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OLIVEIRA
"Só ha um govêrno que

o sr, dr, Carlos Gomes de Oliveira,
de Joinvile.

do dr. Nerêu
publicado

Ramos" - diz
na "Noticia",

nos

em

serve:-o

telegrama,

A IMPRENSA
e o gal, VilanovaA TA

\, O Z DO POVO Sem quaislluer Iigaeões
.
politieas.

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R (J C A L L A D O
- -_ ------------ . ----------------------------------

ANO IV I Florianopoiis, Terçaa-felra, 23 de Novembro de 1937 I NUMERO 1016
_. -_._-----

n E S C () B E R T O lO sr.Osvaldo Ara·IPORQUE
nha virá ao Brasil I foi reformado

vasto complot co- -.�:.:;;;;_�. gal. Pompeu�� ..�;- � �� � r. ; (� &�1i4 t! r \.Yü � li; �I �.';."I � .,:>IO;vo!..'

...,i w ma,

Vi-�or
Konder

res

honras
do gal,

E o CASO DO
PORTUGUES

as

o P. R. P.

SR. FLORES DA CUNHA

o jornalista Biten
court recusou o

convite R""A MODELA
RIO, 22 (Band)-O jornalista

Edmundo Bitencourt, fundador
do « Correio da Manhã", nesta

TENAZCapital, esteve em conferencia
com o interventor do Estado do
Rio, comandante Amaral Peixoto,
afim de agradecer o convite que
éste lhe fizera para ser o prefeito
de Teresopolis, onde reside. ° sr.

Bitencourt declarou que, por mo-I
tivo de saude não podia aceitar S. SALVADOR, 23 O jof_!o de "bicho", que ..este "Estado era

o c assegurando entre- oficializado, está sendo agora COI�batido com veemencía ;;ela p)licill, queargo, ...' , acaba de deter ínumeros banqueiros.
). tanto, sua solidariedade a nova N. R. Identícas medidas já foram tomadas pelas autontades

administração fluminense. • polícíaís de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Estado do Rio.

CAMPANHA
-------------------��

Hbicho"
Zé

•

Jogo docontra o DESEMBARGADO_
RES APOSENTADOS
RIO, 23 (Especial)-O presi.;:dente da Republica assinou os

derretos de arOS?',';( loria !os
desembargadores José Gomes eMorais Sarmento.

--"._' . ..-�•. ..,.j-,,_ •• -.

. •• _ r __
............ ""�"'.---"
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===A GAZETA

(Por João de Minas, presidente da ACADEMIA NA
CIONAL Dr. LETES. +-Nossa exclusividacle.)

Rio, nov.-Uiz::m os sabios das escrituras francêsas que
O� mortos VdO depressa. Não vão, não. Basta dizer / que o morto

não envelhece. Urna mulher linda, morta hoje, é linda da mesma

forma daqui a dez ou vinte anos, quando a nossa saudade a na

morar de novo.

Talvez mesmo a morte purifique, remoco e perfume os

seus... vivos. (Pt,is não ocasiões em que os verdadeiros vivos pa
recem ser os mortos? .. Rui B..rbosa hoje não palece mais vivo do
que muita gente grossa e mandona, aa nossa poliliticalhaê ...

No dia 7 do corrente (novembro de 1937) íazie dois
anos da morte do meu sogro sr. Rachid Maluf, em Uberaba, que
é uma cidade paulista que fica em Mi las, nes-a magnifica região
bandeirante que é o Triangulo Mineiro ...

Filho de uma casa nobre na Siria, em Zahle, nacido
num daqueles castelos de pedra de que ...os fala aqui o Malba
Tahan, Rachid veio muito mOiro para o Brasil.

Enraizou-se em Uberaba, onde durante quasi 40 anos en

sinou pelos fátos o progresso, a caridade, a palavra de honra, o

dever, o respeito á lei, a brasilidade de um brasileiro de coração
singularmente ilustre.

Não, os mor toa não vão depressa não!
Rachid Maluf a morte deu-lhe uma pintura, uma camada

de infinito. Um oleo santo lhe alumia o retrato puro nas nossas al
mas. A morte o acendeu e o pendurou em cima, no této da nossa

rnernona.

Vamos rolando na vida. E êle, na vida irradiante da
morte. é a nossa lampada, muito branca, muito atenta, muito, mui
tissimo vigilante ...

Elisa Treska

Francisco Treska, filhos e genros, convidam
___n. a05 parentes e pessôas de suas relações, para assis-

tirem á missa de J' aniversario do falecimento de
sua espôsa, mài 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, amanhã, dia 24.

Linha
de GUlibus

ent. e a Argen
tina e o Brasíl
PORTO ALF'JRE, 21 -

Ver. d" ser es! belecida uma

I nha de ombu- internacional

que, partindo de Santo Angelo,
passa por Campina, J aranjeira,
Guarai, POito Lucena e Serro
Pellado, neste Estado, trans

pondo o rio Un-guay em barca,
paS:ia em Farier , Concepcion,
Alen, Obera, Conde de Faria e

Pousadas, capital do territo
rio de Missiones na Repu
blica Argentina.

Nesta capital fie a estaciona
do um dia, voltando no seguin
te ít Santo Angelo, isto é, sain
Jo de Santo Angelo aos sabe
dos, alcança Pousadas, na Ar
gentina, segunda ftua; regressen
do ás quartas, pernalta em Porto
Lucena e alcança Santo Angelo
�s qui!ltds-feiras à tarde.

OportunSda
descamer-

.. a

cmals

'A

ratarina.

OOR

PV

Florianopolis, 23 de Novembro de1937==:

O sr, dr. Juiz de Direito da
comarca de São Bento, em edital
publicadonoDIARIOOfICIAL CREDITO �'AUTUO PREDIALrDO ESTADO, está citando. •julia Bacon, herdeira de Juliare "Bacon, a comparecer áquele. Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 IIJuizo, afim de ser habilitada de- e tiI/idamente..

. •
Não -=.ssteãnOtos P.."p��j!:�?ra��;rr.IICASEM�tórFf��:S' AR· iE�a:�:�:':.�·

Rau Traiano n 1 CASA "O PARAIZO" .

I?� cargo de sub-delegado de
�o�lcla de Uruguai, no muni
cipio de C.lmpos Novos, foi exo
nerado, fi pedido, Em:lio Kleber.

CINR ODEON, ás 7,30 ho
ras-China Clipper, o titan
dos ares.

Excluido
Por conveniencia de serviço

foi excluido, ôntem, da Guarda
de Vigilantes Noturnos,Valdemar
Domingos.

Citação de
herdeira E' A U:-JICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN�

CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRA'fO E I<ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE EN fREGA PON rUALME '�TE OS SEUS PREMIOS.

.

malar 5:175$000,
.

prermos
e multes
menores

Moritz
MISSA

-Posso certificar que empreguei,
com ótimos resultados, o renoma

do prodúto «APY�ETINA» ,nas
,'algias leproticas, sem notar alte

ALUGA -SE ração da função cardiaca.
I

O €onfortavel predio de resi
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

eanco Agricola- Rua Tra
jano.

o sr. Mar..r:
Comunica..nos a Liga do CO' ques dos

mercio: Re iS
-Finkelstein Foundry Sypply ] ,

Companv, da California, V.S.A., sera
desejam entrar em negociações
com firmas brasileiras para ven

der-lhes aço e ferro velho.
- jaya Exports, de Madras,

British India, querem exportar
para o Brasil conservas e frutas
da India.

Para informações mais deta
lhadas, 0S mteressados poderão
dirigir-se á Secretaria da Liga, á
rua 10. de Março, 84 -20.
andar. Rio de Janeiro.

o er , Governador do Estado
assinou decreto, na pasta da Fa
zenrla, declarando não estarem

isentos do sêlo de saúde ás re

querimentos e papeis referentes ao

Montepio dos Funcionários Pú
blicos do Estado.

Mordida por
cobra

I'remio

A Amblliancia atendeu, ôntem,
uma senhora, em Coqueiros que
foi transportada para o Hospital
de Caridade, visto ter sido mor

dida por cobra.
<i>
----------------�----�

o governador
baiano

Qu inta-fei ra
�fim. de proceder diligências

�o lOtenor do municipio de Ti
jucas, seguiu para aquela cidade
uma escolta composta de qua�
t!:o soldados e um sargento da
rôrça Pública

---��- .�_...._--_..._�- -._- -_"'-'"

S. SALVADOR, 22 (Band)
-Um jornal desta Capital in
forma qu> o atual ministro da

IViação, sr. Marques dos Reis,
deverá ser nomeado governador
deste Estado.

(a) Dr. Alfredo Cinielo,

voluntário
Profilaxia

Festivi<:Jaaa
� d� Sar"l�,:::�
<;_:� t,:� �-, rl'::::"- '::-;;1 ,_;;.v. II .::-�

II Com granrle afluência de héis,
tem �ld? r zadas na Catedrai
\1etropohtana, pelo reveao. cone
go Hany Bauer, novenas em
honra a Santa Catarl'na d

.:

d
J pa roei'

I ra a Arquidiocese.
.

Após realizam-se, no adro,ammadas qu�rmesses, cujo produto se. destlOa ás obras daque..,le magnifico teu'plo.
l�a proxima Q1IJntt·\·felra, serárealizada a lmpODe .. te pr

.

ã•

• LI OCISS oda VIrgem e Martir.

CASAS

25 de Novembro

Vendem-se as de números 124
e 1.28, á Rua Major Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem

. os seus proprietarios de se ausen
tar para fóra do Estado.

Vêr e tratar com Machado &
Rua João Pinto n.5.

"!1 ·�Apyretina". pela as'
Socl�çao feliz õoe seus in.
greà!enh!:9, será um auxiliar
prectoso nos casos inc)icac)os

D�.VICTOR MENDES
.malor õr, Victor menc)e!5.Diretor ào Serviço c)e Saú'de ôu força Pública 00 Es.toôo.

",-;'"
.

t;./�
• "_b' l ..;: f��

mania, Santa ratarina. rina.ratarina.

Santa ratarina, Blumenau, Santa xlllcõorc, Hova�Bre5Iai.J�HQ� pital c)e Tlmbó, Santa rata�

OE

R
CABECA?
E T í N A"
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COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS �
RIO DE JANEIRO I

C ,2) pi ta I 5.5 "�o: (); .:_') ()$o c�o I
�
,i 0nera nos ssgutntes ramos: �

í Vida !

II F���nSP{llt8S
d"".

Acidentes pecsoa s

� Automoveís
� Da�ET'ORiA:
�Iii

li
li II

�
, �
i
F��:��#--��=lW�.�m����,�,��<�'�',�,���=:�w��·�·$:�;;"ri�����:gg�=�§�A�!��4��A�$"'

Pr-eçc::rs ""nocii��o�; iI Pastas escolares ---ri

S o--_-Ol:':'::---h-_M- '11 �i�;0s1e;��:iS�:n�ens, I

i1
� Il peh�s iI"."H1!!'iQ/,r"es· pr'«tças

Q. ,
T' 'li I" f b

. II t; ,.;'%'1, 1>1 -

PFif.�N:/�E����m;'.\� tss P I EJ�v�F I, II Ru '

.--

T�: ;:;) ,:ie ''> t�:���. 3
� li

�
�

,
__"_I� ,-mm 'hm.. '''''''''_ _ '

'

..

��WS' _"a _" =- .. %CU ';'-5_ j�--'::':':":::"'''=''''''"P t4

.

mais elagan e cen ro e iversees arnr-

Iiares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção. 1. ClDmp��11f§!ij�"� d� segu,·os 'IFsplendido serviço de bar com bebidas na- I,V I ade t4lcfidf��te de

clonais e estranjeiras. r �
Feericamente iluminado com instalações moderais- Ti�a b� Bha 9

sirnas Ida C(lJ ial sebscrtto 1,000:000$000 I

(�ac tal f sal Izaco 500:000,$000 r
Jferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de
,,"\. (;" S' � +- . -, ,'- _,�. M? 1 •

t'4.�) I ....-\"..'L J \';..)lf3 � eCJj'Ca, Far-
í'na.celJt:í()'·'.� e Hc�spit8iar

SUB-AGU\L.:!AS EM TOD/�S AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-garal
H� AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOHE 1.561
CAIXA POSTAL. 140·- END. TEL. «AVILA»

Floríar')opolis

'r

r

.,,.'" -��.::..- .... """"",,,,",* ,teM· O"1! i.o :" ,. ,. S .. ii . l., ...
"'11 li

I: - n-, �Vfll d�Aqll,llhu:� 1II1
II j�-" ..-li ,"""", \1 ,� "';::,> d'O

I \I ���- 5� .

�I Florianopoi is '.'1'�I���,�·���mb����--����--�-------
I

Altredo P. de Araujo I
-----

I

I o-.
I

fV� �� :J""') I {'-'_ ,,��'11
I _ :",.,_.. :.. i",_.,. �� ��

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe·

le e n -rvosas pela fiafo!zernotherapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Nove rubro, 13 \
I Telefone, 1.584 II Cunsultas: -Das 8 às 11 e das �.�� hor�s

__

---'-. --

Estabelecimento moderno rccern c.a.struido
.. proxi-

mo ás águas termais

Optirnas acomodações e serviço ater .ioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã
p s:p. tt' r:

.•" <t� ," '"�b t'"d iC it.... �
III � �.�. V ,-,....,�I �"nI' .. li � ,_" . ___';;;:;;J

Proprietario: Heli�be�·1At F�lk

I

II
...�!-�;;;;;;�;;;;.•� "ii�u. tt*i r ''ii i!I

.

111�ld� a A�·��ran9uá
I HOSPESE-SE NO HOTEL NOROEjTE casinha de

II I (I. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas'[e
domingos

ENGEND�IROS CIVI��

Rua 15 de Novembro, 416 ..

Tal. 1503�

dolar
--

-�-....__.��

Endereço Telegr.: DOL,\r� - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- �TA. CATARINA

;AGENCIA DA

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

Per1 pr-ospectos e lnformações
L\GENTES GEHAIS

Machado & Cla:
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

FLur�lANOPOLlS

�'

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

II
I

��--,�
I D. (o Rk; n:":;c) 11'1I (,;;O t;ts rn S� f'1 t�� i I
Ex -chcíe �� clinics do Hospi I

.

tal de Nurnberg, (P.orcsso, I

índ.ó;g
Burkhardt e Professor i I'l:.rwin Kr.:;uter) 'I ,

�ipeclal!sll 3m cIrurgIa . i
gerf,ll

TELEF. 1.28)

aos

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina

Limitada.�-Rio
Companhia Salinas Peryr;as-"R.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
I

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 Exterio

Recebe cargas de tmportação.] do País ou, do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEEVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

�,�:������
��
�
II
�
���
�
r'"A IGUASSU' Ltda �
�

e�ANnE OEPURWVU [O Sf; ?i{;�:::

�
����
�
r;:Ml
:t��\

, �"_t
.. ,�-

��.���
�:

I
�I�

,�l ftL. i1. A II
�,

0� uur4S C"lfJj�ra.a as· no I· semestre �
� de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � RESIDF.NCIA- t<ua Este-l
.� Pont� de concreto armado sibre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) � 'I

ves Junior N. 2ô

._1t� PrefeItura e Forum de Mafra � TELEF. 1.131
�Jf !?Orup Escolar de Mafra �.
::�� Grupo Escolar de Rio Ntgro �
':;� Grupo Escolar de IraH � .� LUGA--SE

'r� Mdternidade de Rio Negro �1 Ao co.nforiavel pr�dio de rt:'SI�

:;/� E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � dencla á rua Este'les Junior

,.?t. DIversas constr.uções de residencias ,J1 n. 179.
.

� . _. .' �I Tratar no Banco AgncJa. a

.. �����'$����iS'��"�����•. Rua Twjano 16. ---'--II--����������.�

Ptanta.execução, fls ..

cai tzação e direção
do ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro Ribeiro • flausino �1endes da Silva

Curitiba 111 Paraná
alta cirurgia, ginaecologiil. (d(J�
enças cas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

I "

n

I� .ft!Plt*
- "

li
el

para
para

93
Escrupulosamente FamUiar

CONSULTORIO--QRua Trn I �i''q)!!�=iiij!E.'f1:h�
ano N. I ti- das 1 O ás t 2 {: j
das 15 ás 16 112 horas. I

TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dl 18$
» r�ANDALlA. Salto baixo » «Dz. 14$000
\.JNTOS FANTASIA desde 12$ a Dz.

Vendas por varejo c atacado
Rua C011selheiro Mafra 39

CORTUME � TANIANCARIAS�BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� TubarAD i
� �
�� '�,2r:�"'-"---

�
�\�:

"= _{#;,,/1�J���...
De Fama Mundial! ��

�,\1
G-:r, i�,.·' {f'::,(,,\ r",A """'.. , ��1

�� :��'ál�}:l�r:�)��; .

�J

���9����O�?.�\.\\\!!.\.GI)j!Zt,*���OO��lH�fi!l�t1\'OC&Ci7, IIIIOHllllílfifiU!UIIIII , í1i1lll1lll.13��Al�t�����!!���
ÔW'!:(':���J;:�,q, .. �'i�;� "".. ,._- - ��'��.����.�

- ...
-' u lmova 9ílOillJJ11 lO

�� E T O L E:: EmpreZ8 Bruening • Trallspor- ; co�er�o���o ��e��lo�n:�t�;�
,;:�. I zolína.� Companhia Nacõonalde Seguros d. ACidente do I.', te de Cargas e Passageiros 'dr.};:��{�:me�te .refOrinEl'�G,
�� Trabalho w pistões, anets, pIIlOS, caixa

t.i (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) • .

de tróco, acumulador, tolda,
�»Autorizada a funcionar pelo de- § F' lor;� nepofe Tuharãe sanefas, jogo de capas, pin-
I ereto n: �952

�

e
'

ii c� U;'u I � III ..
< g tura, etc., completamente

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
nóvos.

CAPITAL REALIZADO 600:000$000 Proprletario Silvestre Bruening
. l 4 peneos c I :,� corro ro-

("Jiretol""ia: Ivissimos.
Dr. F. Solano da Cunha- Presidente

�_ I (ifOrr'l'1ações com DAViD SI LVA á Praça I Tudo por 3:500$000 j

JOSé de Sampaio Moreira �'T
. vista.

Dr. Virgílio de Mele Frrnco
15 de Novembro Agencia SELL I A'tratar co:» Raulino Horn

Dr. Henrique Dodsworth ;, �.";,,,....... , ik íê Me;" ..
.

Ferro. Florianopolis.

Elzernann F�i�:Sente geral
D E II X E

A Gazeta t n·drcã·:�_·_a�.
� Superíntendente geral.

rM UMA R EN D A

r• Dr. Jacy ,1Vagalhães r'. MENSAL Á SUA ESPOSA I Dr Arrnlnlo
I Dr. Carlos Corrêa

� Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- .iii, I· _ _ _ I
f4� tencia imediata aos acidentados : APOS A SUA MORTE Tavares

• Agentes gerais " MEDICO-ESPECIALISTA
\� Machado &: Cia. «I
(� Rua João Pinto.õ - Teiefone] 358 •
f!� FLORIANOPOLlS •
• •
�•••• ·8e�OO�

..

e��••G.ewi

rMAê HADO & Cia.
1 Agencbls e Representaeões
� Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658 : IFLORIANOPOLIS

a �..- � � i�1� A Favorita �
I .. �.�
;�. gl�'Jt� Em loteria a sua favorita
�

j'Rua Felipe Schmltd rr 7 e 17 a

i
.

I �
I �

I EBIL.HETES �
I

Federai e Santa Catarír.a �,

�.�.'.

�I A v E L I N @ (J o S E' V I :ti I R A

NOS CL�SSICOS ENVELOPFS FEC!IAQOS [�i (;;nsi�·�(�r Licenciado

r� �=r.:=>V-1f.�1;_.ESTREITO (João P
...e_'3<'.,cn).--. R..7 D�:__ETEMBRO,

177

_�,��K�-_�- �K�l'
�'-'

._._. ,
,_

casas lia ramo

e nos CD do Sul

MOSTRUARIO EM:

ti

j

N O Estreito Ponta do Leal

I J

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garcm
tindo tres beneficios em uma s6 cpelice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiario

logo ap6s o fallecimento do segurado:
2.° - uma renda mensal pagavel durante

cinco annos a partir do ftlllecimento, e

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

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18
��I_17

Consultado: Rüã··Jõãõ�·
Pinto, 7 .. -- Te!. 1456

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

cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

ACTIVO RESERVAS

1932-17.036 contos 13.664 conto.

RECEITA GERAL

6.726 CODtos

Res. Rua Bocayuva, 114 ITel. 1317
__j

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -. Cnnsultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

1936-25.973 c.ates 22.373 ceato. 12.375 conto.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de crlan-

Iças
e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua [oão
Pinto n: 13

FONE-IS95

Residêncie: R ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da MaternIdade
Medico do Hospíií::.!

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]

I Dr. Aderbat
da Silva

R.

1933-18.205 COlltos 14.164 contos 7.941 untol

9.485 conlos
/vdvcgado

;{ua Com. Mafra, J O (sob.
Fones 1631 e 1290

1934-19.943 colitos 15.922 conlos

1935-22.314 contos 18.421 conlos 10.141 CODtOI

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

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

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

Agencia: SANTOS

"
,

'f:.,

Dr" M �,[:'f'u�1ii. lt� �

Boabaid
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint�., 13
1 elolone, 1595

!�es. HotelGloria-Fone 1333
Consultas das J 3 ás 16 hrs,

I

, '

I Accacio fVG{I-1
•

te I ra tem seu escrir-
j

tó. io de advogada á rus

Visconde de Ouro Preto I

n. 7n, �. PhOJi(�·. 12"17.-

I Cai)> t Postal, 110.

I Dr. �8dro de Moura Ferr�I
I

Advogado i
'.J I

I RUa Trajano, n· 1 sobra.ío I

I Telephone n' i4�

- ,I

)

,
, �. �"
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....

'

1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I J •

A C'!AZETA-Florl<:HIUjJ(Jll:< �2--II-1937

·�����gDA�VAVAVAV�������e.���.'a�����&��ÀVA�PAVAV6..q��l� .A. ". �

6:CASA T ES I�MA'OS�� . .. &WII �
. �

� P A ._ A C I O O S E O A S, �
� que é o orgulho do P@)VO de Florianopons �

·11 r\Jenhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
� oícío e por preços tao razoavels. �
� �
� •

Sedas estampadas, tudo que é �. �
�

• ...

A MODA MÓRA NA

•
�

" .!-:���; o melhor ates- lfIildernissiil10, 'ludo S� encon- �,
� CASA TRES IRMÃOS. $
!.�v.l$�..,_' tra, tais como crepes, renards, !.�.r;;)�

tado é a VENMA VISITA-LA E ��

�
peles, etc. V. EXCIA. SAIRÁ PERFEI G

�
•
�
��I
•
•
tt
�

I

preferencia da

elite !

G-------G

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

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

coração
Í

Entretanto. ela sonha com lindos vestidos conlecio-

nados com as nossas sêdas para o verão ardente de Floria-

nopolis.

� Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra �'Iorionopolis, a

!_:ÍJital elegante.

o EMPORIO OE SECAS
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas no

I PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$, IS$, 20$,22$, 24$, 26$, Rio e São Paula. Acabalhos de ;:
I 2Sf, 30', 323, LINHO BRANCO DA !\lELHOR MARCA MUN- receber di ..étam�nte das fabri A i:
!" DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000 cas .. Por preços nunca vistos I:�
�

-<,
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD" POR ��

!. SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$,26$, ,;:$

• 27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES· �;�
o TIDOS PARA BAILES 1., 21$, 22$, 25$, 30$. i/,
"

EM CORES.
COM J METHO DE LARGURA. �Á1

� ��
.. �'�

: Partidas de linho das nJelhores qualidades i
� por 1:500$000 com 10 peças ��
� �j

I Atenção 'Gral"'lde Bortirnento de péles, Renard Arger:terA..tenção ! �
I Renard rnarron da Alasc�, Renaí�j Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles ��
da rnelhor qualidade - C�Uítos 'e 314, de��te a�tigo damos desconto� especiais �
para todos terem margep'l de fazer SU;::;7S '�ompras de péles e aproveitA-Ias para �

� as festas. - LUVAS DE PELICA ,DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ '�

m Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos �
� T ff A I

R. FELIPEi SOHMIDT 22'�

� u i min & rrr.õos F L o FIFI c: � � POI���;�
� �;�&������. O ��I���f�������

-:::-�-
--

EDIFICIO PRO'PRIO

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
.

- 1

v. Excia. já v:U�:-]
lindos linhos para ho

mens?

Visite, então a

.

I

I
I

Casa Tr es
Irmãos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i Pa�'Qa

Vistosas bijouterias, lindas fantasias, os

as ultiL�las creações
mais modernos artigos para

da moda:

presente

NA
CASA

elegante

CASA
QUE

MACEOONI
MAIS BARATO VENDE

6
I �----�-------------��-�----�--����--��������----

;

Remodelação da Ca- N O S_� A V_IDA
pilai da Republica ;ILHE;EZET P'ra Você

-

������������������__l������

n p O V O Proprletarte e Diretor ResponsaveJ
U JAIRO �AL D

RIO, 21 (Band)-O ministro da Justiça declarou a reporta"
gem que entregou ao presidente da Hepubhca dois importantes de"
eretos que deverão ser convertidos em lei.

Um dêles, referente á situação dos funcionarios que exercem

mais de um cargo público e que, d'oravante, co acôrdo com a nova

Const.ituicão, não poderão acumular, devendo ser imediatamente de"
r-iitidos, ficando apenas com um. O outro decreto é sobre a situação
dos magistrados da Côrte de Apelação local e do Supremo Tribunal,
por terem atingido a idade limite para o serviço público.
---------,----------------------

��.::��m
t'�

Ontem, ás 23 horas, faleceu
ncst.n Capital o sr. José Filome-
110, presiden te da Associação Co
JI1pn:al de Florianopolis e ela Fe
denl("ío das Associações Comer-,' ;"is de SLa. Catarina, diretor-ge- I
rente ela Cia. [mobiliaria Catari-
j 8tJSf', e elo alto comercio desta
, idade.

O seu passamento causou fun
c'a consternação, por isso que o

�. iudoso extinto gozava de invul
{' 'Ir conceito, não só no seio da
c a classe, ,como no seio da socie-]
dade ca tarinense, pela sua grande
c pacidade de trabalho, honesti
dade a toda prova, e incomensu
ravel bondade,

O saudoso morto nasceu na Ita-
DR.AGAMENON MAGALHÃESlia, vindo para o Brasil com um

ano de idade, onde se criou e
RIO, 23 (Especial) O Ministro

educou, naturalizando-se tão logo Agamenon de Magalhães, concedeu
:1 lei permitiu. aos jornalistas acreditados junto ao D.E LAGUNA: Clube

Ingressou na pc' .ca, filiando- seu �abinete, u�a importante

en-,D- 1522:
Almirante Lamego.

se ao P.R.C. de ci.: ' comissão di- tt�tev�s�a, a proposíto da nova Cons- IsqueIazi I'
I UIÇ':IO.

retora, azia parte 1-1 muitos anos. .------ _

Foi presiden te do Conselho Muni-,
(': paI de São José, e mais

tarde,prdeito daquele futuroso muni- CHEGOU AO RIO
eipio, tendo na sua gestão desen-
volvido grande atividade, cons-I RIO, 23 (Especial)-Procedente
truindo prédios publicos e mil ou- de Recife chegou, ôntem, a esta

tras bemff�itorjas que atestam a
I capital, o sr. Lima Cavalcanti,

sua ação proficua. ex-governador do Estado de Per-
Deixa o sr. José Filomeno, nambuco.

vitrva a exma. sra. d. Tereza Bunn
Filomeno e cinco filhos menores.

O seu cadaver foi removido es

ta madrugada, para a sua resi
dencia, na visinha cidade ele São
José, onde será sepultado, hoje
ás 16 horas.
A' familia enlutada «A Gazeta»

n [)resenta as expressões elo seu

����-�$1��r;rf!��L��3�

�
. -

M
� Velleda Margarida �
� Paim de Castro �
� e �
� Tte. \\falter Castilho ��
� de Barros ��
� �".� Noivos. �,

� �
•��. WO, 22 (Ban J) -O mi.nistro
H Fpolis, 16-XI-37. � da fazeoc1a desi�a 'U U!"i}.1 comi.s-
� '�Ora. Josef�lna Flaks Schwel'dson :ião cC'1stituib dc1s fu,cionarios
'.=""""' ._.. _ ""

I
. I

tI.f .....�l�...�I.....__.�'-�������� ..tI

�S FU�TII"'i'lONARIOR M E D I C A SebastIão C\Vhlcanti ciç - Albu-
'10' � 1"'�.ll .r ws-..�.,..."S""'*""g'� ..="'&"rã"rai!'''S' IItE{;EBERAO ANTE- �,.,.,,""�'"

,....,....,.""""'..".,.'" ,._.'-',._ ....

"",...,,� guerque, Luís Augusto Rist e

CIPADAMENTE � Alfredo Hartwig e � Ex-as�istente do serviço de Gin-cologia dús H0pit:lis: Antonio de C;(lu,·a Braga, para

� Senhora � 1a Gambôa, Fcnda'tão Gaff:é-Guinle e S. Francisco deAssiss. o fim de pro \Jover o exam� e a

RI?, �3 - (E�pecíaI) - ��or &�- � . . � Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlinica liquidação Imediata, "ad referen-
termmaçao superlOr, o f?ndonal1s- W partICIpam aos seus parentes � de Botafogo durnll dagude titular, das contas
mo publico, vai ter antwpados os �� e pessoas amigas o nasci· �� DOl::.NÇAS DE SENHORAS E CRIA.NÇ,L\S ia MItiga Companhia de Navega- Retornou hoje a Blumenau o

seus pagamentos. � mento de seu filho JORGE � ConsuH-orl'o Rua Tr'" iano n· 12 Sob ça·-,) LI.-)l(Jl Brasileiro, na co .for- sr. dr. Gil Fauto de Souza de-
No mês corrente, os pagamentos � ALEXANDRE. � .: <"J -. -

dic�do e competente engenheiro
S .rão feitos no dia 29 ,e no proxi- � � Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas midad-: d'! lei no. 20, de 10 resIdente da Diretoria de Terra
mêz de dezembro no dia 22. [:e1���1��������*': FLORIf\NOPOLIS - SANTA CATARINA d" /\hri! do corr"ote 'no. naquele municipio.
t\.o;.,���l"I'!l'.1"":;��:ª$�:1��i��..::mw.'er�iEiiiimn=rc''I'TtlCrg· - &Jj,eeei.e;;:wi-r# f,*e:tAkt3�:nJbiCj�··m !13< ..__II·Ii!iMM_IU'iRj-ijf5�R&1@�HiLíiE:;,_1I'blli!l'il3rcfflMt'i_DiD....!III.iIl�5U_"8·�,d'tWfilli,�l'i...tlt'lf�:-,.IM'7'"W"�'--__Rlií
��
�
í}j

decretes

Filomeno·

pezar.

I Importante
vista

entre-

L

Já se começa a sentir o" efei
tos do calor, apezar de estarmo'>
em plena primavera. E' verda
de que .outono e primavera, cá
nos nossos pagos, não passam de
méra presunção. Entretanto, só
o consta de que estamos atra
vessando esta última estação, os

dias parecem mais alegres e mais
amenos. E' a época em que S
r.ú;ejtade o linho, predomina,
impõe-se, e se torna indisnensa
vcl, dando a gente uma impres
suo de bem-estar. Os vestidos de
linho, os ternos de finos brins
com a sua leveza, côres claras,
dão as nossas ruas e as nossas

praias um tom indescritivel de
alegria.
No «O Paraizo », vimos o que

de bom e de fino pode existirDR. HENRIQUE DODSWORTH
no genero, e Você, minha ami-

RIO, 23 (Especial) O sr. Hen-
I

guinha adquirindo um lindo côr
ríque Dodsw rth, nomeou uma co- te de linho. confecionado em mo ..

missão, p�·esidi.da pelo sr, Edi:;on dela esporte, lançará sezuramen-
Passos, arím de proceder ao estudo t t tI"!da rernudelação da cidade.

e �H�l en o .em e egancia,
Tambem o sr, H:nrique Doeis- ceia das primetras.

worth, está procurando desconges
tion.!r o tratej a \lel.l avenida Rio
Bra tco,

A

Nomeado
ltllNISTRO DO
TRIBUMAL

Estão sendo
chamados

o sabão

RIO 21 - Foi nomeado minis
tro do Supremo Tr.bunal Federal o

bacharel Francisco Tavares da. Cunha
Melo.

São convidados
eOllupa.sece.- á Adloi
ni§traeão do DO�Jlinio
da 1]nião., anexa

Delegacia Fiscal do
Tes�)lII-o Naeional., os '

senhojees:
TOMOU

POSSE
DE FLORIANOPOLIS: Ma-

RIO, 23 - (Especial) - Tomou noel Vicente Filho, Etelvina Gon

posse, ontem, pejas 15 horas, de çalves, Ansella Pere!ra do Nasei

respetívo cargo, o sr. Armando de I me�to, Man�. Máxima .Tavarc.s,
Alencar nomeado recentemente mi- Guilherme Kilian.Leocadia Mana

nístro do Supremo Tríbunal Federal Cecilia, José Tomás de Oliveira,
João Hicardo Ferreira, Gervasio
da Conceição, Manoel Izidro da
Silveira e João Moura Junior.

fi-Si'tuação
nancelra nre Goulart, José Manoel da Silva,

.

t'
-

Adelino d�s Anio� Borba, !Ielena I [\sn��SS;'ll-:,�g)l_ a I Cavalcanti, Francisco Karninosky, :
l .. �"t g��{j!UJ u

cari5S1ma Delgicia Marques, Companhia de' :j8 dias 3iDÓS o casa-
Fumo "Santa Cruz" ,Manoel Gon- inentn
çal ves e Antonio de Castro Gan·

RIO, 23 - (Especial) - Proce- dra Junior.
dente de Rectíe chegou a esta ca P;)RTO A.LEGRE, 21 Informam

pita! o general Vílanova. DO SACO DOS I I"10-ES' \_ 1
de E".:rela. ie a p�ofes30ra Jaci de

1 d .,.
' l\. < ..' c e- . Alm \da T. <eles, diretora do GrupoFa an O aos rornais, u atual m- laide Soares Aranha. I EsCoO:)! (; ", casou-se ha 38 dias

terveator de Pernambuco, declarou I com An �"1io Joaquim Nunes e vi-
que a situação Iínanceira do Es- DE BIGUASSU'. J 'S ' f

viar fel;;' ;,. J3ci apareceu morta a

tado e' precaríssíma, sendo Iamen.i d. S'l
x

Ab h-' Jo�e Seria im I �alti., qu a, atra�'êssando o crau.eo,
t I d 1- b d I a I va e ra ao oao a um. fICOU er. .: � a pama do travesseiro.
ave, o esca à ro em tu.o que se l�Qi detido o martrto suspeito da
relaciona com a economia do Es- DE SÃO FRANCISCO: Maria morte da esposa devido o forte cíu-
tado, me. Seguiu para o local o sub-ChefeGomes Slann e outros. de Polida para abrir o Inquertto

DE SÃO JOSE'; Hicardo Pedro

OTAVIO SCHIEFL.Efl /-

Aniversaria-se hoje o nosso es
timado conterrans., sr. Otavio
Schiefler, conceituado represen
tante comercial no Estado.'

CARLOS DA COSTA PEREIRA
DefIue hoje o aniversario na

Lalicio di> sr. Carlos da Costa
Pereira, alto funcionario em São,
Francisco e brilhante intelectual.

DR. THIERS FLEMING

Festeja hoje o seu ani versarío
natalício o sr. dr. 'I'hiers Fle-

,�

ming, competente e operoso en

genheiro-chefe do Serviço de Fis
calização das Obras do Porto de:
Laguna.
FAZEM ANOS HOJE:

N. R.

.- Suspendeu sua pu
blicação

e sit·va-se das confor-
LIGANDtaveis limousines nn- i O

mel-os 192., 203., 242., ,
205 e 218. Niteroi ao Rio

o sr. Henrique Luil!1 de Cor
dova.

TEREZINA, 21 O "Mo,nento", o sr. Irar;í Siqueira funcio-
orgão do ParHdo Nacional 30cialis· nario da Imprensa Oficial.
��ic��loi.aui, suspendeu a sua pu- a senhorinha Lourdes Zomer.

.

filha do sr. João Inacio Zomer�
,

I o menino Dalmiro, filho d�
QUER UM LINDO CO RTE sr. Agapito Mafra, dedicado co-DE CASEM IRA il

I missario de policia.VA' A «O PARI\.ISO» E ES-
COLHA. ENTRE AS 200 PA- CHEGAM UNS
DRONAGENS.

Segurança e presteza.

"�

I HIO, 22 (Band)-O presidente
� da Republica recebeu em audien
,cia, no palacio do Catete, os srs.

I Frutuoso Mendes, Arnaldo Vale
Lins e Leon J. d'Escoffier, incor
poradores da Cia. de Expansão
Industrial e Viação Americana.
Trataram com o sr. Getulio

Vargas da construção de uma

pónte ligando Niteroi ao Hio,
tendo-lhe mostrado as plantas
dessa obra, cuja construção será
feita sem onus para o Estado .

DR. ARÃO REBELO
Está nesta eapital o provecto

advogado dr. Arão Rebelo, fis
cal do Colegio Santo Antonio de
BIumenau.

�-I'qulcJ :3çã �:)

(j ·:)9 COr\ti.3S
ejo Lloid

MAJOR MARTINS DOS
SANTOS

De regresso de Joinvile,. onde
foi em objéto de serviço, regres
sou a esta capital o ilustre ma

jor da nossa Força Publica, sr_
Antonio Martins dos Santos.

OUTROS PARTEM

DR. GIL FAUSTO DE SOUZA
J

-"

.. -,,�.je"u
�
.'
k·'

'I

"Virgem Especiâ.lid
de Welzel Bt Cia••• Joínvillé (MARCA REGISTRADA)
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