
I da B NDE
BRASII.-EIROS! CANTAI o HINO

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

"BANDEIRA, DEFRONTE AO AI.-T
OA PATRIA

Exercito, Marinha, Tiros de Guerra, Força Publica, Escolares,
clonarlos, Operarios, Industriais, Comerciantes, Desportistas, Clubes:Recrea
,tivos, numa empolgante confraternização, prestarão, amanhã,
BANDEIRA. I AG'A Z·-E-T-A--o dia de amanhã, consagrado ao Pavilhão
Nacional, irá revestir-se em nossa capital de extra-
€'rdinaria Imponenela,

O progama das festividades resalta como uma

manifestação de patriotismo que inspira a nossa

gente, de joelhos perante o estandarte que simbo
Uza as glorias Imorredolras do nosso Passado, e a

Fé, cada vez maior, na grandeza do nosso Futuro.

A eoneentraeão eseolar
Iniciando as grandiosas e bêlas demonstrações de CIVIsmo

haverá, ás 8 horas, no estadium da Força Pública uma concentra

ção escolar,
Assim, a nossa mocidade estudiosa prestará o seu culto ao

pavilhão pátrio.

Confraternizaeão geral
A's 9 horas, realizar-se-á a Iorrnidavel concentração na pra

ça 15 de Novembro.
Tomarão parte o brioso 50. Batalhão de Caçadores, o valo

roso 14 Batalhão de Caçadores, a briosa Força Pública do Estado,
a disciplinada Escola de Aprendizes Marinheiros,o Tiro de Guerra n

'

40, os escoteiros, milhares de estudantes de todos os colegios, cente
nas de operários, desportistas, comerciantes, industriais e represen-
tacões das sociedades recreativas.

.

Após o toque de «reunir» as bandeiras da. diversas repre
sentações irão juntar-se á esquina do rua Tenente Silveira para re

cebimento do pavilhão nacional, que será conduzido ao Altar da
Patria.

O porta bandeira, conduzindo o pavilhão pátrio, sairá do
Palacio, encaminhando-se para o centro do jardim Oliveira Bélo.
onde estarão o governador, a comissão de honra e todas as altas
autoridades. Nessa ocasião será executado o Hínc Nacíonál.

Em seguida será o símbolo da Pátria, escoltado pelo sr.

governador Nerêu Ramos e demais autoridades, conduzido para a

fr�nte do préstito.

Proeissão eiviea
Iniciar-se-á então a empolgante procissão cívica até á pra

ça Getulio Vargas, onde está armado o bélo e maravilhoso Altar da

Pátria.
Juramento á Ban�eira

A seguir proceder-se-á o Juramento á Bandeira, pelos re

crutas do 14 B. C .• sendo após cantado ° híno e lida a oração á
Bandeira.

Diseursos
Usarão da palavra o brioso e bravo tenente-coronel Canti

dido Caldas, digno comandante do 14 B.C. e a talentosa professora
d. Antonieta de Barres.

;� Outras notas I
.

A procissão cívica será precedida por duas colunas de aU-1tomoveis. .

-Os aviões da Base de Aviação Naval, durante as soleni

dades, pilotados por destemidos e valorosos oficiais da nossa Mari
nha de Guerra, farão arriscadas evoluções.

-Cenforme comunicação da Prefeitura Municipal o comer
cio permanerá fechado, amanhã, em homenagem ao »Dia da Ban
deira.>

Também não funcionarão as fábricas, oficinas etc., para que
toda a população possa tomar parte nas cerimônias cívicas que se

realizarão durante o dia,

Fun ..
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do Brasil, envolve-nos nas tuas promessas deslumbrantes. Só assim'
saberemos morrer na silenciosa tarefa de preparar a Pátria feliz e

abundante. »

Instru(!ões pai-a as solenid�des eomemora
tivas do Dia da B�ndeira

I) ----Concentração Escolar:
,

a) Local-Stadium da Fôrça Pública
b) Hora-8,30
c) Leitura da Oração á Bandeira
d) Escoamento-Itinerário-Ruas Nerêu Ramoe, Deodoro ('

Conselheiro Mafra.

Chefatura
d) Iris Ie) Tamandaré

Alta distint:ão á imprensa eatarinense 15)-Sindicatos
A comissão executora das brilhantes comemorações do dia 16)-Sociedade Recreativas (12

de amanhã, nesta capital, num gesto de distinção e apreço para com
Outubro e outros).

a imprensa catarinense convidou o jornalista Martinho Callado

Junior, presidente da Associação Catarinense de Imprensa. para con-I SV)-Disposições para a solenidade de recebimento
duzir o Pavilhão Nacional até o Altar da Pátria.

.. I do Pavilhão Nacional
Essa honra causou grande contentamento nos meIOS

lorna-l, a) Todas as Representações deverão apresentar-se devidamente
listicos. uniformizadas, com suas Bandeiras ou Estandartes e com

Ol-aeão á Bandeira o Pavilhão Nacional.
I E' do seguinte têor a «Oração á Bandeira », escrita pelo I b) Nos locais previstos no item III, as Representações forma-

.�ófessor Fernando de Magalhães, por solicitação do Ministro da 1 rão em linha, em 6 fileiras, frente para o Jardim Oliveira

Educação, oração essa que deverá ser p�oferida por todos os brasi-I Belo e com o menor intervalo possivel entre os sem! com-

leiros, amanhã deante do Altar da Pátria: ponentes.
« Bandeira de minha terra: Sobes, para o tope azul, ao ba-I c) Após o toque de "reunir" a Bandeira Nacional das diversas

fejo dos ventos. Desfraldas glorias e acenas esperanças quando es- Representações irão postar-se no cruzamento da rua Te-

trugem os acordes do Híno da Nação. Recordas, do entusiasmo nente Silveira com a Praça 15 em coluna por 6 para o

das consagrações, a bravura de teus mortos e a nobreza de teus recebimento do Pavilhão Nacional que será conduzido ao

fastos, Refletes a natureza, em sua eterna formosura de redenção ALTAR DA PA'TRIA.
e de liberdade. Na hora de tua exaltação, Bandeira do Brasil, i d) A Comissão de Honra e as Autoridades reunir-se-ão no

cada qual olha para o passado, em áto de reconhecimento pelo que: centro do Jardim Oliveira Belo junto ao monumento alí
êle produziu de meritorio e de exemplar, ensinando o ótimisrno jus- existente.
to, transito dos vaticínios ;afortunados. Por ti, Bandeira do meu e) A chegada do Exmo. Sr. Governador, que se dirigirá para
berço, guardaremos uma fé transbordante nos destinos de nossa gen- o local de reunião das autoridades, será anunciada pelo
te. Por ti, todos sentirão o consolo do trabalho e lutarão pela uti-I toque de < Govo: uurlor », permanecendo os civis em posi-
lidade devida: Por ti, o enlevo da terra exuberante e o amôr do ção resp- itosa e os militares em continencia individual.
povo tranquilo dissiparão, nos dias _radiosos da I:Iistol'ia, nas nuvens

I ;) Formado o dispositivo j5 descrito, o Porta Bandeira saindo
de apreensões e de magnas. P0r ti, a harmonia encantadora das

I
do Palácio com o Pavilhão Nacional desfraldado colocar-

coisas celebrará a concor.ha prometedora dos homens. Bandeira \ se-á no centro du Jardim Oliveira Belo, momento em que

lO-Procissão Simbólica
a) Concentração-Praça 15 de Novembro
b) Hora-9,OO.

III)--Locai das diversas representações
l)-Banda F. Pública (frente a D. E. R.)
2)-Colegios-Iado Palácio (testa apoiada na porta principal

do Palácio).
3)-Escoteirm:-lado Palácio (a 10 passos do último elemento

colegial).
4)-Banda do 5' B. C.
5)-Ginasio--bdo Palácio (a 10 passos do último elemento

Escoteiros).
6)--E.A.M .-lado do Palácio (testa a 10 passos últimos ele

mentos do Ginasio).
7)-5' Batalhão de Caçadores-lado do Cais (testa apoiada es

quina Hotel Glória).
8)-Banda de Música do 14' B. C.
9)-14' Batalhão de Caçadores-lado da Chefatura de Policia

(testa apoiada no Cais).
10)-T. G. n. 40-lado da Chefatura de Policia (testa a 10

passos do último elemento do 14' B.C.).
ll)-Fôrça Pública-lado da Chefatura de Policia (testa a 10

passos do último elemento do T. G. n. 40).
12)-Banda "Amôr á Arte".
13)-Representações Desportivas-lado da Chefatura de Policia
a) Representação da L. Nautica a 10 passos do último ele-

, mento da Fôrça Pública.
b) Riachuelo

c) Martineli
Chefatura

5 passos de distancia entre os Clubes-lado da

d) Aldo Luz
14)- Representações da L. F. F.
a) Atlético
b) Figueirense

c) Avaí

I

I
de Agôsto, Lira Tenis, 15 de

5 passos de distancia entre os Clubes-lado da

1'11 bandas de musica executarão o Hino Nacional.
g) Para o recebimento do Pavilhão Nacional, referido na ali

nea precedente deverão permanecer os civis em posição
respeitosa e em silencio e os militares em continencia in
dividual.

h) Findo o Hino Nacional, será o simbolo da Pátria escoltado
pelo Exmo. Sr. Governador, demais membros da Comis
são de honra e autoridades, para o seu respectivo lugar
no Prestito (10 passos á frente da coluna de Bandeiras
Nacionais).

'

i) Finda a cerimonia de recepção á Bandeira, todas as Repre
sentações volverão á esquerda para o deslocamento ini
cial.

V)-Itinerario do Préstito que conduzirá o Pavilhão Nacional
ao Altar da Pátria.

Rua Arcipreste Paiva
Praça Pereira de Oliveira (mão)
Rua Visconde de Ouro Preto
VI-Local do Altar da Pátria-Praça Getulio Vargas.
VII)-Colocação das representações na Praça Getulo Vargas:
l)-Comissão de Honra e autoridades-Centro da Praca.
2)�Bandeiras-Em circulo em torno do Altar.

.

3)-Co!egios-Arruamentos do Jardim.
4)-Escoteiros-Lados da Igreja da Conceição (testa esq. V.

de Ouro Preto).
5)-Ginasio-Lado da Igreja da Conceição (testa apoiada no

último elemento dos Escoteiros).
6)-E.A.M.-Lado da Igreja á esquerda do último elemento

do Ginasio.
7)-50. B.C.-Lado do Asilo-(testa apoiada R. Crispim Mira;'
8)-140. B. C.-Lado do Quartel da F. Pública (testa apoia-

da nos primeiros elementos dos Escoteiros).
9)-T.G. n. 40--Lado do Asilo á esquerda do 50. B.C.
10)_:_Fôrça Pública-Lado do quartel á direita do 140. B.C.
ll)-Representações desportivas-Lado do Asilo á �squerda do

T.G. n. 40.
.

12)-Sindicatos-Lado do quartel â direita da F. Púdlica.
13)-Associações Recreativas--Lado do Asilo.
14)-Bandas de musicas:
a) Do 50. B.C.-Interior do Jardim (entrada R.E. Blum).
b)-Da Fôrça Pública-Interior do Jardim (frente para a

Igreja).
c) Do 140. B.C.-Interior do Jardim (entrada Portão princi

pal do Quartel da F. Pública) .

d)- <Amôr á Arte»-Lado R. Saldanha Marinho.
VIII-Elevação do Pavilhão Nacional ao Altar da Pátria sen

do nessa ocasião tocado pela banda da Fôrca PúbÍica e
cantado por todas as representações o Hino á Bandeira.

IX--Juramento á Bandeira.
X-Discursos.
XI-Findos os discursos, as bandeira voltarão ás suas repre-

sentações.
XII-Escoamento:
a)-140. B.C.-Portão Bombeiros da F. Pública.
b)-50. B.C. e T.G. n. 40-Rua Crispim Mira-Avenida Her

cilio Luz.
c)-Fôrça Pública-Mesmo Ho. B.C.
d)-Ginasio e E.A.M.-Ruas Almirante Alvim e Presidente

Coutinho.
e)-Escoteiros-Rua Visconde de Ouro Preto.
f)-Representações Desportivas-Rua Uruguai.
g)-Associações Recreativas-Idem.
h)-Sindicatos-Rua Visconde de Ouro Preto.
i-Colegios-Rua Saldanha Marinho.
XII-Guarda ao Altar-Das 12 ás 18 horas será o Pavilhão

Nacional guardado por uma representação das Corpora
ções Militares, comandada por um oficial. (1 G. C. do
50. e 140. B. C., Fôrça Pública, E. A. M., T. G. n. 40
e Base de Aviação Naval). _ ii!XIV-A Procisão Cívica será precedida por duas colunas de
automóveis, que partindo da séde da A.B.C. iniciarão o

cortejo pelo itinerario previsto e escoando pela Rua Almi-
rante Alvim. .

XV-ReÜra�a da Bandeira ás 18 horas com a presença de
uma Cía. armada, de cada corporação 50. e 140. B. C. e
F. Pública) será o Pavilhão arriado com as formalidades
pro toco lares.

NOMEADO Dorario h-regular
Moradores dos Coqueiros pedem

nos chamemos a atenção das auto.
ridades policiais para a irregular;
dade no horario dos oníbus, que fa
zem o transporte de passageírns en
tre esta capítaí e aquela localidade.

PORTO ALEGRE, 11 O general
Daltro Filho assinou, hoje, o ato.
nomeando comandante geral da BriM
gada Militar, o coronel Barcelos
Feio.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



==A fiAZETA

Com invulgar brilhantismo, ti
veram inicio ôntem, ás 19 horas, BAI'A, 17-.0 cap. Jura- RIO. 17 - De acordo com
na Catedral Metropolitana, nove- cí Magalhães, que seguirá o novo preceito constitucional. a
nas em honra á Virgem e Mártir
Santa Catarina, as quais serão para o Rio hoje de avião, Capitania do Porto desta cep.-

patrocinadas por colegiais. acompanhado de sua farnllia, tal mandou cancelar nas gcléllnl- aS alvi-azuis quebraramA festividade que se realizará publicou na imprensa 11ma ções de navios mercantes, os co-

no próximo dia 25, revestir-secá despedida aos seus amigos mandantes estrenjeiros naturalisa- a invenc ib i I idade dos
de grande imponência, tal são os

I e ao povo baíano. . dos ou não admitindo, apenas, ft ..

t d Spreparativos desenvolvidos pela periqU ílII os 6 errabrasileiros natos, como e' taxa- 'jJj a.
Irmandade N. S. das Dôres.
No adro da Catedral, foram Ie- tivo na nova carta que o sr. Os perienses neste match não -lio Pedro encobre Aquino, Abreu

vantadas diversas tendas para a C ireu Ia Opera_ GetLllio Vargas legou ao paiz aprovaram, pOIS puzeram em pra- com um SfU pulo consegue abater
quermesse, cujo produto reverterá a IOdo corrente. tica um péssimo association. belamente o guardião avaiano.
em beneficio das obras daquele riO Qe F lo. ia-Nem apareceu, a combativida- Seis minutos após este fej�t7,templo.

nopO II-S de ardorosa do que é dotado o L\dão comete penalty (que não

DELEGADOS Avaí.. vimos, devido a má colocação do
FERIAS OS go..\lo foram fator de chance. recinto da Imprensa, mas que o

Aos 15 do corrente, realizou O arbitro sr. Antonio Salum sr. Salum afirma ter sido feito.)
a diretoria do C. O. F., sua Ao engenheiro Newton Va- foi falho, o sr. Norberto Dutra Bate a penalidade Zé Macaco
primeira sessão. lente Costa, chele da Secção Silva seu substituto foi-lhe supe· conseguindo burlar pela segunda
O trabalho mais urgente é, Técnica da Diretoria da Es- flor. vez a cidadela guarnecida por

por em dia e legalizar os diver- tradas de Rodagem, foram con Os periquitos desnortearam, ja· CMOÇO.
50S setores das atividades do cedidos 60 dias de ferias. gando meramente ao acaso. Medeiros o veterano,"substitue
Circulo. Estão sendo distribuidas Os guardiões poucas vezes ti- Silvio, visto a não aprovação
as cadernetas dos socios de modo veram ocasião de intervir, pois os deste.
que estes poderão começar a

gO-'Exonera-:ão ataques eram raros e quasi sempre O terceiro tento do Arai foi
zar de diversos beneficios. Su desfeitos pelos zagueiros. conseguido por rnéro fator de
geriu-se a creação dum boletim,

I
\ Pelo sr. Mauro Rarilos, Pce- Na primeira fase o Avai con- chance.

afim de manter o sócio conti- feito Municipal, fOI exonerado, segue três tentis, e o Peri um. Waldemar atira alto a bola
nuamente a par de tudo que o \ a pedido, Nelson Fabio de Síl- O primeiro deles feito por Sapo faz um arco e penetra no angulo
interessar direta ou indiretamente. I veira do cargo de servente da til) uma entrada rápida sobre do goal alcançando ás redes.
Será um auxiliar valioso n s edu- Portôria da Prefeitura Municipal

I
Caroço, aos 7 minutos de luta. A segunda fase foi monoto ia,

cação do socio para se tornar 'I dd Ho,ianopoJis. D,�corrid()s 20 minutos do pré- sem técnica nem ardor.
«bom operaria», tanto no senti-

.

Os footbalers pareciam princr-
do material, levando o a amar piantes devido �a indecisão das
seu oficio e portanto procurar Q

·

t f· jogarIas.'
trabalhar bem, corno no sentido U In a - e I ra Este per.odo foi carnterizad 1-

moral, social e inteletual,
'

com um tento para cada b,wd,'.
O movimento de socics do I Aos 15 minutos d ..! luta Me-

C. O. F., é de 1096. I deiros desvencilha-se de Adão
Fpolis, 16 de novembro de 18 de Novembro 'Idá bela extremada, Caroço vai

1937. segurar, mas Sapo entrando iige.ro
(aj.O secretario do Círculo I de cabeça, cata a bola perto das

Operaria. I mãos de Caroço e a envia aos

-�=:�r-�li::� ; {o � �u�:::t:a er�1t��:st�::t�Od�i���t
Com 28 minutos do s. gundo

periodo.ha scrimage no goal avaia
no, o juiz concede uma penalida
de máxima.

Pedro ao cobrar a falta au

menta para dois a contagem do
Peri.
A luta foi monotona, tendo

I
como lances emocionantes sómente
o tento consignado por Abreu na

1 a. fase, e o feito por Sapo na

segunda.
Indecisão nas jogadas e impre

cisão nos passes e arremates finais.
eram constantes a ambos os bandos;
Tonico o seguro médio esquer

do verde, foi o melhor homem de

Ex-assiste;,' e do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
la Gambôa, E:L\da�ão GaHré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interne; do SéHVIÇO de Pedíatria da Policlinica
de Botafogo teso

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS Entre os passageiros mortos,
Consu'torio: Rua Trajano n: 12-Sob. encontram-se o principe von Hos-
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas se, seu filho e 3 filhas, a sra.

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA Lima Habe e o sr, Martens von

Ril:.bach.

Associação Comercial de Os tripulantes mortos são o

F Iar EanDpo I iS piloto Lambeste, o radio telegra
fista Courtois e o mecanico Lans-

Convite :90 co�ercio manso Careço
Dando cumprimento á solicitação formulada a esta Asso: O desastre verificou-se devido á Tum

ciação Comercial pelo Digno Governo Centr ai da Republica, por cerração, O piloto, que tentou Walter
intermedio do Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, venho pedir aterrisar num arrabalde de 05- Adio
a todos os comerciantes desta praça façam embandeirar com bandei- tende, foi de encontro á chami- RosAlvo
r ,5 brasileiras, as fachadas de seus estabelecimentos, a 19 do cor- né de uma fabrica. Tonico
rente, data em que se [estejarà brilhante, em todo o territorio nacio- Uma aza destacou- se do apa- Zeca
nal, Cl) DIA DA BANDEIRA. relho, que se espatifou no sóle a Pedro

Florianopolis, 11 de Novembro de 1937 seguir e foi prêsa de incendio. Abreu
Pedro Goulart Os ocupantes do avião morre- I Nico1'. Secretário ram carbonizndos. �����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�������������������Cana-----------------------------------------------------

-Os uncfqestcoe cornoo- ....Apyretina" eln cusqe- R formula dIZ "ApyrlZtina" ·.AtlZsto que prescreuo ram I -- DilZ ZusammlZJ1setzung
mmtl?5 de "Apyretina". 1Z5- Itão Cl05a�05 optimamente, dIZ zeichnetes Prêiparat beson- é de molde a correspondlZr optimosresuItados, 05 co', uon "Apyretina" ist ºer�its
maneira que a energia espe·

Iciflca do!!! orgãos ntio é atin- dlZrs bei migl'Cne (Kopf. perfeitamente aos casos in. ehels de "ApyrlZtlna" neste lZin Beweis der 5chnellen

gida por IZfeitos � IZcundarios, I
1n1Z5mO quando 05 cais co· schmerzen). dieados.

. hospital,' und h"i(somlZn WirRung in
chlZts slZ'am ingeridos sim uI·
tanlZamente. Em outras pa
louras. não deprimlZ o co-

ração. não diminue o per"s, D r:- "i ht rI"
taltismo :��ga5tro _ intestinal

r•. ' eorg n C IZr. Im-

Dr Paulo dI.! Carvalho,nem hyperacidifica ° esta·
co geral e oplZrações. Diplo. Dr. RlfrlZd Hoess, rlinica Dr. Anton Hafner, .clinira

•

ma10, rtinira 9.erç�1 e operações. Dr. Nilo 5aldanha freno
Assinado: Dr. Osvaldo Es- modo na Rlemanha e no geral e operações. médico gli.'ral e opergçõe!:!, médico

.PiJldola mé�leo dlrlZtor do Hospital ro. médicJ àiretor do Hos-Or. Osvaldo Espindola.rli- Brasil. médico chefe do diretor do Hospital 5anta diretor do Hospltul Santa
nlro gll!ral e plZdiatria. Con' e maternioade mar!a Au-
sultorio e residencia: Rua Hospital 5ao José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,. Santa Catarina, Biurílenau. Santa '1' '" ...., B I H pital dIZ Timbó, 5anta rata-
15 de Houembro-N, 84 A-. XI ,auora. ,�ova- res ou- c ..

BJumena 5anta Catarina .. Santa ratarina. ratarlna. Catarina, mania. Santa ratarina. I
rlna.

jDespedida ido sr. JuraCílMagillhães

EDITAL festa de Santa
Catarina

o sr. Governador do Estado
assinou decretos exonerando o sr.

Benjamim Borges da Luz,do cargo
de sub-delegado de Policia do dis
trito de São Sebastião da Bôa
Vista, no municipio de Curitiba
nos e o sr. L' tte. Duarte Pedra
Pires, de delegado de Policia do
municipio de São Bento, sendo
nomeado, para substituí-lo, o sr.

2' tte. Rui Strokler de Souza,

-Posso certificar que empreguei,
com otimos resultados. o renoma

do prodúto «APYi<ETINA» ,nas

algias leproticas, sem notar alte

ração da função cardiaca.

(a) De. Alfredo Cinielo.
exo-nomeados e

neradosMedico estagiario volunterio
do Departamento de Profilaxia
da Lepra. São Paulo.

Dr. Pedro de Moura Farro

Advogado
Rau Traiano n 1

HORRIVEL

ALUGA-SE

CASAS
Vendem-se as de números 124

e 128, à Rua Major Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem os

seus proprietsrios de se ausentar O confortável predio de resí

para fóra do Estado. dencia á Rua Spivak, em

Vêr e tratar com Macha lo &

l
João Pessoa. - Tratar no

Cia. �an(.'o Agricola- Rua Tra-
Rua Jc.ão Pinto n. 5. jano.

CONVITE
As Diretorias da Associação Comercial, União do Comercio, I n

dustria e Lavoura e Sociedade Beneficiente Caixa dos Empregados no

Comercio, eo:rWorme deliberaram em reunião conjunta ora realizada,
convidam os seus associados e demais comerciantes não socíos das refe
ridas agremiações, a comparecerem, dia 19, ás 8 horas da manhã, á Rua
Felipe Schmidt rr , 8, sobrado, séde da S. B. Caixa dos Empregados no

Comercio) para, reunidos, tomarem parte nas solenidades comemorati
vas do DIA DA BANDEIRA.

Florianopolis, 17 de Novembro de f937. DESAS-
Pela Associação Comercial de Florianopc,lis-Pedro Goulart- Se-IT 1!!!5E AV IAcretârío, Pela União de Com., Industria e Lavoura-Severo Simões - Secre-'--'

-

tário. Pela S. B. Caixa dos Empregados no Comercio·Antenor Borges - Se TOR IO
cretário.

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

OSTENDE, 13-Acaba de
ser apurado que o numero de
mortos no desastre ocorrido com

um avião comercial da linha Mu
nich-Bruxelias-Londres, é de 1].
sendo 8 passageiros e 3 ti ípulan-

Hoess.
Dr. A, ,ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

den angegebenen fallen.Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

COR

PV
CE

R
OABECA?

p

E T IN'A

Flórianopolis, 18 de Novembro de l&atl ===

Cancelado
o REGISTRO DOS co
MANDANTES QUE NÃO

SÃO BRASILEIROS

, ./
"

campo.
Os quadros estavam assim cons

tituidos:
PERI' AVAl'

Silvio

Vadico
Aquino;

Zé Macaco
Berreta

Procopio
Diamantino

Galego'
Sapo

Waldemar
Pacheco

(Medf"iros
·-Atgsto que renr.o ernpre-] ··Atesto que prescreve em

toaos os casos indicado�, a
gado em minha- clinica os produto "Ap"retino" :do far

maceutico Carlos HlZnrique
h t " ". medeiros.

cac e 51 ue Apyretrna", ram
,
Dr. Piragibe deAraujo

o .D�. Piragibe de Araujo.optimos resultado3. ClIniCO geral e plZaiatrin. con-
sultoria e residencia: Ruo
15 de NOJembro N' 8Z-Blu

:01'. Nilo Saldanha�Franco. menaU--5anta Catarina.

··R "RpyrlZtina", pela as·
sodação feliz dos seus ln ..

greaiente9, será um auxiliaI"
prlZrÍoso nos casos inôicados

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor mende!:i.

Diret Jr do Serviço de 50(/.
de da força Pública ôo Es
tado.

A"
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FL..OR�ANOPOL.IS
BJurnenau .. JolAville SãG Francisco Laguna-

M'ostruario permanente em Cruzeiro do Sul

SeoçAo de 5e09"0 deSeoção de
FAZENDAS:

Faz.e»-das naclonaes e extrange'ras �ara temot FERRAGENS: ,MACHINAS:
�{in8 e AlgodÕes Machinas de ben�iciar madeira
Looll$ e Impermeavels l4,atedaJ em geral para c0I.\st�u.cçÕes: Machinas para offícínas mechanicas
T-ªpe*�s e trilhos (ifínento-ferrQ em barras, ferragens para portas MachÚJas para Jao�it'õs
Róupas feitas e j.an�l.las, tinta Macffinarios em geral para a lavoura:

, Sêdas ��n9$ galvanizados e pertences grades, cultívadores, moínho etc.
Lnha para CP_l$.er e ser;g;r Fosões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, ivl.oro!eS
LI em noveJlos e rnead'aa Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- electricos
SJbon�tes e PertWl!JriáS res Material em geral para transmissões: L{),
;(ftplchoados e CQkhas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
.r:tinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes -lleus e graxas lubrificantes
aalhas e gp,rda-napos Arame de ferro - telas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P =ças, qi..ces-

�.tos, chj'ne!los, melas Prodnctos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico
� IJif>ositarias dos 'l.,f�UR&;q9� Censr:rvas nasíenal e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar O()ODYER �

I
Charutos cljAN,MEMANN. �ebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �

Er.Y'lpre� Na�l�nal •• I"ave�ação "Hoepcke"--vap�es "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fábriea I'e pient'àS ""''te fVlarla -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� ,�
.�.A.V.Â.VAVA"'�Qi!UfJil"MiiI__���.6.�VAVÂV..ô..��.

���G�*OGe��•• ....DG•••��������������������·���������,Auhmoyal economll:o

ª.".' E T R O p.O L E =�,.i Empreza Bruening • Transpor- ���:r[;��o ��en�n;lo::t��s
� • C

.

p
· Inteiramente reformado,

• Companhia Nacional de Seguros de ACidente do. te de a rgas e assage I ros trazendo:

f�� Trabalho •

I
pistões, aneis, pinos, caixa

fi (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) • de tróco, acumulador, tolda,
� Autorizada a funcionar pelo de-. Flerlanepells • • Tubarãe sanefas, jogo de capas, pin-

creto n: �952 ., II tura, etc., completamente
nóvos.

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000 4 peneos c I s<:orro no-

CAPITALr�f���A��>ia: 600:000$000 Proprietario Silvestre Brueníng vissimos.

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente
• Ir'1for�aooes com DAViD SI LVA á Praça vis1:,dO por 3:500$000 á

Jose de Sampaio Moreira 15 de Novembro - Agencia SELL A' tratar COlT' Raulino HornDr. Virgílio de Mele Fr. nco
Dr. Henrique Dodsworth Ferro. Florianopolis.

Gerente gera;
.." A Gazeta I n----d

..

---'I--c----a----.:------·Elzcrnann Freitas

• Superíntendente geral e
E R X E UMA R E N DA

* Dr. [acy Magalhães m MENSAL Á SUA ESPOSA
• Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- ai APO' 5 A SUA MORTE
� tencia imediata aos acidentados G
" Agentes gerais "
• Machado & Cia. G.ri Rua J0ão Pinto.õ - Telefone 1358 •
,'� FLORIANOPOLlS •

;.�O,••,$.OOO o"oeeo.ofl:
__ . .- _.13 4.

�

I
�
�

�'������I-� AVELINO @JOSE' VIEIRA

� �@ns.�o�t®l" Licenciado

.. �' �TREITO (João P"soa) -- R. 7 n':_:ETEMBRo, 177 II

.,

I

.I'MACHADO Cia.&
Agencbls e Ilepresenta�ões

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS

�
� �

�
.

�
� Em loteria a sua favorita
�

Rua Felipe Schrnltd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

ET ES

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiario
logo após o fallecimento de segurado:

2.° - uma renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um p e c u I i o a d d i c io n a I p a g a v e I
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920', o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

A I/SÃO PAULO"
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

5 é d e: - R u a 1 5 de N o vem b r o, 5O
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

. r-- '·,·;:i
-v.

1Dr. Arminio �
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorío: Rua João
Pinto, 7··-- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crlan·

1
çaa e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rr!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Oloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs .

Dr Aderbal R.
da Silva
I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 1 O (sob.
Fones 1631 e 1290

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

lAceado Mo-I
.

rei ra tem seu escrip-

tÓJ io de :advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhwIP' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. "adro de Moura ;"rro I
Advogado

I r�l!d Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n· 14�

l

i
:.
i.
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RECEBE DEPQSITO

PABAHDO 05
,

Unha de onibus para Porto Alegre quartase SEGUINTES JUROS:
Idomingos

I CIC Limitada. e5.I. ala I

�II Proprietario
.Joao Gonzales CIC.AvisoPro( 6.1. ala

r-I
Prazo Fixo 8.1. ala ELIXIR DE NO�UErt\

...'" 'S3t»
,\ -.

_
.

_

.
-

. "%Mi """IOiô Empregado com successo em ·,;1"5

�l��;,i���I���it�..l;i{�;;. �� ����li :-;:;��:�::cf�Os:���I:e5 da sy�n\iS

�� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- � ���:���s
p_'_.,..�:� estrutura em con- catlzação e direção I

ULCERAS
ECZEMAS

� �r;:�oar. lado A��r��h:�ento com � �����R�;EllE

�� pleto para constru- �
FLORES BRANCAS

"4.."111 '-"'4 RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SCROPHULAS

� concreto armado � e f1na:n::t:le�Tlt�:�
' .....�

N ai affecçOes cuja on-

�� �I -::ÃVA ;;�a"

� CONST UTORA IGUASSU' Ltd. �I &RAH�����;�:;���NGUE

� � :��•••-----�i)

� Omar Carneir�N��::EI:�:us���I�endes da Silva I i C r e d i toM u t u o P r e d i a I
��.� ��
� j�.�

�j SALAS 12 e 13 � G

�
Rua 15 de Novembro, 416 � 1 ANDAR �

� Tel, 1503 Curitiba • Paraná

r��

I .
Ge,e .•

�
••� �

� r�
��

l.'\.\

�
Obras contratadas no I· semestre �

�
de 1937 �

� i��:: �� cc��::�� a�:��o s�ô��e 00 R%o�:j�sãaOW�/E��ri���ti°J':;i���iteus) � •

�
Prefeitura e Forurn de Mafra �

� !pGrup Escolar de Mafra �

� Grupo Escolar de Rio Negro � ...

� Grupo Escolar de Irati � ..

� �����;�d���e��n���l��rtiticuItUra em TIjuco Preto (Paraná) � •
:� Diversas construções de residencias � :.
:}���:..7lS$\"'�Zt�h��_.a. iG��G••�"�t:�· ��".- �" ..

:.,."

t.l1

Alfredo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos
lmpaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das molestlas da pe
le e nervosas pela Antohemotherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Nove rnbro, 13

I! Telefone, 1.584
Coasuttas-+De» 8 às II e das 14 às 16 horas

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

das Térmas
Estabelecimento moderno reccrn c instruido; proxi-

mo ás aguas térrnais

�Optirnas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã t

.

Pr-eços rY)OdicoS
Proprietário: Herbert Falk

(I\� au spricht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Cetarir,a

...1..

-

II
VENDE--SE1������������

urna f�macia bem afre-Iqnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-

=Adolar Schwarz-
.

-._-��-

Endereço Telegr.: DOLA� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Parana=Santa Catarina
Limitada.i-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva. Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio

Recebe cargas de ímportação.] do País ou. do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços "'"nodi�os

i I

OPOLEj
,II COMPANHIA NACrON-A-L-DESE-GURÔS--GERA-IS

I

RIO DE JANEIRO ,'-,� i
\ (� a pi te I 5.5 ri (:;):O :)C)$O c: .:_:'.)

Opera nos saguíntes ramos: !
Vida ','

�.

Fogo
Transportes

Acidentes p�S50a s

Automoveis
DsRETORiA:

I Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José de Sampaio Moreira

I Dr. Plinio Barreto .

II Peça prospectos e informações at.s
L\GENTES GERAIS

I
Machado & eia'

Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658
FLORIANOPOLIS

MEl

�""'I ... ,.':.�, '.....-.. -4'"100 ... .;.''7.::. -" ��

:;;;-i"-;:.;�� '.':' ���: ';'.�'
.' ...

____ o

II
I

Pastas escolares
e comerciais:
cintos para. homens

. ,

pelos menores prllços
só na Casa Beirão

Rue Tiradentes, 3

']'
CASEM IRA EM CORES, ART

TIGOS FINOS
Banco de Créd. lto CASA "O PARAIZO"

Popu lar e Agri�
cola dA S';nta ALUGA--SECatar: na o coulortavel prédio de resi-

I
dencia á rua Estnes Junior

(Soe. Coop, Resp. Ltda.) n, 179.
Tratar no Banco Agrícola. á

Rua 1 rajano 16.Rua Trajano n. 16

(Edeflcio proprio]
í!i!'

Ca!Jital' 136:700$00J�'
Reserva 56:424$498�

:.;_

cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

MERIDIONAL
Companhia de seg'uras

�de acidente de
Trabalho

Capita] sebscrrto
Caprtal r-ealizado

1.000:000.$000
500:000,$0'00

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

Ansistencia Médica, Fa('
rnaceu'tíc� e Hospitc9lar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAr�, 140 - END. TEL. «AVILA,.

Floríanopolis

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

E' INCO;\lTESTAVELMENTE UM DOS Mt\IORES CLUBES DE SOR�
TEIOS DO BRASIL, SO° EM PRE'110S FORA�A DESTRIBUlf\OS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (I ,200:ÜUO$(00), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE!'vi HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA

MEl.

Fremio maior 5:175$000, e multas
•

prernios menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOSI DE,) SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�Os SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIAL,

I
I
i

i

II
r

! !
:
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_ AOAZETA-Flonar)ulJuu::I 1�--ll-1937
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-

�$7'.A..���Nff.&$7Â�VA� �.a••�•••e�� ����!A:P"ÂVÂ����� A. ",. i�

� CASA TRES· IRMAOS�� P A L A C I O O A S S E O A S, í�
� que é o orgulho do P\)VO de Florianopolis �
� �

� Nenhur� concurrente po�sue stoc� pare- I
l� . otcío e por preços tao razoavels �
� Sd t d td'

�
� •

e as es ampa as, u a que e
o • �

� o melhor ates- Iftodernissimo, tuda S� encon-
A MODA MÓRA f'JA �

• •
� CASA TRES íRMAos_ •
t�� tado é a tra, tais como crepes, renards, !... VENHA VISITA-LA E �

� .
� peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEl GJ
f.t preferencia da •

p: TAMENTE CERTA, DE QUE ;:@"elite ! �.ALI TUDO E' BOM E FINO �)'''

:.. �. :
�

1--
�

� @�
� eq�

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito I
Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

não se sellt;ri�� V. Excia. em 'azer contente a eleita de seu

I coraçãr l Er,--retaoto, da sonha com lindos vestidos conlecio-

I
I.

de Floria-

nopolis.

� Casa Tre.; Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante. _j_-_-

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Ir:rtãos

_____ 1

EDIFICIO PRO'PRIO

V. Excia. já Vi�-:-1
lindos linhos para ho

mens'?

Yisite, enfão a

Casa Tres
IIrmãos

__j

o MAIOR EMFORIO OE SECAS
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM-

I PLETOS DE 12', 14', 15', 16$,18$, 20'., 22$., 24$., 26$.,
•
•
�
"
O
G
fi
•
•
•
•
fi
�
�
�
�

��

A maior novidades em Sedas no I
Rio e São Paula. Acabamos de :i
receber di..-étamente das fabri t f�(f'�

�
cas .. Por preços nunca Vistos !XADRES NOVIDADES PO� 6$8, SEDA ULTIMA MOD \ POR �J

8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, e I

27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �t?
TIDOS PARA BAIL ES 18$, 21$, 22$, 25$, 30$. +'i, ,)

COM 1 METHO DE LARGURA.

28f, 30', 32$., LINHO BRANCO DA l\tELHOR MARCA MUN

DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55' POR 40$000

SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

\ff ,1

�'l�.}

�)-ó
��
•

peças �
�

Atenção ! A.terlção ! �
Gra�""·de s.-,rtirnento de péles, Renard Arger':ter �

Rensrd -r:r��E!rron da Alaso;-�, Renar,::i Verrnelho-Renarc;:f preto. Casacos de Péles �
da r-nelhc( qualidade � Curtos e 314, de�,te a:tigo damos descontos especiais �
para todos terem margen"", de fazer su,�s r-:ompras de péles e aproveita-Ias para �

�.
as festas. . L.UVAS DE: PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$

li
� Visitai nossa exposição, principalmellte aDS domingDs �
� �.
� I

FI; FELIPE SCHMIDT 22 ��
� Tuff'J AmOIn & rm oA'3t05 F o N E 1.401 ��.
�

v

j iL, FL..ORIANOPOLIS�i
� �K �� ����,-��===-=.--���;I������������

EM CORES.

Partides de linho das nJelhores qua�idades
por 1:500$000 com 10

..

� '1':""
'P .,' •

_, -. i-":- -. ·<:�'·'_·;'·'r." .. i,C
�.-.

��\.' ,�... "ç�
0'-

''''''/�ii' '�1VY:�-�� .. .,- .....;p.... ;

t,
-j..- �
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APEL.O VEEMENTE
------ ... ,_________________ ------.���_� ..�_�.__ � ............, ...- '�··.l,.�..rJ.r%:l:lf.lK'�,__�

cata

RTO, 17 (Argus) - o veneno das
cobras e preparados de ervas serão
aproveitados na guerra contra a pa- A.,.dadores da
ralisia infantil, segundo apurou, desordeln
após exaustivas experiencias, o dr,

267 oficiais John A, Kolmer, cientista de Fila- RIO, 17 (Argus)- Comunioamdelíía, nos Estados Unidos. O sr, de Londres que o <Daily Mail»
Otto von Síckíngen, cientista e ex-

plorador, chefiará uma expedição
recebeu uma informação do seu "Tranecorre. amanhã, (\ aniver-

que brevemente deixará os Estados correspondente em Bombaim afir- sario natalicio da gentil senho-

Unidos com destino ao Brasil, afim �ando que a atividade des�nvol-; rinha Eliete Rosa, aluna do 20, Dr Ch1cfl0r N�tRIO. 17 - (árgus) - Por de- de obter consideraveís quantidades
vida pelos agentes do Komintern ano da Escola Normal, e díléta • a, ro e o

eretos assinados na pasta da Guer- de vene no de cobra e ervas me-
de Moscou, nas Indias causa filha do nosso prezado amigo sr.

ra, O presidente da Republica pro- dícínais. profunda inquietação ás autori- Rodolfo Rosa, esforçado Comissa- Com intimo Jubilo recebemos
moveu no posto de 2', tenente 267 dades britanicas. Varias tribus se rio de Policia. hoje a visita do nosso ilustre con-

aspirantes a oficial, sendo 56 da "SAGRES"
revoltaram contra o domínio bri- frade dr. Chíchorro Néto, diretor

arma de Infantaria, 49 na de

ea'l I tanico açuladas pelos comunislas. GENTE NOVA
I polH.ico d'? TRABALHO, qae se

valaria 58 na de Artilharia 39 na I Acha-se em festas o lar do p:-tlilIca na �dade de Mafta, que ha

d E
•

h .� 19 d
'. � i ' distinto engenheiro sr. Alfredo I dias fora preso naquela cidade ser-

e ngen are, na e Avraçao, A O !Vi' . • _
.. rana sob a denuncia de professar

43 no Servíco de Veterinaria e 3 DO RIO, 17 - ( rgus) - unrs- Contlnnarao nos I Harpwig, pelo nascimento de um I idéa� extremistas.
'

Quadro de Administração. terío da Marinha de Portugal infor- seus cargos interessante garôto, que na pia ba-I Em resultado das diligencias ele-
ma que o navio-escola português tismal receberá o nome de Jorge tuadas,. ficou apurado não ter a

r.;r:��OO�!S1���OO��� SAGRES deverá chegar a Santos no
A

I Alexandre. denuncia o me�or fundamento, pe-
li � dia 22 do corrente RIO, 17-De acordo com o queII' lo que as autorídades a quem � ca-

l � Velleda Margar"lda � I
•

foi resolvido pelo Superior Tri- O lar do ir João A de Se- sdo �st��a afetdo, num alto espírno
'!J I!!I Ch ·t

-

b 1 ri J'
. .

. . . e justiça, or enaram a sua liber-

I � "d C �� egou O cap. ao una e ustiça, os ministros
I na, escritururio do Tesouro do dade,

org� �
Paim e astro � Juraci �.tingi�os pela compulsaria, �0n,- i Estado e de sua exma. esposa Congratulando-nas com o ilustre

LUIZ f Jtl
e 1ft anuarao em seus c.argos ata a i ache-se em festa com o nasci- ('(m�r.ade, 2gL'adecemos penhorados

rll1 Tt W lt C t"lh � bli
_

d ti di. . a VIsita com que houve por bem
Guedes Pinto nomeado para o!?J e. a er as I 0.rn RIO, 17 _ Acomdanhado de pu icaçao os respec IVos e-

I
mente de sua pnmogemta que distinguir-nos.

exercer o cargo de Juiz de Di- � de Barros � Mia família chegou, hoje, a esta
eretos. recebeu o neme de Lize-Maria, ---------

�
r.� I União Beneficiente

reito da. 1 a. Vara da. comarca � Noivos. � capital, o ex-governador da Baia, MAIS UM GRUPO

I
HABILITAÇÕES

I fi '.. �'capitão Jurací Magalhães, o qual ESCOLAR
dos Carroeeiros de

da capital, ca�do, aS�I�, ex�� �� F olis 16-XI-37. � era aguardada por alguns amígus Estão habili�ando-se para oa- Florianopolisnerado das �1l?çOeS de lUIS de DI � p, �� pessoais. ., I sar o sr. Francisco Gonçalves Fi-
reito de ltsjai, L.. Lf!J FOI solenemente inaugurado no lho e d. Olga Schefer ambos sol-

"*,,*,,rz"'�"&"'Z"'�,,*,�� QUER UM LINDO CO'RTE di 14 d t '1 d
'

'

�"" ...., ....""ea '" "' ... .,... "" ..."" la , o corren e, na VI a e teiros, naturais deste Estado e
C.A RTAZES DE CASEMIRA ? Curitibanos o novo prédio do I residentes nesta capital.
DO O IA VA' A O PAR ISO E ES P

. Convidam-se os associados desta
« A» <

,- Grupo Escolar «Arcipreste aI- instituição a cornparecerem ama-
COLHA ENTRE AS 200 PA- va », cujo ato teve' a apresença OUTROS PARTEM nhã, á sêde social, á rua B�usque.
DRONAGENS. das autoridades locais. I C!

pelas 7,30 horas da manhã, afim
��������ts'::��� ....; DR. GIL FAUSTO DE "OUZA de incorporados tomarem parte na

D- 1522 � � .., .

I grande parada civica em comemora-

Isque 'W Alfredo Harpwig e � Para �lumenau VIaJara hOle o ção ao DIA DA BANDEIRA •

__________________________ 1 �� Senhora F� sr. dr. GIl .Faus�o de Sou;a, Ins- tOd!��era-se o comparecimento de

e sirva-se das eonfor- � � petor da DIretOrIa de 1 erras. A COMISSÃO
7,30 taveis limousines nu- � participam aQs seus parentes � LUIZ ABRY JUNIOR OS TBÃ8��LRADO-:"

meros 192., 203., 242., �� e pessoas amigas o nasci- � RES
201!!! e 218 � mento de seu filho JORGE � De regresso a Hamonia, seguiu

CINE ODEO"1 ' 7 30
. ....,� r." h

.

L
.

b I'
'

. as , (:0 !tJ ALEXANDRE. � oJe o sr. UIZ A ry Junior,
ras-Caprichos de estrela. Segurança e presteza.

I
�

..
t, funcionario federal naquela looa- querem o sr. Salgado

. '" .., ..,.,=.,.""... lidade. i FUho nom.·n.·sterl·o d"'"-------------- "t..��tZlrs:_l��1��.'!C_.�... '_!lt.... . fI.P

S
II

d
-

t d E d Clube dos Funciona- I Trabalho
ln Ica o os mprega os rios PlÍblicos Civis de Para o norte, em ônibus da

no Comerc.-o de Flori-a.. Santa Catarina Empreza Au�o Vihaç�o CA,atari-1 RIO, 17 O prisidente Getulio
nense, segUIram oJe: genor VnrSas, em audiencia préviamente
Ventura, Emy Goffergé, Hans I marcada, receberá, amanhã, ás 15

I- CONVITE Cruzius, João Matarazzo Car-. hJras, uma grande comissão de

nopO IS denudo Alberto Gah�nier Jagú trabalh.a1�res, representando cêrca
'. 'de 75 smdlcatos, desta capital e de

Convidamos os srs. Funciona- Cormellt e Adolfo Werner. varios Estados. Essa comissão vai'
.

P'b]' C" d t C 't I fazer um caloroso apeln ao sr. Ge-r.os u ICO� IVIS es a apI.a, CHEGAM UNS talio Vargas para que invlsta,nova-
nossos assooladoíl, para oompare� I m�nte, no posto de ministra do
cerem amanhã á grande parada Em ônibus da A u to Viação Trabalho o sr. S.11ga:,b 1<'H'tlO, caso

cívica em honra á nossa gloriosa Catarinense chegaram ôntElIU, dt); se venha a efetiva'l'_ a saida dQ sr_

bandeira nacional, contribuindo norte do Estada, os seglJintesl }\gdrtlellOn Magalhaes.

assim para o maior brilhantismo passagriros.: Alfredo Heitz, Fritz i
. - .. - ,- - "-, ..

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

do referido ato. Guntber, Antun Schweizer, Ira-I c�nte aposentado.
Florianopolis, 18 de novembro c��a Souto, Valaria Souto, Val- FALECIMENTOS

de 1937. dlr Souto e Fernando Machado.
Em sua residencia á rua Bo-

OTAVIO OLIVEIRA-Presidente Com procedencia da cidade de caiuva, faleceu ôntem á noite o

do Conselho Diretor Laguna, acha-se nesta capital o sr. Oscar Schuler.
ADOLFO B. DA SILVEIHA-j sr. comandante João Rodrigues I

O seu enterro será realizado
Presidente da Diretoria. Moreira, oficial da Marinha Mer- oie. no cemiterio municipal.

I

14
�":Ii, "
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,

.1, t
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a Imprensa

CONVOCA�ÃO
Por determinação da 16a. Inspetoria Regional do Ministerio do

Trabalho, ficam todos os associados convocados para um reunião, na sé
de, no dia 19 do corrente, ás 7,30 horas da manhã, afim de que est·
Sindicato, na totalidade dos seus associados, tome parte na grande pae
rada civica, em comemoração ao DIA DA BANDEIRA, a realizar-s;:! na
quela data,

O associado que deixar de atender a esta convocaç
-

o, será o seu
nome enviado á 16a, Inspetoria Regíonal do Minjsterio do Trabalho, on
de êle apresentará os motivos que justifiquem plenamente o seu não
comparecimento.

FlorianopOli!', 17 de Novembro de 1937.
Pela Comissão Executiva,

ANTONIO MARIO BONETTI
Presidente.

SuspenslIs
as transfe
rencias das
apolices

POI ordem do sr. diretor do
Tesouro do Estado foram sus

pensas as transfercncias de apo
lices nominetivas da divida pú
blica do Estado, para que pos

sam ser calculados os luros.

novos

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

Nomeado
..Ju�;-:;?: d-;J 1

Vara
De acôr do com a lista

nizada, foi o dr. Joaquim

CINE ROYAL, ás

horas-Alegria solta.

NomeadJJs
Pelo sr. governador do E,tél

do nomeados o d,. Manoel Ar
tur Murtinho Pinheiro, para exer

.ccr o cargo de promotor pubh
co da comalca de São Joaquim �

o sr. Arnon Teixeira de Melo,
para escrivão do crime da comar

(a de Itajai.

CINE REX, ás 5, 7 e 8.30
horas-O ultimo dos moica
nos.

1\
Fará parte
IkO plano
rodoviário
Pt..lo decreto nO. 28, de on

tem datadu, ficou eSlabelecido

que a estrada de seguoda das
se que liga Volta Grande ã

Conco'dla fique fazendo parte do

p!ano rodovlDJ! o do Estado.

..

Ine se
� ..

A Associação Catarinense de Imprensa
cita á população da Capital a, amanhã, ás 9 horas,
comparecer, si possivel ostentando distintivos com
as côres nacionais, á praça Getulio Vargas, afim de,
frente á Bandeira Brasileira, reafirmar, eloquentemen
te, sua fé nos destinos fulgurosos da nacionalidade.

CONTRA
a paralisia
infantil

o SR. BENEDITO
VALADARES PAS
§J)U., A C.-.VALO->

REVISTA A"S TRO
PAS

FAZEM ANOS HOJE:

-- -, - ----------

RIO, 17 (Argus)-Entre os no

mes dos governadores que terão
seus mandatos confirmados, des
taca-se o do capitão João Puna
ro Blez, do Espirito Santo.

o sr. Hamilton Cuneo;
a exma. professora Isaura de

Oliveira Lobo Klaes;
a senhorinha Maria Antonieta

de Diniz, filha do cirurgião den
tista S1'. Leopoldo Diniz:

o sr. Arlindo Pinto da Luz;
a menina Maria da Graoa, fi

lha do sr. Heitor B. da Silva.

RIO, 17 - Informam de Belo Ho
rizonte que constíteíc uma nota
inedíta a grande parada miiitar rea

lizada ante-ontem naquela capital
o gesto do sr, Benedito Valad)
res pa),)ill1do em revista, a cavalo,
(LI li''-,if)� 'j (1 JC ;":, r.a(lll�ll) '1'lIll totaí
de dois mil e cem homens. O po
vo mmeíro aplaudiu com entus'as
mo o governador,

Con'vite á classe

._--�

Para D nosso mundo elegante
daultimas creaçães

artigos para

modalàs

moderno9 presente

V'ENDE
e RUA;TRA.J�·DO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




