levar para. c:onsulta a legislação lO-QuaIsquer mformações poderão her obtadss na Delegacia,
indicada.

' ,

Fiscal e Diretoria Regi.nal, das 9 às 12, nos dias uteis. I

Florianopolis, 25 de Fevereiro de 1939.
O JULCaAMENTO A eomislião executiva:

6-0 julgllmento das provas obedecerá o IIE'guinte critério: José de Oliveira Campos-Delegado Fiscal. I
a) redeção e informação oficial em processo:

Paulo DalleAfflalo-;-Diretor Regional dos Correios Telegr.:
correção de lin�uagem 15 pontos; Mauricio Moreira da Costa Lima-Contador Seccional ..
clareza de inforr-nação I 5 ponto5-; Delégàcia Fiscal. i
;!i;�;::: daod��Çat�:·�. :� ��:!�:tICurso Antonieta de Barros!b) titulos!"'-'=' - 50 pontos; EXTERNATO FUNDADO EM 1922 '

1-Nãô haverá seg1,lilda chamada, rerdendo dir�ito à

prova e ao aproveitamento que'á mesma faculta o . candidato que ALFABETIZA e prepara para os exames de admissão aos

faltar.. .

cursos secundários. I.

.. 8-,o candldato, ao ser c�amado para.a �r?va, deve�á Professoras: ANTONIET,A e LEONOR DE BARROSeXIbir qoa_,]quer dos documentos segumtes, que o Identifique: cartel- f .

ra de identidade, caderneta de leservista,� carteira profissional ou, MATIUCULA: Aberta, todos os dias uteia, das 8 ás 10,eleitoral .

I
horas. ' :

'9 \.! I" REAB:ERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, ás 8 horas.
-:�a vo �ohvo de ordem sup�no�,. de que natura!m( nte Fernando Machado, 32 Fone 1516decorrerá aVIso aos tnteresseydos, os Eb��elluranQs comtantes do pre� N.45

�--=-���_�
15'v12

!' ",- ."'::

E O ' I >.... A 'I'
-

_

sente ed.tal serão submetidos ás provàs nesta : Capital, em que
."c, :1' ... J.c�m, aqui, citados e onde aguardarão a chamada.

-

i
'

.

'"
- '.

, f.\' r
I 10_ Uma vez concluidos -os trabalhos das prCtvas, de a-

,i

De crdcrn dI.: lJ::partómento Admi�i:�trativo' do 'Serviço ':1pú_ 'co;��o com a respetiva classificação, os candidatos receberão um

Mico, fazemos público para conhecimento dos interessados que cert.hcado, expedido' pela Divi·sã·ó do FUÍlcioná'fio; do D. A. S. P"
oportunamente. c:- n aviso d 48 hQí'as' p-elo m_ep�s, de.:-a,nt�cede[l- que os hebiliretá ao aproveitamento na classe inicial da carreira
cia, serão reóiisadil� ne-ta ('apitai, 'as pluvas de classificação, ea- "dt� Ofrcial Aclmnistretivo do Quadro e Ministério a_ que cada um

tabelecidas no ik)1-7 .. - '�il�' instrtlçõ'�s aprovadas :pelo sr. Presi- Jert;:nct"
'.'

,

dente da Republtca, em 8 de Agotto de 1938, para ,�prqy-ei�a, - 1 I Quaisquer informação poderão ser obtidas na Dele-
mento, dentro dt co la Q-ld .ler) e respetivo lVlin:slerio, na' classe ga�la Fiscal e O;tetoria Regional, das 9 ás 12. nos dias .uteis.
inicial da carreira de Oficial Administràtivo.t : dos ,- escriturarios Florianopolis, 25 de Fevereiro de 1939 .

•Ietivos que se encontram nas condições previstas no Decre-Lei n. '

145, de 29 d� Dezembro dê' J 937.
De acôrdo com as releções organisadas pelas C('�iHões de

Efideneja, p, ste rir.rmente revistas, e as decisões daqu- [. Departa
mento em petições que lhe foram dirigidas, estão inscritos para as

provas os seguintes fsrri!uràrios sen indo nesta Capita!:-
Santa Catarina (Florianopolis)

A eomissião Executiva: -- �

Miulsterio da V.a�ão • Obras PublicaM

QUADRO xxu
Admar Gonzaga.
Antonio Joaquim Jaciuto.
Aot,9aio de !\1edeiros Billb'1w.
Arnaldo Dutra.
Carlos von Dreyfus.
Carmen Barbosa.
Cr rrnen Maia de Oliv-eira.
Célio de Oliveira Veiga.
Cristóvão Nuaes Pires.
Elza He;n.
Gumercindo CaminhiJ.
lolanda C(�ntil Costa.
joio da Mala Buzon.
Joel Vieira rle S, uza
Jorge Miguel Malti.
Jorge Tolentino de S�UL8.
Madalena TOi res.

Maria do Cermo Bal bd�a.
Maria da Conceição CIl.5ta e Souza ..
Maria D�shi.
Maria do) Patrrc;nio Rodrigues. '

Nelson de Almeida Coelho.
Otávio Marques Guimarães.
Osvaldo Costa.

I
Estado de �anta Catarloa (Florianopo�is)

MINISTERIO DA FAZENDA
.

I
.

I
QUADRO VIII

Leopoldo Francisca r.1eira.
. Renato Rilla.

Mlni.tario da Fazenda

QUADRO VI �" ,

Tydl.fJ Brahe Fernande�-

QUADRá VIII
Alcidea Toleatino de Souza.
Cicero Ciodid" CI�udio. .

---:: . " ......c-·

Clementino Fausto B8rc�los de Brit.ó·,
Mustaphá Ipé e Silva. .

QUADRO VII
Antonio Pr.ats.
JOiO Pedro SIlveira de Souza.

__-

�,nnisterio da Para facilitar o a
r Gue r ra /

__� cesso de praças ao
Sa. R.M. e l5e. oficialatoD.1.

Pela portaria n' 43, de 27 do
corrente, foi designado o assis
tente-chefe, Virgilio Gualberto,
para responder pelo expediente
daquele Departamento, enquanto
durar o impedimento do respe-
tivo Diretor.

'

A" Combinação Feliz" nas

perfumarias é arfe que não
encontrará simile. As formo
!as dos Tres Elementos
dirmordials da 3eleza sãu
fruíos da "Adoraeiío"

Modernissimos
aviões JU

'

52
ligam com a

maximt? segu
rança e pontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI'
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
PERU'

Brasil

em 2 dias
, ,

i �

Sindicato' Condor ..,L:tda
Agentes: Carlos Hoepckê SI.A'
RUA CONSELHEIRO;MAFRA, 34. - FJorJ��'6po1iS.

"-;.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A
Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON]111

Especialista em df}eD�as fie Senhoras
, e et-eaneas)

�ONSULTOnIO

Mobiliar nossa casa?

GAZETA .Sim, é indispensavel. Mas.antes
de fazermos nossas encomendas,
devemos procurar uma marceua-

ria que trabalhe com perfeição, e
_

em nossa Capital, só na CASA
SILAS, e nada mais... O c..imeFaz troca. Preços sem concur-.

rencia, inacreditaveis.
Só mesmo- fazendo uma visita

ao maior emporio de moveis,
Casa Silas-Rua Conselheiro Ma
fra, 72.

Notas policiais.

FLORIANOPOLIS� Sexta.Feh�a 3 de Mar�o de 1939
--------------------------------__------------------

-

Presidencia do sr, major Edu
ardo Oto Horn.
Presidente. os srs. Eduardo

�
Oto Horn, presidente; João Ota
vio da Costa Avila, Josá F. Ola-

_, vam, Domingos José da Silva,
Alvaro Soares de Oliveira, de

putados e João Tolentido Jor.,
secretario, é aberta a sessão.
Lida a ota da sessão anterior,
posta em discussão e a votos é

aprovada: Expediente: Oticios
- dos srs. Vitor V. da Silva, Sub

Diretor da Despesa do Tesouro
do Estado, e respondendo pelo
expediente do mesmo, acusando
um oficio desta repartição; Ta
belião de São Bento e Bom Re
tiro, enviando diversos docu
mentos para os devidos registros
e arquivamentos nesta Junta,bem
como as importancias destinadas
as despesas do mesmo; [oé E.
Finardi, ajudante de Tabelião
de Rio do Sul, pedindo infor
mações sobre o registro de uma

Isociedade por quotas de respon
sabilidade limitada; dr. Max A
maral, advogado, de Blumenau, í
acusando um memorandum des-
ta repartição e enviando docu-

�������������������������������������mentos para os devidos regís- II1II
tros acompanhados das respeti
vas importancias ás despesas
aos mesmos; Manoel José Ma
chado, de Laguna, remetendo um '

destráto de uma firma de São,
Bento-Baixo. (Cresciuma), para
o devido registro e arquivamen
to nesta Junta. Arquive-se Re
querimentos: Goularte & Cia.,
desta praça; Hugo Petersen, sa

cio da firma "C. Zinderstei ,(,
Cía,», da praça de Blumenau;
Joaquim Roque, de Rodeie; Luís
Dorigatti, de Rio do Sul; José I
Bona, de Vila de Encruzilhada;
Alberto Hertzke, de Pameranos;
Otto Spiers, de Timbó todos
do municipio de Timbo, para
o registro de suas firmas co

merciais;-Deferido. Ooulart &
Nunes, desta praça; João Duar
te & Filhos, de Lages, ambos
para o registro de seus contra
tos sociais e respetivss declara
ções de firmas; -Iden. Wulf Ir
mãos, de Blumenau, Bortoluzzi
Sant'Ana � Cia., de Laguna.pa
ra registro de seus contrátos
sociais; Idem. Oigatti, Gilow &
Cia., de Rio do Sul; Paulo Fis
cher & Cia., de Blumenau, para:
registros de seus distrátos so-'
cíals: Idem Emilio Manke SIA,
de Massaranduba, municipio de
Blumenau para o arquivamento
das copias das átas da assem

bléia geral da mesma, em que
trata do aumento de seu capital
e reforma dos estatutos; Idem.
John L! Freschel, Diretor presi
dente da sociedade anonima Ca
sa do Americano SIA da praça
de � Blumenau, para registro e

arquivamento das escrituras pu
blicas da constituição da mes

ma certidão desse registro; Idem
Meyer Cia., Sociedade Anonima
Casa Moelhnann, Oscar M.
Sohn, todos desta praça, para
certidão referente aos seus re

gistros de firmas; Oscar Chagas
e Hermínio-Menezes Filho, am
bos desta praça, para certidões.
O primeiro referntes a firma
"Machado & Cia.», desta praça,
e o segundo a firma «H. Fett &

�:e�ia�s;ã;od�,j�o��;é��;;:S�t��e�itE;o��t���d����iC.i-p_iO�liiiiiiiiiiii�i.j�;;;;-i-iii�-.-i--i---�';...�-;.-i.-i-.-i-.i--ii;,';-i'�'ii'-i--i-�iii-��' ':::"'_:__

Junta Co
anereial

Ata 152 sessão, em

25 de fevereiro de
1939

ft Í\O Vlftl" '

C),.gr.�. "vt�
.... ·7

ESPECIALIDADE

de Mafra
/

N.92 30v-l

Devidamente escoltado, proce
dente de Mafra, foi apresentado
na Policia Central, com guia pa
ra a Penitenciaria da Pedra
Grande, o eletricista Rodolfo
Hcesler, condenado pelo tribunal
de 'juri daquela comarca a 25 a

nos e' 6 mcsês de prisão, por ha
ver assassinado sua esposa, aban
donando-a, depois de lhe tirar as
vestes que jogou na agua, junto
á margem do rio Negro .

Rua Felipe Sehmidt� 39 "A GAZETA" acha-se á
venda no Salão Progresso

HORARIO: da i tO 112 ás 12 e das 2 ás. 5 horas.
................O& e � ..

MIS'SA
.

João V�lZ
. Sobrinho

. Negocio de Ocasião
Vende-se uma bôa casa recen

temente construida, tendo bôa a

gua, privada, uma outra casa

nova para despejos, é com terre
no proprio para outra constru

ção.
Vêr e tratar Com G Snr. José

Cardoso, em João Pessôa, perto
do Balneario.
� O•••••••Q

I ;
I Ulceras varicosas - Feridas •

: atonicas - Fistulas crônicas :

I- -Inflamações crônicas em =.senhoras, etc. eão- -c-uradas
: ..com a INFRAZON TERA-

I PIA, (Raios Ultra Violeta :
,I fnios, de onda ultra-curta, I

I
e para aplicação local.) , IProcurem o consultorio do •

dr. 'orelio Rotulo IIi Rua Felipe Schmidt, 1�.
4 .

Banco do
Brasil

O dr. Ivens de Araujo, Srcre
tario da Segurança Publica, re

cebeu comunicação do Delegado
de Policia de Porto Alegre, sr.

Piinio Brasil Milano, de haver
sido capturado naquela cidade o

sentenciado Pedro Melo. fugitivo
da cadeia de Tijucas, condenado
a oito anos de prisão celular por
furto e arrombamento,

uma:�.f'e/i,t_,
N:nguem ha que�posi!a quebrar a

"Corabinação Feliz". Sempre uni.
> dos caminham os imprescindiveis

,

.

companheiros, da Mulher Brasilei
A Iamilia de João Vaz Sobrinho convidá nos paren- ra:-PO' DE ARttOZ, BATON

tes e pessôas de suas relações para assiatrrem a missa que E ROUGE 44Adoração'�
mandam celebrar no nroxirne sábado dia 4, ás 7 horas, na
capela do distrito «J�ã(l Pessôa », Estreito, em intenção á
sua alma por motivo ela passagem do 80 .. ano de seu la-

iecimento. '

Mais um reeaptu
. rado

Escoltado também por praças
da Força Publica, foi apresenta
do na Policia Central o individuo
Albino Fernandes, um dos fugi.
tivos da Cadeia de São José, ()

qual foi preso pela policia de
Curitiba quando naquela cidade
praticava um furto em numa

casa comercial.

t A maior Serraria de Lenha
Fone 1.100'

MOBILIAREMOS SEU LAR

e��.gancia
Foi preso. em Porto

Alegre
COIll contor,to

\

e
,

pur

Pouco Dinheiro' e a Longo' Preze

MOOEL.AA'""A
,

Briga de Mulberes
Esteve na Policia Central a

CONCURSO PARA domestica Célia Cruz, branca,
AUXILIil.RES natural deste Estado, com 21

.anos de idade, residente nesta

A·, d·d··1
capital, queixando-se de havervisa-se aos can 1 atos, inscn-
·d

. J t t
.

didt AUXILIA SI o vioren amen e agre 1 a pe-os no concurso para -

I Ih M· LRES, que a prova de datilografia a mu. eres.I afia rle ourdes
será. feita na Séde da Agência e Nalzira AgIS, quando passava
Local, á rua Tra [ano, n. 2, com

no .Largo General Osorio, com
• eÓ, ,

9 h d di 5 do destino ao açougue.InICIO as oras o la
•

corrente (DOMINGO). As agressoras foram -detlda�._
As provas de POl tuguês e E�-

M
.

tenografia serão feitas no dia 11 ais
(SABADO), á tarde; e no dia 12
do mês corrente (DOMINGO), de
-nanhã e de tarde, se realizarão
as demais provas de Arimêtica :e O sr. Interventor Nerêu Ra
Contabilidade, em local que será mos assinou decreto criando
oportunamente designado neste uma escola mixta no lugar Bar
jornal. I

ra Mansa, no municipio de Ca-
Florianópolis, 1· de março de noinhas. .

1939.

NOVA MARCA

'urna

escola

PONTA
DE

.CO�TIÇA .

Os. rowers catarinenses,
$

Pelo BANCO DO BRASIL -

FLORIANOPOLIS.

�., -

A bordo do «Aspirante �as
cimento» deverão partir segunda

.

JOÃO LEAL DE MEIRELES feira para ? Rio os valorosos
JUNIOR-Gerente ,ro�ers catannenses que reI?rese:�-

! tarao o nosso Estado na disputa
JOSE' PEDRO GIL - Contador � de competições nacionais de
N. 88 4v-3 'remo.

II
II

Especialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof.

sanson/!
I!

I"Consultas diarias das 4 á'3 6 1[2-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447

Pla.ff

-

I Dr. João de Araujo--:�':.'::: Ouvidos�
Garganta

Casa
AVISO

Avisamos os nossos clientes e amigos que re-iniciamos com to.
da a regularidade os cursos de eôrte e bordado, sob a direção de
professora diplomada recentemente chegada a esta Capital.

.
Avisamos ainda que, dentro de poucos dias transferiremos a

nossa casa para a rua Felipe Schmidt (Edifício Berenhauser) onde
estaremos aparelhados para proporcionar a melhor comodidade ás
nessas alunas, visto dispormos de amplo e confortaval sala em edi-

I ficio recentemente construido.
N· 90 3v-2

(I �SOUZA CRUZ
N.92 12-1

..

"Vi���1n Especíalidade" ��;._--------_'�-OII.--r

de·WETZEL & Cia. ..;.. 'JoinviUe MAR(;A REGISTRADA (f/l� .....
'·'��Arecemenda-se fina- comotanto comumroupapara para roupa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


