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á enquete do "Diario da Noite", sobre a no

o sr. Nerêu Ramos declarou:
"A �onstltuleao de dez do corrente I mando para� dentro do mOlnento historl- seus destInos. ,.-;?��:;:;:: :t:<"li:L:;INH:30;,1%;J;X4�1ê instrumento ..ue o Brasil vinlm reela- eo ..oe o mundo está vivendo, realizar

I �ea-:::-:�.:�:=!s���_aj�A G A Z E· T A. da da Naeão, que quer
- ---�,-

caminhar para a frente e subir paI-a o lato"

Sem ..nais..ner Ilgaeões politieasA ueràaàe

NERÊU RAMOS
Respondendo

Constituição,va

A voz DO POVO
-----------------------------------------

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI
J A I R., �ALLADO

As despedidas do sr, Li-' Faculdade
Cavalcanti de Direitoma

I NUMERO 101510 caso do
i A nova �oustituieão Chefe de Policia

seleá tI-aduzida •

ao . Secretario
Estado

radiograma enviado
do Distrito Federal

da Segurança Pública do

pelo
Florianopolis, Segunda-feh'a, 22 de Novembro de 1937

PORTO ALEGRE, 19 O sr.
Adalberto Ludívíg dirigiu-se ao in-

COLAÇA-O DE GRA'U terventor pedindo autorização pera
RECIFE, 21 - Os jornais do publicar no jornal VATERLAND,

sr. Lima Cavalcanti publicaram DOS PRIMEIROS BA- que se edita em língua alemã, a

CHARELANDOS nova Constituição Federal.. O ge- D A
�

I t r t B '1' b h
. .

ontem as seguintes palavras de neral Daltro Filho despachou auto-
a çao negra IR a rasi eira rece ernos oje o seguinte:

despedida,assinadas pelo ex-gover- rizando a publicação sem nenhum
« O dr. Othon d'Eça esteve na Secretaria de Segurança ou-

nador: Revestir-se-á de grande impo- onus para o Estado. de lhe foi mostrado um telegrama de 18 do corrente, do sr. Cap,
«Afastando-me neste momento nencia a cerimonia da colação de Felinto Muller, em resposta á uma consulta feita pelo sr. Secreta-

de Pernambuco em face das cir- gráu dos novos bachareis da nossa
no de Segurança Pública do Estado.

cunstancias de todos conhecida", Faculdade de Direito, que terá O sr. Secretario de Segurança não fez, nessa oc= ,j Io, nenhu-
venho apresentar aos meus ami- logar no proximo dra 25, no sa- Restauraeão m? .

referencia á quaesquer prohíbições actuaes ou rem ,.as de ";cJ-

eos pessoais e politicos as minhas Ião nobre daquele estabelecimen- da monarquia m�cJO.s ou DESFILES Integralistas: nenhuma notificação tampouco,
despedidas. Aproveito o. ensej_o to de ensino superior. I

fOI feita ao dr. Othon d'Eça nêsse sentido.»
para agradec�r, da maneira mais

I
Para paraninfo da turma dos SALAMANCA, 20 (Especial) ae-

-O -

.p��funda e slllc�ra, aos que au- novos bacharelandos, foi convi- gressou a Espanha a princeza Ma- Em face do exposto.' temos a declarar o seguinte:
xiliararn e apoiaram o meu go- dado o sr. dr. Nerêu Ramos, ilus-] ria de. Bourbon, esposa do Principe

.

«A qAZETA», pubhcou. um radiograma cuja copia foi for-
vemo, nestes 7 anos em que exer- tre governador do Estado, deven- Herd,eno. _ . "

necida a O ESTADO pelo propno punho do Delegado da Capital,
ci com o único pensamento de do usar da palavra o dr. Carlos EId a prrruerra dPess?a da Iarnílía sr. tenente Leonidas Herherts, e por nós copiado deste III timo doe'.I-. , ". D d rea eposta, que epors da procla- t

.

d'
�

d id 1servir a mmna terra. e to os Sada. mação da Republica entra em ter-
men o, por III icaçao a mesma autori ac e, o qual decerto o nã. I

os que colaborarem comigo e me A' noite, nos vastos salões do r itorío espanhõl, o que é de uma
I fez, sem estar, para tanto, devidamente autorizado pelo sr. Secre

acompanharam em todos os mo- Clube 12 de Agosto realizar-se-á 0;>1 lta significação em face d�s boa- tario da Segurança, a quem o referido radiograma foi dirigido pelo
mentos dentro das tradições da um grande baile o' qual prome-

Os correntes da restauração da, Chefe de Policia do Rio de Janeiro, sr. Capitão Felinto Mueler
I Jd d h I I

' monarquia. I C r

d'
.

ea a e. pernam ucana, evo em- i te revestir-se de extraordinario A prínceza Maria de Bourbon ..

omo o as�unto � e alta gra.vI�ad� para quem tem a res-
brança mapagavel e a certeza de : brilhantismo. achava-se em Lisboa, tendo entra- ponsabilidade da orientação de um diario mdependente, impõe-se

que tudo fizeram para o exito da tarefa do governo que me foi con-] do por Badajóz, onde foi rec.ebida seja o caso esclarecido pelo sr, Secretario da Segurança Pública,
fiada. Dirijo-me, tambem, sobretudo, ao generoso e heroico povo

- pelo representante do generahsimo chefe supremo do Departamento que nos forneceu a copia em ques-
pernambucano, enviando-lhe as minhas saudações á minha despedi- Franco.

tão,
da e os meus melhores agradecimentos. Do P(IVO de Pernambuco O casamento do ----------------

recebi manifestações que recompesam sempre os mais seguros esti- Decretos anuladosmulos para a minha vida publica. Em qualquer lugar onde me en-

e bai dcontre, estarei sempre sem rancores, sem amarguras, a serviço do m a Ixa or
nosso Estado e dos seus interesses. Não reivindico para mim se- _

não o direito de servir a Pernambuco. sem medir sacrificios e nem' amencano

DR- LIMA CAVALC.!n�TI

e r s u s p
•
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RIO, 21-No palacio episcopal
de São Joaquim, realizou-se o ca

samento do embaixador norte
americano Jeferson Cafery, com a

senhorita Gertrudes Mac Carthy,
O cardeal d. Sebastião Leme

foi o celebrante da cerimonia.ser
vindo como paraninfos o ministro
do Exterior e o nuncio apostoli
co, monsenhor Aloisi Masela.

Apresentaram-se ao
ministro da Guerra

RIO, 21 (Arglls)-O interventor federal na Baía decretou a

anulação de todos os decretos do ex-governador Jurací Magalhães,
ante-datados e outros posteriores ao dia 10, considerando nulos de
pleno direito quaisquer atividades dos funoionarios beneficiados pelos
referidos decretos.

pensar em recompensas.»

v g

RIO, 21-Apresentou-se ao mi
nistro da Guerra, por ter deixado
o cargo de diretor do material
belico, o general João Candido
Pereira de Castro Filho. Tambem
se apresentou ao dententor da
pasta da Guerra o coronel Artur
Silo Portela, que assumiu interi
namente a chefia daquele orgão.

KONDER
- EXONERADOS

RIO, 21 (Argus) comuntcam da São Paulo que foi concedida
exoneração aos srs. Cesario Coimbra. José Osorio, Oliveira Azevedo e
Francisco Assis Arantes, respettvamente, presidente e diretores do Insfi
t_o do Café. O sr. Pedro Siqueira Campos, gerente, foi dssígnado presi
dente interino.Emquanto O sr. Vitor Kondel· faz questão

de passar por estranjeiro, o cidadão
Pingô faz uma sintese conciHando o tem-

poral e o e�piritual Diréto e exclussivo das
•

maiores fabricas do Pais
Franqueada
a exportação

João

•

generais
Ferreira Comunistas

Fontoura tado do

RIO, 21 (Argus) Na pasta da
Agricultura, o presidente Augustín
Justo, da Argentina, assinou hoje
decreto franqueando a exportaçã o
da farinha de trigo.

Os nossos colegas de imprensa-colegas é um modo de fa
lar-impossibilitados de fazer intrigas e patifarias contra o Gover
no e não podendo tomar a defesa dos interesses nacionais, porque
estão t.olhidos pelas subvenções que recebem das empresas estran

jeiras, resolveram colher entrevistas sôbre o Estado Novo com al
guns paredros ansiosos por projeção neste periodo auspicioso.

Um dos entrevistados. o sr, Vitor Konder ministro da Via
ção do sr. Washington Luís, aproveitou a ocasião para dizer que é

'.
um s prussiano ». Nenhum brasileiro pôde gabar o máo gosto do sr.

�onder, embora muitos estejam dispostos a lhe revelar certos defei
tos. Assim, nós sabiamos que o sr. Vitor Konder era um <páo da
gua» respeitável, no genero do ex-rei Eduardo VIII, mss francamen
te, não supunhamos que fosse tão «prussiano» como diz, isto é, se

gundo as suas proprias palavras, «impertinente nas minhas exigen
cias de disciplina, exatidão e pontualidade». As suas declarações são
mesmo impertinentes.

Seguindo a orientação popular e anti-prussiana deste jor
nal, em que nos esforçamos em agir pertinentemente, preferimos
consuítat o cidadão Pingô, que, sempre original, saiu-se com esta,
que, merece um registro muito mais destacado do que a xenofilia
do sr. Konder.
-

-Diga pelo seu jornal que as decisões do sr. Getulio Var

gas, abençoadas por d. Sebastião Leme, representam a vontade de
Nosso Senhor Jesus Cristo, e que eu continúo em suspenso».

Não podemos ocultar a nossa preferencia peja fórmula sim

ples e lapidar do sr. Pingô, que concilia o temporal e o espiritual,
numa sintese admirável.

(Do <Hadical », do Rio, de 16-11-37)

Os belissimos mobiliarios da

"A MODELA R"

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

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA?
VA' A «O PARAISO» E ES

COLHA. ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.Atiugidos pela

eompulsoria Reformados os
----

Pantaleão Teles
Guedes

RIO, 19-Na Côrte de Apela
ção Fluminense foram atingidos
pela compulsoria, aos 68 anos de
idade, os desembargadores Alvaro
Grain, Nunes Perestrelos e Hen
rique Jorge.

e

no Es
Rio

RIO, 21 A sessão de Ordem
Politica e Social do Estado do Rio
localizou um núcleo comunista,que
vinha exercendo atividades subversi
vas na cidade de Angra dos Reis.

Foram encontrados boletins de
propaganda do credo de Moscou.
tendo as autoridades fíumrnenses
efetuado a prisão de 8 índívíduos, .>
dos quais com ficha na policia des
ta capital.

Policia MilitaI-doRio RIO, 21 - O gabinete do ministro da Guer-
Grallde do N�n·lte ra forne-ceu á imprensa a seguinte nota:
NATAL, 19-Assumiu o co- -"O presidente da Republica, de acêrdo

mando da Policia Militar, apre- t 177 de·
. -

Fsentando se em seguida ao gover-
com o ar • a. onst.lt��ao ede�l, resolveu

nador Rafael Fernandes, () cupi- reformar os generais de dlvlsãc Pantaleao Teles Fer
tão do Exército André de Souza. I reira e João Guedes da Fontoura."

/.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Devido ao grande interesse que este scrteio
tem despertado entre a população de Florianopo
lis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de deze�bro a ex

tração dos v31i0S0S premias, dando assim o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAVER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
.!nter.ior I BAYER par um coupon numerado, em qualqner
mtenno farmácia de Florianopolis.

I�iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii.-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii�

==A 6AZETA Florianopolis, 22 de Novembro de1M7==:

Das c u r S D proferido na

quartel da 5·. B" C., na "Dia
da Bandeira"pelo brilhan
te e talentoso militar �ar·

genla dr. Cartez de
Lucenal

bélico
na Baía

Elisa Moritz
MISSA

TreskaMaterial
apreendido

D ..

Francisco Treska, filhos e genros, convidam 't'

___ IUW!iI.__ aos parentes e pessôas de suas relações, para aseis-
tirem á missa de I' aniversario do falecimento de
sua espôsa, mãi e sogra, D. ELISA MORITZ
TRESKA, que mandarão celebrar ás 7 horas da

manhã, no altar de N. S. das Dôres, na Igreja de
S. Francisco de Assis.

Bandeira
meu

do
Brasil!

RIO, 21-0 ministro da Guerra recebeu do coron;1
Antonio Fernandes Dantas, interventor federal no Estado da Bala
e comandante da 6�. Região Militar, o seguinte radiograma:

nA Secretaria da Segurança prendeu, esta semana, como

fichados ou suspeitos de comunistas, na maioria constantes dll re

lação do chefe de Policia do governo do capitão Jurací Ma�a-
lhães, 20 pessôas.

1
•

Apreendeu 2.500 livros oe propaganda comunista .e re

colheu aã deposito do Serviço de Material Bélico da Região o

seguinte armamento extra, da dotação, da policia,: ..

Pertencente ao Estado da Bala, 62 fuzis ordmanos, 307

mosquetões, 15 fuzis metradoras, 6 ríletralhadore�,. 142 . r�f1es, caro

tuchos diversos, 350.000, empregados pela Policia Militar.
No Palacio da Aclamação-6 F. A., uma metralhadora

pesada, 12 metralhadoras e 230.000 cartuchos.
.

Na SécretaIÍa da Segurança-4 F. A., 4 fuzis-metralha-

doras, 30 metralhadoras e 300 mil cartuchos.
.

Apreendidos na Policia de Choque Especlal-42 .metra
Ihadoras 30 pistolas «Royal», 26.000 cartuchos de pistolas,
1.400 �artuchos de guerra, 200.000 cartuchos "Remington",
80.000 cartuchos diversos 14 fuzis-metralhadoras.

Material pertencente á 6a. Região Mi�itar e que estava

no Palacio da Aclamação, cedido, particularmente, ao governo do
Estado-2 metralhadoras pesadas, 175 granadas F. A., 28 gra
nadas defensivas, 185 detonadores e 70.000 cartuchos de metia

Ihadoras.
As diligencias para captura desse portadores, no

do Estado, proseguem. (a.) Coronel Dantas, governador
e comandante da 6a. Regiao Militar.>

o $orieio TonicD Bayer

para 22 de

.)

·-"SOLDADOS onde
está a Bandeira aí es
tá a Patria" ..- (Napo
leão)-

BANDEIRA! Que és tú afiüal?
Pano e tintas ...

-Pano que se rasga e tintas que se apagam.
E's como a flôr-petelas que o vento arrebata.
Eis como o diamante-seixo humilde que rola.
E' s como a nuvem, flóco inconstante de fumo, que passa.

-Bandeira! E' s pano e tintas, flôr e dia-

_nSOLDADOS onde está a Bandeira
aí está a Patriaft-

Transferido
Dezembro

,I

mante,nuvem e vaga.

Pano, que se transforma em palio sacrosanto e que só foi
feito para rasgar-se nas pontas das baionetas, gote
jando o sangue de heróis.

-Qu inta-fei ra
Tintas, que só se apagam quando o solo da Patria se con

verte em cemiterio do povo que te venera.

25 de Novembro

Fiá"
BANDEIRAI Tudo o que na Patria vive, palpita e sente, tu resu

mes, tu representas, e tu engrandeces!
-

-Se falam os nossos genios, és tu quem fala;
se pintam os nossos pintores, são pedaços teus que
êles imortalisam em suas telas; se cantam os nossos

poetas, és tu quem canta nas suas estrofes; se traba- ;
lham os nossos estadistas, é a tua grandeza a inspi
radora dos seus esforços; se rufiam os tambores, se

sôam os clarins se estrondeiam os canhões, se luzem I
as baionetas, es tu quem comandas e, se na hora

Itremenda da refrega, no horror da carnificina, no

solo ensopado de sangue, a vida se barateia e o

cidadão se faz soldado e o soldado se faz herói e

cobre-se de louros ou morre contente pela Petria,
é que lá estás, ao seu lado, Bandeira, dando-lhe a

extrema unção de um beijo de gloria e de

amôrrporque n.esse momento, Bandeira, junto �t'1uel� br�v�,
és a mãi ausente, és a esposa ausente, es a uma, es

a nsmorada, és-porque não dizer- todos os entes

queridos que o choram, porque o perderam, �que o

abençoam, porque morreu por ti!

-Os analgesioos cornpo- ....Apyrellna.. eln ausg!l' A formula de "Apyretina" ··Atesto que preecreuo com

I
-- Die Zusammensetzung

nentes de "Apyretlna", es-

té50 l1osa005 optimamente, de zelchnetea Preparat beson- � ae molde a eorresponõer cpftrncaresultcõoa , os co.; uon "Apyrdina" ist bereits
maneira que a energia espl2:·

Itlflc:a doa Qrglios não rl cttn- aer. bei migl'õne (f<opf. perfeitamente aos casos in- cheta õe "Apyretina" neste ein BeUJeis der schnellen
giCla por efeitos r ecunõcrtcs, 1
meamn qucnõc 05 aoia ca- sc:hmerzen). alraaos. í hospital, unõ hvllanmen Wirkung in
lIh.t. lIalgm lnqerlãoe slrnul-
taneamente. Em outras pc
louras, não deprime oro-

ração, não õlrnínue o pervs- Dr. l: 1Z0rg Ríc:hter. rlfnl-taltlsmo �gastro - intestinal
nem hyperaciaifica o esta-

co geral e operações. Dlplo. Dr. Alfred Hoes!5, rlinlca
rna1°·
Assinaao: Dr. Osvaldo Es

pInd.�Ja
Dr. o5valao Espindola,rli- Brasil.nico geral e pediatria. ron'

sultorlo e residencla: Rua Hospital 5é5o José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,1S ae Hovembro H. 84 A-·
B.lumena Santa Catarina .. Santa ratarina.

·-Atesto que tcnr.o ernpre- I �-Atesto que prescreve em
toõoa os casos indicados, o

gado em minha clinico 05 proàuto "f'lp"retino" :ào for
mnceutlco Carlos Henrique.
medeiros.

ccchefs àe "Apyretlna", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe de Araujo.

I'Hnlcn geral e peàiatrio. cen- \
sultorio e resiôencia: Ruo ,.')
15 àe NOllembro H· 8Z-Biu-

Dr. Nilo Saldanha!Franco. menau-'Santa Catarina.

Oen angegebenen Fdllen,
J

Dr. Auton Hafnerr Dr. �aulo de Carvalho

.

.

Dr. Paulo de Carualho.
Dr. Anton Hafner, c:llOica

'J'linic:a geral e operações.maao na Alemanha e no geral e operações. médico geral e operações, médico "
mrldico diretor ào Hospital

méôico rhefe ao alretor do Hospital Santa airetar ao Hospitul Santa
e matrzrnioade mar!a Au·

que concentra todos os aromas da natureza formosa
que em tuas côres se retrata.

Diamante, cuja humildade de seixo se transforma em joia
custosissima e é apropria cristalisação da terra toda
que tu cobres e simbolisas.

optimos :resultado3.

Dr. �ilo Saldanha Pron. ··A "Apyretina", pela as·
sodação feliz àos seus in.
greàientes, será um auxiliar

['O. médir.:.J diretor do Hos- preríoso nos cosas inàicados
DR.VICTOR MENDES

5anta Cata.- .major àr. Victor menàlZ:'.DIretor do 5ervlço de Seu&
10e àa .Porça Pública ao Es&
taào.

Nuvens, que representas o céo formoso do qual tirastes o

simbolo da fé!

Catarina.

pital ae Tlmbó,Santa Catarina, Bluf"l1enau, Santa xillaaora, Hava-Breslau-Ha-

I rina.

'A
COR

PV
DE

R
CABECA?

E T í N A"

mania, Santa Catarina.
---------------------------------------------------

Vaga, que, representas omar, sobre cujo dorso Hutuas,rea
lizando o milagre de levar por sobre as ondas a

terra que te idolatra.

BANDEIRA! E's a terra o céo, és a ave e a f1ôr, és a brisa e o

arroio, és a floresta e omar, és a igreja e a oficina,
és o berço e és o tumulo, és saudade e a esperan
ça, porque és a Patria, és o meu BRASIL!

-E' s tambem um hino.
U ,0 cantico sublime, em cujas estrofes arrebatadas
Sic misturam todas as grandes vozes das plagas bra- BANDEIRAI
sileiras,

Canta nele o sabiá dolente e a jurití saudosa;
cantam as aguas da Paulo Afonso e as pororocas
amazonicas, canta a viola triste do caboclo nordes- BANDEIRAI
tino e canta o genio de Carlos Gomes; cantam as

mãis amorosas, embalando os filhinhos; canta a voz

dos namorados, nos anceios do seu amôr e canta a

voz do cégo, coitado. pedindo um pedaço de pão;
canta o leque da carnaúba, sussurrando, e aramaria
dos ciprestes, nas tristezas dos campos santos;canta o

malho nas oficinas e os arados pelos campos, canta
a voz dos martires e canta a voz dos heróis! BANDEIRAI

Só tu possues o condão magnifico de ser de todas
as idades.

E's do passado, és do presente e és do futuro!

Tu arrastas para o inferno das batalhas as legiões
dos jovens, dos esposos, dos pais, dos irmãos, e êles
lá se ficam sepultados, perdidos para sempre; entre

tanto, Bandeira, quando voltas vitoriosa, as mãis, as

viuvas, as irmãs e as noivas, se tem lagrimas nos

olhos que te fitam, tem brados nos labios que te

beijam, orgulhosos da tua gloria.

Que és o passado na voz das tradições; Bandeira,
que és o presente neste levante magnifico da Patria,
para a tua sagração definitiva, na luta da civilise
ção, da justiça e do direito, contra os barbares mo

demos,

BANDEIRAI E' s o grande milagre da sintese estupenda e com

pleta porque és um todo uma petala.
E'5 a agua das nossas fontes, e a seiva das

nossas plantas, és orvalho das nuvens do nosso céo
e o humus de nossas terras, és o nosso calôr e a

nossa luz, és as sombras das nossas noites e o albor
das nossas madrugadas.

Hoess.
Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

ratarina.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�If;.:
.}.1
�

�
Blurner"'lau - ..JoinvHie São F'rancisoo Lag.una - _a�f'8l\ �M"Gstruario permanente ern Cruzeiro do Sul �

Seoção de Seoção ate Secçiio d. �
FAZENDAS: R�a�9as Q�cl()"na�s e extrange'ras t>ara terno. fERRAGENS: MACHINAS: 1�oaqs e AIgO(iOes Machinas de beneJiciar madeira �

L9Ju e Impermeaveís .Mªt�ria! em geyal para cog,strw_ççOes: Machinas para 'officj.n<�s meehanícas �
t.pe*�. e trilhos Clrnento-f�J:rQ em barras. ferragens para portas Machinas para Jaoeit;;; F�QllPas feitas e jaQ.�Uas, tinta Machinartos em geral para a lavoura: � ados,

_

�Sê".s �AAQS galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc, - "

Lnha para ��J�r e ,elllr F'pp-ões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, 1\'loro!r.s �

ILI
em novei os e meã,dãa Louça esmaltada - apparelhos de jantar -faíhe- electricos

l' •netee e

P,
eriumaritJs res Material em geral para. transmíssz.rs- r.o, � ..1

hoados e Cô1chas Louça sanltaria - banheiras mancaes, correias de couro e IOfta
as e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes

*iltbas e �Jrda-n'WQS Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveís e. Caminhões FOf<D F -ças, c, .ces-

a.tos, chineJJos, melas Productos chímícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco

AI "'�rt�:��todsOS_��M'.A "r�'.,
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras 'de ar G;:\ODYER t":

� �llCUU -SÁRpw .• 1'... 11

__------

8ebidas nacionaes e extrangeiras M�terja!_eiectrico em geral �

I
Empr@aa Naci�nal Gfê I�ave�a�âo "Hoepcke"--vapQ,res "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �Fabrfea de POi'Wtls ttArte Mârfe'Tl _. FaBrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro

.

Arataoa" tJ .

.

�-

;tII>'" • �� "" - ...-- • .

.-. '��."AVA.VAlVÀ"·· ':'�����l:�����VAVÃVA���l
.a••••••••• --� ••�••••G·r�-.I�������������������������������IA��m��! economl�

�i :r,;;:! et

T
Percorre 11 qnilometros

t�;J r T. O L. E! EH �llo!eza ruenlllg· rallSp-ar.. com 1 litro apenas de ga
f; � ,�� zolina .

•/S:� �. s. d P
m Inteiramente reformado,

+:'1" Companhia Nacional de Seguros de ACidente do �'I -le
.

e arg,as e assagelros .

'I
trazendo:

t��� Trabalho � I pistões. anels, pinos, caixa
L·í!. C B

.

) �,.}. t

I de tróco, acumulador, tolda,�,;� (Uma ompanhia Brasileira para o _ra�11 �j I �

�,,�, Aut ..,,� rtzad >:lI a fu nc lonar pelo de- ��;.;!l1 � I � ii CI

T b
,..,..

I
sanefas, l'ogo de capas, pin-

"'�il
VI> �! �

crc.�to r'l'��952 I .- ��"

i Ir IOt��anOpOliS • .. u ara0 tura, etc., completamente
I 1 tlI- 00 Inóvos.CAPITAL SUBSCR PTO .200:00�00 I .; 4 psneos e 1 s .corro rn-

CAPITALr�f;����"i,--�;;: 600:000$000

I
i Proprietario Silvestre Bruening vissimos.

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente I !u"1for-r-W-i8çÕ'3S corn D.AVi O SI LVA á Praça
Tudo por 3:500$000 á

José de Sampaio Moreira � i 15 de Novernbro .. rs: :;;::enc,'s �ELL
vista.

Hi v, I"<..... !::;. � A' tratar eO;!1 Raulino ornDr. Virgílio de Mele Frrnco '

Dr. Henrique Dodswortn
'

:lõe---"-- .e Dr ; , ,h...... Ferro. Florianopolis.

Elzernann F�i�:Sent$ gera; ri;:-;: � u �,#�;1\ DE N D A
A' azeta I n-ai"ca:------·

�:.;� Super intendente gerai �
� "'" .. �'" -

:"
ii � R.

ié� Dr. Jacy j\'·agalhães �� �\'���\\ISt.\l A. f�UA ESPOSA I Dr. Arminio II
€/�! Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- C1i APÓS A SUA MORTE Tavares

I
6;;t tenda imeuA!iata aos acidentados �
• gentes gerais •
O Machado & Cia. G
�� Rua [oão Pinto.õ - Telefone 1358 a
�;t FLORIANOPOLlS •
• •
• ·'l.$oa�ft�o. e.�••��.*.
".PclJI ilIW&

\:-M A C ti ADO" Cia. II
. I

Agencbls e Ilepresentaeões \
i

'I Te�eg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5 :
. Caixa Postal, 37 Telefone, 1658 I

jFLORIANOPOLIS 1

�� �"",--=-j�� I
�"11 �}i�ri A Favorita S'I �

I Em loteria a sua favorita �l'f�
I

�
I �
I -- �

� BILHETES I
� Fed'i'r<ll e Santf. Cata'ÍI.a I,:.: �����������������._-..."""

I � AVE LI N€Il'i ".JOSE' VIEIRA
'\!()�� .r, 1.\'"o;;;J ,'.,,; Ei\VEL' P' S FEC!L\DOS �� ��-'n-§i����3;� Licenciado

�.w

. v',. l,_ ,,}.,1 '-h

�,. '1'� _ 'ed'---"-' _ '_ ' �\ ESTREITO (João Pesco.) -- R. 7 DE SETEMBRO. 177

®����"'i--�------- ._.......,....." 1 r j ['''1m .......,___iiiíiiiiiiIi__

-----�--�.� �,..�� .,

Hua Felipe Sfh�nitd n" 7 e 17 a

N::;; Estr�ltc�. Ponta do Leal

A '/SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma IÓ apelice, a saber:

1.0 _ um peculio pagavel ao beneficiario

logo após o fa!lec1mento do segurado;
2.° - uma renda mensal pagavel durant�

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.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço ,

Consultas das 10 65 12-
das 16 ás 18

Fundada em 1920, o pregresso da A "SÃO PAULO se eviden

cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-
RECEITA GERALACTIVO RESER'IAS

1932-17 .036 contos 13.064 conlos 6.726 conles

7.941 conlos

9.485 contos

e:.::'��

Consultoriu: Rt7âTõãõ�-'
II Pinto, 7·-- Te!. 1456

L:. Rl1a Bocayuva, 114

\Tel. 1317

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

1�35-22.314 conlos 18.427 coulos 10.741 conlol

1936-25.973 conlos 22.373 colllol 12.375 contei i

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crlan·
lial e adultus

LABOR_ATOR lO DE
A;\lAUSES CLINICAS

L\tende na Matemidad':::
até ás 8 112 da manhã
e á �a;�e _. CíJnSllüofÍo:
ANITA GARIBALDI, 49

1933-18.205 conlol 14.164 conlos

1934-19.943 conlos 15.922 conlo.

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

S6de: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

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

Agencia: SANTOS

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moles tias de crianças
Dlrator lia Matarn1;:hule
Medico do HG8�ltal

(Curso de rspecíaiizaçlo em

moJestías de senhora�) I
I
I
I
\

I
Dr. Aderbal

da Silva
J\dvogado

:-{ua Cons. Mafra. I O (�,.".
Fones 1631 e 1290

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Con::;ultorio: Rua Joao
Pinto n' 13

FONE-1595

RôiJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE�1524

Dr. r"/ug LH:3' I
Boab'áid

CLINICA GERAL
Vias Urinaria.s

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consuit.-R. joão Pint<:. 1.3
'1 eldone. 1595

i-?es. Hotel Gloria-fone 1333
Consultas das i 3 á� 16 hr5.

,

!
�·i

�

re I ra tem seu escrip-

tÓl io de advogacia á rua

Preto·

I Dr. "edro dft Moura rerrt'l

scbrajo

i45q t
�l
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1��EY-=-o P Õ L E II
� COMPANHiA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS �
� RIO DE JANEIRO H

,: a,'" �I'! Capital 5.5·,'-ro:ocC...:,.o$c)r:){:>
�, Onera nos segutntes ramos:

:' Vida �
Fogo
Transportes

Acidentes pessoa S

Automoveis
D�RETOR!A:

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

\ Dr. Plinio Barreto

'I Pe,,;a or ospectos e informações aLS
�, L\GENTES GEHAIS

,

I'" Machado & Cia'
Rua João Pinto. 5 "' Telefone 1658

'I FLuRIANOPOLlS
�

illiffiij"ií riM AM ' ; . Q,.d
ta'c;:.����.�:

-_._�\ ..., . ", "$". '< ,e,.2 _!J, c'

_Adolar
• ,J 4t ,; 4l!,!"

-
--

--���-�

Endereço Telegr.: DOL !\l� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

�AQENCIA DA

Sociedade de Navegação Paranã=-Santa Catarina

'--------P-.-d-e--ArauJ·o I .

Limitada.,-Rio
I Dr" Alfredo Companhia Salinas Perytias-f{io
! _ Pring 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 espécies de madeira, serradas, beneficiadas e em

tóros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
I

porto do Norte ou do. Sul do País, bem como para o E_xtcrio
Recebe cargas de írnportação]do País ou', do Ex'

terior, para' Cilesembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

MEDI (.'"";0
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele

PreçOf:"? ....l..odi�os

EllJprcL:;u:o Cl"j;,\ . !'." \.' ",

U rnolcsuas i,r(;v{' ;·'!li,� ,1 ....

• Inrpurez.is du :):-" n:.;:!,�:

'!In LC. 4

Planta,execução, fls
caltzação e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pe
le e nervosas pela .Jlutahemotherapia

Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

nsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
.l; ........... ....._�

ES�'i!':rhS
ULCER"S

MANCH).3 DA rfLLE

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva

Pastas escolares
e comerciais:
ci ritos pare homens,
pel�Js n'1'�n(jJ�'�fjS pr�ços

'" -,
�""l- ,;.� 8!!�,ao50 na '���::"'i ���

,

Car.. ta] sebscrtto
Cap tal r"eal lzado

1.000:000$000
500:000,$000

e

Ex-chde da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessOf
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ElJp8ClaU8�a em cIrurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

I co:;���:��::�Tr.

�
Obras contra��d:;'3;O I' semestre

m d:: I�' à:ed"i,dt::,.'2 ';1"� � TELEF. 1,285

��,
donte em concreto armado sôbrs o Rio Passa Três (Estr. Curltíoa-S, Mateus) � RESIDENCIA- Rua Este-I
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � I ves Junior N. 26

;

Prefeitura e Forum de Mafra �
!pOrup Escolar de Mafra

TELEF. 1.131

Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de lratí
Materrudade de Rio Negro

:fi Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � dencia á rua Este�es Junior

,?J Diversas construções de residencias � � n. 179.

;,����� .

. '�I Tratar no Banco Agricola, á

�..t.: !Z��-::.:; - ����������. Rua Trnjano 16.

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construído, proxi

mo ás águas térrnais

Optimas acomodações e serviço atencioso, Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

PreçlÍ.,":)s (""Iodicos
Proprietario: Her'bert Falk

(Mau sprícht deutsch)
GUARDA _'" Munic1pio de Tubarão

Santa Cetarirla

Indo Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de

I a. ordem, asse:o e higiene

Linha de oníbus para Purto Alegre quartas'[e
domingos

Cálculo de qualquer
estrutura em con

ereto arr»ado
e ferro

EN6ENDEIROli crvr-s

Rua 15 de Novembro, 416 �

Tel. 1503

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

Curitiba la Paraná

LUGA--SE

",-

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A[';sistei-lcda Médica, Far
fn ace l.J"tí c»= e 1-1 '-�Spitd Ia r '

SUB-AGENCIAS EiVl TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-geral
HSI AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríaf,opolis

�-... 4. - ; � ....$t.,,--�· .. -.ik»V3..mSH, .�- t·;

Quereis eanferte
bDm eJ3ssadio

Otirnos bosques
descanço: quartos
casais e soltei/os

para
para

ülter
E'steves Junior Ir�· 93

Escrupulosamente Familiar
; _"

TAMi�NC,C),S F/�:�NTrô<'SIA
PARA

Prata de banho
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$
»' SANDALlA. Salto baixo» «Dz. 14$000 11
CINTOS FANTASIA desde J 2$ a Dz, II

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BÀRREIROS
A, LHEUREUX IPEDIDOS DO INTERIOR A CA.IXA POSTAL 124

,I

.:.. .Ó.

)
\

II

.<
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A c1AZETA-FlorlanUiJUll:< 22-11.-1937
,

'

��

�SS7.A.���DDa;9.ÂVAVA� �-••��5.G.�������V�Vâ��.AV��=

� CASA TRES IRMAOS�
� P A L. A C I O O A S S E O A S, m� que é o orgulho do p-.lVO de Florianopolis

' �
� �

� Nenhurn concurrente possue stock pare- �� cido e por preços tão razoaveis �
� '�

� 0------. Sedas estampadas, tudo que é
II II I

�� d ..

t d A MODA MORA NA �j
�� o melhor ates- IftO ernlSSlmo, u a 59 encan- •

•; tado é a tra, tais como crepes, renards,
CA3ATRES IRMÃOS,

!"'iI� VENMA VISITA-LA E �� G
peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI �

G'
�
G
•
•
•
•
�

preferencia da

el ite !

0-----_0

Noivo, na mais rósea quadra da vida, quão satisfeito

não se sentiria V. Excia. em fal.er contente a eleita de seu

coração l Entretanto, ela sonha com lindos vestidos confecio·

nados com ai nossas sêdas para o verão ardente de Ploria-

nopolis.

� Casa Três Ir-

cimento modelo, que

mãos é um estabele

honra Florionopolis, a

L_Pital elegante. _j

o MAIOR EMP'ORIO OE ,SECAS
A maior novidades em Sedas no

Ria e São Paula. AcabaDiGS de =
receber di ..étamente das fabrllJi ��

cas .. Por preços nunca Vistos :
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO \ POR �:�

8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, '15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, f',;�
27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �;�
TIDOS PARA BAILES 18$, 28$, 22$, 25$, 30$. 17

COM J METHO DE LARGURA. �''Íi
e

J:DIFICIO PRO'PRIO

SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

0------0

.

Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irmãos

----_.,

V. Excia. já v:U-�
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa Tres
IIrmãos

_j

•
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G A Z E' T A1ReVisão Orçamento
votado

Mercado
�\EXPOSICÃO DO camblal no"COLEGIOCOIlA-

ÇAO DE .JESUS" regímen livre
RIO, 21-0 decreto assinado, lugar �nte� á noit.e a fundaçãoUm verdadeiro acontecimento

no sabado, pelo presidente da da Coligação do R�o Grande, I�-artístico, constituiu a exposição
Republica, restabelecendo ° regí- \ tegrada .pelos Partld?s. Re�ubl�de arte decorativa e domestica,
me livre no nosso mercado cam-I cano, libertador e Dissidencia LI

que as piedosas irmãs da Divina
bial, é medida de real alcance pa- i b�ral, co�rent�s. que ha 1 ano se

Providencia realizaram naquele I I d t f d me mosra a economia nacional. Sabe-se vm Iam I en I.lC�n o nos s
acreditado educandario. Concor- f b t A

que o governo, ha alguns anos, es ,(!rços e o Je lV03.
. .a�sem-reram ao certame senhoras e se-

se viu forçado a impor certas res- bIela. teve lugar no �dlhc�o da
nhoritas da nossa élite, que ali

trições, que puzeram os exporta- Prefeitura, 50? _a presidencia do
fazem o curso de bordados, píntu-

dores de café e de outros produ- \ sr. Augus�o Simões Lopes com o

ras, trabalhos manuais, obras de
tos na obrigação de entregar ao

I compareClmen�o de proceres des-
talha etc. An te tanta coisa perfei-

Banco do Brasil 35% das letras
I
t�ca�os das tres �orren leso O sr. O unico flue falt@uta, que a gente não sabe como

de exportação correspondente á S!illOeS Lope�, u�(1ndo da palavra, RIO, 19 O ex-senador Pachecomãos humanas pódern confecionar,
respectiva mercadoria. Agora, ces-I disse 'J.ue a finalidade daquela as- de Oliveira foi o uníco membro da

fica-se na impossibilidade focalisar,
sa semelhante ohrigação. Não ha.1 semblêia era _estabelecer as bases antiga representação baiana, que

t I t b Ih Ha or � -

I não compareceu ao desembarque does e ou aque e ra a O. ,p
verá mais ara os ex ortadores

' para uma açao comum entre os -

n lhã NP s P I capitão Jurací Ma"a aes. o ae-exemplo, uma obra de talha, re-
h

. -

f' 3 partidos reporto também compareceu o mi-d nen uma restrição com re erencia ..presentan o uma «natureza

mor-I' I d
-

P d -x : I O sr Batista Luzardo expoz os nístro Marques dos Reis.
d l-as etras e exportaçao. o erao,' .ta », que esperta ogo a atençao,.

Ih resultados de urna conferencia
_

mas correndo os olhos muitos ou- negociar como e onde bem es

que teve com o sr. Getulio Var- DR. AUGUSTO SIMÕES LOPES Vao aba�,!oual· a po-tros trabalhos do mesmo genero

I
aprouver.

gas, na presença do sr. Benjamim htlca
igualam em perfeição.

. A d Vargas, para declarar que o presidente da Republica via com mui-I· P<?RTO ALEGRE, 19 Os srs,

Hiquissimas e guarnisséries » pm- OS pe aços ta shnpatia a formação de uma politica entre as três correntes. MM-arhods cs�stda'D?rltan�o cserrtanoI' dOedmi I . . . - . em e a o Ire ono en ratadas a oleo umas, a rmrave me�- DepOIS de escolhida a cornissao diretora, formada pelos ses. I
Partido Líbertador.acornpanhanrto ote bord�das a sêda, outras, $)0 Pagos os cem contos

Batista Luzardo, Mauricio Cardoso e Protazio Vargas, foi encerra-I sr, Raul Pila ,!ei�aram. o partido,verdadeiros deslumbramentos. do ultimo sorteio da da a reunião. recolhendo-se a VIda pnvada.
Os impecaveis bordados a bran- Loteria de Santa

co, lindos e alvos, como a vir tu- Catal.ina
de, encantam.

Depois de me deliciar vendo
tanta coisa béla, puz-me a cismar
como é que aquelas santas crea

turas que vivem ao lado dos en

fermos, ensinando a mocidade,
acariciando pobres orfãsinhas que
estão onde está a Dôr, que mo- 8 597. perte�ce1Jte a pessoas resr-

ram numa humilde cela, onde dentes no RIO.

além de um obre catre, só exis- Com os pagamentos ,agora efe

te o genuflex�rio tosco e a ima- t�ados pelos, concesnonanos da acre

gem do Cristo, fiquei a cismar, ditada _101ena. srs, Angelo La Por

como é que aquelas santas crea-I ta & ce., çonhec:m-se �s �ome:
turas dizia, podem tão bem com- dessas pessoas. Sao as seguintes:
preender a necessidade da deco-I Sr. �Man?e1 Co;1110. pr?p�letarlo do

ração artistica e venham ensinar cafe Futurista, ,a rua Aristides ,Lo??
ás donas de casa, ás noivas, co- 2l3., com a maior ?arte; s�. Vlrgtllo
mo devem ornar o lar: com arte, P,ere.lra Lemos, resld,ente � rua Ita-

't e arte perfeita! ptrtr , 58; sr. Benedito lVilranda. re-
ar e pura, ..

id t' E t
' d Sa' í7A arte nasceu no Céu; é o pro-

SI en e a rua ,s acto e, • •

rio Deus ue lhes ensina tudo ca,sa 4; �. Ondul;a Rodrlgu:s Fer-

kto! q
ret�a. r�sldente

� � rua Ba!a? de
Uba. 4. 2'. auLr. sr. Gen.slo Es
siilger. residente á rua Colíua_ 22.

O sr. Manoel Coelho. pela. segun
da vez recebe um premio grande da
RAINHA DAS LOTERIAS

JOÃO BARBOSA

1522
s·. Sorteio das Apolices Pernambucanas

. anf!!Ode 1:e!lu� :��iS��:�t�����D-.sque i de despachar com o chefe nacional
.

o 5·. sorteio das Apolices Pernambucanas será realizado no pró- Presidente Getulio Var!las recebeu
-------------------------- ximo dia 30, ás 11 horas, no recinto de pregão da Bolsa de Fundos Pu-. em seu gabiJllete o general Guedes
e sirva-se das confor- blicos do Rio de Janeiro. : da Fontoura.. _

• 1-· A CAIXA ECONOldICA DO RIO DE JANEIRO torna publico, I ��..,,�:s�.::.����#��::l��'_"*'1��:..��1tavels ImOUSlneS nU-'1
mais uma vez, que a venda desses titulos está sendo feita nesta praça, '� �

mel·os 192, 203, 242, por intermedio do I � Velleda Margarida �,20S e 218.
Banco de Credito Popular e Agricola de Santa Catarina

I � Paim de Castro

�\�.IiIL e d
S ça e Presteza - Rua Trajano n·. 16- i!IJ l'ileguran •

� Tte. Walter Castilho �
ao preço unitario de Rs. 97$�OO,Concorrendo.an�al�en.te �s �o�- ! i de Barros � I Para o Rio do Sul regressou

tadores lk!ssas apolices do valor nommal de cem mIl reIS. a dlstnbulçao, �� �� hoje, o sr. Ricardo Sih:'8 Junior,de premios. em dinheiro, no total de Rs. 1.500:000$000. � Noivos. � do comercio daquele futuroso.
tij • ij

I municipio.A. VEIGA FARIA.� �.

Diretor da Carteira de titul�s � fpolis, 16-XI-31. �
-O-r-a-.-J-o·-s-e-f-'I-,,-a--F-I-a-k-s--=Schwe j dson � . � Em ônibus da Auto Viaçãoti����:�������::::�:il Catarinense seguiram hoje: paraM E D I C A

::�������oo���� , DR. HENRIQUE DODSWORTH
o norte. do Estado. os seguintes

� � II passag�u'os: Arno Antonio, LéaEx-assistente do serviço de Gin-:-cologia dos Hopitais: � Alfredo Hartwig e � RIO, 21-A Sociedade Ameri- Antomo, Milton Marente, Ale-
la Gambôa, Fenda'rão GaHlé-Guinle e S. Francisco deAssiss. 111 Senhora � cana ofereceu ôntem ao prefeito xandr� �á, Albino .Nunes, Maria

E d· d P
.

.

d P l' I'
. �� �� M SImao e Martmho Ve·x-intema o SélIVIÇO e edlatna a o IC !nIca '" 'ii Henrique Dodsworth um almoço

.

19a.
de Botafogo �� participam aos seus parentes �� em homenagem de agradecimento,

DOENÇAS DE SENHORAS E C�IA.NÇAS � e pessoas ami�as o nasci- � por ter aquele govern�dor man- Para o sul, em ônibus. da
Consultorio: Rua Trajano n· 12-Sob. � mento de seu f.lho JORGE � dado dar o, nome de ESTADOS me�ma emp�eza, seguiram: An-
C 'I O 10 á � 12 d 2 5 h.- � ALEXANDRE. � I

UNIDOS, a Praça em que se acha I tomo FranCISco, Otavio Bessaonsu tas: as :::; e �s uras
� � a esta tua da Amizade, na Espla- Sali� Mussi, Claudio Barbosa:FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA, ��1�#1�::::S:1::*J����:'3i.:�·:'Ie'! nada do Castelo. MacIO Mato:, e Adelaide Mato

VOZ DOA A D

DE ARTE Fundada a

Rio
Coligação
Grande

POHTO ALEGHE, 21 - Teve

haverá
Ia

mais acumu-Não
Foi largamente noticiado que o

premio maior de lOO contos da LOTE
RIA DE SANTA CATARINA, que
correu quinta feira passada. II
do corrente, coubera ao numero......

I
I

RIO, 21-A noticia de que 01 TEREZINA, 21-Devido ás I

ministro da Justiça fizera entrega novas disposições constitucionais,
ao presidente da Republica de um a Faculdade de Direito, o Liceu
decrete relasivo ao cumprimento Estadual e a Escola Normal estão
da determinação constitucional lutando com dificuldades devido
que veda as acumulações remune- a incompatibilidades de membros
radas, C.'lUSOU em todas as rodas de seus corpos docentes, que acu

do funcionalismo, principalmente mulam cargos.
entre o magisterio secundario e

---------

Requereu concor., I

data

lações remuneradas
����������-------,�����

superior, a maior sensação.
A providencia adotada pelo go

verno será rad.ical, não admitindo
qualquer exceção. Podemos, no

entanto, acrescentar, devidamente
informados, que o governo conce

derá um prazo razoavel para o

opf;\i'io aosfuncionarios que possuem
mais de um emprego, tendo em

vista as dificuldad. financeiras
que urna solução imediata viria
acarretar. a numerosos chefes de
familia, na sua maioria prêsos a

11[ compromissos de longa duração.

PORTO ALEGHE, (Band)
Anuncia-se que o major Alberto
Bins, em virtude--tla decisão do
governo eXIgIr o pagamento das
passagens forn@cidas pela viação
ferrea á caravana da U.D.B. por
sua ordem, requereu, concordata
preventiva, propondo pagar todo
o seu passivo, integralmente, em

prazo razoa vel.

Antes de encerrar o meu ligei
ro comentario quero, respeitosa
mente, pedir venia fi revma. Ir
mã Bernvarda, abn'êgada direto
ra do « Colégio Corr ;10 de Jesus »,

justo orgulho da instrução em

Sta. Catarina, os meus sinceros

p:lrabens pelo brilho da linda ex

p08ição.

(Da A NOITE de
do corrente.)

de Janeiro General Guedes
Fontoul·a

Caixa Economica do Rio

Os ex-combatentes
paulistas

RIO, 21
A

Esteve ont�m_

no pa
lacio do Catete uma comlssao com

posta dos srs. Moura Porto, Carlos
Pinho Jacob Néto e Jorge Mancini,
afim 'de fazer evtrega. por inter
medio da secretaria da preside.nci_!l.
de uma mensa!lem da Assoclaçao
dos Ex-Combatentes de São Paulo.
firmada por cêrca de 1.700 assina·
turas.

A mensagem reafirma a solida
riedade da referida A!'sociação ao

presidente da Republica. já hipote
cada em tele!lrama enviado em da
ta de 13 pelo seu presidente,sr. Jor

ge Mancini.

do

RIO, 21 Após a reunião ministerial de ontem,foi destribuida a

seguinte nota oficial.
O "O presidente da Republica convocou o Ministerio para uma

reunião coletiva que se realizou, ontem,á tarde, no Palacio do Catête.
Entre os assuntos examinados, encontra-se o orçamento votado

pelo Legíslatívo. Foi resolvido submete-lo ao programa traçado neto pre
sjjp.nte da Republica, em seu mantresto de dez do corrente.

Ainda, em cumprimento desse programa de ação. deliberou-se
suspender a partir de ontem,a remessa de fundos do ser liço da divid 1 ex

terna e autorizar o ministro da Fazenda a encetar negociações com os

interessados dos diversos paizes, no sentido de serem realizados novos

acordos, dentro das possibilidade reais do paíz,
A suspensão não abrangerá os compromissos assumidos para a

liquidação dos atrasados comerciais".

Resistencía hel·oica
I NOS S AI ..

VIDA
SALAMANCA, 20 (Especial) O IB eneraí Francisco Franco conãeco-

LUvTErru com as ins.!"is de São Fel- DI .III)j

I nando,
o capitão �/[. Cortez, que Itendo transformado uma pequena

igreja redu' o da força do seu co

mando, nez tê )los to se conservou

durante 13 mêses, ríststíndo heroí
carnente aos repetidos ataques das
hostes vermel'1as.

P'ra Você

Que lindo dia foi o de ôntem,
cheio de sol estonteante! Nota
va-se em cada semblante a ale
gria de viver. Um dia assim afu
jenta o <spleen », e o tédio, pare
ce que injéta na nossa alma uma

er:i'l'[,i'l nova, dando á gente a

impressão de que a vida é um

contentamento eterno. A' noite o
« Doze» abriu os salões para uma

magnifica soirée onde a nossa

mocidade exibiu lindos vestidos,
entres os quais notei, em desta
que o da minha amiguinha. On
tem, sim, Você mostrou gosto
apurado. Como lhe fica bem
aquele « bric» ! Estou a crer que
tudo que de lindo a graça fe
minina ilhôa, veio do « O Paraizo ».

O nosso prezado amigo sr. Mi
guel Atherino, esforçado socio dJ.'
importante firma desta praça
Atherino & Irmão, desta Capital.
teve, ôntem ensejo de constatar
o alto grau de estima em que é
tido, pelas muitas demonstrações
de simpatia recebidas pela pas
sagem do seu aniversario nata
licio.
A GAZETA, embora tardia

mente cumprimenta o distinto
cavalheiro.

FBi\. DIi\.VOLO

ANIVER�ARIOS

MIGUEL ATHERINO

Diretor da Biblioté
ca Usiversitaria
RIO, 21 (Band)-O presidente

da P 'publica assinou um decreto
na pasta da Educação nomeando FAZEM ANOS HOJE:
o sr. \1111 iel Bastos Tigre conhe-
cido escritor, bihliotecario da clas-I o sr. general reformado. Acas
se "J", para exeroer, em comissão, tro Jorge de Campos;
o cargo de diretor da Bibliotéca I o sr. Iconomus Agapito Ico-
da u!liversidade do Brasil. nomus;

.-------

, a senhorinha Maria de Lour-

Ho agem ao sr
I
des Fragoso;men .: a exma. sra. d. India Fernan-

Dodsworth W�o:�ods, esposa do sr. Tomás

o menino Ilton, filho do sr.

Jorge Amaral Faria;
a exma. sra. d. Maria Cecilia

da Luz, esposa do sr. Aldo da
Rosa Luz;

o menino Oduwaldo, filho do
ir. Osvaldo Ramos.

da

fliIEGAM UNS

I
Procedente de São Bp.nto acha-·

se nesta Capital o tte. Duarte
Pedra Pires, da Força Pública.

OUTROS PARTEM

\
_ _.

I Para o nosso mundo elegante
ulticlas creaçóes

artigos para

as

modernosI indas fantasias,bijouterias,Vistosas os
"

mais

NA CASA MACEOONIA
A CASA QUE MAIS BARATO VENDE

6 RUA TRAJA 00
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Ipresente

f'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




