
Pela resolução n. 611, de 25. :'
do cimente, tÔram os engenl\ei-:- l .

ros-agrônomos Alfredo Mai� J�l.�
taí, Artur Natividade Séãbra,

"

Ce-']
sar Seára, Clovis Neri,

- Lauro'
Fortes Bustamante, - Lourenç0'
Waltrick e Nadi Bastos Genú ]
efetivados nos cargos de agrô-!
nomo-auxiliares, do Serviço de.
Experimentação da Produção i

Vegetal.
Para a mesma repartição fo

ram os contratados srs. José
Ferreira Chagas, Alexandre Fre
derico Runte e Jofre Freitas de
Morais efetivados nos cargos
de técnicos-agric0las e os srs.

Adolino [urikes, Manoél Antonio
Machado, Riêncio Goulart Ma
chado, "Ricardo Filgner e João
de Oliveira efetivados nos de

feitores e ainda os srs.

Francis-c1
.. "

co dos Santos Cardoso," Pedro
"

.' O' tVicente dos Santos e
-

Ernesto Dr. Frederico Schmidt, ,peros� pagamen O em
Jaques da Silva efetivados, res-] diretor do Serviço de Experi- .

petivamente, nos cargos de mo-I ment ação do Fomento da Produ- lêtras hipotecariastorista e motorista-tratorista.
,
ção Vegetal

Os engenheiros . agrô�omos das dl·v,-das dePela resolução nr. 5.760, em
Francisco Bertagnollt Juntor e 1 trativo de 1 a. classe; Emanuel

"vista das provas de habilitação Porthos de Castro Veloso foram José Pereira, oficial administra- 'I: Novo trabalho. doapresentadadas em concurso, fo- nomeados respetivamente, para tivo de 2'. classe; Francisco agricultores "_

ramo nomeadas Emília S. ,To- diretor-té�nico da Diretoria de "Coutinho de Azevedo, porteiro- -

IDE Pld___________ -pentt!10 de Souza, Elza. Sllva� Química e Técnológica e dire- contínuo; Jaime Montana Car- '

.' .- ., ouva OMaria d� Souza! Olga PI�acuru to r-técnico da Diretoria Flores- doso, servente; e contratados

I'
I

pelo In"stl·tuto def I
� ca Denhce, Edite Tolentino, de

t I
-

Milton Walkirio Liberato, auxi- RIO, 27-0 presidente .Hitler- a ara Souza, �ulce GWerb�r, MOl�a
a

Foram nomeados para o Ser- liar-administrativo; Zilda Medei- da Republica assinou ose-

IStuart Reis, e an a arta
, 't ã Fo- ros e Olga' Neves datilógrafas, guinte decreto-lei: Estatl·st'·ca. ,Kowalski Ligochi, p�r� exerce- ViÇO de Expertmen aç o e

mais res etivamente de 1\ e 2&. clas-' «Artigo Unico-Os em- _.B'P'OT 1M 28 - DepoIs de rem os cargos de vlsttadoras- mento da Produçã:o Vegetal
h '1" ses? Olt'm",p'lo 'Far"l'a' rIoa Veiaa prestimos qtfe o Banco do';L;.�,

• d b '1 S' 'O' t . seauintes pessoas' engen e -

., ,.
u .. , ,

I\:assistir, no dia 1 e a. ri atendentes do� .ervlços 18 rt- as ..

f Otavian'o Silveira praticante de, almoxarife e AI.., Brasil foi autorizado a efe- Eql ofício dirigido ao diretor
) -próximo,ao lançamento do novo tais do 1'. Distrito, com séde ro-ge����i�r_técniCo; d. Acáci� berto da Luz Silva parà o cargo tuar pelo -decreto-lei n. I'

do- _ºe�a.rtamento dfl E�tatística-couraçado de grande tonelagem nesta capital, <;lo Departamento para � •

2 f' 1 adminis- de datilógrafo-,de 3"� classe. 1.002, de 29 de dezembro I e Púbhctdade, a secretarIa geral«Tirpitz», em Wilhelmshafen, o de Saúde Públtca, MoraiS, para . o ICla
-

,:-_
- -

'. de 1938, poderão 'destinar- I do- Instituto Brasileiro de Geogra-;��e�itI��:������»,o d�o:�SO�:= O" 32 B' C che-g-ara'
",

a Ila")-ai' . -DO, fr�Sa�i�óf:��!���' d:mqU��= � !��oe I!S!:�í��i�ael�o�:�::o�E�����«Fôrça pela Alegria". . -

. quer dívida de agricultores, \ tiva Central, Q trabalho < PesusA's 17 horas falará em Ham- e e
proprietarios de imoveis, I e Medidas», recent.ement� publi.

:�r;�?3:;:�n:;al��r� �..n�e:!t
p r O x im o d i a 8 de.a b r i I ��;�}:��t������%��i� i�;����i.�o·��:l:.�.�::m�:�u�
--=---------:-------u-------

-- por escritura pública, ins-

,I, "B--:-UD Al. P';'ST AlN"(TN-�
/I tru.mento pàrticular cons... .nl .ali

_

.t1l

V"a" no proxl'mo dl'a 5 de abri-I, glorioso- Exército, muito_ virá ,
tante de registro. público

.

;, elA ,r.lTOBIA�haRlh�rlaID fará O coronel Nilo Guerreiro, ilus- 'b
.

1 ã d ou de l�vros comerciais \-

d te do 32 B C po'r via maritima, estando ache. - cont�1 mr para, a e evaç o
.

o'
au,ten' tl'cad.'s, tl'tu-los pro-

-deel .. ra�oe8 tre coman an ..,

d t t c o 1 a ser Im v BUDAPFST 28 O g
,

_
_ dl'rl'gl'u ao sr. Interventor Nerêu gada a Itajai prevista para o Ia ,sen �men o na.I na,. 1- testados,' decisa-o' J'udl'cI'al I' h I

J , -I overno

M t' h pu Istonado atnda mais pe a
, 'I' ungaro a ega comp e ta, vitoriaR

'

t legrama proceden 8 pelo vapor « ur m o», '.' ..

1 ou qualquer outro- mel'o deLONDRES 28' - O primeiro amos um e ,
-

,
) alta cultura do Ilustre ofiCia \ na guerra em miniatura travãda

C
'

b l' f rá de te de Valença, em que lhe par-
é d Ide a a quem foi confiado o seu co:..' prova em díreito admitido

�I'!
na E�lovaquia e a,n!lncia sua dia-mimlBtro ham er alO a -

r ipa que o Batalhão que se Est.� telegrama et.�o ses' mando e pelo acendrado patrlO-11 e julgado' idoneo pelo Ban- posição de negociar 6ji aspetosclar:a:çGes quinta-feira durante a

llcha 'sob o seu comando, se regosl]ar-nos como ca armen "

b co
.

'l dreuniãID do. Conselho Central ac
locará do Rio de Janeiro pa- uma vez _que a

.

vinda para, o tismo de todos os seus ravos
I

". -

sup ementares a. questão da
-dai A$S�íaçôes Conser1vHad101ras I �:sBlumenau sua séde definiti- nosso Estado dessa unidade do componentes. '�'-�-��--..----- I fron��ira. ."

.-.e Unionistas .em Cent!a a. I

A ianigração
A-

guesa para o
portu-
Brasil"

i
!,O orgão oficioso -Díarío da Manhã», de Lisbôa, pu- I

blica hoje um editorial acêrca da emigração para o Brasil. i
O referido jornal, depois de se referir aos casos de f

emigração clandestina relatados ultimamente pela «Tribuna ide Santos" sugere a necessidade dos govêrnos reprimirem
imediatamente tais casos.

Relativamente ás clausulas de contrato de trabalho
aprovadas pelo Conselho de Imigração e Colonização do
Brasil, o «Diario da Manhã» diz serem algo duras, alvi
trando que o seu rigor seja a tenuado com algumas van-

. tagens substanciais, como o repatriamento, a assistencia
tutelar, religiosa e medica e com a remessa de dinheiro
para Portugal.

O jornal termina dizendo que o assúnto deve mere
cer toda a atenção e estudo por parte das autoridades
competentes portuguêsas e brasileiras, afim de se conse

guir o estabelecimento de um acôrdo a respeito, resalvan
do os interesses de ambos os países.

DELEG�DOS BRASI� Na See�ão de Armas
LEInos AO �ON.. e Muni�ões
GRESSO POSTAL

Atendendo ao apêlo feito para
que todas as pessoas possuido
ras de armas as registrem e

tirem tambem a respetiva licen
ça pórte, esteve ontem na Sec
ção de Armas e Munições o

ilustre Comandante do 14 B.C.,
1tenente-coronel Candido Caldas,

o qual, num gesto que bem de
fine o seu caráter réto de mili
tar, ali registrou uma arma de
sua propriedade, bem como mu

niu-se do pórte respetivo.
Exemplos assim, registram-se

com' verdadeiro orgulho de bra
sileiros e devem servir de estí
mulo a todos indistintamente,
para que acatem a Lei, que se

fez para ser cumprida.

BUENOS AIRES, 28 - A
bôrdo do «Neptunia- chegaram
a esta capital os delegados bra
sileiros ao Congresso Postal
Universal, sendo recebidos a

bôrdo per varios funcionarios
dos correios e telegrafos e pôr
varias outras personalidades.

A. FAMILIA
�IORBEU SOB AS
RODAS DO TREM

ELE'�'l:11ICO

BOLONHA, Italia, 28 - Um
trem elétrico da linha Bolonha
ncona, colheu hoje e matou

instantaneamente seis membros
de uma família.
Os nomes das vítimas são os

seguintes: Alfinso Alberti, de
34 anos de idade, sua espôsa,
Maria, de 30 anos, e quatro fi
lhos do casal.

50 010 para apa
relhamento militar

do Brasil
Transfereneias

d" verbas PORTO ALEGRE, ,28-
O sr. Renato Barbosa, pre
sidente do � Tribunal de
Contas, que, lembrou a

realização do
_ Co.ngresso

dos. Prefeitos, ouvido pe
la imprensa, declarou que
o' interventor Cordeiro de
Faria presta inteiro apoio
á iniciativa, a qual servi
rá para condensar todas
as energias econômicas
nos fatores da produção,
que compreendem a terra,
o capital e o trabalho.
Outra vantagem, segun

do disse, será aeunüormí
zação das leis fiscais para
destinar 50 010 dessas ar

recadações ao aparelha
mento do nosso. Exército,
da Marinha e da Aviação.

� I

O sr. Interventor assinou de
creto. transferindo a

-

importan- í
da de 60:000$000 da sub-con
signação de 100:000$, destinada
a vencimentos de professores
de escolas novas, na verba n.

218, para a verba n. 220, apli
-cável em gratificação aos pro
fessores dos cursos desdobrados
das escolas isoladas.

Visitadora-s-
atendentes

Telegrama de Mus
,

solini a Hitler
BERLIM 28·- Hitler recebeu

um telegrat'na de MU,ssolini em

termos semelhantes aqueles me

diante os quais o Fuehrer se

manifestou ôntem ao Duce, ex
primindo sua disposição de que

permaneçam ambos" unidos,
hombro a hornbro, contra os

esforços visando .restringir a.s
«aspirações naturais" dos pai-
.ses totalitarios.

L.-I 1�lJ_
Eni:-,'I"aI,lA-----
Salrida.--- ---I 19_

o Inte."ventor Nerêu Ra--, "" -

-

-

�;�:- -

.

"-

lDos�?;l1à Çapital dá
epublica

Rio, 28·- Passageiro Ido hldro-avião da Panair, t relações pessoaes dos via- reu-se em longa
chegou domBngo, acem I j�nt�es, que. dali se dir.l- rência •

panhado de sua exma, es ; gh'liili ao Copa.cablná Pa-
posa, d. Beatriz Perdenei� I h!ce Hotel? onde llcaram ,O Jnterventer f�atG·
ras Ramos o sr. Nerêu

j
hospedades. rinense no MIAlste- RIO, 28 -- O Inter-ven-

Ramos, Interventor fede- .' - rio da Guerra tor -Nerêu Ramos, abor-
ral em Sa�ta Catarina�l' ne:eebído· pela lui- dado pela reportagem de
O desembarque. esteve I

.

uistro da JDsti�a RIO, 27 - O sr. Inter- tiA Noite", declarou que
muito cencorrido, ter.do! ventor Nerêu Ramos l!S-�1 pretendia subir a Petro-
comparecido ao Aeropor-I ; RaO, 27 - Hl�]e pela teve hoje, ã tarde, no Mi .. polis, ainda hoje,- afim
to Santos Dumont, além: manhã o sr, Interventor I; nlsterio da Guerra, onde de tratar com o Presiden
dos representantes 'la; I' W�aiêu R_amos� foi �ecebi foi recebido pelo sr. mí- te Getulio Vargas assun
altas autoridades, ,grande do pelo sr, ministro da

I
nistro general Eurico Gas- tos de natureza admlnis

número de pessoas das I Ju,sUça, com quel" demo- par Dutra, com q"Jem I trati"a�
-

----�--

I conferenciou lon..mente.
eente-

Vui conferenciar com
o

-

Chefe da Naeão

A.A
Diretor-Proprietario, JAlHO (;ALLADO

\

IflorianopoU<', . Quarta-feria" 29 de Março de 1939.VI INUMEROANO 1407

I Requerimentos
arquivados 'DOVatnente

d E aguardando doeu-e xpe- mentos � sêlos Foi considerada sem efeito a

do Fo- Aguardando documentos e sê- resolução n. 5313, datada de' 24
los, acham-se arquivados fia Di- de fevereiro p. findo, que no-

- retoria do Interior e Justiça, os, meou Francisco Lopes Filho

"Produção requerimentos dos seguintes se-I para a serventia vitalicia do ofí
nhores: -' I cio de Escrivão de Paz do dis

.

Germano Schaeíer, Euclides
' rito «Carndo Erê- , do muoici

Queiroz- Mesquita, Paulo Emilio I pio e comarca de Xapecó, por
Wiethorn, Eugenío Gerí Kami- [não ter prestado - compromisso
enki, Urívalde Orechi, Leandro.' legal e nomeado novamente para
Longo, -Artur Müller, Dante Ghisi o citado oficio vitalício.'
(3), Sezefredo da Silva Cardoso, I
Ascendido Vieira Maciel, José' ---------�--

Estefano dos Santos, Amilcar

I
"

Laurindo Ribas, Albi?o Januario Aumentadodos Santos, - Demetrlo Charan.! \I
Afonso de Araujo, Silvio Tren
to, Edgard Antunes Matos, Ar
tur Pereira, Emilio Engel, Erni
lio Bahr, Oto Moldenhauer, Pa
tricio José Pereira, S. A. Casa
l\t\oellmann, Artur Pereira e Oli
veira (dr.), Hospital de «Santa
Terezinha», Tubarão; Osmundo
Wanderley da Nobrega, Maria
Passerino Wildi, Patrocinio José
Laurindo, Carlos Hoepcke S. A.,

J Hospital de Caridade de Floria
nopolis, Meyer & Cia., Hospital
N. S. da

_ Conceição-Tubarão;
" José Osório de Faria.

NOnleádoReorganização.
no ServiçQ
rlmentação
mente .da
Vegetal

o qua
dro de inspetores-.

escolares'
I

"

O sr, Interventor assinou de
creto criando mais dois lugares
no quadro :Ie inspetores escolares
do Departamento de Educação e

determinando que dentre os ins
petores escolares serão designados
em comissão dois inspetores ie
raia, cuja" atribuições decreto es

pecial definirá.
Terão O�· inspetores gerais a

gratificação mensal de 200$000 e
a diária ce 25$000, quando em

.

serviço f6ra da sêde que lhes 'fôr
determinada.

-- -. --------

.. ;_;;'�:.'_;..;:.--- ...-�� .-'�"_'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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As atividades
de .Joe

OE.SPORTIVA
-Redator:

o remador' b''!Iasêleira'
o

Castelo B.van·,co às voltas
com a justiçe inglês.Louis

Un1 boxeador moderno .. Os
campeões em revista

PROGRAMAS DE HOJE:

f
•

J

A's 7,30 horas:

Em última exibição:
Don Ameche, Sonja Henie

e Cezar Romero
Convidamos os srs. lociu& e exmas. familias para a

Recepeão solen.

em homenagem ao emineDt� e ilustre

Duque de f::axias

a Figura máxima da Historia do Brasil,

Pt{):O?IO e C.:\TA�I�,\ A'�DRA
03, resid!nt!3 e!D J�ão Pessoa. (E;treito)
H�!"",hl)j Cln o r�n-" 11'.1' l' a �

,··de Rs. 6:000$000
--------------------------------------------�---

4 de ,abril

em

FeUz aterrissagem

P�eços-2$500 e 2$000.

.........�NES COROADOS durante a qual será inaugurado o retrato do glorioso Pal(ono do

Exélcito brasileiro na séde deste Clube, que se realizará em a noite �

e SABADO, 8 de Abril de 1939 ás 22 horas.
.

Rex, às 7,30 horas:

Amor em ,duplicata com Myr'
na Loy e William Powell.

Preços-2$500 e 2$000,

imperial, às 7 ,e 8,30 horas:

A grande surpre�a' com, �r
roida, a grande bailarina

mexicao� e John Beal.

Preço: 1 $000.

tintas

\

Após a recepção o "Lira Tenis Clube" oferecerá ás dis-l
CLASSES ARMADAS um

Grande Baile

com inicio ás 23 horas.

TRAJE DE RIGOR OU BRANCO

A DIRBTORIA

N.l1.0 10v-4

Murilio Nei

Lauro Mue
ler F. C.

Medida justa

com,

Rosemira Manguilhote Guima ..

ries, residente em florianopoli�, contem

plada com premio maior no. valor de
Rs. 6:000$000

A Liga de Futebél do Estado
de S Paulo em reunião leal zada

Recebemos a seguinte. circular: '

na semana p, passada, -resõlveu
LONDRES,28- O conhecido n'l'VO', ma-, essa medid., não Eo «hajai, 25 de Março de 1939,

tornar as seguintes providencias- ,

remador brasileiro Edmundo Cu tomada porque 0_ a Ivogado Eric Ten] o a honra de levar ao co- 1 _ Quando o juiz assinalar'
telo BrI\DCO e a sua

o noiva. se- Doo:)s, que defendeu a causa do nhecimeo.o de Va. Exda, que uma penalidade, o jogador dever.i
em sessão ordinaria de Assem-nhorita Doris Mortenseen passaran sr. E-lmu 1(:!0 Castelo Branco. a6- imediatamente parar a jogada,

Ainda não houve um cam- Q d
.

H I o ôntem um máo quarto de hora na
"I" . bléll Geral, realizada 80� 12 do deixando a bolo� no local da 1"'."a nome. uan O vai a ar em, ançou que e!c e a norva segumam

corrente, foi eleita. e ontem em- f
..

peão mundial de vida tão tran- bairro negro de Nova York, é estação policial de Malborougb no sábado p/H!I a Noru -ga. fação. para que a mesma seja.
ql,üla quanto joe Louis. Forma festivamente recebido, mas não Street, por não estarem em o-d im Fioalruente o C'i·O f(li resolvido possada li diretoria do Lauro batida sem perJa de tempo, pelo
'(' d d

.

t t t T
. dtO lt '2 I'b I' Mueler F. C, P.ara aerir· os time beneficiado;� ver a erro con ras e com se en rega a excessos. rema me" os seus ocumen os. cim a rnu

o

a . de l. r"s e-ter 1-
... = -"

':Max Baer. l\ existencia do ter" todicamente. l':ão ti esbanjador. O juiz Clyde Wilson JedafOU]"las PJtf\S pelo sr'. Castelo- Braüco seus destinos no ,período social 2-quando o jogador punido
rivel boxeado!' negro não apre- Pouco fala. Sente-sfl nele o ho- que iria tratar da deportação eh- " »utro tant» peh noiva, de, 1939- J ?4.0. flcand� a mesma deixe de respeitar esta determina
senta fatos que deem margem a msm que tem orgulho de ser

••••••••••_••••••••••••&••ft.........."'�........ assim constituida: .�resldent� de
çao, o juiz ordenará incontinenti ,

um noticiário esca�dal�so',a ?ãO campeão mundial e que nãt)ICaSualmen- IDelegado de honra:SI.vestreSchroldt:p�esldelj-lao j-g'l.dor Ialtoso que coloque a

ser as suas -sensactonats vrtonas: quer perder o titulo, Dispensa t l� at-r'a .

#I" t:: An�ontl.) Z. N?ron�a,.vlce pre- bois no locai exato da infração,
Max Baer fez questão de en- cuidados especiais á sua forma, w.

I
_

U n.,. HI-Iene s�dcnte: Raul Thle��, 1 8ecre�a- admoestando-o, caso verifique que

volver-se em escandalos. A sua ao seu preparo. Irmaa
." rto: [oão Pd:er; 2 s�cretd�!O: hou .. e da parte do punido inten-

vida era irregularissima. Fazia As distrações de [oe Louis ,�
.

. J030�. Hell" l' �esourelrc: ção acinrosa ou de des -to peito;Pela resolução nr, 5763, fOI (reeleito) Adolfo LUClOdo; 2' 3 • da
.

id
'

questão de dizer a lodos que ti- o são inocentes, não comorometem Em S I de nr-meado o dr Renato Machado "

P' T L O
- em ceso � reinei fOCl8,

, a seiro, DO municipio .

'
. tesoureuo: au o . aux: ra-, d iozadnha 80 ternos, 30 pares de a ma forma. Go!>ta de ouvir Carnàra para exercer o cargo de, 'pai parte o mesmo joga ot, ou

ítajaí estavam uo quintal da re- dor' Juho Bnba

I d
_]

sapatos e 12 duzias de camisas radio, lê livros de aventurascu.c. D,Jrgado de Higiene do município

I'
o

.

' e. €Iulro 0,0 més�o time, no :ll�S- .

de sêda. Permanecia nos dan- come. RBsolveu dedicar-se tam-
sidencia de seu pai dois filhos de Jaraguá.

� N� espec!at'va, de, que Va,
mo encontro, seta o faltoso I,ue'"

cines ate' de rnr drugada etc bem á criação de galinhas.
do sr, Poter, lum dêles limpando ,I:.xcla. contmuara à dispensar fi. diatamente expulso do canw,)',

b o..,.
um velho revô ver, quando ca- I b •

[acy Dempsey fOI' o bust- Tem centenas de galinhas de este c 11 e, �a ges!ão.. corren�e. 4 - o J'uiz que deixar de dar
J
,-

sualmente delJ o rapa� no gati- d f
nesman, o negociante, Discutia raça. Todas as m!mhãs. antcb E

as me5rr.�s. e �renclas com que f X lto cum,Jrimento � e�tas deter-

longamente as suas bolsas, em- d� i.,iciar o footina-, o �ampeâo lho e uma bala que se

edncol!;- 'í�carrega"l sempre úlsllOgUIU. apra,z'me apre� minoçõ�s sed. punido com a multa
d' I'

b
. trava· no cano detonou, iii o a o',

.

-fi -I sentar lhe os protf>stos d maIs d 50$ fi' .�

pregava o seu dinheiro, etc. rouo la vai ver a sua Criação, '

b d UIO u (I ex. . , .

-

. cI. .!
"

�an:J;) o repres�ntant�

Camera foi uma criansa que examina l!lm3 galinha, outra, mais lar-se. na cd8 efça t

o outrQ� pou- alta estima e dIstinta éonslderaç�o. obrigado a relatar ê5ses fatos n.a
, co aCIma as oDes. ned-e'nte -JOAOPETTERI'secfelanr •• 1. _

cresceu exageradameilte. Nunca outra, dá-:,Ihes milho etc. r 1Il
��;������

.umu ii ,8 seu cargo.

cllbe o que fazia. Faltava-Ihe Ao entardecer, fiscaliza O' e- K· i
ciencia dos sem àtos. FoiTholhimento dss suas aves, cuida Pela re,dnçã') n, 5.766, de � Alcides Philippe e �t

manejado pdos menagers, que de alguma.s, etc, Extintos uns 25 ,�o cnH'nt·', f� 11omelido o � Odonelia Brito lf if�llIi:�r��oo��j��=r
o submeteram a papeis ridiculos. EllJ virtude da sua éx:epcio-. 1110:;80 rlls!lnt0 contcrraneo sr. Ari � Philippe � I Artur Pezlro Carreirlo n
Gene Tunney foi. sempre um nalorganização (isica e da vida í!t criados ou .. Ma{ía, pua cxeicer o cargo dt W. � �� e A

1· d' U h 1 t I L' '1 rf do d e'xp�dl' t d p.��'l4��' comunicam aos parentes � �t,·".".. �8�' senh'ora ,,�i�c lterato o rlOg». In ornem regu, ar que em, o,e OUI5 po' t. .

- ;ica ,egCt' ,0 :: e,o e ,3" 'I. .. "
�fI

roa cargiJS S d G I d E pessôas de suas relações o

que nasceu para viver na alta dera conservar o tItulo de ca�' i r up- note n enCl�, era o ll.'-
� nadcimento de iua filhinha I i ti.il

sociedade, finamente educado. Faz peão mundial alOda por vanos ! no. sendo, por I<SO, exonerado � 014 � partic pam aos par�llte8 e w..t o

'confer,encias e c.onhece os g,ran' aoo,s e. vira.', a ser o homem quel \) lr,' Interventor Ner,êu ,R.,a�.,',. do ca:gl dt,o,lic'al d�, ga,binele '�o MARISA V � pe�soa9 amigas que sua fi- fI- d � S dI' �� � lha L;lcir contratou casa- IH'
des lIvros da htl'!latura mundial. mais dlDheuo ganhou boxeando,: mos assIDou ecreto extlngum 'o, I Lol) sr. ecrdllllO [j ntenor e ti §

�
"

I J � " , �� � mentI) com o sr.. Darcy ij.,James Braddcck milagfOsamen- ----' i na �uperintendencia çer?! do u"ti��;
,

"

�. F;>�l!s:_" ��-3-: 9_39� � ;: _Stra.Qçh ,Madn,hll,,' .,-
-

,r.�'.
le se tra.lsformou 2e [l,iserav-,ellQuer·lam que' Ens�no. os ca�gos ,�e�,�ssúleº';-_.; �:f;: �.::o��iI:!a�etâ� acha-se_ã' � � FPOLIS 4 3 39 �

desempregado, e.m campeãomllndl- téCDlCO e ,de esclltufiifl,O d,a,l"lo v··e'nJ!i'.�, lU"'0 Sal-ao" Drogrftsso
!s:l�����.a:���(�!, �

.'
- - �.

I � (""'.. N IH 3v-3 "�ti;l��:'!Ii:l��,� i!I:.,���:1
'�,N�c�g� a�rl�3doare- f·lcaosse'mos gffi� e mados em Wbdl�l�n �,�-.'�����.'���������������������������!
rio. _ I os de encarregado-do-exped:ente
Max Schrneling foi 11m �om'. d·f entes.,'e de datiló�rafa de 3�, classe, t."'''' EDI'TO MUTUO PREDIAL

, boxeador, mas sempre acreditou ln I er .
:
com os venCimentos, respehvamen- U

..

.

I
que era bom pugilista p,or ser

. I
te, de 9:000$000 e 3:000$000. �"""'_�

.
_.,_,_�,,,,,,,,,,",,,�.�-��..,,�tt_..,.__--"-'

alemão como se todos os ale- Alguns nossos colegas do RIO
E

'

d CI b d So t
·

O M d"mães já nascessem pugilistas. Foi estranhanm o jubilo extern�do j
XOllera " U e e

o

r el s elD erca orl�s
sempre arrogante,

o

quasí intra;a- através dos nossos comenhuos, j O I d 1$OOO dvel. sobr� a vitoria do S. Paulo. Masl Foi exonerado, a -pedido, I) va ar e .. rs. em prega Q
Joe Louis é diferente. Já está c�o queri�m que 6casse�l)s in' ;sr. Artur Caesar Junior do �a�- intellgencia!!!

.

riquissimo, mas pouco alterou os dIferentes, dlaote de um fCito da- o

go de sub-delegado de Pollc!a
seus habitos. Veste-se, mas sem quele quilate� Não reclamamos. I do distrito de Poço Preto iDu'

ostentação. E' caseiro, amigo da. por isso, <> titulo de campeão! nicipio de Porto Uniáo,

milia, Detesta publicidades es- b�aslleiro; natura!m�nte, seria ri -I
' ---,

candalosas em torno 'do seu i dlcula tal pretenção; mas que 051 Aluga-se
_____________ I 4 a 1 nos deram a satisfação de

I

CARTAZES uma Rrevanche" do revés, da Rfina-: Alaga-se a parte térrea do 80-

lissima"-não re�ta dúvida algu ; brado, á Rua Conselheiro Mafra,

DO DIA ma. Daí o jastificavcl jubilo, in. 84, pr6pria para casa comer
, eial.

(De "..4. Gazeta", de Trata-se com 6 dr. Aderb]J
S. Paulo) Hamos da Silva.

________...__..�_�����.'f

L·lra Tenals, Clube Floria-:
Odeon, o lider dos Icinemas nopolis o

CONVITE

4 de abril

Mais u.,..... d:>9 fo-rc-nid 3veis sorteios
da Cr'edito Mutuo Predial. L�:,-.;.;. � .';

6:000$OO�l' .

Breve íO:OOO$OOO
Agora

.

Fo'rmidavel ••• 'Fantastico•••

o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



f '. ,

A-, GA-'ZET'L<:,A1Enlace LeticiaMatt�na_'A Argentina firmou
,

" ��
ICOl1l3ndante ,EpaIDIDOO'" �_

Ad" d éDlr�tor - ��opri'�_�ario dAln�. f;.<\LLADO, das' Santos um acor· o e / : om-

pensacão cem a
Alemanha·

Fior-i�nopDIi5, 29 cte Março de 193) Consorciou-se sábabo 25 do senhora; dr. Barca Pellon; dr.

cor ren te na Base de' Aviação; Jolié do Patrocinio Gallotti e

Nova! �om a gentil senhorita Le-' exma. senhora; dr. Antônio José

EXP p_;__�1; i,iJ;o=_""f![.�.:�t,e II Pa-ra- a
.,

Mu'lb�e'r II tícia �latta()a, da alta sociedade
I

Nobre de Oliveira; sr, Marcos
o � "a�,�

.

de São Francisco, e dilêta filha Mattana e exma. senhora: senho-

I
do sr. Marcos Mattana P. exma. ritas Levi e Lila Mattana; Lour-

II
. j senhora d. Maria'HchoffelMatta- des Lamas, Saide Vila, Gi�ela

GERENTE: (t:::oDsultorio de na, o sr. capitão de "Corveta avia- 'Rllillin; Cecilia Malburg, Lourdes

I '

Mlle. Z) fi dor naval Epaminoadas Gom'és e Marieta Fragoso, tenente Aro}- BUENOS AIRES, 27-Anun-
fi..FLAVIO FERRARI des Santos Ilustre Comandante -do Bucuo de Sousa, tenente LUIZ ela-se oficialmente que a Argen-

fi
• ---iiiiiiiiiiiiij iiii__ daquela pr�ça de guerra e figura Guimarães, sr. Mario Couto,. te- tina e a Alemanha concluiram

Red.eão e _ O . Clnog Maneira de couser- de relêvo da Bossa sociedade. nentes Edmundo Carlos Pinto, um acôrdo de compensação, pe-
R. Conselheiro Mafra, 51 var um limão uberto Neanlio Filizola; Wilson Munt-'llI' lo qual a Argentina trocará tri-

Florianópolis :-5.Catarina Um limão cortado pelo meio ra, Angelo Couto e exma. seuho-
go por material ferroviario ale-

ra; Aloísie Castelo Branco, sr. Jo- ã _

conserva-se muito bem, por lon-
se' Moura, aviadores-alunos Aste-

m o. .

I,!

d t t go tempo, si Co"r coloced» nu», O acôrdo foi assinado pe o
:� Agcntes correspon en es em .o-

roide Arantes, Abelardo Sartora- .. t' d R I çõ s E te 1'0.

id d d E d pires e coberto er.m um côpo. rnmts ro as e a oe x r -

das as lccali a es o sta o.
to Gualter Baixo, Lothario Pau- J' Ma ia Cantilo eEm Iace da exclusão do a", o li- , res, sr. ase r ,

.

lo Bothfuohs, Paulo Mota, Os pelo embaixador do Reich srmão não se' deteriorará. , .

c, 'I b
-

Pld valdo Baixo, Jurandir Linhares, Erich Otto Meynen.O a o r a ç a o e e gor '·!ir�sa Dalto Caneparo, Jf)sé Carlos Ve· A Argentina concedeu á Ale-Quem tem a pele gordurosa loso e José Ruhland FIlho. manha uma parcela maior em
" conceito expresso em artigo convém que lave � rosto dua l

seu mercado, no momento em
de colaboração, mesmo solicitada, ou ti ês vezes por dia, ensaboan-

1-- que concluiu pela primeira vez,não implica em responsabilidade, do a bastante, 'a: fundo, não sen-
}::� i.:�:" No·tas Ca ao que se acredita, um acôrdc

ou endôsso por parte da Re.lll-I d.o superíluo ,v?rter' lima colh;-.} .�t -

de compensação pelo qual colo-ção. rinha de amomaco em cada ,re'J /. �}ii�i\:",:::� I
11# cará o excesso. de sua produção.

AssiDatllr:tS ,litros dagua da enxaguagem, P('" .i' ::-xo/:Mi./?::}}:::,::.. 1 t_O leas I de trigo.

Ano 50$000 II eXfm��"=:I4JS gross�8 ,·!;i!;!;!�III_'ll�!i,II�I!.!�!!��;{ pe�o,c���I����dOq�:ici�1 a�;r��
30$000

A cabeleira lassa • .de pelo um ::::::::::,::,:::::::;:�;i;:�>i.M�::::::M::;;::<: estabeleceu a exportação deSemestre
: tanto grosso, agradece periódica -I

·:"'::·:'::·:'::;,;,x·�":' ,'>'»> �''''':'. Na Catedral Metropolitana
100.000 toneladas de-trigo e deT i t �5$000 I r

- haverá missa do dia ás 7 horas,r mes re .to. mente as avagens ou ap icaçoes Comandante Enamlnon- ,

d
_

em 8.000 toneladas de lã, para .Gd b bid l# 'A'ij 19 horas havera evoçao '-'-'e co_."Ilpressas em e � as numa
I dai Santos :', honra de São José.

I
Alemanha, num prazo de seis

solução quente de vinagre bem
I mêses.

forte, Isto lhes co�fere um bom; As cerimonias civil e religiosa O documento não mencionou
aspcto e a sensaçao de qun 08. foram celebradas respectjvamants TU � I�L.:\

a quantidade de material ferro-
afine.

_ 'pelos srs. Juiz de Paz do distl'it� viario que a Argentina importa-

I· i do Ribeirão e vigário da mesma Passa pelo mundo uma corren- rá em troca do seu trigo e da
,

I freguezia, Frei Modestino Oeeh- te materielisante' de psel:ldo edu- sua lã, mas declarou que o va-

I Junta
Co... : teriflg, nó palacete de residencia cacionismo sexual em que se mi· lor seria equivalente ao das mer-

I i do sr. Comandante Epaminoudas nistram ás creanças de tenra ida- cadorias exportadas.
·

I i Santos, sendo quP. frei Oechtering de ensinamentos que não podem Entretanto, ao que se soube

I l I
anercla

'I : p.roferiu expressivas palavras alu- assimilar. De outro lado os prin- extra-oficialmente, o material
.

SIvas ao ato. cipais inimigos da Igreja deli- ferroviario a ser importado com-

GA Z rT I L !li A S I F
'

.

f
• f' '"' que o cato . formar sarQe:>tos para a ar na d,�-I -----,. oram paramn os no ato civil Clam·se em. a lrm",. -

preende 64 locomohvas, carros �
.•

�

I ,.

' I
----

I por �arte do noivo, o sr. capitão Iicismo é retr6grado, que não dormitorios e vagons para car- imaçào.
Neloeiante matricu-I! Filinto Muller e exma. senhora, acompanha as descob�rtas cienti·

ga. Aos sargentos avid<Jores é fa.
lado

I
representados pelo sr. dr. Ivens, ficas, ficando num terreno pouco O comunicado oficial indica 't..i

-

d dcu. auo o ace�so &0 'lua. ro �
• h de Araujo e exma. senhora e o científico e prático. sómente que o material é des- oficiais aviadores, desde que aEm �essào reaJ,sada no dIa 231 sr. capití':o-de·fragata Fábio Sá E' aos pais conscientes que I. tinado ás estradas de ferro do

do (.orren�e, foi ex.pedi -la ca, Iii II Earp e exma. senhora. Da noiva, lembramos o sagrado dever que Estado. . isso se habilitem.
�;:Ar_t·.-27-do _Codigo �e POS- de matricula ao negociante j-Jãi o .sr. capil�i)-t{:nente Alvaro �e- assumiram, perante o altar, de -:---- O MHlisterfo da Guerra fOi-
tliílas �e.De8terro de 1833.

Nun s N to e�tabe!ecidon:l !Jra·'r••ra do Cabo e exma. senhorita se desvelarem na formação do Devera-o usar' tatl' ile'ece �_a5se pua c exame dt!«Depols de escurecer he per-
e ye. ,

, I Lila Mattana. ;

carater dos filhos. A Igreja não
,. a::L-ni'sào e os alunos têm vell'mittido o d'espejo, ou limpeza, ça de .....a��nJI fIcando, de t No ato religioso do noivo,,' o, age ás cegas, ela q'uer qU6 seus •

cuj�s vasilhas voltarão la V'ados ,modo, �ablla�&do Fara g )sar das

li I r. �oronel OSV,aldO, cordei,ró"
,de filhos cumpram' os ensinamentos Xlmetro cimel1bs -e su6si�tencia cOillplet �

do 'már. -Os contraventores, seno ·pr.erogatlvas e prot çAo nU'! (' Fana exma. 'sl'nb(lra, repre:Qj!I!nla;.. do Evangelho, norteando Bua vi· durante' os eSludoE, roup3, at-.., ""Y '

I d" d
. PORTO ALEGRE, 28 - A dda Iivr�� serijo mu�tados e� Codlgo Cdmercial Iberal:s", rp� d2s _p�lo flr. geJlfr, I Antônj�,1ttJl; da po't aque a Ivma outnn'J

partir de janeiro de 1940, será mentação e mOfGl ia. '

2$000 relS, ou dous dU1S de pn-
• � t ·cul .. d <

"
'

-cal) Vlana e exma, senho/á/' iD"à de J�sus Cri�to.
obrl'gatorI'o ne,ta.' cap)', ta'I o UDO

PMa c5te curso não) é exigid,)- d -'d qu' SeO ma fl .•."., • •

ã d" � P 'n tru"r O" pal'� a J'uve" � ,
8ao, "en o escravos serao pum o.S

'

nOiva, o. sr. caplt o �I c"'" ,eta ara 1 B I .• <>, ,.,. •

'I .J d
" V&

, '
,

61' d rle taxímetro nos automovei� de
I
curso glO:)Sla ou cailernda epoliciamente pelo respectivo Juiz (jontratos. ,Reina"ldo de Caryâlhd Fílliõ e tude, ha a ação aposl, l�a os
reseI vista".dá Paz. exma. senhorita Lourdes Lama. Sacerdotes, sempre solICltos a a_II_lg_u_e_I_.

�_-_, _De Teodoro Bal bicri e A· For�m respectiva�ente porta-! orientarem, � aconselh�rem, qtlan- F t'" ii!....Il t b -.
d f ã I €riS Ivai Ue ��r e líS:.�, equelino PL S 'an, br'3sileiros, estiA-

I dores das almofáda, e alianças, 0, na con ISS o aUrI�u. ar, ou- � '" >J �

b I'd I\J· N� I· . i Fernando e Mária aparecida Ro- vem e resolvem as dificuldades
...�f;C;; '" _. �,'� ,lf',�� :,Q!!.. �, �,',� iill ça-o

e.ecI os em ova JI tino, mu
h f'lh' h'd

-

't- .

t que os l'ovens sentem e lhes apre- ii... I!l li 'f',/íJ tU!� 'IW'V <lIl18 � ;;:6 ti.' ..

d
� d' c a 1 III os o sr. capl a9:- e: .

OlClplO
.

e \....oncor la, contratam
nente Franklin Rocha, Imediato sentam, pedIndo normas p�ra d" t· da-' 1. •

tEm recente reunião da Acade- urna sociedade pala a explora- da Base de Aviacão Naval.' procederem santa::_er!te e pedm- a m a raiz ' � �9 !j;jlI81 a
mia de Ci.em:ias de Paris, o sr: ção do comercio de fazendas, Entre os pre!e:�tes achavaip-se d? animação para ,praticarem, a
A. Chevahe! ocupou·se ?a cultl1_, louças, ferragen.s dc., ColD o ca' 09 srs. dr. Nereu Ramos. e eJ.ma, Vlrtu�e.. .

ra do algodao nas c�loDIas fran
.

I d 10'0'0'0$000 d" J'd senhora' dr. Iven3 de AraUJO e EXIste uma hteratura- catohca
A .

M t
.

F' pi a e: iV1.J1 ()' _'. d á dI" '. I'cesas. os rou como a ,rança .,' ,.
.

exma,. senhora; general Bulcao apropna a a o e::;cenCla, em m.

importa cada a�G 200.000 tone- �m parl�s IguaIS, . por
_

tempo Viana e exma. senhora; capitãü gual.em paterna sacerdotes." c?ladalil de algodao, ?_que repre· mdetermm'ldo, sob a razao so.. de fragata Fá,bio de Sá Eallp e nh�cldos pela �l?nga expeflen�la
Sinta e.rea de:3 blhoes de fran- cial de Barbieri & Pos�an. na e;x;ma. senh.)ra· 'Comandante Cano que tem das (hflCuldades dos Jo,
COS. Afilldustrialização desSI5 algo' d ,.

va M Iano dido Ca�das e' exinã senhora' co- ven!! explicam em que deve �esi-
dlo ,araote a subsistensia de praça e !'lO I' •

mandante 'Carneiro' da Ro�ha' dir a formação do carater de
250.000 -operario. francêses.

. Altera�ões do'mês de exma. senhora e: "cunhada; -co: queRl: toma ,sstado; «Tu e �Ia»,
.Embor� a cultura. algodOeIra mar�o

.

,mandante :fIenriqoc Carlos AI. ?m .IIvro, do Pe. Hardy SchiJgem,
sela po!slvel em quasl todas as berto; capitão-de:.col'veta Reinal- J,sUlta, � obra "notavel �este !er-
posseSioe8 da França e embora De Aires Sever;n') DUllrte, do Carv.lho Filho' ,'comandante rena. EXlSt� boa tra-duçao edIta-
ha mais de 40 anós o governo Ido Severino Duarte, loã; Pla- Alvaro Cabo; coma�dante Canti- da pela Companhia Melhoramen
estimule essa cultur� na .Afric_a, c;do \Vendhau';�n, Jaime Wen dio Reg�s; capitão,-tenente Ern�- tos de Sã� P�ulo. Ainda r�c�n,
os .resultaqos até hOle obtido sao . ni Pedrosa Hardmann; capitão- te�ent6 fOI edltado, pelos lV!.ISSlOinfmios: 18634 toneladas foram dhausen e LUl, Severinu D.uarte, tenente.Franklin:Rocha. e exma_ nanos do ,ia,ra�o Coraçao de
produzidas, em �odo o imperie se,cio da Flfma Seve'ríno & Cia., Jesus, em, Taubaté, o livro «,A e
frànc�s africano, ,em 1937, :repre' de Laguna, resolvem, dt! corr.'um Casta Adolel!lcencia:t que Com a

sentando 8(Jenas �olo das nécessi· acordo, alt'er�r a mesma wla c:Soluqio do problema ·sexual,
Silva.,dadelJ da metro, ole.: O Sudão . .

) E' d :d dotaram essa literatura cat6lica
franc�s, 'no qual s& tinham -fun· manp.lla �egulDte: � ,

a _m,h ()
I espeeialisal;la de novos e autod.

dádo tantas. etlperançQs ha 40. como. 50:10 soI.dilrl() o sr. �)5m�1 ,I sados v�lore!. Ao! pais a le�turá
anos, produzIU em .1938 somente SeverIno Du�rte que cntra par,l8 dessell lIvros, para que !lalharu
585 tonelacias, 'das quais 2,00 na a sociedade com o. caplta,l de co�o agir e a�onselhar. em tão
região de Secou, onde, eDtret�n' 10:000$000' b) o capit.}l s,_)' delIcada mat.érl8. �08. leltores. d�
to, já se despenderam centena. .

I 'd 130 ()OO$O)b Notas Cat6hcas as mf�rmaçõ,es
de milhõ'es de francos em traba- �Ia qu

-

era e :"', supra que Ihe8 serão valiosas to-
lhos de irrigação. Em suma-se' fIca elevado para 140:(100$ JOO. da vez que alguem menos avisa.
gundo o sr. A. Chevalier-a cul-

De Daniele Fnaco. Biase l-- a- do repetir queixas irrazoaveis Vieira.
turá, algodoeha nas colonias fran- contra o obscurautismo� da Igre�
cêslui tem sido um desastre. raco e Carmine Faraco sacios ja ....'

da firma Faraco & hmão3, des· '�----------,---

S
..

erão C'rl·a'dos roo ta _praça, resolvem, d� cemu/tI DESPERTE A B.LIS
,

"

'â -

acordo, alterar li me�roa, pela

I DO SEU FIGADO
'selhos (onsultivos mane ra ,seguinte: a) tendo' faJe-

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

cido. o sacio José Faracoi deixa ,Concurso Disposto Para Tudo

nos I=stados creditado a favor de seus her'·
. Seu figado deve derramar, diariamente,L

..,'.
d .. iros, por saklo d� StU, capital r! ap'rov�ado

no estomago, um litro de bilis, Se a bílis não

U t d corre Iivremeute, os aJlmenW. não alioRIO, 2()- m vesper.tn.O !- lurros" a t'moortancia' de • • . .
'

.,
digerido. e apodrecem. Os gazes incham o

d t i d t h
-

, estomago. Sobrevem a prisão de ventre.zen o�se au or za o no lCla oJe j

16 182$240' : f: I" ;
Você 8ente<le ablltido e como que envenena-

qUe 'o 'presidente da Republica J ,:. ,

;'
IC, �f o. assl� o do. Tudo 6 amargo e a vida 6 um martyrio.

t I I d d Corn
.

a respttiva, classificação" Uma .imples evacuação não tocarA a,vaI .baixar' um decreto�lei, �rian- capl a sacIa l_m�nUl o 'para causa, Nada ha como a. famosas, Pillul...
do Conselhos Consulhvos Junto 15:000$000; dlvl�ldô o mesmo foi aprovado o concurso para es': ��:2'E:!:'::o':-r!:gii'!';�':::'teu::.,ali��
ás interventorias dos Estados. .

contrato usando a mesma deno- criturarios das, divelsls se"ões da de bílis, e você sente..... disposto para tudo.
• :r Não causam damno; são suaves e contudoAinda segundo a mesma in- ml',nação socl'al,' b) as demais S.ecrp.tar,Ía da Segurança Publica, silQ mara,Yilho888 para, fazer a bm•. correr

f b d Iivrem�nte, Peça as Pillulas CARTER8ormação, os mem ros. esses
I I CQntl'nuam em pleno v'- cUJoas pt.ovas finais fOlam rfali- para o Figado. Não acceite inütaçí)el.

'Consélhos consultivos seriam da c ausu as I
� Preço 3$000.

livre escolha do chefe da nação.CJQ ôr. zadas a 2 L do cortro:e.

-----------

56 parll a capital:
Mi� 5$000

Li
--------------------------

MILITARVIDA
-_

Cent.·o Preparatorio
âs Escolas de

�via4:ã..

o sr, diretor técnico do Cer.
.ro Preparatcrio ;\s E3colas de
Aviaçoo, entidade para a dlfu.
sã» d':! d-ados sobre o ensino
militar e na val, faz publico a se

guinte c'lmllnicaçàn de wande
interesse pai a a mecidade:

Avia�ão Militar
«Todos os moços brl�siléiro�,

solteir os OU viuvos sem filhos,
que tenham de - J 7 a 24 imos
de idade e que.rarn seguir a car

reira de Aviação no Exército,
onde após 14 mêses de curso,
percebem 930$000 como 3 '.

A."corresJll)ndênciu, bem como

OS valores: ....elativos aos anúncios
e assinaturas devem ser enviados
ao ,GC3rente FLAVIO FEHRARI. sargentos.

i\ Escola dt': Aviação N:ilitsr '

. ,

cUJa séde é no Rio de Janeiro,
enire outros fin> destina se a.J

RelDinlscências

AlgodAo colonial
francês

Realiza-se no proximo dia 2. da abril, à, 20 horas. no-;

elegantes a':-. do querido Club;! 5 de Novembro, do E�trelto,'
gentilmente ceJido pe-Ja sua digna diretoria, o fe3tivaJ de ar!,
em pról da constru.;ãc da' matriz da Nossa Senhora de ,Fátii1itt
e S3nta Terezinha do Menino JeSU&. .,

Essa nOItada de arte é, organizada peJas exmas. Sra&. d •

Ma'ria C. da Cruz e Madalena !3ianchini, com a va'liosa coop' ,"
cação da excelente orguestra dirigida pelo competente maeSlW

Edgar R-:is.
Da�os a seguu o programa organizado:

Ia, Parte
- (Dialogo)_-Pelas meninas Zulm� Vazl-Caipiíada

ZóllI!a Vieira.
2 -Porque ch0ras violão _' Pela senhorinha Filhinha.

3- Pingo Pingo - (ümçãlJ) - Pelas meninas Ar�did�
Bianchini e Lila Castro.

4- A Chap,eleira -,_ Pela senhor'inha Carmen Ouriques ..

5-Acalanto-Pela menina Terezinha' Bianchini.
, 6- Noite Triunfal:- (rox-canção) _ Pela ,senhorioÍlm
Lourdes Lehmkuhl.

'

7 --Cantigas :-_ (Declamação) - Pela mp.ni�a Zilmai

8 - Linda BOi boleta (Valsa) -, Pela roellina Zulm,.
Vaz.

. 2a. Parte

l--Natal (Canção)-Pda menina Neli Gilsa.
2-Fazendo Figa--Pela menina Zi!ma Vieira.
3 -Saudade (Ca'1ção)-:-Pela senh,o!ioha Iolanda Lessa.
4 -Pierrot :-(Mvnologo)-Pela meilina .�u!ml't Vaz.
5-l\lãe Preta (Declamâção)-Pela senhorinha Lourd:s

Lebmkub1.'·
_.

'

6-�japat�ado-PeJa menina Nelí Gilsa.
·7-,Iracema (Valsa) - Peh senhorinha Lourdes [;ehm�

kuhl.

I 8-Gavota-Pelas meninas ['u'�e S�J�a � ItaJia.
Ingressos: Crianças-l $000, J\dultos-l $500.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A

�11!Ilt!t?'T3'r&*���,�
Dr. Joaqui� Màdciri: . Neves

�� .

I\llEDICO--OCULISTA
Pormado pela Faculdade de Medicina da Univer.

. sidade de do Rio de Janeiro .

Tratamento clinico e círurglco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento [la especialidade, com·o dr. Pau
Jc;oFilho, no Serviço do Prof. David Sanson. no Hospital

da Fundação Gaílrée-Guinle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob, feleíone 1456
RESIDENCI,(\: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDiCo·

DOENÇAS DE SENHO�
RAS-P.l\RTOS .

C)peraçOes
Consultoria: Rua ViLOr

Meireles 26

/!A 's 10,30 e das 2 as 4 h3.

Residencla: RIJa Visronde
de Ouro Preto, 42-

Fane: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

,�Iarno G. Gallettl

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT.·'

(Sobrado)
Tel.-14GB.

.. g_ " ..,. 'wc ._ ,.' _

I Dr. Podre d. Moura �rr.
. Advogado

Rt1a Trajano, rr 1 SObra.dO,'I Telephone rr t 548

Banco do Brasil
10G.OOO:oOO$oeo
269.746:100""Capital

Fu�do d. r.serva

EXE.CUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

.AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO. :rAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJAN., No IS

Abana. em conta corrente. os segúintes j�rGs:
Bep •.Ctlll Ieros (C01YlERCIAL SEM LIMITE) 2� aJa

àt,. limitados (liniite de 50:000$) 3� ala

•e,. popula.,res (idem de 10:000$)
.

'
4% aJa

.. dt> aviso prévio (de quaisquer quantias. com rebradas tam-
uep. ..

• t ')
. bem de quaisquer Impor anelas •

.

com aviso préviO de 30 dias 3,�� aJa

idem. cle 60· clias fi ala
idem de 90 dias 4,5� ala

....
... �:EPf)SI'r.J APRAZO-FIXO: a

po 6 mlses
'por 12 mêses
:Com renda mensal-

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses -.. • 1Sujeito ao selo proporciona.

Expediente: das 10 ás ,12 e das 14 ás 16 horas

Aos sabados: das,10 as 11,30 'horas

-:-- Eoderéço
-

telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1141

.

Floria.nopoJis -1939 ==

IÓ' io de advogada á rua

"A Gazeta"

"

Fretes de
•

earuueire:

«A Gazeta» encontra-se
á venda no «Salão Pro..
gresso»

Dr. Carnará
Martins

Cliníca an"')

geral.
.

G A ,Z ·,E -T A I N D I CA
I r����:��u�c�:1 Corrípànhia Nacion_al de Navega ..

"

.

çã_' Costei'ra
.:

•

+

Vlsconne de Oure Preto :.M(�vimento·Maritimo-Porta Florianópolis
Serviç'ôs de' Passag'eiro� e <j� Cargas .

ADOLAR 'SCHWARZ
Endereço Te'egrafico: A ['.)OLAR

Caixa Postais 32
.

s, FRAN�IS�O DO SUL-S.CATARINA
AGENTE DAS SEGUINTES elAS:

Ccmpanhia Salinas Perinas-Rio.
Pring Torres & Cia. Ltda.,-Rio.
Navegação Brasileira Ltda.-Rio.
Navegação Cabofriense Ltda. -Cabo. Fri�. n, 70. - Phone- t 277. -

Vandeebrand & CjEt.-Santos.

IVIAGENS DIREl AS PARA O PORTO DO RI@DE

I·
.

Caixa Postal, 110

JANEIRO' Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e:

SANTOS. ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,
diretamente, sem transbordo.

Tem sempre vapores em porto, carregando.
Encarrega-se de classificação. medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em tóros,
elc.; cereais e mercadorias em geral, para qualquer porto do'

II
norte ou d� sul do País. bem como para o Exterior.

1 Recebe cargas de importação.do Pais ou do Exterior,
JJara desembaraço e redespacho para as praças
-

do interior.
ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO
Serviço Gar antído e Rapldo=Preços Modicas.

I.
'Para o Norte

•

Medico especialista em
Moléstias do Estornago,
Intestlno, Figado e

Recto
CURA RADICAL DAS
HI:MOltf\HOIDAS EVA-
lUZES SEM OPÉRACÃO.

li: SEM DOR
CONSVLT AS: '.-

A' Rua Trajano n. r'
,

Diariamente das 17 ás 19 hs,

I liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1

I Dr. Pedro de M�ura F�rr�
Advogado

,-

Rua Trajano 1. (seb.)
?':_Wt9?'DYZf · Ti ," -s .",. '!''VStG'7'

I Miaw.e:I'·,
.....alal '.

CLINICA 61iRAL:_
Vias Urinarias

Tratamento moierno das
.
molestias do Pulmlo

ConsultA\. joio Pinto, 13
1 elefone. 1595,:' :.'

.

"

Res. Hotel.loria-Fone 1333-
. -I Camuflaa das J 3 ás .16 hu.

--�------�----�--

., ..

I

4% a. a.

5% c

Para o Sul

� ",.[
• ..1 1.

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

O Pa�uete ITASSUCE· sairá a 7 do O Paquete ;ITAÇIBt\ sairá a 6 de
corrente para: ,! : corrente para:

Paranaguà, Antonina '

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Bala, Maceió,

Recife e·.Cabedelo ;
, : Cargas e passageiros para os demais por

tos sujeitos a baldeação no Rio de 'Janeiro.
>

n '1- ,

AVI•50' Re·d�be�5C "carga" e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
".�e emite-se . passagens, i nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vàCJ�á. selado com RS1 I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser
entregue, !lOS Armazéns da Cornpanhía, na vespera das saídas ate as 16 horas,
para ser conduzida. gratuitamente 'para bordo em embarcações especiais.
ESCRIT()RIO'IP�\,ÇA 1.';

.

DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3�-(FqNE'1666) -END. TE/,EG. C1STEIRA '

Para m�is infcrrnacões com o Agente
vJ SAN'TOS CARDOSO

Maquinas· e Pilotagem
, . .,_.-------'--

.. .__.-
.

....___._

i

'I A Eletrica Curso de

PtlV,J'ARAM.S,1: ALUNQS PARA EXAM�8 A S". MA·
4tlJINI$TAS. PRATIG:ANTES DE MA4@UINAS, M.TO·'

RISTA� E A TUDQ MAli �tTE iE REFERE A'
l\1EGANI�A MARITIMA.

. .,

ü.�· r::r �",- .. �8�\:8(4)S i,)EVER�t1 JIRI((IR��E AO SR.
, .' ':lDtAMPIO l>GS REIS "AtÊ

LAn�Q 13 �E l\1Ar�. a
,'-

FLORIANOPOLIS .

, PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
\

TEN,AS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·
TOS PROCU�EM '..,;,.;1

IA. &:L.ET�JCA .

,.

TEM SEMPRE EVI STOCK ii A' VÍ'.NDAo' P()� 'I,· m..
·•

PREÇOS SEM COMPETiDOOES NA PRAÇA, liMATERIAIS ELETRICOS, LO"TRES E ABAT-'
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES I VISITCM A 'lE'ile't'ri-caRua Joao Pinto n. 14 � ...

ACABA DE RECI:J3ER t;M FINISSJMO SORT(··'
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICt3S, NOVI,
DADE NO PtAMO-AR rrco GARANTIDO

Vsnda e Instalação de contador de luz � torça. por
preços moC!llcGs só na Casa A ELE'TRICA .

Sandallas de- Y:lras
, CALçAeOS FECHADOS aos me'n�".s 1preç.,i
e calçados de tocas, as qualidades

Novo sortimento. 3 vezes por' semana
TAM-ANOOS mexicanes para.

,

Praia de .Banhe
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, COPt.ilM.

BONETS, LUVAS, ete,
.

Importadores de Artigos para seleires e siPQWr8.S
Fabrica de Calçados -- BARA.EIIIIO$
DEPOSITO, RU." CO.NSELHEIRO M,AFF\� .a.

A. LHEUREUX

Aderbal FI. -:

da Silva
J\dvogado

.P. 15 de Novembro. 3 sob.
Fuces 1631 p. 1290

MM :.

�. 1."' �

,'#' " . i.,!,._.

. ,

li.tin,A, e Beteza
Eoonomia
nos Trabalhos -do,.

'.

C,nfortl,
CO�

_:,Só·
'<":CQnsultQrio Técnico de -. "�

...."' .

,',

"

�'���.

IV8 A. CAUDURO Plcc'õii9
. Enll.�,he'íre . Civil

l. ,"v ".-

"i - ,;','

" ;;. ..,�.
.'" �

.1
, r.,-._-·:

PrQf!ssionais n·abilit.sdO'S· p'au"a :todo',
.. �s ramos d� 'engenharie

Administr.ação; cenetrução..e . referma ,de
.

pagamentos em pre$�a'y�es·' ,
:.:

'

.

-;.. T t>
,,_ _

"

"':'I'
- _'

,..-

... :P ....oJétt&_..)s ·em g,Éfrs" _< :_
....

., .

� .

.

.: � '_o,

Escriterio· central ;é" Rua. 7 'ds<;:&eterI1Pf()J: 47
P.'o-�r t' O V lÍ i ·1· :O'�,·· j. I

i

I.

',0 ."r
_-,' � ,-. t ....._

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-

AVi a-ç�==;-�u-' r u:s!sla n g a Ii1 $e_rraria" 'São João'o SEGURANÇA -_ RAPloEZ - 'COMODIDi\DE -,

-

,

Dirigido pelu soeio JOSE Mf\XIMO

I:
no distríto do Estreito

TRANSPOR i F. DL PASSAGEIROS E
-

CARGAS
ENTRE i\R.\f�/\NGUA' E FLORIANOPOLIS Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

., escalando por Forquilhioha, Mãi' LuLÍa. Cresciuma, Cocal. metros. Bem sêca e de otima qualídade. -

Urussanga, Orlc<!Il';, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar :
.

DUAS VIAGENS SEMAN.t\IS em combinação com as
, .1 DISQUE PARA O N.3

linhas de onibus Araranl;uá-Porto' Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados J " .....

ás 5 horas da manhã.
...

SAI'DAS Je Araranguá ás quintas-feires e d . Bingos,
ás 5 horas da manhã

A linha de Porto Alegre chega 'em Araranguá ás
quartas-felras e sábados e p-arte para Po to

. Alegre aos domingos e quartas-fetrae .

I

AGENTES-Ararangui: Bernardino Maximo- Forqui
hinha: Gabriel Hams- Cresciuma: Ado Faraco Fllho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Posano;
Damiaoi & Cia. -Orleans; Irmãos Pizzolaui-c-Breço do NI1tdill t1 A\e't 1 Jr � Suio

.c\GENTE ÉM FLORIANOPOUS

"JOAO NEVES
lIua TrajàDO� 2-Fone, 1655

. . IIOT�L DOS VIAJANTES -- procurem para se hospedar em

Proprietario - \JOSE' �I"XIMO--,--------� -��. ;:--7-'-'�- __

.
, .

Diga ao "seu '8. go...

I.
'Ou a sua esposa .. : Uma assinatura mensal

J A V A· Tin,gimentos pôr processos ultra., d,e A GAZETA,
c

custa
moderno, em ternos de homens, ..

�
'�.' 5$000.vestidos de sras. e roupinhas de '/iI'_'-EIiIIa.p.e.".a.s-_--_.tl.iijiillrmIllilTE_s!&I!I!!i21/!l!!.!.'iIiiWiQmtlliIIILmlRll2í!__."Rt-\-"!lI!!\!\!!ii--_-!!I-"'!l-"-j:;-rn-re-..,,-'J-1"ô""""'Pi!--

-

A�1sa á. sua distinta freguesia que dispõe de otima criançaS I ! é I
&

.
t

sorveteria. estando habilitado a servir os mais es-' ./

eT,:ta .

sua.

plendidos pcolés, s -rvetes. beijos fr,ios etc. 1',ITINTURAR��u;aCHAPELARIA!tH'� _, I Seleta I

.,�'��2:��=;-�R��:�4� ;�U�ii,

PROPRIETARIO
"

:1 _

João Kuhn ,ICAIXA POSTAL, �2. ENDEREÇO TELEGRAFItiG:

"Graodhotel '

I

HANE'RY BLUMENSCHEIN

Madeiras em Geral
FABRICA: Rio Negro. Paraná-}'{UA PARANA' - Caixa Postal, 31

End. 'leleg. (,LAMINAX»
;- � -

.

,:1: �. ESCRITORIO GERAL: Curitiba .. Paraná - RUA 15 DE NOVEMBf�O, 608
; :'. í·· -SaIaS!' 407- 8. -_ Caixa Postal, 343-Telefone, 2556 .

< End., Teleg. '«LAMINAX» - Cod. A. B. C. 6.:1 Ediç, e Private '

Araraogoá

c

o CAir E'

Em prédio' proprío, de quatro andares, e inte.rarnente novo, dispô'! de boas
acomodações para os srs viajantes e exmas, farnilias, com luz agua corrente"

. .

.

,.

eiTr todos os quartos
Tratamento, de primeira ordem

Dlarlas: .

lO'000;---12'000 _·-14$000 e __ la·,OOO,

SI

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO: E -. PR.ONTIDÃO

ESTREITO

Lili
81

IV� ana Sch'uldt
o . LIGOCKI.de H.

Llvraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-
brlca de cari'nbos de borracha

Artigos para escritório-, Livros em brancos-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «cllchés-, chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal. para inu-

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schrnrdt, 27

Florlanopolis Sta Catarina

41 P.

M o
-�._-_.

'Banhos. quentes' e trios a qualquer _ hora-
.

EXPOí{TADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFfCiADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA. AFR;CA DO SUL1 ETC.

RUA· GUSTAVO' RICHARD
Defronte aos Correíos 'e. "Telegrafes; Walter' Br",andãO.' IAR' m#H"t� aR 3 eeem

Santa Catarina
Gerente em Rio Negro:

"IEPRrE$lENT"ANfTES"�E�"'''OEP-iD.ITA''I.S EM .-rA ..

O A-R L. O Si"-> . H'O' E pia,·e K
I) u Z[na:8 M�triz FlORIANOI'OLIS·

/' '--,

B.:usca _:��C__
.' •

.

: .• )-. '_
t·, H· õ;

... • • .ala ' 1t-!6M'-,,·
;
: .....h•• · _.c.· �.;

.

Laguna

Fll-iais eln:
_ - .. �IIII! ......P-I�� ..... ��.........
--I ��·�.!��ÍII�-- lt�t.lI'l� (I,. _p.)

'". "': ".' ,... .

.

"

.

,
.

_1l1li,.,.... ......-.lItI':tdl....
.... 04/-:: " "

;'"'815 dI' •••• ,

Cruzelre d. &ul,

Lag••, L.guna,.�6e
" -

�

.#
_.J8

Francisco d. Sul

Blumenllu,

Jalnvll.,A'

OI •••

. • ...... ..-;-r-,....__..:...... -
_ - ,- -MOST·RUAAIO .

EM:

Tubarão

/
;'.,

,Dl

OATARINA

S A.

•

�...-,
�' ..

1>;:.
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Flor·iaaopolis, 2.9,...-3,....,939
---�------------------------------------

L DI 'CURSO
g . =

do acatado financista sr. Genésio Lins· ..

Damos a seguir 8 notavel ora-1 tado do Rio Grande do Sul, com or- bem vêm honestamente colaborar :rede 'bancária que acompanhe
ão pronunciada p I t d fi. ganizações excelentes, sobresain- 'I n� obra do nosso resurgimento e- parí-passu o desenvolvimento de
ç.

O. é'
e

°L�ca
a o I

do-se o Banco Nacional do Comér-] conômico, todas as facilidades de- todas as zonas-produtoras, do Es-
nancista sr, en SIO lOS, digais- I

cio, o Banco da Província do Rio I veoi ser permitidas. Sem o capital, tado e encerramos com a agência
simo diretor-gerente do Banco' Grande do Sul, o Banco do Estado ! permaneceremos _num estado de de Florianópolis a concretização de

Indústria e Comercio de Santa I do- Rio Grande do Sul e o Banco
I

equilíbrio instável ao sabor das todo o programa, o qual teve por

Catarina.na instalação da filial, em: Pf�ifer S. �., possuind� todos umJvari�çõ�s econômicas, mas COI� linha mestra instalar agências de

Florianopolis dêsse im ortante
raio de açao de operaçoes bastan-": tendência � estabilidade, isto e, banco da periferia para o centro. Por decreto do Ínte rventor dr .

j
b I"

.

p ,

te grande, não se verificando uma
I sem depressao acentuada em con- Sr. representante do sr. Interven- Nerêu Ram(J$, foram desdobradas

,
esta e ecimento de crédito: -

: úníca cidade rio-grandense, sem I sequência da heroíca atividade de tor Federal. A vossa presença eu vo- as seguintes escolas:
,

! uma agência bancária. . ,nossa gente, mas sem progresso la agradeço em nome d; Diretoria do N
. . -

d B n'
M h I o municipio e om [\ tiroeus sen ores.

.
Santa Catarina não possuía . significativo, pela ausência dêsse Banco. O vosso comparecimento - a , ,

No momento em que,sEl- �nstala a, um banco de depósitos e descon- 'elemento fundamental- o dínhei- êste ato nos incentiva a trabalhar, 2: Lornl a Alta e Perimbó;
agência do Banco Indústria e Co- '.tos com Matriz dentro do Estado Iro - afim de possibilitar mais () como vós tendes coadjuvado a No municipio de Gaspar 3:
�ércio de Santa Catar�na, na ca-'

ao 'menos para atender às neces� I nosso robustecímento fi�anceil'o operosa administração de Nerêu I Poço O"ande,. Figueira e B 1-
p�tal do -Estado, peço h�ença para' sidades imprescindiveis das prin-! porque - é bom que se frise - _o Ramos, pela grandeza e prosperl- chior ; .

dizer algumas palavras sobr� o fun- : cipais zonas produtoras. Os han- � que se tem feito em Santa Catai-I- dade de Santa Catarina, a fu-I N
. "

de' h Registrc)U,se a 25 do correre
-

t dê t t b 1
-

ti' -I lmenl
-

Pensil
-

B -I'
o mumcipro e anom '\8

!
. .

t 1-' dClOna�e? o es_e �s a e ecimen o
cos, como disse A. de Oliveira, não na, e uma mi agr�sa. movlln�ll a�ao tura ensuvama rasi eira, na �x- 2. F r, "h d e f'artur:;

I e, � amve;Jsano na a ICIO o -Sf·
do crédito, o primeiro banco de 1

são determinantes são determina-: dos mesmos capitais. O dinheiro pressão luminosa de Valentim ' l Ij,e ::,C Uh t

R' do S I
Mano Viena da Rosa, co�tlr-depósitos e descontos com capítal :

dos. Não têm o f'iat creador são
I rindo de fóra é insignificante, di- Bouças. No mumClplO de 10 u ·ciante nesta cidade.

genuinamente catarinense.

I creaturas. Os bancos refletem ante das extraordinárias realiza- 1: ltoupeva: ••••• '"'_._•••_. ._••

N.asc�u a idéia, em virtud� da constantemente', na sua estrutura �. ç�e� públicas comerciais e indus-
, I No municipio

- de Lagu:a 3: IQue rn são
ausencia de aparelhos centralísado-

na sua função o status econômico- tríaís do nosso Estado.
- (t � mouieipio8 eODS-· B J. F; -; A-' I b .

h di'" ?
res de dinheiro em praças de S�nta \

social, da 'região circundante, A produção catarinense de ru-
-- .

• d _

.

-t "anNana. ,;g�e�ra de T rbaça�
u

5a � lOS e r e i 05'.
Catarina que de forma alguma se

I
. _ ,_ mo em folha é ainda pequena em- troOU. 4) aeropol 98 o munrcipro e u

_

arao . I
, , , . O banqueiro indívídual cedeu em

'

I AI C
- .

B' C
.-- '.

- .- -

justificava a falta de agências han- t d t I b bora a nossa capacidade de plan- , to .

ap.vaiJ, aixo aprvan, O sr. dr. Juiz J.e Direito dao a par e, o seu ugar aos ancos; - 'O
.

d M h
� .

P Bcárias: ci�ando-se nominalmen�e, mas, os bancos ainda hoje realizam, tio possa se elevar ci�ê_o vezes .�;. _

«Carreiro
.

d, an ã», q.ue I assagem, S�·1t0 do .Hiça do comarca de 'aragul está .cha-
em p�Imelro lugar, a zona do oeste

como antigamente, nos seus pri- atual, mas, falta ? a�xlho do cre
se edita na Capital Federal, m- l Norte e Praia Redonda;· . msrdo por editais os herdeiros

catarmense, zona de grande prollu-lmórdios individuais a guarda, a
dito a prazo longo dlretaI_llente_ ao

sere um interessante <suelto> � I Nu municipio de São '(oacju;m do> R·· 5 I I d -R -_.
ção podendo-se mesmo adeantar _ _ _ _ plantador cousa que nao existe .

' . '.
..

� o.a tu ler, natura a u
,

-

1 d t d
permuta e a_ dlstrIbUlça_O, d_os 'Valo-

em Santa 'Catarina e que aliás nun- no qual se de .tacarn as segumtes 11' 1: Sant'Ana do Cedro; . mania que ali fulecw aíim decomo maior nuc eo pro U or e
res monetários e creditórios das _ .cnsiderscões: N -

. -

d J I •
. .)."

banha do Estado; seguem-se-lhe as comunidades. ca _existiu. NecesslÍ�� os nossos: u'nSI era.çõ"!s..
. ,() r, umciplo "! aguarun'l I: 8� hab.hure,n a receu:!rem a he·

cidades de Rio do Sul, Tubarão e C I b d t-' agrICultores de credIto a prazo ,«As hnhas, de aViação para o a mascul na da Séde; .'

ranç'" deixa la
I o a oran o conosco es ao aquI, I

f eU a
.

' " .

,

.

Bl'usque, zonas essencialmente, prestando eficientes serviços a nos- 'longo para re ormar o ��a: 1 -

I ir !ericr O país ganham raplda No muaicipio de Rodeio 2:
I... g' I d

-, , '"lento rural com a aqUlslçao d,�

I' d
I

d
"

V '1- R b' d Ra rICO as as uas prImeiras, sen- i sa terra. O Banco Nacional do Co- W
• _ '_ _

-

aceitação. �en o e nútllr o ln' :::>ão Irguo e I eHão os
.

US-
do a última um dos principais -par- .' _ utensIlIOs, mecamsando enfim a

. I mercIO, radicado nas praças de
I ento da produ teresse -otn Q'Je os mumnplos 50S;

ques industriais de Santa Catarina' i '. ,

I
,. avoura para aum - -.

- J
a

- - : I' Florlanopohs,
L a g una, taJaI ão uniformidade de colheita e -pccuram atrriír ê,se sl�tfma ce Na munh:ipio ,di! J ,inv.b 4:La",es, o maIOr eentro pastorIl, dicado tambem' em Florianópolis ç : _

'.
_

.'_

Cresciuma, que faz parte da rica I J' -I Bl . B si, malor rendImento da terra. (ümUf!tI"éH,Oe\ Dl.Ias cld3des mi' E�t[a.,la D. Franc:e:a K n. 5 úsando ó creme
região carbonífera. E, não obstan-I dOlllBvI

e 'le uBmlenau, o ancBo u

I ,São operações que o nosso Ban- ""ir',,". Ut,edandi3 e An,glla!Í, t. La II Silf.Ll Cat;;rina K n. li, .....Uf\RL,.., UTJI,
"

_ ,I
o rasl em umenau e o anco

co não poderá fazer de momento, _ .
_ .

11./ tll
te o movimento comerCial dessas

I A"rícola e Comercial de Blumenau I _ '., J:I ÍG!<llTI a:e de.,tlll 1da ver la, pa· Estnda b'u n�fJ"U K 11. l:i e dirâ logo sorrindo: ·que produto
t d t' d

'" ,
'mas SI os nosso deposItos a PI azo I -'

.

pr�ça� o as se ressen Iam e uma, em Joinvile, Jaraguá e Hamõnia.! ' . _
Co re- Ia HWV.� 'ClOn Ir àv·õ·�s que p()r Poçr, G:an::lr; maravilhoso'

agenCIa de banco para dar maior I . _
_ fiXO, atmglrem a um volume ap

_
_

_ . ,_
Todos esses estabeleCimentos se

-'vel dentro das nossas possibili, a�1 facAm IscaJ.,·. No 8r1sll, No rounicill;O de FlorianQPo-i :Impulso a 1110Vlmentaçao de suas I d -
.

d d
.

I
Cla , -' {

_ ,.' f

operaço-es Sa-o Francisco pOI'tO I
eSlllter�ssaram as, praças o m-

dades, não teremos dúvida em�pal, dr! ,x1emo temtolln, com i!s 4: C'irnp�cl--('!,
......
rês POilt��, 5: G:ifcia AI,to, . Velha Centraí,·, 'terior cujas praças foram preferi- ., , d

.
..

comercial de grande importância, I d "I E t b I
-

t sub�eter taIS negoclOs a um estu o
coetoS'J5 cenlros locah�a,jos a Pantanal e �aco Gian j�; Salto do Norte, Itc..upava· do.

- - , .'
as pe o. nosso s a e eCll11en o, e, ompleto para a realização dos mes- ;;.. I d' l--' I' N d S I 4com llgaçao dIreta com o exterIOr, . segundo os bàlancetes publicados

c
frú 'a "gU3S

-

a CIVI I�?çao 1"- Q muniejpío e ão os� : Norte e Mas,sranduba Centra};' -
1

recebendo quasi que diariamente I
com resultados que a nós mesmo� mos.

• __ ,

.

,,�_ •...,-léU-M.&f as ..a�rrJ\·ias e'Stâ<) 'u - .Ahraã:n.• .-'PicatJas, Perdidás>'"r. --Nõ'mu,iêipÍo'a; lt�jilF3-tAr-"""-'navios estranjeiros não tinha- .. atél'i -d'd Hoj.e estaIíl.os lnstalandoc,a ageu:"'''d' .-

d I d IVlr:rro '\.'a·noó'-J TOI"'az', ,- B' G 'L
..

então' uma �gência de banco ao e� �urpr;e� I o.

d'd d da de Florianópolis; estudamos eS!loa .as a u� ·pape
1

e coo- I J '... lO '.u, ravatil, lta!!)elras,·
menos para atender as neces;ida- _

t p;.s es u °t :ro�l' t lOS, en-
a praça sob todos os aspectos ban- pel roça' �con(Jm!(a o (u u-al de No mu!)icipio de ltaióp .h:; 1: Penha do Itap:JcOl,ói e Pissar-

des imediatas de cambio manual 1;0 es�e :.o� ? e VI� a� �asceudo cários; temos confiança absoluta in;'�!imdVd valor. E rã) tardará lracf'ma;' ra�;
Tudo isto é necessário que se dig� 'l;�cO

n us na _te�. _u.uI r� 60� no êxito da mesma, 'a exemplo das. q'ue- oütlm mUnJC'pIOS, cio país I No ;municipio dé Maf�1\ 2: Nó) município de Orleans. 1:
.. . ,

' com o capI a InICIa e
dez agências já instaladas em de- S J

.

d B TdlmmuUl aos olhos dos outros, o contos, aumentado sucessivamente, " . 'do tu·hem a mesma com. re �nsãr,. . oão a arra e urvó; BjHO BrancQ;
próprio Estado �e Santa Ca;arina. para 1.200, 2.000 e finalmente vi- �rtm�na�a:st�:��asdi��r I��e;I�rmo- intt'íf"SSôndo-re pela comtrução No municipio de Urussang3 3:! NJ mU1it:.ipio· de

d
E Saubntl� Cdatarmal, seDgundot os dta- I

mo-nos na contigência de fixá-IOlvi�naen�� convergente dos nossos de i'leropnlos. e ass:m cOI:t.j, Est�ção de C.,leal, Nova Trevi- 2: Alto Bela V sta
os pIca os pe o epar amen o 'em 4.000 contos com 2.000 inte- . - J·d I -

1\-' d Fd
.

.&t r r P bI' 'd d di· proprIos departamentos, repre- nUibl'ü. pà!a o esénvo,vlmento 50 t! Ivlono a ulliaça; Jun;OI;
p:rtam:�:ol�:eeporus/;� :le�a un:�

j :�:��::odiz:-r ��r: :�ti:!��!Oo:u=� sentam o índiee fiel das nossas da navegação aerea ciVil e co· No nunicipio de Parati I: No �unicipio de cruzeiro 2:
administração, exportou ·para

0I mentos, verificamos com prazer o
previsões. fi:e,lciaL Patronato do Morros dos Mo' Nova Petropolis e Coraçi'!o;,

.

t·
. 1938 d -as no Cumprimos assim o compro- N

- . ,
-

d Uex erIOr_ em merca OrI
.

espontaneo acolhimento dos cata- U'MA AS·SINAT{T,RA 1\1 ENS.AJ, nos;
.

o mU!l'c'.p-:o e
-

:iUssalrga
1 d 32 625 t d misso que assumímos c.om nós - .

va or e . con os, sen. o a rinenses na tomadas de novas ações, D E _A "'GAZETA" ClJ""TA No municipio de Campos No- 1: Linha Paçh�cQ.
maior compradora a Argentina com I O nosso movimento em Outubro

mesmo no sentido de ,dotar o 1"\ Ü

'N
-

�

17.456 contos, seguindo-se-lhe a
I de 35 'atingiu sómente á cifra de

Estado de Santa Catarina com uma kPENAS 5$000 vos 1: Barra do Leão; ,1 o rr unicip!o de
.

vlieuus I:'
7 770 tI

ti e,W'h l; ETP FREE No município do ·J_uaguá 9: Ilha Grand<:',Aleman�a com . con, os; o
i 2.225 contos; em Outubro de 36,

UruguaI com 1.576; O ChIle com 23.611: em Outubro de 37, 50.311 Retorcida, Alto Jaraguá, E,tra
- No rnullicipi� de Poi4:o

-

Uni:
1.556 e muitos outros de menores

e atualmente a elevada cifra de da Jaraguá. Ribeirão Molha. Ric ão 2: Santo Antonio e �timb6,·
quantias. A Argentina poderia ser 68.000. contos. da Luz, Barra do RibeÍrão Caran- .sinhr;
um excelente mercado do tecido Os depósitos em Outubro de 35 de do Norte, Rio Cedr,,) I, Alto No municipio de Sio })sé 2:
catarinense, mas não o é, porque acusavam apenas 1.325 contos; em Jaiaguá e E�trad.a Isabel,' Roçado e Cap·l�eiras'sos importadores de produtos do

I
Dezembro de 36, 4.763; em Dezem-

Brasil compr�m a libra a 20 pesos, bro de 37, 10.845 em Dezembro de No mU1licipio de São Bento No munkipio de Bom R�.
enquanto os lmportadores dos pro- 38 a bela soma de 14.656 contos. I; Oxford; tiro 2: Barracão e B.lna ·Nova
dutos ingleses adquirirem a mesma As reservas em Dezembro de 35, No município de Brusque !: do Peritnbó;
libra por 17 pesos. Ha, pois, uma 30 contos; em Dezembro de 36, I Modernissimos' GuabirUba; No mumelplO dt! Tubarão:
diferença contra nós de 3, pesos, 176 contos; em Dezembro de 37, r�vlões JU 52 N

. ..

d H .. 2 São José,_ Pedrinhas e Pi!;).,heiro.s',que representa uma concorrência 325 contos e em Dezembro de 38, I .

o mUDlcIP.\O � amOOla

comercial muito forte.' Tambem 612 contos, cabendo-me, entretan- ligam com a �afael II e Encruzilhé da; ! No mun;�ip:o -de ]ta-;ó�óh5:
não nos é possível vender arroz to, salientar que nos 3 primeiros maximu segu- .', No município de Bh.1'IF n

.

u ! L;n1HI Xwier da SAvà;
cataFlnense ás praças· argentinas, semestres não foram distribuJidos rança e pontua

,

.-----

visto que não podemós concor- dividendos aos acionitas do Banco. lidade: .

,,: .

rer com o exportador rio-granden-, .A. confiança é, em ttirmoa gené- ! .SAN·ATOR1·0·_ "'S·A'NTA CATAR"·IN A",_';'�'se. Resta-nos, pr�curar outros pro-I ricos, um fenômeno de ação � rea- BRASIL li
dutoll exportavels de Santa Cata- ção. No caso de um estabeleclmen- URUGUAI
rina para ·mercados platinos e en-

i to bancário, ela decorre da con- ARGENTINA
contramos a banana, cuja exporta-! duta, do modo de ser e de agir da CHILE
ção foi aos poucos se retraindo l' instituição, porque, "não é o pú- BULIVIA
conforme ..atestam as estatísticas .. blico que deve confiar nos ban- PERU'
E ,essa neces_

sidade cada vez.mais II cos; os �ancos é q�e �ev,�m inspi
;se acentua, porque o nosso mter- rar confIança ao público . !

<cambio com a Argentina é-nos des- Tem o nosso Banco·· correspon- !

�vorável. ? Brasil c.omprou em 1938 t dência direta co� o eiterior, rece
<da Argentma 90 mdhoes de pe:')os . bendo encargos duetos do Deutsch

� de tr-igo e frutas e lhe vendemos. I Sudamerikanische Bank Hambur

mercadorias que atingiram sómep.- go, Dresdner Bank Berlim, J. Henry
te 60 milhões. Schroeder, Londres e Garanty

São Paulo dev� muito do· seu Trust Bank, Nova York. !
progresso às formidáveis ·organiza- . O Brasil. e consequente�ente I

-

b
.. 11' existentes . O I Santa Catarma tem neceSSidade

çoes ancarIaS a _

..
.

_. ,. .

I d fó .

]Banco Comercial do Estado de Sao

I
Imprescmdlvel d� capIta e

ra_!;P 1 ,. .

'.

7·n gências dissemina- para o desenvolVImento de suas
au o �Or..l u a " _

., f d
I

das em lodo o E,;tado; o,Banco Co. fôrças econ,on.llc�s,. azen o, �o- ,i
.

I d' t
. 66' o Ban-I rém uma dIsbnçao entre o capital

merCla e n us rIa com ,
'

, . _ c,

d E t d d S- Pulo com bom e o capItal aventureIro, POIS;'
co o s a o e ao a

I
. .:

37' B d S- P 1 .c·om 38' entre ·um e outro eXISte uma gran-'I. o anco e ao auo, , .'
"

,

N t d E t do· dei de diferença ..A s reservas fmanceI-:
o Banco oroes e .

o' s a .;!
São Paulo com. 23; afóra 38 bancos: ras q�e se tran�PQr�ap1 para o nos.-, �
.,

. - 'res
I so PaIS com o mtUltb de dar lucro

lregIOnaiS de expansao maIS -

I ,. t 4
�ritâ: De outro lado,'vemos o Es- a9s seus ),losswdores. mas que am- _�I!!!!!!!!I!!IIIIIIII••••_"'.__._-••_----_••

............� ,.....•...."

-Escolas des -D,.tilografa_.
dobra4a!

fcii nomeada para exercer o car

hoO� de datilógrafa de 3_· classe
. à Sup srintendencia Geral do
Ensino.

.

A senhorinha Eunice S;:hieHer

Nlitic-.ã"S·"·-de
�

São José

P-RODIGIO, significa MlLAGRE
.

, MIL�GRE 'significa
�U"RLAUTB

\

Concórdia
..e Ehteves

Estaçã_o<: PERDIZES -

r de Santa
. ../<
..(

Vila Vitoria
Catarina

Estado-'

erY1 dias

Dr. ·André· Kiral,yhegy.
DIRETOR,- PBOPRIETAU·IO

PÁSSAGEIROS 2

- o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
pc.ra o tratamentO: conserv.ativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenkutomJa, toracotomia). 'Ee:te Sa
natorio encontra se localisado na Esta�ão Perdizf.1!I - Vila
Vitoria, na E8trada de :Ferro S-, Paulo - Rio Crande, 800
lI!etros sobre niyel, poss�ndo, luz eletriea, agua encanada - e

. eStradas de aut9movel, com clima saluberrimo. .

'

� . O Sauatorio encontra-se instalado com aparelhos m{)
dernos de Rajo X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para _exames, ti" escarro, fezes, sangue; etG,

'

Seção separada _para convalescentes de doenças grane,
estado postoperativo, impaJudisIllO cronico (malaria), esgota.
mento, etc.

ÇO�REIO
Europa

Sincad'to CD·nd��r Lida
Age�te�: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FlorianopoHs

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PARA
maior

, PRE"SENTE ?

A Gazeta

QUER UM· PERFUME? UM O_BJ.ETO
encontra··:�V. 9. sua

------��---------------------------

M A C E 00 N I-À

o ��� _
·Pelo

casa preferida.

C-A-.-S-Ar

menor preço

o

va'riedade na

A CASA QUE .MAIS BARATO
·6 ... T R A J A N O ar- -6

VENDE

Pela resoluçã . 11" 5.731, de interinamente, no corrente ano

23 do corrente.' bi • coneradá, letivo, a escola mi-ta de bÍ:-'i
a p,::liJr-, Rosa Vavassori, do ranga, no municipio de Xaptcó.
cargo de. adj' nta da escola mista Pela resolução n. 5.742, de
de São Virgilio, no municipio de 23 do corrente, foi exonerado,
Rodeie, a pedido, Francisco )(avier Psu-

Pela resolução n' 5.732, de lus do cargo de professor interi-
23 do corrente, foi exonerado, a no da escola mista de Linha
pedido, Nestor Souza do cargo Baú, distrito de Írapiraaga, no

de'pi (fessor da escola:mista de municipio de Xap�(:ó.
Pela resolução n'

.

5.715, de desta Cap'tal, para reger a L� o.lbeitão Canéla, no mumcrpro Fela resolução n. 5.743, de
. 23 do corrente, foi nomea.ia secção do 1. ano B. do Cur» de Ham8nia. 23 do corrente, foi nomeado Ei.J�
Ana de Souza para reger, int.- COllll-'lernentar aréxo ao relerid Pela resolução n' 5.733, Je genio Schneider para reger. in-'
rinamente, no corrente ano leti- educandário. 23 do coerente, foi exonerada a terinamente, no corrente ano k-
vo, a escola mista de Iracema, Pela resolução n' 5.723, d complementarista Edite Candida tivo, a escola .mista de Linha
DO município de Itaiopolis. 23 do corrente, tendo em vis! \.�llá. do cargo de professora [aboticaba, no. mumcipio de Xa·

Pela resolução n. 5.716, de o artigo 6' . do decreto-lei n u.lerina da escola mista de Testo pecó.
25 do corrente, ten lo em vista 295, de 4 de fevereiro d;! 1939, Cenlrdl Alto. no municipio de
o artigo 6' do decreto lei n' foi d�.igndda a professora H 1 Blumenélu. '-,

295, de 4 de fevereiro de 1939. norina CHnara Silve, do G·u Pela resolução n.: 5734, de N' .

. d d
.

foi designada a professora Bute oo Escolilr Arquid.ocesano é'ã 23 do corrente, tendo em vista - Omea ai a",
i

Rose Lcz

E
'

.

d I
Bob' LazySilva, do Grupo -;scqlar Arqui josé>. esta Capital, para reg • artigo 9 do decreto-lei n. tilógrafa Irmãos Tapajós

diocesano .São José'>, destaCr oi 2a' secção do l '

ano C, • 295, de 4 de fevereiro de 1939, Ernani (le Burros
P I I 5 769 d mario ('Iarapital, para reger a I a s 'cçii:) do Curso Complementar anéxo ao roi designado '0

.

professor João e a reso ução n.. '.' e
j ,.:,::::::.:.;,:.,:,.:,::-:: mouro c)e Uliveira

:�!�; .�x�:o�f::fdo ;;:��� ::.p;�'�:::!�:��:�:át�:4�i;,ad f:%�!p�t�;.:i!ir�x�: �:�::��!;�t:.d';':��;I:!:::: ríl�jll_.1 i���i]�i�:i;��!,g�,g,��;!���,s..Pela resolução n. 5.717, de artigo 6' do decreto-leIo' 295 'Ao José. para exercer as fun" funções de
. datll?grafa , de. 3., !:{%fW.:i:mr:rt ·

..A 5dão
23 d,o co�rel!te, ten.l . of�� vista de � de fevereiro' de i 939, fOi, ç,ões. de �uxiliar de inspeção na Jclas�e da Dnetoflda do lnte��or�: I ![;:i1.3(Í:�:1t�\:�i;t!�t :.:.A�tlt Abertura mm VOZES NOVAS, elementos
O artigo 6 do decido lei n 295. desguada a prdessora Angela I r(fenda vila. . usnça, enquanto. urar o ala�l� �:Wl::�N::;g:@i(l">::>:;::in�jàr. estreiantes no radio.
de .. de fevereiro de 1939 foi Z·li da Srlva. do Ürupo Escolar Pela resolUção!l 5 735 de mente da respenva funcionaria i:@{hWt1�t�f�;: ::rw::i@::;:

��:��;�2r:��:�mé�:�1:� �'���r�::'�,�;'!;�\�;:� �:5:�t�:·:1:v:�:�����:�: d�tiV.... . �'I'.ta Capital,. para reger a 3a. sec- Cornplem�ntar anexo ao refendo, fOI designado 0. professor �anhno C H' AR'LAUTH. Fm;�tr-.�t�.r.nt;��\m�t%.:.��ção do I ano C, do Cuno educandario. de Andrade, ea escola mista da
� , l:tX;:M:l':::\;;';':-"'" l€MK�(�Complementar anexo ao referido Pela resolução n 5.725, d vila de Anitapolis. ro municipio é '.9 creme que revolucionou o .:::@t��j:;:l::� .. ·:I{\ .;:�:educandário. 23 do ccrrente, tenlelo e� .

vista de Palhoça" para exerer as

fu_n'Jmun.d?
velho, e, óra revoluciona a I

,',,_.;;��á� .0"
ii! rn '. i'§i�."

Pela resolução n. 5.718, de o artJgtl 6' do ,uec�eto-Iel n', çõ�s de &"xlhar de insp'2ção no, ,A�eJlca do Sul.
23 do crrente, tendo em vista 295,0 de 4 de fevereiro de 1939 ,distrito do m�smo Mmf':

. ". CHARLAUTH
� artigo,.,' 7', do d:cret?-Iei' n' foi designada a plof;ssora �Ana

.

Pela resolução n. 5.7?6,. de'j, ,1� não é um creme comum
...95, dé � de fevereiro de 1939, Pires Gomt"s, do (JtUP') Esco- 23 do corre lle, tendo em \'ISta:'" .J. .

foi designada fi' professora Van- lar t\rquidiocesano «São Jo�é», () artigo, 14 do decreto lei n� i C.H �R LA U TH
da Miroski, d.o Grupo Escolar �estll Capitai, pa;tt reger a 2' 295, de 4 d,.! fevereiro de: lhe. extmglil�à as sa�dà5, pano,

Arquid�ocesano «São José» .' des� secção do 2' ano 8, do Curso 1939. f( i designado o prof�ssor i �r�vos e espl�has, !I!m a mlOlma

la Capital, para reger a 2a. Co,nplementar anéx. ao rt:fetid(, Elcsbão Feancisco de Oliveira, IIrr.ltaç�o delJ:ando-lhe a cuti-
lecção do I' ano C, do Curs.o educandári.). da escola mistA de Paulo- Lo- I, hropa. macia e fresca.
Com�lementar anexo.ao i,ef�i- Pela' resolução o' 5.726, de peso no municipio de Palhoça, I .

do educandário. 23 do corrente, tendo em vista para ex::rcer as funções d" au;'
I

B'·------------.-'Pela resolução n' 5.7.1 9, dt: o artigo ,6' do dt!creto·lei n x:liar de inspeção no distrito do am ne9oC I .Q .

23 do corrente, tendo em vi�ta 295, de 4 de fevereiro de 1939 (Je�mo nome. V· d •. IVJagnifica cha-IO artigo 6' do decreto-lei n' foi designada a professBfá Maria Pd.l resolução n.. 5.737, de. en e-se. cara ao ládo I295, de 4 de fevereiro de 1939, da Glória Matos, do Grup�l 23 do corrente, tendo em vista
I

da E�tação Agronomica, com
(oi designada a professora Hor- Escolar Arquidloc�sano "Si) li- I art;�p 9 do declelo-Iei n.

i

�tima, confortavel e grande casa A Radio Importadora de Ge"-keo &: (;i�!.lência Carolina Pinto; do Or.u· sé», d :�ta Capital, parll reger 295, de 4 de fevereiro de 1939 ae r�sidencia. belo pomar. jal- Ltda; unicos _ distribuidores dos afamados radios PI L O T
po Escola� Arquidioc'!sano ...São 8S- terceiras secçõe�-l �

t! 2' a- I rui designa lo o professer JOfé. dins e inumeras benfeitorl(ls. D'is- avisa a sua c1ienteia e ao públi.;o em geral que vai transferir br
José», des!a Capital, para reger nos B�-do Curso Complementar 8()abaid, diretor do Grupo Es-! põe de grande extensão de .ter- vemente seu escritorio, depos\to e laboratorio técnico da RUd
a la. secção - I. e 2' anos, anéxo ao rderido educandário. colar «Vellc�slau Bueno», da Irás para fins agricolas ou divi- Conselheiro Mafra 0f 10 para a Praça J5 Novembro D. 21, (1".
- da Curs\) Complementar ané- P�la resolu�ão o' 5.727. de cidade de Palhoça.: para,ex�rcer '.g.ão em lotes. tig'1 A'geueia P F A F F, onde espera merecer a prel,-
xo ao referido educ�ndário." 23 d� corr��k kndo �m vista as funções �e au�i!!ar' de inspe-! '

o

• Tri!t�r na. r�ncia de &empre.Pela resolução n. 5.720,..,de o paragraf\l � I:CO do' nrtlg I 64 çào na refenda cidade.,. '. 11 RUA TRAJANO N. 15 N·. 107
23 �o couente, tendo em.vJst�ido decf;;;tcle� n' 3?6. �e 2 de Pela resolução n. 5.738. de,;f'l. 50- P.
o ubgo 6' do �crclo�� n mH�� 1939. � �Mgnadoo 23 do corren�, tendo em v�� �.���������������������!�����������������
2'5., de .. de fevereiro d. 1939, professor Henriquê Stodie( k. do '0 artigo 9 Jo decreto-lei n. - Ifo� desig.nadil a professora Ma' curso normal do Instituto de E- 295, de 4 dr::[evereirode1939· 'Vantagens' do Fogareiro de Segurança Iria Cao.dida. figu�redo, do Gru- ducação destt\ Capital; pa;l\ se" f..li designada a prcfessora Euli-', �EIpo. E�oJar t\ri9�idiocesMlI) -«São en\.arrega:-' do ensino de Ciências: na Alves de Gouvêa Mar�elino;·:�. , a Gaz d e O Ieo C rú (O iese I)J-oséll, id�ta,€apital, parl reger Físicas e Naturais do mesmo: dird�1 do GlUpo' Escolar «Fcan�'
a 2•• ' 'l�cção� � 1 i !e 2' anos lostiluto. I cisco Tolentinoll• da "cidade de ,e

A - d(). S\Jr�'� "CotDplementar Pela re�olução n' 5.728. de' São José. para exet�f�L�s funções �
anéxo ao ,téfendo e�uel\ndário. 23 do coriente, foi nome:ada 1-10.,.1 de auxiliar de inspeção Da refe-;'Pela res�lu�� �

•. 5.721,
.

de no�ata Mondioi para exe.J.�er. in- rida cidade. t23 do corrente, "tende em vista tennamente, no corrente a�� le- Pela resoluçãO n. 5.739, de:
o artigo 6' do decret<l-Iei o' tivo. o cargo de professora �uxi- 23 do C'orrente, foi nomeada}295, de 4 de fevereiro de 1939. liar da escola mi� de �ão Vi\i'" Catarina Nemi para reger, inte
foi designada'a ptofe�so�1\ Ra- gilio, no muni(ipib��de:: Rodeio.' rinamente. no corrente ane letivo,
quel Silva� do Grupo Escolar Pela resolução n" 5l29, de a escola mista J� Linha Baú,'
Arquidiocesano -São JOllé» des- 23 do corren�, foi éiooérada distrito de Itapiranga, no muni
ta Cllpital para reger a 3a. sec- Ondina Simas'do cargo de pro· J cipio de X"pe<:ó.
çio _. 1. e 2' anos A - do f�ssora intü;na da esco.la mista de J Pela resolução n. 5.740, de
Curso c'omplementar anéxo ao Ribei��o-_ da Onça, no municipil') 23 do corrente. 'foi nomeado
referido educandário.

.�.,
;,

.

de f:1�qlôÍlia.-· - Pedro José Fioklerok para reger,
Pela resolução n' 5.722.' de' PefaH�sóltiÇão n' 5.730; d� interinamente, no corrente ano

23 do.corrcnte, tendo.em 'vi,sta 23' �b0.c()l'r�nte, fOI nomeada letivo, �. escola mista .�e. Linha
o artigQ 6' da decreto-lei' n' ODdiri.�;;·§i!l'las para reger, inte- HervalzlOho, no 'lDUDlClpIO de
295, de 4 de fevereiro de T$))9, rinamente, 'no corrente aoo leti- Xapecó. . !
foi desi,gn�da a professora Irac.. • vo, a_ ��ç,ol� mi�t�.de Rlbeir�o Pela resoluçãO n.. 5,741, dé Ima Cafr�tr�o, do Grupo Esco-' C:anéla, no' mUDlClplO de Hamo- 23 do '. cor!ente, fOI nomeada

a,'�A�mdw�"oo ����,'�. '. ..
h��d�na G���reg�, ����������������i�������;��������������

Departdmento de
Educação
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t 't\ Programa diurno

,,�� '::
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<,

·i
i

De, 6.15 ãs 17.30 boras

F"rograma noturno

Oe 17,30 ás Z3.30 horas

C"!'S haras certas, =ornais falados com n u

tidas em primeira mão, Icrneclõc-s
pela A HOITE, sob o patrocinlo
ôa CA5A H

A's Z1:30 CAHCflO DO DIA - - Escrita
II! interp'retac1a pl:lr Lamartlne Babo.
uma Qfert!l ao rasa de louças "O
DRAGÃO.

A's ZZ,oa " Pa'(jina'i Esquecidas'.. Pro'
grama de rerninisclZl1cias, literarlo e

musical, a rargo c.e: Celso Eiuirno
rães, Abigail maia, Ernanl Barros
R os m;ush:os do uassoôo.

5prz ..dl:uú (le atudia : fel90 6uimarõe9
rz Cerllia 60nçalves.·

Amanhã:
ORLANDO SILVA, ALMIRANTE, LOLITA
FRANCA,MURILO CALDAS,ANDRE' FILHO,
NENA ROBLEDO, DARBELE, IDA MELO

________.. �iiID'·B......Il!il·fli!!t;�.RíD1f§íZI!Wz::· _

AVISO

P

R APlD O porqtJe o �eu calor é mais int.enso do que de qualquer ontro tipo de
. fogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente.

E(;ONOMICO porque não ha no mundo inteiro combllstivel mais barato e com maIs

calorias do que o Oleo �rú.
C O M O O O porque funciona sem bomba, e a chama sem ruido, limpa e a'lul.

gradua-se ('omo a do gaz.
,P R A T I � O porque üão necessita prtaquecimento, nem tem possibilidade de entu·

. pimento,
D IGI EN.(; O porque não produz emanações que possam afttar o paladar da comida.
S E G V'H O porque funciona sem pressão. corn um corqbustivel não explosivel.
A SSE IA D.O porque não produz fuligem, n�m suja as panelas.
B A R A T O porque o seu pr(ço el\tá. ao alcance de todos.

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

O Oleo (;rú para o fogart>iro "RIU" custa 800 rs. o litro. e produz uma chz.ma
de gaz azul e de calor elevadíssimo, durante 10 horas.

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

Diversos tipos e tamanhos- Com forno adaptavel--E já com uma grande ven·
da na praça.--Peçam demúnstrações e catalagos, ao unico vendedur na praça:

Casa iE'LETRICA ��:to��·
I .
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ADesa�tr� de
avsacae

A
..

•

ANO

Direfor-Proprietario dAlilO C:�,"LLADO Um, engenheiro e uma pro-
Florianopolis, Qua�ta-feira, 29 de Març, d_;_e_1_9_39 -,_IN_U_M_E_,R_O_I_4_O_7 fessora as vitimas

Compa'nhia Lyson
Gaster

Festa patrlo-
tica .As

no Lira Tenis Clube
o querido e aristocratico Clu

be da colina, Lira Tenis, abrirá,
no dia 8 de abril, sabado, seus

I
m

suntuosos salões para .prestar
expressiva homenagem ao Exer-]
cito Nacional. IApós a recepção solene será,

inaugurado na sala de honra o ,Iretrato do grande brasileiro Du-
I

•

que de Caxias, patrono do Exér-
,

cito Brasileiro. I

E' uma eloquente demonstra- i
ção de patriotísmo, que virá:

comprovar ainda mais o acen

drado espirito de brasilidade do
nosso povo.
A seguir será oferecido pelo

Lira Tenis Clube, um imponente
baile, para o qual é exigido
traje a rigôr.

Reclamações de
funcionarios

RIO, 28 - ° preilident� da I
Republica assinou decreto-lei

es-,tabelecendo que resalvadas as

hipoteses de menores prazos, es
tabelecidos em leis ou reglllam�n-l
tOB, prescreverâ em cento e VlO·

te dias o direito á reclamação
administrativa contra quaesquer
atos decíaorios referentes a inte
resses de funcionarioa publícos
civis e de extraaumerarros.

·TrãJediã--õ-ã-
neve.

TOULOUSE, 28 - Continuam
os trabalhos de socorro ás viti
mas da avalanche de neve que
ssterrou um deposito de mate

riais em Anzals. Além dos 13 ca

daveres descobertos, ha ainda 15

desaparecidos, os quais foram

provavelmente sepultados leb a

avalanche. Beceía-se assim que o

numero de m.tos sejarealmen
te de 28. A áltura da -ca�ada
,4e neve ê atuabnents de ClDCO

metros. Aquela região está sendo
batida por uma ��empestade de

de violencia -inaudita. -.

S)©lr�@) ?

(Ó) [j]���m© r�(�r�©

Alfaiate

não luais virá

Afsnso Zilli e-e- Pedindo para
construir uma garage-Como re

quer á vista das informações.
Daniel Faraco - Pedindo para

fazer modificações no prédio sito
á rua Felipe Schmidt-Como re

quer á vista das informações.
NA

DIA 27

VA ARCAN
" NH' ERSA n.IOS

DR. REMO CORSINI

escriturário do Tesouro do Esta
do e de sua exma. esposa d. Al
tair Barbosa Marçal.

A data de hoje assinala o ani
versario natalício do competente
e acatado engenheiro sr. dr. Re
mo Corsioi, capitalista, que tem

sobejamente demonstrado a sua

capacidade de trabalho com as

magnificas e
- grandiosas obras

construidas no Estado,
Pela maneira lbana no tratar

I e pelos sentimentos de coração
o ilustre aniversariante conta com

I um vasto circulo de amizades,
motivo porque será bastante cura-

primentado.
A Gazeta felicita-o -aíetuosa-

VISITAS

WILMAR WOLFFPONTA
DE',

'CORTiÇA

Está nesta cidade, tendo II '"

dado o prazer de sua visita, II'

distinto patricio sr, Wilma r Wolrf ,
diligente e ativo representante
dos afamados e preferidos pro
dutos Lysoform, de São Paulo.

VIA,fANTES ....--;:--_J

Seguiram para a capital gaú
cha, onde vão completar St'I�>l,
estudos em, cursos superiores, .j",
inteligentes jovens Nazareth Ma
rinho, filho do sr. major JQãv
AIves Marinho e suvio Leá i
Meireles, filho do sr. João Mei
reles; gerente dá 'agencia do Ban-

o sr. Odilon Mafra: co do Brasil em Florianopolis. ,

as senhorinhas Ligia e Gilda A ha e e FI· I· -Ífl
G ff '

.
c a-s m oflanOpl11B, (I Xa ree'.l. . .t sr, Prudente Soter Correia, esfor-a genti senhorinha Cesta, filha çado inspetor da Equitlftivll, eon-�:l.construtol' sr. Teodoro Grun- ceituada empresa de seguros.

'

,
.

. -Encontta-se entre nós, o. f:I' •
.

o interessante garoto Milton, Waldemar Luz que e H ..
'

filho do sr. Leopoldo s-n.
exerce G cargo' de es�rrvão. aD,�;��
-Pura Curitiba" a passeio,

seguio o sr. capitão Silvio Pinto I;
da Luz, briosa oficial do Exer
cito, servindo no 140. B. C.

mente.
I
I Fez anos ôntem, a senhorinha
'Ana Raupp Ramos.
, -

I

Fazem anos hoje:

HABILITAÇÕES

Estão se habilitando para ca
sar o sr. dr. Celso Caldeira de
Andrade com a senhorinha Vera
Barbosa Boro e o sr, dr. Mario
Mafra com a senhorinna Dalva
Barbosa Born.

HOSPEDES DO GLORIA
HOTEL

Estão hospedadas DO' áI6ri.l.
Hotel as seguintes pessas: dr.
Delfim _

Padua Peixoto. Miguel
Schneider, dr. Leciano Bertazzi
Francisco Ferreira: Filho, Antoni�
Soares Braga, Sebastião Goulart
Paes e Vitorio Pegoraro e sra,

NASCIMENTOS

N.92 Com o nascimento de um ro

busto menino, encontra se em

festas e lar do sr. João Marçal,

12-4
"
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