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Por decreto de ontem do sr.

Presidente da Republica, fOI no

meado Interventor Federal de

Santa Catarina, o sr. dr. Nerêu

Ramos, que vinha exercendo com

descortinio, honestidade e inteli

gencia invulgares, o elevado car

go de governador do Estado.
Embora esperada a nomeação,

por ser ela uma justa recompen-
. sa á lealdade com que o nobre

patricio se houve durante os dias

incerto!'! que antecederam á pro

mulgação da nova Constituição,
para com o eminente dr. Getulio

Vargas, não podemos deixar de

conJratularmo-no! com a resolução,
que veio de edcontro aos anseie S

de todos os catarinenses, que I
alheios a paixões e a interesses:
de companario, avaliam o acêrvo Ide serviços por Sua Excia. pres
tados á nossa terra e á nossa

�en\e, durante os dois anos de

sua dinamica fHlministração.
O Leprosario, o Abrigo de Me

nores a nova Penitenciaria. os
,

] I
�

Grupos Escolares, a remoce a�ao
dos serviços de Saude Publica

com a criação do respectivo De

partamento, a fundação de cen

tenas de escolas publicas esta

duais e outras obras de vulto, 'lí

estão como monumento� i,;fIY·:.0-
cíveis d. capacidade administra

t iva do atual interventor.
Sem côr partidaria, o povo

l,,�;i igu-verde recebeu, com justo:
:. ;,i10 a nomeação do sr. cr. Ne

';.>,> R�mos para a interventoria
;'f' Santa Catarina, como provam
� ,!emonstrações que lhe foram

:hitas, ontem á tarde, em Palacio,
T,or centenares de pessoas.
Mais de um milhar de opera

rios a quem faltava o pau, v i

minoradOíl ssus sofrimentos, com Io aproveitamento do seu tra�alho
nas notaveis obras empreendIdas.
O ensino, principahnent€ o pri
mario, s6 vem a lucrar eom a

perlIl1Ulencia do sr. dr. Nereu Ha

mos, a frente do Executivo Cata

rinense. O carinho com que o

preclaro oonterrsneo olhou o mo

mentoso problema, sobretudo na

parte referente á nacionalisação,
� que mereceu os aplausos do
Brasil inteiro, é prova, só por si,
de grande benemerencia.
Nos, os d' «A Gazeta», que

dentro da nossa independeneia,

'8. PAULO, 25 - ° delegado
de Araçatuba encaminhou ao Ban
DO do Brasil 8 importacia de ...

188:000$. apreendida em poder
de José Viana Sobrinho, ex-fun
cionario daquele estabelecimento
de crédito em Rio Preto e cuja
prisão, ha dias, foi rU,IDf..lrosa, {}Dr
ter Viana Sobrinho enfrf'ntado a

�colta de captura.

�

a testa do executivo catarinense causou gran-

Sem quaisquer liga�ões politicas

•

sua permanencia
----------------_.

contenta-
durante a
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jamais deixamos de fazer justiça l réu Ramos, não podemos frustar-/ apresentar-lhe os nossos respeitos
Bestituidos ao Ban- á grandiosa obra do sr. dr. Ne-I nos, nesta hora de regosiio, de e as nossas felicitações.

co do Brasil
O Batista Lu- NOMEADOS INTERVENTORES

sr. 15 ex-governanp..e�

zardo nomeado
embaixador

Auxiliares do Governo�':�·:%·���F�(l?/�-;:��:· \. -�-'.; ',:
,

'I: .>'.t·
·1, '

,r,l.

QUE DEPÕE�t NAS MAOS DO IN
TERVENTOR SEUS RESPECTIVOS
CARGOS

Afim de que, o interventor fede.·al, o
sr. dr. Nerêu Ramos, possa imprimir á
administra�ão do Estado os .enmos compa
tiveis com a .ova ordem de coisas deter
minadas pelo Estado novo, instaul·ado com
a Constitui�ão outorgada em 10 de Novem
bro corrente, já depuzeram, nas niJ.ãos do
Chefe do Executivo, seus respect:·�,-:>s C,ªl1·

gos os srs. Gustavo Neves, Secretario do
Interior e Justiea; sr. Mauro Raulos� pre
feito da Capital, e jornalista Jáu Guedes

•

d
'

secretarIo a goverllan�a.

Dr. Neren Damos

VITOR KONDER,
O INTRIGANTE

Volta desiludido e expe
lindo máu hálito

Publicam os jornais do Rio a

noticia da visita feita, ante-ôn
tem, pelo sr. Vitor Konder, aos

srs. Francisco de Campos, Agu
menon de Magalhães e general
Eurico Dutra, respetivamente mi
nistros da Justiça, do Traba lho e

da Guerra.
Não esteve no Ministeri« da OS A'::- ,,' f

,

Viação, porque seria revolver a "(' �-; I. .'

I chaga, que ainda sangra, dil ;;:«I�- C.\S{� (' ", r

i dade desses belos tl'mpv·' l} lr, -e

II foram, mas que num '" !!j-,o de ,,�, "� (�� '1
alma lêdo e éeeo, que 1:' (,·,·t !PH �'- r(: �; [I'� ,:.> i'i f ,._

não deixou durar l;,_>Ult", JuJ�:üu
poderem agora voltar... ��gtn-,.n <., ""- � ....-.-""

Tambem não esteve na Presi-
•• bi V'Q,i1 r.;"e ii � �,g

d�ncia da Republica, quiça, de- ,�plantio do aigudãu �I'tor.;m,-!

vido a recordar-se ter sido êle o
seriamente a lavoura J.lal:li.�f.:'.,· e
veI? se incrementando sobce.naunico colega de quem o sr. Getu- nerra no Paiz, tornando-s« uma

lio Vargas divergiu, quando Mi- segura �sperança de consttruír !3!Or'
nistro da Fazenda, por motivo de econOI�llco de primeira _grandez�l.
,teimar o sr. Vitor Konder, <prus-

De f31cll plantio�e de rapida flores-

I
cencia, o algodao, hoje conhecida

sianamente», em que fosse feita por ouro branco, proporciona ao
a nomeação de um alto funciona- lavrador S8!lhos recompensadores.
rio para a Delegacia Fiscal de E o governo da União não tem

Florianopolis, nomeacão que só desc�rad? do
A
importante problema

,. de vital Interesse da economia na-
logrou tornar-se efetiva depo.is do cíonaí, Ainda agóra, f) sr. José de
eminente estadista ter deixado o Barros Abreu, diretor-secretario cÍa
Ministerio da Fazenda, afim de Bolsa de Mercadorias de São Paulo

tlSS\l{DÜ> o governo do Rio Gran-
falando ã imprensa sobre as diretri!
zes aprovadas pelo Conselho do Co-de do Sul. mercío E�terior, d�z que elas "con-

Seguindo para o Rio, afim de substancíam anseios que os lavra
. tratar de negocios de cimento dores de_ algodão vinham ha longos
aproveitou a oportunidade para anos pleiteando do Ifovêrno. •

En!_re as medidas adotadas algucom esse Cil�len�O fazer uma ar- mas sal). qe ltrande importancia pa
gamassa de intrigas contra o di- ra o,tut�ro dO.algodão".
rigente do seu Estado natal ao tE, pOIS, mata �romissora posslvcl

- I a �av(,ura algodoeIra
mesmo tempo que borrava, a lar- Aqui no nosso E' t d.

I d,
.

li r .' .v s a o, os aca-
gas pince a as� a sua perso?a Ida- tados.}n�ustriais H•.Fett & Cia., ce-
de, em entrevIstas concedtdas â mo Ja e do conhecimento pUblico
imprensa, declarando-se trabalha- fdundatram nas suas industrias, u�
d

.

d
.

I . , epar amento algodoeiro a
.

or, ln ustfia e prUSSIano, so lhe testa se encontra () es
- -t' d- cUJ.a

f lt d d' I
PlrI o mamI-a an o Izer, que sup antava C? do competente técnico na m t'

em materia de asturia, de perfi- fi_a, �r. �rna]do Ml1ranhão, e e:tão
dia e de maldade, a figura ma-

distrIbUIndo sement.es seleciQuadas,>
,quiavelica de Satanaz. ���a:lep�;�tO;';d' l!3fa cO!_tlbate ás

IN d
'

d· O
6 , "" I[I�- o mstruçoes Sobr

.

a a, porem,.a Iantou.
.

sr. tudo U.�� �e relacione com o as,
e

V:tor Konder V�l regressar desIlq: tfJ." c;�rtos de qUe Colherão os fru��
, dldo, para contmuar, de wis,u�a do tl�P?rtante . empreendimcntn'
com o mau halito, g�e ex:p�lf;l da ��"n�ss�Ints�:��:m para a grand��

�., � -
- •.. _ v

bôca, a urdir e a tramar ('0111;ra
tudo e contra todos, até :{J(''>'.e;
contra aquele", Cl e illj..JÜ:CH ,:

bô f'
.' -

sua oa e, I,J:ram li:', _vgi'ü ,

confiar 1,a S'lE' ��{"1l��\.A'�e, sent. í n

to. que, Í>; ne'(, f"cr'-I(' '�i t' i1"

U11\ focin.!:u (I,:' , 1', •

RIO, 24 - ° sr. presidente GOlas e Piauí, respectivamente os

Getulio Vargas, assinou decreto srs.: Manoel Ribas, Neréu Ra
exonerando de governadores e mos, Cardoso de Melo ]';eto, Pu
nomeando-os interventor (;()8 Es- naro Bley, Eronides de Carvalho,

RIO, 24 - Na pasta do Minis- tados de Paraná, �anta Catalina, Osman Loureiro, Argemiro Figuei
lerio do Exterior foi assinado de- São Paulo, Espirito Santo, ::_�cr- redo, Rafael Fernandes, M(:'ne
ereto nomeando o sr. dr. Batista gipe, Alagôas, Paraíba, nio GI �Ul- zes PImentel, Paula Ramos, José

LUZ€l.rdo embaixador brasileiro em I de do Norte, Ceára, r,J nri:nhão, Melcher, Alvaro Maia, José Mue-

Mooteyidéo,· I Pará, Amazonas, Mato Grosso; ler, Pedro Ludovico.
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A GAZETA
Ponto facultativoOs "Douglas" no Brasil

Pelo jllizo de Direito da 2a.
Vara da Capital foi marcado o

prazo de 90 dias plra os her
deiros de José Nilo Rigueira se

habilitarem á sucessão provisoria.

rabel iont��t:eu n ião 1,--N:-<4OVO"Poc resolução do sr. Gover
nador do Estado datado de 23,
foi Ettore Giorno nomeado para No P a
a serventia interina do Oficio do VO Iano
Tabelionato Público da comar-

ca de Porto Uníao.

Em homenagem á data da
Padroeira do Estado, o sr. dr.
Nereu Ramos determinou fosse
considerado, hoje, facultativo pon
to ém todas as repartições esta

duais.

NOMEADO
Por alo assinado na pasta

da Educação, foi nomeado o

sr. Olavo Cassiano de Medeiros
para, interinamente, exercer o

cargo de professor do quadro
VII, na Escola de Aprendizes
Artífices, desta Capital.

Reunião
mar-tana

Florianopolis, 25 -11--1937

A gravura mostra o interior do novo avião lJOUGLAS da Pan American Airways, ven

elo-se em certe as seguintes particularidades: (1) -envergadura de 28, 96 metros; (2)-ai1erons; A'senhorinha Cacilda de Oli
(3)-Motores de 1.000 cavalos; (4)-helices; (5)-cabine de comando; (6}-compart�mento do veira, datilógrafa do gabinete
radio-telegrafista; (7)-depositos de carga, expresso e bagagem; (8) ampla cabine para 21 pa.sa- do sr. Gl)vernad f •. _

geiros; (9) -assentos estofados; (1 O)-aletas (flaps); (11 )-cozinha; (12) -compartimento de ba�a- didos 30 dias de" °f:r:s�or:f:_
gem: �13)-cocnandos da cauda; (14)-porta deent�ad�; (15)-toilete e (16)-:-antena de ra�lO. rentes aos anos de 936 e 937,
Nas figuras (A) (B) são mostradas duas seções longitudiaal e transversal da cabine de passageiros

demonstrando o coelorto que a mesma proporciona aos viajantes.

Reunem·se amanhã, ás 19
horas, na Igreja da Veneravel
Ordem Terceira, sob a direção
do revmo. padre Emitio Dule
ner, S. j., os membros da Ces
gregação Mariana N. S. do Des
terro.

CASElVIIRA EM CORES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

ALUGA-SE.

Chegou ao Ria D primeiro "Douglas
De-3" da nova frota da Pan American

Airways

A frota aérea sul americana da Pan American Airways acaba de ser enriquecida com 8

chegada ao Rio de Janeiro do primeiro avíão DOUGLAS DC-3 para 21 pa-sageiros, o primeiro
de uma série a ser proximamente incorporada ao trafego dessa empreza para atender as exigencias de

seu desenvolvimento ininterupto.
Considerados como um dai> aviões mais perfeitos jamais produzidos pela industria das

construções aeronauticas, os DOUGLAS são utilizados por todas as grandes companhias de navega

ção aérea dos Estados Unidos e adquiridos pelas grandes organizações da Europa e da Asia, distin

guindo-se tanto por sua eíiciencia em vôo, estabidade, segurança e velocidade, como pela comodi

dade proporcionada aos passageiros e tripulantes. juntamente com os CLlPPERS, os DOUGLAS

representam a ultima palavra em materia de transporte aéreo, oferecendo espaço suficiente para o ple
no conforto da viagem, ampla ventilação de ar pUlO e renovado cada minuto, poltronas estofadas de

espaldares moveis, janelas amplas e cozinha elet�ica p:a.ra o preparo de refeições quentes aos pas

sageiros.
De linha puras e alto rendimento aerodinamico, esses aparelhos medem 19,66 metros de

comprimento, 28,9') metros de aza e 5,15 metros de altura. Tanto as azas como a Iuselagern ado

inteiramente metahc is, apresentando um gran.::!e robustez e resistencia. Acham-se equipados com dois

motores WRIGHT.CYCLONE de 1.000 cavalos cada um, especialmente construidos paro a Pan

American Airways, os quais apenas com 65 por cento da potencia imprimem ao avião a velocidade

de cruzeiro de 309 quilometros por hora.Com ambos 05 motores, a aeronave pode elevar. se a 7.040

metros de altura e com um motor só, a 3.COO metros, significando qUê o DOUGLAS conserva ple
na a sua condição de navegabilidade com apenas um motor funcionando. O seu pêso vasio é de

7,285 kg., podendo carregar 4.000 quilos de ca.rga util.
O in'erior da fuselagem foi objéto de todos os cuidados para oferecer aos passageiros e á

tripulação o maximo de conforto. Nêla se acham contidos 21 assentos convenientemente espaçados,
num ambiente de luxo comparavel ao dos yachts de recreio, dispondo de perfeita visibilidade para

a apreciação dos panoramas descortinados durante o vôo. NUmer05?S experiencias e a escolha de ma

terial adequado reduziram a quasi nada as vibrações e os ruidos no interior da cabine, permitindo
que 05 passageiros possam palestrar sem aecessidade de elevarem a voz.

Tendo partido de Brownsvile, Texas no dia I I do corrente, o DOUGLAS costeou o

Pacifico até Santiago, de onde atravessou os Andes para Buenos Aires. Da capital argentina ao Rio

de Janeiro o avião consumiu apenas 6 horas e 50 minutos e 3 horas e 42 minutos de Porto Alegre
ao Rio, Tripularam o aparelho o comandante Kraigher, piloto Halvorsen, radiotelegrafista Bowers e

mecanicos Lane e Roux, viajando como passageiro o engenheiro Paul de Kuzmik, chefe do Departa
mento de Manutenção da Panair e da Pan American Airways, uma àas maiores autoridades em as

suntos aeronaticos no Brasil e que foi aos Estados Unidos especialmente para receber o primeiro
avião desse nQVO tipo a sec incorporado ao trafego brasileiro da Pan American Airways

Férias conce
dídas

Citação de herdei

Iros

(a) Dr. Alfredo Cinielo,

(l confortavel predio de resi
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

�anco Agricola- Rua Tra

[ano.

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

do prodúto «APY�ETINA» ,nas
aigias leproticas, sem notar alte
ração da função cardiaca.

Pedro de Moura
Advogado

Rau Trajano n I

Ferro

Medico estagiario
do Departamento de
da Lepra. São Paulo.

volunterio
Profilaxia

VENDE--S_E:
urna f�macia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-
cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

Dr.

Se V.não comer,
não vae ao cinema!

mania, 5anta fatarina.

Quantas vezes não ouve,

uma creança, esta ameaça

"terrivel"! Entretanto, se

ena não quer comer é por

que lhe falta o appetite; e,

se lhe falta o appetite, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

-.

Tenha a sua famílía sob as visitas do seu

EBmédico; assim será fncil ao clinico cura,' uma' UA�".
doença logo que ella se manifeste. ii

Plano

quinta-feira

-Os analgrz51cos cornpo- ••

..

ApyrlZtlna" eln cusqe- A formula ae "Apyretina" ··Atesto que prescreva com

j
- Die Zusammensetzung ·-Atesto que -tenno empre-

nentes ae "Apyretina". es-

tão �osaôos optimamente, ôe zelchnetea Proparat beson- é ae molde a corresponõer optimosresultaaos, os cc- van "Bpyretlnc« ist beralts gaao em minha clinico 05

maneira que a energia espe- Iclflca aos orgãos não é atin-I aers bel migt'ane (F<opf· perfeitamente aos casas in- cheta ae "Apyretina" neste eln Beweis õer echnellen

giaa por efeitos f ecunôarios, I
ccchets õe "Apyretina". com

mearno quanôo as doia co- achrnerzen}, õlccõoe, í hospital, une) hvllanrnen UJirRung In

chl:!i. se'am ingeridas alrnul- optimos :resultaà03.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter.

e)en angegebenen fallen.

lavras, não àeprime a co- Dr. Alfred Hoess.

ração não diminue o perus· D r:= eorg
o' ht fll'

ta1ti5�0 gastro _ intestinal
r • ..:- nlC er. m-

",. . t
Dr. Paula de farvalho.

nem hyperaciulflca o es a· co geral e operações. Diplo. Dr. FHfrea Hoess, rlinica Dr. Antan Hafner, clinico

mala' rIInica geral e operações. Dr. Nilo Salôanha fran·

Assinaao: Dr. Osvaldo Es- modo na Alemanha e no geral e operações. méàico geral e operações, méaico

pindola méaico airetor ào Hospital co. mi:?ôiro diretor ôa Hos-
Or, Osvalao Espinôola,m- Brasil. méaico chefe do diretor ao Hoepital 5anta airetar ao Hospitul Santa

nico gErai e peôiatria. fon·
e maternioaOe mario Au·

sultorio e resiàencia: Rua
15 ae Hovembro H, 84 A-·
Blumena Santa faiarina ••

-·Atesto que prescreve em
todos oS,fasos indicaoos, o

produt� Ap"retino" !do for
mace�tJro Certos Henriquemedelros.
Dr. Piragibe deAraujo \
.0:. Piragibe ae Araujo. -JJ,

fllmca_ geral e pediatria. con
sultorlO e residencia: Rua
15 de NOl1embra H' 8Z-Blu
menau-'Santa fatarina.

.'!"l '�Apyretina", pela as"

socl�çao feliz das seus in
grrzà!ente9, será um auxiliar
prerlOSO nos casas indicaao!>

DR.VICTOR MENDES .J

.major dr. Victor menc:)e5.
Diretor do 5erviço ae 5aú.
ôe da força Pública do Es.
taao.

Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho
Dr. Nilo Saldanha Franco.

fatarina.

50nta Catarina, Blumenau, 5anta xiliadora, Hova-Breslau-Ha-
pital ae T1mbá, 5anta fat�

rina.

'A
OOR

PV
OE

R
CAElECA?

E T í N A"

Hospital Sao 10sé, 1araguá. Isabel.

Santa fatarina. fatarina.

Blumenau,
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I Dr.. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos

tmpatudtsmo e moles tias da pele
Tratamento do empaludismo e das .molesttas da pe-

le e nervosas pela jlutohemotherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Nove mbro, 13 \
I' Telefone, 1.584 IConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16» ?..or�� __

:��-�S-W? -rii •
c,

i35íi ;wii. ,e! 4M i_l!/It!!iJ23MAé #$$lzueílLÇ· I����������������-�������
_

� :=!I.:" e 4"r_ se: we; cu; * cP·;g *_4 II

II Ih'. tiVO· d'Aquino:=:: II �Adolar �ch!arz=-- E T. e P O L E

II, Adovgado I Endereço Tclegr.: DOL!\�� - Caixa Postal, 32
�

�Ji Florianopol is S. FRANCISCO DO SUL-- STA. CATARIl\A

�..;-� rtt
,q ;;;;ew? -MM iS:' ri t â f f

; AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para ruo DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
di 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

t6ros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Nerte ou do Sul do Paí�, bem como para o Extcrio

Recebe cargas de importação.]do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEf/VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preç03 vilodinos

S6 os fabricados em [oinville pela .única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER 'IIRua 15 de Novembro n. 366 JOIHVILLE I �
laa__�__�__� � �II�����-----------------�

..".��IIIiII__iiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiilõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiia_Biiii�__.J
1 .&!lI!!gri!.. ç_..R!9$W..;.l!,���!!;�Q!!"l,I"!",�>e!2�PçM:-.N�.',.!!I'$c5"-� n

..

Indo a Araranguá Jockey Club Florianopolis, II�, E I D j
o mais elagante centro de diversões famí-

liares,
L

.

i d f t di
- I ComDanhi. de 5agU' I!f.�,�uxo, senel a e, con or o e istioção. ;", I!l 'lIiii !l( lIWl' t;!\f

Fsplendido serviço de bar com bebidas na-
i � �de acidtanle de

cionais e estranjeiras, �

Feericamente iluminado com instalações modernis- Traba I IIo
simas

, Proprtetarlo João Gonzales RUA TRAJANO,-lO sobrado-nos altos da

I . iS. ' • , .je;�_�t );Jfrif
ti� '�:sF������1

EUX1H m. �', .;

� Cálculo de qualquer Planta.execução, fls- � :-,l:;:r:r��::i���:�::;,.�'" ,"

'.

� estrutura em con- cauzação e direção I
fLRI'�i.<;

EClf�,,·1 -s

, concreto armado �
� � :::�;:�:;: ';:J''':�� ,�

I CONST�U��RA IQ�ASSU' L�d·1 ;J���j���� -Quereis --conforto
�� Omar Carneiro Ribeiro .. flauslno Mendes da Silva ,�I Dr. Rio � relo I
gJ ENGENHEIROS t::IVI'ii � Gottsmanrl

� � .E,:X -chefe da clinics do Hospi

� R 15 d N b 416 SALAS 12 e 13 �' tal de Nürnberg, (P.vfes50l

� ua e ovem ro, - t ANDAR � lndórg Burkhardt e Professor

�; e., � Erwin Kreuter)

� Tel. 1503:� Curitib;l. Paraná

I
�
r�l

CONSULTORIG·�-Rua Tra�

rll Obras cOlltratadas, na: I. semestre ano N; 18 das io ás 12 e

� de 1937
das 15 ás 16 112 horas.

�
TELEF. 1.28S ,í

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) I
RESlbENCI�- �ua Este-l

�
Ponte de concreto armado sõbre o Rio S. João (Estr. Curitíba-joinvile) I

ves junior N. 26

Ir� Prefeitura e Forum de Mafra TELEF. 1.131

� !pOrup Escolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro � ..

f� GIUpO Escolar de Irati � ALUGA--SE�� Matemíõade de Rio Negro'
.

� o conlortavel prédio de resi-

;� E��Jção Experimental de Viticultura em Tijuco Pretó (Paraná) � dencia á rua Este,es Junior
;:>Jí DIversas construções de residencias ,�� n. 179.

i;�
,

'

.�
"

,',

.

, ,

� I
Tratar no Banco Agrícola, á

��..aa����F1T'E���n;. Rua Trajano 16.

Hótel Téffftas
Estabelecimento moderno recern construido

.. proxi
mo ás águas térrnais

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

Preços rnodicos
Proprietarlo: HerbeJ'lt Falk

(Mau sprícht deutsch)
GUARDA _- Municlpio de Tubarão

Santa Ceta,-irl8

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE casinha de
I a. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas:e
domingos

,_ ..

.

.

, -

.' '_

_.,.:,�".. � -� ��-.

EspelhoR

pf.1SS0a s
AUtOi1"10Veis

DIDETor"A�._-,,� a� � I�:

I
Dr. F. Solano da Cunha+Pres..Icnte

'!I José de Sampaio Moreira

i Dr. Plinio Barreto

I Peça prospectos e informações
L\GENTES GERAIS

Machado & Cia'
Rua João Pinto, 5 ,. Telefone 1658

FLORIANOPOLlS

. f"1 Pastas escolares
: e comerclais;
I' cintos para h0i11SnS,
pelos n:l:enGi��S pr�ç.,s

asa eirã'()'
Ru;;;z.'I1 •••qo

L

Cap tal sebscrtto
Cap.tal realizado

1.000:000$000
500:000$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�,sistencia Médica, 'Far
rnaceutíc,q e Hospitslar

SUB-AGENCíAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERiOR
Agente-geral
NII AVIL,A

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO;'�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríanopolis
.

e
bom passadio

Otirnos bosques
descanço: quartos
ca=als e soltei/os

I! �"� '�a- ft
lU

IIens u u er

-

pará
para

Elpeclallela em cirurgia
geral

Ialta cirurgia, �inaecologiat (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do' sistema nervoso e Ioperações de plástica

����-��-�

Esteves Junior �-. 93IM!
I' '.�

Escrupulosarnants Familiar

TAf\/IANCOS F4ANTASIA
"AF='tA

Prata de banho
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 181t

» SANDALIA. Salto baixo » «Dz. ,. J 4$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz,

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



N60 , a mala barata, porém 6

• melhor do mundo

q...al que não consome bateria (2,5 amp.)
Immenaa durabilidade

A

.enda em todaa aa boaa

caaas do ramo

e noa

Companhia Nacional de Seguros de ACidente do
Trabalho

(Uma Companhia Brasileira para o Brasil)
Autorizada a funcionar pelo de-

ereto n: �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

(')iretor-ia:
Dr. F. Solano da Cunha- Presidente
JOSé de Sampaio Moreira
Dr. Virgílio de Mele Fr: nco
Dr. Henrique Dodsworth

Gerente gera;
Elzemann Freitas

Superintendente gera! •
Dr. J8CY tJaga1hães I

, , Serviço méoico eficiente e moderno, com Assis- G
tencia imediata aos acidentados a

Agentes gerais G
Machado & Cia. G

Rua João Pinto.õ - Telefone 1358 0IFLORIANOPOLIS O
•"

.•GOe-@��••-·�........-

.o�.,��e�.
l.,...-

..... � -._--* ,. -

:;MACHADO
I

& Cia.
Agenebls e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 31

FLORIA

Ilepresentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLIS

i.Bd�
���

�A Favorita
� --_._---------- ----

__ Rua Felipe' Schmitd n°· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

..

de

lViOSTRUJ\RIO EM:

Tuba,rão

Sul,

s -,

';".
,

" ."

",(' .

De Fama Mundial!

-

'"

rvdvogado
::tua Cons, Mafra, lO (sob.

Fones 1631 p. 1290

I

I Accaclo M(,,,, I
re i ra tem seu escrir-I

it�[�"'�;�"�'�'r';!"��W";�I�)��,� .?l�_���,�����. '?,' $t;,"��i�,��.����M ���. <'\'li;A,th�A�.��.�!�,�:&3�
���l-. ��-��*��������i��'ffó<

'.� A��;yq,4� : ��� ������������� �I;�)� '!f- �r.n'1��i,il'>��_·�Z�:.1\U��"{t'i''i!3:.!!U�W�=�'f W���"�'i!@'�'�;' . ��Wi�������,', ..
· ���� 'J.r.%

,u.��.��f@�.� ,.._ __ . @OGO••••8
-- _....!!! -' " .' .' I Auhmov1iJ1 etHm!)ml�@

, �i"

E B
Clt

T
'

Percorre 11 qnilornetros

E T R O P O L E:1
.

mpreza ruemnq- ranspcr- ���na� litro apenas do ga

� t d p
ta Inteiramente reformado,

: e e
. argas e assagelro! .

l�i�����O�neis, pinos, caixa

• II de troco, acumulador, tolda,
O F· lor;�,nftp.�.I;� • di Tubar'�o sanefas, jogo de capas, pin-

1,1 m i� V U II� � 'I' tura, ctc., completamente
. nóvos.

"
Proprietarlo Silvestre BI�uenínll

. ;ViS�il����OS c ] �! corro ro-

OI
Infor-rnt.";lçoes com DAViD SILVA á Praça IlviS1��dO

por 3:500$000· á

15 de Novembro - Agencia SELL A'fratar ccm Raultno Hom
I

! -"""T!! €1 _'*
J

• rim - 1f ã:ar.-- . c-;ca---'

.

j Ferro. Florianopolis.

IA Gazeta IndTca:------·
\ Dr. Arrnlnlo I

Tavares

EIXE UI\'A RENDA

MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

1\ Consulto rio: R:;âj��ã�':::-'
I

Pinto, 7--- Te!. 1456

,I I_Res. R�er.°�mva, :J

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Ma!ernfdade
Medico do HCilpitnl

A "SÃO PAUlOu Qfferece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só ap.lice, a seben .

1.0 - um pec:ulio pagavel ae beneficiario

logo após o fallecimento do segurado;
2.° - uma renda mensal pagavel durcnre

cinco annos a partir do fC1lJecimente, e

3.· - um peculio adc:licional palgavel
cinco annos depois QQ fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se evlden
do pel.s seguintes cifras, relativos ao ultlfno 4flulnquennio :-'

•
ACTIVO RESE'RVAS RECEITA GERAL

1932-17.036 conlcl 13.064 ccalo. 6.726 coulos

19"-18.205 cOlllos 14.164 conlos 7.941 contei

1934-111.943 conles 15.912 conio. 9.485 cOlllo. .

1935-21.314 coalo. 18.427 ccutos 10.741 coalOl

1936-:15.973 coat.. 22.371 etnlos 12.375 c..I••

A "SÃO PAULO"
Companhia Nacional de Seguros de Vida'

Directeria: -

I)�. J o S ê M A R I A W H I T A K E R

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

Sédel - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

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

Agencio: SANTOS

,_.'<-.Ó:

; .....1',. "

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlcs méshca de erten-

1.
ças e adultos

LABO�(ATORIO DE

I ANALISES CLINICAS
I

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rc!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

.
,

Dr. l\l1lt;�uel
Br..:)sb-aid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

,

�.... -: ��. ;-·:.i� c:

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]
Atende na Maíernídade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARlBALDI, 49

I Dr; Aderbal
da Silva

R-.I
I

tÓJ ia de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto I

n. "1'1. _- .Ph0.LP· 1277.---1
J1,."' .... 1., i Postal 1;1 o'\�.,':"_"'l -lo v&.;l ...... S - \.. II

�
.

I Dr. f!6dro de Moura F.rr� I
Advogado

I Rl'J Trajano, rr r' sobraâo i

I Teiephom: n" 1458
_ t

i .\
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A ílAz.E,lA-FloWlIllJ",UU:< 22--lJ-l9..37
'_--� .....

. ������,i;7DA.���qg�����.tJ���••e��������,I2»ag.AV6.Vl:M��
� CASA TRES IRMAOS�.� P A L. A C I O O A S S E O A S, �
.� que é o orgulho do p-.lVO de Florianopolis �

I r"enhur� concurrente po�sue stoc� pare-I
� oido e por preços tao razoavels �

�" •
Sedas estampadas, tudo que é II ., I

! o melhor ates- lfIodernissimo, tuda s� encon- A MODA MÓRA NA I
O CA$A TRES IRMAos. •
!..

�

tado é a tra, tais como crepes, renards, !
';H", VENHA VISITA-LA E 'fQ�

•
peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI •

e
•
•
"
•
•
•
•

preferencia da

elite !

0------0

Noivo, na mais rósea quadra da vida, quão satisfeito

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

I coraçao l Entretanto, ela sonha com lindos vestidos confecio·

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

L:_ol_iS.__

� Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra florionopolis, a

LPital elegante. __j

•

EDIFICIO PRo'PRIO

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

0------0

1-- I
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;�-�
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a
I

I Casa

"".L Irmãos
--

o MAIOR EMPORIO OE ·SEDAS
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM

I PLETOS DE 128, 14$, 15', 108,188, 208,228, 248, 20$,
•
•
a
•
•
•
•
•
.,
•
G
•

A maior novidades em Sedas no

Rio e São Paula. AcabaDi\;os de
receber dic-étam�nte das fabri.

cas .. Por preços nunca vlstos
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD '\ POR

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
TIDOS PARA BAILES 1., 21$, 22$, 25$, 30$.

COM I METE0 DE LARGURA .

�8" 30f, 32$, LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN

DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE ii5' POR 40'000

I
�
�
@
•
fi
fj
�;�
��
��
fi
I)

Partidas de linho das melhores qualidades !
por 1:500$000 corn 10 peças �

Atenção !Gral"lde sortimento de péles, Renerd ArgenterA..tenção ! I
� Renard marron da Alasc�, Renar�::I Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles �
� da r-nelhor qualidade - Curtos e 314, deste a�tigo damos descontos especiais �
m para todos terem rnargerr'�' de fazer sues e"'!'ornpras de péles e aproveita-Ias para �'iiJ�h.1 as festas. - LUVAS DF' PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ ��

I Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos �
� R. FELIPE SCHMIDT 22 �
� Tuffi Amin & lrrnôcs F o N E '_401 ��.� FLORIANOPOLISgij
�. ���������--G--��;;��f������

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

EM CORES.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

Causou
-

RUA TRA.JA00 9

rPara a nosso mundo elegante
as ultimas creações da moda =

mais modernos artigos para presenteVistosas bijouterias, lindas fantasias, os

NA CASA MACEOONIA
A CASA QUE MAIS BARATO VENDE

e

Cei. Pedro MacieB
de de presidente da
vereadores.

- - -

mumcrpars
PORTO ALEGRE, 23 A Constítuíção de 10 de novembro veio

modificar, sensivelmente, o regímen trtbutarío da União, dos Estados e Idos Municipios, creando uma série de Inovações a respeito que estão sen
do objéto de exame e debate por parte de todas as classes interessadas. IRendas que pertenciam, anteriormente, aos Estados, passaram
a ser de cobrança exclusiva da União, sobrelevando notar-se, também,
que os municipios serão compelidos a reajustar os seus orçamentos.arím
de encontrar novos recursos financeiros, em consequencía da transteren
cia de tributos para os cofres estaduais e federais.

Para os munícípíos rio-grandenses crearam um problema no

que diz respeito as rendas provenientes do imposto sobre a renda de
imoveis rurais, que passará a ser pago á União, de acordo com as ultí- I

mas exígencías legais.
Esse imposto que foi instituto pelos munícípíos do Rio Grande

do Sul, é calculado, na sua totalidade, em dezesete mil contos de réis,
aproximadamente.

CA.RTAZES CINE ROYAL, ás 7,30
horas-Mira de um coração.
CINE ODEON, ás 7 horas

--Alô! Alô! Carnaval.: e

Noites cariocas.

CINE REX, ás 7 e 8.30
horas- Tirano irresistivel, e

Duélo a meia-noite.

CO'DIGO DOS
INTERVENTORES

Só Minas se regerá por
Constituição própria

o sabão

A's 7 horas, rezou-se na cate
dral a missa com comunhão geral,
para as crianças da doutrina, presi
dindo esse áto o ilustre chefe da ANIVERSARIOS
Igreja em nosso Estado.

A's 10 horas, missa cantada, MUSTAFA' SILVA
com assístencía pontifical de S Ex- Decorreu ant

A

t
.

ela, Revma. dr. Joaquim Dornín- \ �. '
..

e-on em, o an.-

gues de OFrira.

I
versano natalicio do nosso dis-

A':> 16 Leras, sairá da Catedral tinto patricio sr. Mustafá Gua
s�le�e prc�;:;=são com a Imagem �a rani Ipê da Silva, 'escriturario da.Vlfg�m e " .. :artir, na qual tomarao Alfandega de FI· I· .

parr - todas as Irmandades relígío- onanopo IS.

sas G_" nossa capital. Fa a h
. .

MO ímp.iaente préstito religioso, .

z .nos oje a Jovem a-

fará o seg.rínte itinerário: note, filha do maestro Rossini
Praça 15 de novembro (lado do Silva.

Palacio do Govêrno), ruas Felipe
Schmidt, Deodoro, 28 de setembro,
Arcipreste Paiva, Arau'jo Figueire
do, Padre Miguelinho, Anita Gari
baldí, Avenida Hercilio Luz, rua Ti
radentes, Praça 15 de Novembro e
Catedral.

O carro triunfal que conduzirá,
a Imagem, estará em tren te a Ca

; tedral e dali será conduzido por
uma comissão de congregados ma
rianos.

Diversas bandas de musica abri
lhantarào a imponente procissão.

Segurança e presteza. A imagem da Santa �atarina, em carro

triunfal, será conduzida em procissão

contentamen:!!! ,º_i_�9_�_!__�_�_�� A � I M P O N E N T E S I NOS S A
e sirva-se das confor- f tl

-

d d I-
-

dA NOMEA(;ÃO DO taveis limousines nu- es IVI a es re Iglosas e BILHETE

�EL. PEDRO meros 192,203,242, hOJlleMA�IEL 205 e 218.

PASSO DOS IN
DIOS., 24 -- Causou
ó t i m a impressão
em todo o muni
cípio o áto do Go
vernador do Esta
do., nomeando o

prestimoso cidadão
Pedro da SilvaMa
ciel para prefeito
municipal., c a r g o
que., a contento ge-
rai., vinha exer-!A prlmelra turmacendo há bastante I

������ �a?:::�d:; I ��b�a�c�h�a�r�e�i�s�c�a"!!�t�a�r�in�e�nses
I

�����--,��������

I
O dr. Nerêu Ramos é o paraninfo
-----------------------------------------

serão cortados dos or-
çamentos

Santa Catarina, portadora da I quebrou a roda e fez saltar as la

dupla aureola do martírio e da vir- mínas.]
Bindade foi martirizada aos 25 de Um golpe de espada deceJ)ou-U-e
novembro do ano 307, no govêrno a cabeça que ainda hoje é venerada
do Imperador Maximiano. pelos fiéis no mosteiro do seu no·

De nobre estirpe e possuidora me, no monte Sinai.
de vasta cultura intelectual, apro-
fundou-se tanto nos estudos da re

ligião católica que, acabou por
abraça-Ia de corpo e alma.

Maximiano mandou preparar
uma roda enlamínada para martírí
za-la; mas uma prece da Santa

As festividades religiosas de ho
je, nesta capital, em louvor de San
ta Catarina, obdecem 1 o tseguinte
programa:

de

Santa Catarina

Colará gráu boje, ás 14 horas, a primeira turma de bacha
reis da nossa Faculdade de Direito. O ato será destituido de soleni
dade.

Fachada do prédio da Faculdade de Direito

Na imprensa carioca

"Virgem Especió.,lidade"
de Wetzel & eis••• Joínville (MARCA REGISTRADA, oi

VIDA

P'ra Você
Com um cartãosinho de Você,

procurou-me, ôntem, o seu pri
mo Sergio, que com tais creden
ciais só poderia ser recebido eom
muita satisfação. Tipo do ele
gante, CAUSER magnifico, tan
to ou quanto boêmio, o seu pa
rente encantou-me devéras. De
pois de um <drink » no «Chiqui
nho» lá fomos, eu mais o Petro
nio da' sua familia, correr as

vitrines, despreocupadamente.
Não sei o que chamou aten

ção do nosso <dandy» levando-o
a fazer compras, depois de exa
minar uma <montre», Apesar de
lhe estar servindo de cicerone,
sem qualquer interrogação, ati
rou-se portas a dentro, e voltou
em poucos minutos sorridente e
satisfeito.
-O'timo negocio! Um finissi

mo côrte de tussor de sêda e

um rico chapeu da afamada fa
brica <Crespi », tipo Panamá, por
uma nusga!

Que casa é esta ?
-« O Paraizo », respondi.
E, o seu primo. com um sorri

so, satisfeito retrucou-me:-E' em
verdade muito apropriada á de
signação: isto é um verdadeiro
<Paraizo ».

FRA DI ...L\VOLO

Arlete, filha do tte. Eloi Men
des, será hoje muito cumprimen
tada, pela passagem do seu ani
versario.

FAZEM ANOS HOJE:
o jovem Vitor da Luz Fontes;
o sr. José Maria Vieira fun-

. . ,

cronario aposentado.
OUTROS PARTEM
Para o sul, em ônibus da mes-

ma Empreza, seguiram: Arulrid_\Vollrath, Augusto Amaral e An
tonio Soares.

ENFERMOS

D. MARTA BOABAID

Na residencia de seu filho. sr.
Feris Boabaid, conceituado ne

gociante nesta capital, faleceu
ôntem a veneranda senhora d,
Marta Beabaíd, cuja noticia de
sua morte repercutiu dolorosa
mente nesta capital.

O sepultamento da veneranda
senhora se realizou-se hoje, ás\.
II horas, tendo saído o féretro
da residencia mortuária á rua

Felipe Schmidt, para o Gemi
teria de Itacorohí.
A' familia enlutada Co A Gaze-

commum
8 b"69&' 6
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