
sr. aldemar Fale o,
, �---------------,-.-- ..r----.------------- _
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trmrns roo novo

• ...:_ • .I.'_............u....�
. '

ào Trabalho
RIO, 25"0 ex-senador cearense Waldemar

nlstro do Trabalho, em substituição do sr, Agamenon
sentado.

Falcão, foi nomeado mi
Magalhães, ho]e, ape-

o sr.

do Exercito,
Waldemar Cronwel do Rego Falcão ê tenente-coronel
professor de Historia Geral do Colegio Militar de

S. PAULO, 25 - Segundo apu-
rarnos., é pensamento do chefe do RIO, 25 - Foi baixado hoje
executiv:o paulista r�novar o seu

o decreto- lei que proíbe aos con
secretariado ao ser inaugurada a tribuintes em atrazo com a União
nova fase go�ern�mental. Entre fazerem qualquer negocio com o
os nome.s mais falados con�ta:n governo federal.
per�onahdades de grand:. projeçao I

Visa essa medida punir aqueles
s��IaI e ,eleme�tos apohtl?os. contra os quais a União exgotouNao sera d.e e",tranhar-:-dIsseram- todos os recursos de que dispu
nos-:que figurem na h�ta proce- nha para os obrigar ao pagamen
re� do �. R. P. que estiveram em to das contribuicões fi scais.
evidencia antes de 1930 e elemen-

J

tos do P. C. que não tiveram
atuação destacada nestes últimos
tempos.

O sr. Cardoso de Melo Neto
concedeu exoneração ao delegado
Costa Pereira do cargo de Secre
tario interino da Segurança PÚ

DR.AGAMENON MAGALHÃES blica e nomeou para substitui-lo,

RIO, 25 - O sr. Agamenon ta�bem, eI? .

carater �n.terino, o

M Ih- f' t d de acôr I major Dulcidio do Espírito San-
aga aes OI aposen a o ,-

t C d
do com o art. 177 da Constitui- o ar oso.

ção, e o sr. PUnia Martins, oficial
---

de Gabinete do Mmisterio do N dTrabalho, foi aposentado admi- omea OS
nistrativamente.

O sr. Paulo Martins esteve co

mo se sabe, ha mêses, em grande
evidencia, em face da acusação
levantada pelo sr. Pedro Vergara,
na extinta Camara dos Deputa
dos, a proposito da questão do

trigo.

O sr. dr. Nerêu Ramos, ilustre
Inteventor Federal em nosso Es
tado, seguirá de avião para a ca

pital da Hepublica, no proximo
domingo ou segunda-feira.

No momento Com
do desfile
CIDADE DO MEXICO, 24-

No momento em que desfilavam BRUNSWICK, - O financis
ontem vinte mil atlétas, come- ta Howarde E. Coffin foi encon

morando o 27 aniversario da re-I trado morto em seu apartamento,
volução, ruiu uma arquibancada tendo ao lado um fuzil. Sua es

construída nas imediações da Ca- posa acha-se em viajem para esta
tedral. Em consequencia, recebe-II cidade procedente de Nova .York ,

ram ferimentos 20 pessoas. ,------__ .. r:Iõ_JiII.sMl!l'll .. __ t>lI:::-"��tt;I!lqaf:ll.

O desfile da mocidade foi pre- •

para a �aixa Eco ..

senci�do par al.gumas centen�s I Desviaramnomica de milhares de pessoas, que rui-

I
dosamente demonstraram o seu dor·I ,..., a dRIO,25 Os srs. Xavier da sn- entusiasmo. a� no va�or e

veíra e Rivadavia �rrêa, por decre- \ _

to do Bovêrno, foram exonerados,

DECRETO 800 �
r�spetivam�llte, dos ca�os 'de pr�- CO lhOS
sídente e díretor da Caíxa EconomI
ca. Para presidente da mesma orga
nização de credito, foi nomeado o

" sr. João Simplicio, ex-presidente
DR. BORGES DE MEDEIROS Dit·etor do Servieo da Comissão de Finanças da Cama

la e Carlos Luz,ex-lider da maioria.
PORTO ALEGRE, 25 O sr, de Caea e Pesca

Borges de Medeiros falando á ím- Mais de 213

Iprensa disse que: "desde a promul-
gação da Constituição de 10 de no- RIO, 25-Foi nomeado hoje, portuguêses
veinbro que. me. cons!dero afastado diretor do Serviço de Caça e

d� vida partIdar!a. N,lo me afasta-I Pesca do Ministerio da Agriculta-
ret do meu partido, ao qual contí- _ .

nuarei a servir com todas as ener- I
ra o sr. Joao Leopoldo Moreira

gias de que sou eapaz." I da Rocha.

-A Inglaterra construiu, des
de a Grande Guerra, 5.35000.0
novas casas para pobres.
-Na ilha de Santa Maria, nos

Açores, verificou-se forte tremor
de terra, que destruiu varias casas.

c�Serâ suspensa indefinidamen-
- ---- te a Conferencia de Bruxelas.

O "Dia da Bandeira���---M·· •

d D b iazid
DR. HENRIQUE DOnSWORTH

-A conspiração dos «cagou-

n".,o Rio O inisterio a esco ertas JazI as lars« , descoberta na França, vi-
RIO, 25-0 sr. Henrique Dods- sava implantar a ditadura e res-

R�O, 25-� �ora do Brasil, a

POI·ICI·a A
worth, interventor carioca, en- taurar a monarquia.

partir de primeiro de dezembro, RIO, 25�Contínuam intensos de gesso
trevistado pelo o «Globo», sobre --Na Bolsa de Londres e T-

m�dar.á a sua onda para .1220 os preparativos parll a F:sta da ,,, a notic�a da. promulgação de cou-se a maior baixa nas co;a���s;
quilociclos, com.a frequencia de Bandeira 9u.e fOI transferido para

. �IO, 2� - Ha tempos, oca"
,. .

uma «le.I o�gal1lca provisoria» pa- dos titulas, nos últimos anos.

:2?,35, sob o.prefIXo d� PSH em
i

sábado proximo, espeI'an�o-se que, pitão Felmto 1\1 ueler el�.bor�u I I\IO 25 - Anunciam de Cam- ra.o Distrito Federal, fez a se- -A Alemanha está ultimando,
vlftu�e da II?terferencIa de .duas I a.mesma.

assuma grand� lmponen-I um pl�n? p�ra a cen L:.uaZJ.çao
.

pos que for�m �escobertas nos

I
gumte declaração: "Não será prO-I a construçã.o do segundo dirigive1

'esta.çoes.' mexlCan� e. columbIa�&,
I
c�a. O dIscurso que .sera pronun- n.um �hl1ls��rJO d;s ser'vlçus I'ol�- campos de Boa VIsta, em.Sa�to m_ul,ga�a nenhuma l�i organica. 1« Hind{'nbllrg.»

IDO

�nt�.Ito
de preJudIcar�lI! .as Ir- CIado p�l? sr. FranclSc_o de

�a�-I tl':'OS
a pohCIa e a segurança pu- Amaro, pertecente� .aos lfm�os VIr� SIm, por estes dIas, a meu -A Inglaterra deseja

pacificar.,';radIaçoes desde que se IlllClOU a pos, mUllstro da JustIça, sera lf- bhca. Saldanha grandes JaZIdas de ges-I pedIdo, um decreto-lei definindo a Espanha já tendo iniciado a'"
'tenaz campanha contra .0 comu-l r?diado pelo Departamento Na· Esse projéto está seIldo nova- 50. Em breves serão elas explo-l as atribuições do prefeito, em conversaçõ� preliminares nos do�;
Jlismo. clOnaI de Propaganda. I mente considerado pelo governo. radas convenientemente. face da nova Constituição". caw�os em luta,

.

GAZETA
A voz DO Sem quaisquer ligaeões politicas

J A I R O CALLADO
,

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel
.-----,_

Florianopolis, Seda-feira, 26 de Novembro de 1937 1019I NUMEROIVI

que depêemAposentado
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.liiS;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíioiiiiiiiii__iiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii'iiiiiiiiiiii.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! o sr. Agamenoll Ma-

seus cargos galhães
iiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii_·�-�,---

Ainda pelos motivos que determinaram a

resolução tomada pelos srs, Gustavo Neves, Mauro
Ramos e Jau Guedes, depuzeram seus cargos nas

mãos do Interventor Federal do Estado, dr. Nerêu
Ramos, os srs. dr. Claribalte Gaivão, Coronel Can
tidio Regis e tenente Leonidas Herberst, respeetlva-]
mente Secretario da Segurança PúbUca, comandan- \!te geral da Fôrça Pública e Delegado de Polida da
Capital.

Somos tambem informados que iden dica so

Ucitação foi feita pelo sr, Irineu Bornhausen, pre
feito de Itajaí.

o P. R. P.
participará do
novo secreta
riado

Autoridades
os

Desfecho
trágico

Da "Bandeira iAnhanguera�� I
RIO, 25-Informações radiote-)

legraficas anunciam a morte do
escritor e sertanista Hermano Ri
beiro da Silva, chefe da "Bandei
ra Anhanguera", atualmente na

zona 'do Araguaia, vítima de ma

lleita.
O interventor paulista provi

denciou para que seguisse um
I

avião, para levar socôrros para a Iexpedição e trazê-la de volta.jun
,

tamente com o corpo embalsama-I'do do escritor.
O sr. Hermano Ribeiro da Silva

Iera uma das mais brilhantes ex

pressões das nossas letras, autor
de varios livros sobre o nosso

"hínterland", entre os quais'{Nos
Sertões do Araguaia", com que
conquistou grande renome e po

pularidade.
Quís um destino trágico que

Hermano Ribeiro viesse encontrar
a morte no mesmo (cenar:o gran
dioso e selvagem que êle, com

tanto brilbo, imortalizára nas pá
ginas magistrais de sua obra pri
ma.

..."FASTADO DA
POLITICA

LISBOA, 25-Pelo «Higland
Prince» partiram para o Brasil
213 emigrantes portuguêses.

qUIZEB.COMPRE SUA TOILETE ONDE • •

Nunca antes.'Mas
• •

DE A S liNDAS ToalETESVERA ELEGANCIAMASLUINCA
'EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO" "A MODELA R"recebidas pela

Permanente §toek de Casacos de Pele e Renards
A HOBA DO BRASIL
VAI MUDAR DE
FREqUENCIA

Prêsos
como suspeitos
do desasttOe de
Mesquita

RIO, 25 _. Foram apresenta
dos ao Quartel General da la.

Região Militar, o sargento José
Almeida Sales e o soldado José
Ferreira dos Santos, prêsos pou
co depois do desastre verificado
com o trem especial conduzindo
integralistas, na estação de Mes
quita, Estado do Rio, sobre os

quais recaem fortes suspeitas.

Proibidos de nego
ciar com a União

definindo as atri- I
buieões do prefei
to carioca

henora....

Fortaleza.
Dr. Nerêu

R�lnos

um fuzil
lado

ao

S. PAULO, 25 -Mario Vasal
lo, de 25 anos, casado, e seu ir
mão José Vasallo Junior' de 23
anos, empregados da Companhia
Ford, conseguiram retirar dessa
companhia, com a cumplicidade
do guarda-civil Hilário Martins e

Silva, cêrca de 300 contos de ma

teriais, vendendo-os a baixo pre
ço, entre negociantes inescrupu
losos.

o estranjeiro

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 26-11 -1937

GAZETA DESPOR,TIVAJ O S E' F I L O M E N O Roosevelt tem

de que,
1939, ou nas primeiros

"', mêses de 1940, se desen
cadeará no mundo inteira

um conflito geral

Causou profunda mágua lIO seio da Associação Comer
cial de Florianopolis o passamento do seu digno e abnegado Presi
dente sor. José Filomeno.

Tão lógo tiveram conhecimento do infausto acontecimento,
reuniram-se em sessão extraordinaria, ás 9 horas da manhã de ante

ôntem, os membros da Diretoria
daquela entidade de classe, afim
de providenciarem sobre as home
nagens a serem prestadas ao que
r ido morto.Foi, então, deli berado
o seguinte: hasteamento da ban- �

deira em funeral, convite ao co-' ,
'

mercio para encerramento de suas
".

portas e comparecimento aos atos

lune bres.delegação de representa
çio da Diretoria e discurso de
homenagem ao saudoso Pre�iden
te na ocasião de baixar o corpo
á sepultura.

I

lA. Associação Comercial tem
I

,.

recebido inúmeros tel,'gramas de ,t,
pesames pela morte do SEU dig -o

e esforçado Presidentf', alem dt: .

condolencias apresentadas pessoal- t. ;

mente, destacando-se dentre estas t
- .'

as que foram levadas pelo Exmo. ''!té
�:nr. Dr. Governador do Estado "

_

ao Snr. Vice-Presidente da As-
�

sociação, Snr, Oscar Cardoso, por JOSE' FILOMENO
intermédio do Snr. Capitão Ernestp Nunes, digno Ajudante de OI
dens daquela alta autoridade.

Damos abaixo o teor do discurso pronunciado pelo Snr.
Vice·Presidente Oscar Cardoso, por ocasião do sepultamento do
Snr, José Filomeno, realizado na visinha cidade de São josé:

«Jcsé Filomeno!
A Associação Comercial de Florianopolis, de que [êste ami

go dedicado, presta a ti, nêste doloroso momento, a sua última ho
menagem de admiração e respeito.

E' em nome dessa Associação que eu dirijo estas palavras
de comovido tributo a ti que [ôste um dos elementos de destaque
em a nossa vida comercial contemporanea.

Batalhador pelas bôas causas, não cansavas nunca no trato

de todas as cousas que diziam respeito aos labôres comerciais do
nosso querido Estado.

Ultimamente na presidencia da Associação Comercial, ofe
receste e déste a ela todo o teu carinhoso auxilio, propugnanrlo para
que fossem sempre coroadas do melhor êxito todas as questões dessa
entidade de classe que óra perde um dos seus maiores valores.

Deixas, bem cedo ainda, o mundo de desenganos em que
labutamos todos, no afan do melhor desempenho da missão a cum-

a convicção A FORTE ESQUADRA DA H. F. P. BATEU
" SUA �ONGENEHE DO 14 B. C. POR

APERTADO SCORE

durante o anade

iA

Nareiso (2)� Damata (2)� Abadin (2) e

Agenor (I) foram os goleadores
Os esquadrões entraram em ça.

campo ás 16 horas. Abadim consegue ainda marcar
A pugna é iniciada, sem demo- um goal para suas côres,

ra. O vencedor:
Os ataques revezam-se, Onofre, Paulo, Antonio; Jorge,
Os zagueiros e guardiões mos- Narciso, Fonseca; A. Sousa, San

tram pericia, ao passo que os ar- tos, Tampinha, Damata, Laguna.
PARIS, 25-Na sua segunda edição vespertina o jornal tilheiros trabalham incessante- Felicitamos aos vencedores.

PARIS M1DI publica uma sensacioial correspondenc a telegrafic:'l I meonte. .

d '

d
.

I N Y k perigo vai de uma e outra
o seu, envia o especta em ew or.

. cidadela.
Segundo as informações dJS correspondentes newyorkinos Os conjuntos mostram possuir O A '

F Cl b
.

, " vaI . u e envIOU o se-daquele grande vespertino parisiense, o presidente Roosevelt)á terra ótimo padrão de jôgo, sendo que I guinte telegrama ao seu presiden-declarado aos seus mais intimas amigus que não apresentara mail o guardiã_o da .Fôrça é de .uma te, por motivo da passagem do
a sua candidatura para as próximas eleições presidencia is de 1940. coragen� mdo_mIta, Onof�e fOI um seu natalício:

O· R" verdadeiro leao do quadrilátero. "Pela pas age t I'
.

presidente da epublica norte-amenc an i tl'!!!:l f!C('�6l:e!l- . .
<

S m seu na a ICIO,
II •

_
"

Salvou muitas vezes a Cidade- o abraço smcero de todos avaia-tado que tendo a convrcçao de que: durante o ano de 1939 ou nos Ia, quanto todos contavam com "

fi
nos ,

primeiros mêses de 1940 desencadear-se-é no mundo um con ito um tento consignado. ------------_

�I'ral, era necessario que o cargo de presidente da Republica dos !ambem �arc!so brilhou, con- A
Estados Unidos da America do Norte fosse desempenhado por um quistando dOIS bel<:_s tentos.

. '"

I
Sendo que um deles de cabeça,homem Jovem e de extraordinaria energia. consegue descolocar o guardião do

14 B. C.

pnr.
E neste particular deves ter tido, nos teus últimos minutos,

a consoladora convicção de que trilhaste com dignidade a estrada
da vida! Foste bom filho e bom irmão, pai amantissimo e esposo
dedicado, amigo sincero e comerciante digno. Foste, enfim, o cida
dão por excelencia!

E é ante o teu corpo respeitável que neste momento tomba.
emudecido, para a noite da eternidade, que nós, os teus companhei
ros da Associação Comercial, nos curvamos respeitosos e compungi
rios!:.

Major Frankilin
Vitorina da Silva

Hospital são 1osé, 1araguá. Isab!!l.

Santa ratarina. ratarina.

'A
COR

PV

o Sorteio Tonica Bayer
Transferido para 22 de
Dezembro

WALTER LANGE

'�oça rnais
rica do
mundo

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 dezembro a ex

tração dos valiosos 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
Bi\YER por um coupon numerado, em qualqner
farmácia de Florianopolis.

SOMERVILLE (Nova Jr
sey), 25-Completando o seu

I 50. a -iversaric natalicio a senha
Ha escrimage no goal do 14, rita Doris Duke Cromwell rece

I Nar�iso co� calculado pelotaço beu hoje a segunda terça parte
consigna o 1 tento da. tarde. .' de sua herança de trinta milhõesDamata com um tiro a mela

I d d IIaltura faz o 2' dos seus.
e o nares. "

Abadin dá veloz escapada con- A moça mais rica do mun-

seguindo burlar a vigilancia de do" devera receber o resto de
Onofre. sua fortuna quando completar 30
.Agenor rece�e do extre�a. e

anos de idade, tendo o seu paeatira, o guardião da Força e ID- f I id h ,
'

feliz e a pelota aninha-se nas rê-
a �CJ o a a gum tempo, conse-

des. guido fazer uma fortuna total de
Cabe a Narciso desempatar. 133.000.000 de dollares na 10-

Damata dá €m ótimas condições dustría do fumo.
a Laguna, este vira, entra rápido
Narciso, de cabeça conseguindo
em bélo estilo o 3' tento da Fôrça,
Damata novamente com um chu
te no canto faz o 4' goal da Fôr-

COMO FORAM FEITOS
OS TENTOS

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

do prodúto «APY�ETINAl') .nas
algias leproticas, sem notar alte
ração da função cardiaca.

I Novo Plano
Novo Plano

AL&lJGA-SE

o confortável predio de resi-

�I
dencia ti Rua Spivak, em

Ioão Pessoa. - Tratar no Medico estagiario
�anco Agricola- Rua Tra- do Departam'?nto de
.ianv. ,da Lepra. São Paulo.

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

quinta-feira

voluntario
Profilaxia

Blumenau, 5 t pital õe Tlmbó, 5anta Catu-5anta Catarina, Blumenau, an a xiliaaora, Hova-Breslau-Ha-

rina.

·-A "Apyretina", pela cs

sociação feliz aos seus in
greàientes, será um auxiliar
pr-ecloso nos casos lnõlccõoe

DR.VICTOR MENDES
major ar. Victor menaes.

Diretor ao 5erviço ae 5aú
ae ao Força Pública (lo Es
taao.Catarina.

Faça de sua vida um triun
fo, e nunca uma de, rota

Estude por cotrespondencia, mas por preces
sos ptat.cos raptdissimos, que tambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNlCA DE S4'BEDORIA controla os seguintes
cursos: ACADEMIA BRAS!LEIRA DE C/ENCIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.
chefe gandhista do Brasil;-: ACADEMIA BRASI
LEIRA DE BELEZA, qUI:- adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Clouner Bab, técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA BRA.SI�
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevtlegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a [elicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa
ções tninunciosas á c. postal 2911, �. Paulo.

monia, 5anta ratarina.

CE

R
CABECA?

"

E T IN A"

• "

�,'
,
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& Cla.
AgenciaIs e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 31

FLORIA

IIepresentaeõe8
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLIS

11 � � �i�'�i�

IA Favorita�
� Em loteria a sua favorita

------.---------- ��_� M« ,

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

I L H ET ES

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro g�rc,"«
tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber:

1.0 - um pecutio pagavel 80 beneficiario
logo ap(h o fallecimento do segurado:

2.° - uma renda mensal pa�avel durante
cinco annos a partir do f.llecimente, e

3.° - um peculio c d d i c ie n c l pagavel
cinco annos depels elo fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se evl den
cio pelas seguintes cifras, relotivas ao ultimo ijulnquennio:-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GSRAL

1932«17.036 conles 13.064 ccales r.,726 contos

19�-18.205 contos 14.164 contos 7.941 contes

1934·19.943 contas 15.922 cantes �,4S5' contos

J935-22.314 conlos 18.427 contes 10 ..741 ,cnlo's

1936·25.973 cOlllos 22.373 centes 12.375 cClIlos

I Dr. Arminio �Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA
�.e.=l., .... __

Ouvido -Nariz - Gar
ganta - Pescoço !y"

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

CR. 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

-c,.

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18
��

Consultório: Rua João :�

Pinto, 7--- Tel. 1456

11 Res. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317
----

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlea médica d. crlan·

I pa e adultos

I
LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

'PONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

Dr-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
. Vias Urinarias

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade.
Medico do HOlpít�1

Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consuttorto.
ANITA GARIBALDI, 49

�. Aderbai R�
da Silva

,

I\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 e 1290

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I COl1sulta$ das 13 ás ·16 hrs,

IAceacio M-;'-t
•

rei ra tem seu escríp-

tÓJ io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

n, 7f). _ =,Phone; 1277.

I Cai,..! Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura r.r.ro I
Advogado

I Rua Trajano, n' 1 sobra.ío

I Telephone
_

n' 1458
_ I
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S. FRANCISCO '��E���-DASTA. CATARIr\A
C,"i",''''pl't'��1

RIO DE JANEIRO

I.��;",�__ "" -� 5.5 >")o:()C)o$(:>'�JOSociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina n ti L' it d R'
, 40era nCiS segutn as ramos:

mn a a.,- 10 I� 'I VI Dr Alfredo P. de Araujo Companhia Salinas Perynas=-Rlo I�
, ida

I
,.

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio Fogo

1- MEDI(�O Vandenbrand &Cia.-Santos Transportes
Especialista em molestias de creanças, nervos Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Acidentes pessoa-s

impatudismo e mo/estias da pele tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque Automoveís
di Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- O iRETO B 1\

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz �I
I

'

�, IX:

Cubas. �i jDr. F. Solano da Cunha -Presidente

Encarreaa.se de classificarão, medição e EMBARQUE de ti osé de Sampaio Moreira
f':S _I Dr. Plinio Barreto

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I p
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer II eca prospectos e informações aos

porto do N.rte ou do Sul do Pai!!, bem como para o Exterio � L\GEN TES GERAIS
P' I Machado & Cia'Recebe cargas de trnportação] do PaIs ou, do

EX-'�. Rua João Pinto, 5 _ Telefone 1658terior, para desembaraço e redespacho para FLORIAf..JOPOLIS
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO ;

Preços ........odiooe

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

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Cansuttasr-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

,_____------�---------

Hotel das Térmas
----------�-----,-, -,-

Estabelecimento moderno recem construido; proxi-
mo ás aguas térrnais I .

Óptimas acomodações e serviço atencíoso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

Pr<eços rnodicos
Proprietario: H�rbert F.Ik

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA -"" Municlpio de Tubarão

Santa Cetarir18

Linha de onibus para Porto Alegre quartas�.e
domingos

ii Proprietario .João Gonzales

Cálcu lo de qualquer
estrutura em con

ereto armado
e ferro

e comerclaís;
cintos para homens,
pelas �"ienOi�es prliços

I só na CaSz.:i elrão
I I�.'��M�P��l.J�'�G-

;'

..__T;r;;;;;;;!!iã;f"Eii€3_'iNjf:l..,.6iiiiiiiimfl_u;;;t_"'_,.,._,=:.._s;__, .3__iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii.!omimifi••a _liIíiidiiiiiiiiiiiiiiiliifiiiiii#líiiiiiiiC!iiâiiiiiiiiii__iiiõi!i.iíiiiiiiiBi__i.iIiidiiiiíiiii__�("'iitf1·�õiliitê5D"'"

I:,
m " '_ftiTff>_"�� _te

=

mr '*' ;644 !kU., FL:s:a;:::a",- unA, ii'" '

JOC���s �!�t� ce�r�o2�i��fesOf!�� I E I I L '

r � li
,_.,-I'lares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção. � � Comp�nhla de seguras I

Fsplendido serviço de bar com bebidas na- VI� �de acidente de I
clonais e estranjeiras, I' T�� L�, IS L�,OFeericamente iluminado com instalações modernis- II .. u� li ��

simas l
RUA TRAJANO,-JO sobrado-nos altos da

So,_trria \torta
!Jiti� " ! _,

- ,

A =::=:;:::

Espelhos
---- -_._---

Só os fabricados em [oinville pela fúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S, A PIEPE�
Rua 15 de Novembro n. 366 JOIf\VILLE

P 'anta, execução, fis
ca I ização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva

ost:rC:;é;!!!!Is!'v}2�����.

�
I
m
I SCR����,t��CP,S
� e finalmente "m todaa

� aa aUacçü, 3 cuja ,;r!.

�"'�
gem s-c,ja r.

1Ian:� lí:çl:rlr.ld'a

\�
liSAVAi-im/J,;'!ll

�� - Milhares de curados -

� �DE DEPURArIVO no Si\N�=_
� I r». Ríc�rcJol Qbuereís COllforto
� Gottsmant-l i ti um Pallssadia
�� O,� Ex-chefe da dinicij do Hospi

• timos bosq ues
I.�\.ll tal de Nürnberg, (P.ore&SOi dei:"c�nço· qua t'<C I d' ''''l kh d P'

t� � • r OS
�,',

n erg.our ar t e rolessor I!'

J� Erwin Kreuter) ca-sais e 50 teí tos

E,p.clalt8�.r�� ctrurgla e nsão
.

ü IIer

ENGENHEIROS (JIVI'§

Novembro, 416 '_ SALAS 121� l�DARRua 15 de

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

2

��
�

�� l' CONSULTORIO---Rua Tra-
Obras contratadas na I- semestre ano N. 18 das 10 ás 12 e

C'� de 1937
das 15 ás 16 1'(2 horas.

� �� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curitloa-S. Mateus) � Rr.qID���:_J .�:: Este-I
1- Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � I

ves Junior N. 26 i

, Prefeitura e Forum de Mafra � I TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$
I

l� !pOrup Escolar de Mafra � TELEF. 1.131 » SANDALIA. Salto baixo» «Dz. 14$000
�,. Grupo Escolar de Rio Ntgro � CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz.

� Grupo Escolar de IraH � LUC:;A--SE Vendas por varejo e atacadi)

:>�� Maternidade de Rio Negro ':1� o cOllfortavel prédio de resi-
Rua Conselbeiro Mafra, 39

l� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � dencia á rua Este\'es Junior CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
?�, Diversas construções de residencias � n. 179. A. LH E U R EUX

>�----��"'��4" _'
, " 'J �I Tratar no Banco Agricola, á PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

i������_6. Rua Trajano 16. �ã!.iaIiiiiiiiii --iiiiiiiiiiiiiilliliãii Bi'.Dre_-=_'-�__iiliiiiiõi__'_k

.....

Err.prC:R:J'!O (Ui.'l ;.,",.:'.

U motesuas prOVf:..!: � _" � .-.

• Impurezas llu !ji:.I;��liO .

'00 U,bitl ii'

Cat; �tal sebscrlto
(;ap tal real izado

1.000:000$000
500:000,$000 FI

I

alta cirurgia, ginaecologia, (do
e?ças ,

das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

Aiilsiste,ncia Médica, Far
rl""tsceutí{.')·q e Hospit ..�lar

SUB-AGENCIAS E'VI TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-geral
H. AVILA

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

Floríanopolis

para;
para

Esteves Junior ii�· 93
Escrupul'Osaf'nente Familiar

TAfVlANCOS FANTASIA
�ARA

Praía de banho

II

"

e
[

I

, .

l' ;

;""..1'
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r�enhurn concurrente possue stock pare
cido e por preços tão razoaveis

o------e

o melhor ates-

tado é a

preferencta da

elite!

0------0

Sedas estampadas, tudo que é

lfIodernissimo, tuda se encon

tra, tais como crepes, renards,

peles, �etc.

Noivo, na mais rósea quadra da vida, quão satisfeito

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

I coraçaol Entretanto, ela sonha com lindos vestidos confecio

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

LOlis.

� Casa Três 'r--I
mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

Lital elegante.

e------e
A MODA MÓRA NA

EDIFICIO PRO'PRIO

CA$A TRES IRMAos.

VENHA VISITA -LA E

V. EXCIA. SAIRÁ PERFEI

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

G------O

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

___I

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

mens?

Visite, então a

Casa Tres

IIrmãos

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

PLETOS DE 12$, 14$, lã', 16$,18$, 20$,22$, 24$, 26$,

288,.30$, 32', LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN

DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE ã5' POR 40$000

A maior novidades em Sedas na I

Rio e São Paula. AcabaRlos de I
receber dirátamente das fabri- I:

cas .. Por preços nunca Vistos !
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD t\ POR ;;

a SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$,· 26$, ��w 27$, ,28$,30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �

! EM CORES. TIDOS PARA BAILES 1&$, 28$, 22$, 25$, 30$. !;_ COM 1 METHO DE LARGURA. �.

• •

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

� Atenção !Grande sortimento de péles, Renard ArgenterA..tenção ! i
rt( Renard marron da Alaso�, RenarcJ Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles �

�
da rnelhor qualidade - Curtos e 314, dec.;te a�tigo damos descontos especiais �
para todos terem margen-) de fazer su �s t"""ompras de péles e aproveita-Ias para l\�

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

�. Visit,ai nossa exposição, principalmellte aos domingos �
�

.

R. FELIPS SOHIVIIDT 22
.•�

.� Tuffi Amin & Irmãos F L O RF• c: : � PO��C;.�.� . �

.•�� "�---G-- �9

�',

!' ��, "": ,!U,�:.t;�-:
.

,"'r"" :.-" "'I"

":.�. �_l ii
•
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Eram precarios ! NOS S A
os fneios de que
dispunhalnA GAZETA VI DA

BILHETE
P'ra Você

MACEIO', 25-0 chefe de po
licia ordenou aos chefes de ordem
política e social que reunissem os

O jornalistas e lhes informasse sô
-----------------------�--- hre a descoherta de uma celula

comunista na Guarda Civil deste
Fstado. Os meios de que dispu
nham os elementos comunistas
eram muito precarios, embora ti
vessem eles a intenção de realizar
uma. verdadeira chacina.

Então o nosso Sergio não lhe
disse nada ? Esperei-o ôntem, a
tarde toda, e êle até agora não
me apareceu. Disquei o seu tele
fone, mas infelizmente estava em

defeito; não me foi possivel Ia
lar-lhe:

Si o seu primo não me apa
recer hoje, diga-lhe que me per
dôe a indiscrição do meu bilhete
de ôntem, para Você. Sei que

.-------------- .. êle vai ficar aborecido comigo,
pois «O Paraizo . está vendendo,
assombrosamente, os côrte de
tussor de sêda para homens, e

dezenas dos elegantes chapéus
« Crespi ». Fui indiscreto, é ver

dade' mas tambem que culpa
tenho eu que a elegancia do
Sergio, tenha sido notada � Ele
comprou o terno de tussor, e os
« dandy» seguem o modelo.

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CÀLVOZA POVOD O· L DA

Os suecas supera
dos pelos alemães Mais um notavel empre- Os novos diretores

endimento do prefeitoHAMCURGO, 23 -- O selecio
nado alemão de footbal derrotou
hoje o seu congenere da Suécia
pela contagem de cinco a zero.

No primeiro tempo da peleja
já o <placard» acusava a vanta

gem de dois »goals », em favor
dos vencedores.

,;;;'PORTO ALEGRE, 25 Segundo
apuramos, para o lugar do sr Raul
Pila na direção do jornal ESTADO
DO RIO GRANDE será eleito o dr.
Valter Jobim, presidente do Partido
Libertador, indo para a gerencia o

ex-deputado Lalaiete Cruz.

Ramos �.i�ti1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiii_-_iiiiiii_'_'F�

G:...�'1�

Mauro
Pl·opaganda do atual

regime
"Esquadrilha

Co!ombo"

l:Até (i) dia 11 de Dezembro do:
corrente ano, a Prefeitura Muni-I
cipal de Florianopolis receberá até i

as 15 horas, propostas em dupli-
I

.ta para a construção de uma 1

ponte trapiche em concreto arma-I
. do, na Praça Lauro Muller que i
servirá de enbarcadouro, para I

CINE REX r 7 30 h passageiros, de pequenas embar-l. ..' a.s, oras;- cações, de acôrdo com o projéto,
Tirano irresistivel, e Duelo orçamento e especificações elabo-j
ameia-noite. I rados pela sua Diretoria de Obras!

Públicas. i
I

RIO,�25-Noticia-se que é pen
samento do ministro Francisco
Campos organizar um aparelho
destinado á publicidade e propa-

RIO, 25 Procedente do Norte, zanda do atual regime, composto
chegou a esquadrilha dominicana, de intelectuais e de alguns íun
que percorre o continente em pro- cionarios do Senado e da Cama
paganda do monumento que será ra.
erguido ao descobridor da America.

C�ARTAZES
DO DIA

FIlA DI&I\VOLO
)-

ROMEU VIEIRANOMEADO
diretor do Departa- Aposentadomento do Café

Festejou ante-ôntem, o seu
aniversario natalício o nosso com

panheiro de trabalho, sr. Romeu
Vieira, esforçado chefe das ofi
cinas de « A Gazeta».

CINE ROYAL,
horas-Joe Louis X

Farr.

ás 7,30
Tommy

RIO, 25 Foram baixados de- �IO, 2i --:r:ra pa.sta do Minis-
eretos, nomeada o sr. José Castro I tcrio do Exterior fOI decretada a

Nunes para juiz de direito da se-I aposentadoria do embaixador Na
gunda vara dos Feitos da Fazenda. buco Gouyêa
e Noraldino Lima, para diretor do

I'
.

Depart arrento do Café.
_

" Radio- 10 sr.Valadares adiou

baile" I
o seu I·egresso

RIO, 25-0 sr. Benedito Va
ladares adiou seu regresso a Belo
Horizonte.

Loteria do
de Santa

Estadol
Catarina'

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ra�-China Clipper o Won
dos ares.

ANIVERSARIOS

A data de hoje registra o ani
versario natalício da exma. sra.
d. Maria José Rila, esposa do
sr. Manoel Roberto Rila, nosso

colega de imprensa.

Vê passar hoje o seu aniver
sario natalicio o sr. Oscar Cam
pi, musico de la. classe do 14_
B. C.

RESULTADODOS
PBEMIOS MAIORES

DA EXTRAf;AO
DE ONTEM:

• •

l!lreJa e

Reich
A o

PREF. MAURO RAMOS

O projeto, orçamento e especi-
ficações referentes á ponte em Realizar-se-á, amanhã, nos sa-

lões do simpatico Clube 15 de Outu
apreço encontram-se á disposição bro, uma "soieée" dansante, que
dos proponentes na Prefeitura, se revestirá de um perfeito cunho
onde os interessados poderão oh- de novidade em nosso meio. E' que
ter todos os esclarecimentos, que

os agentes dos afamados receptores

julgarem necessários. WESTINGHOUSE, visando prestar
uma homenagem aos associados do

A obra em apreço é mais um 1S e exmas. familia, instalarão ali
relevante serviço que a capital fi- um possante aparelho de recepção,
cará devendo á operosidade do sintonizando os. programas para

prefeito Mauro Ramos,_o qual no �i��sa��: d�� �!?eA�C�r����:f:na�a�
curto praso da sua gestao, se tem

I'
todos uma noite das mais agrada

evidenciado de fórma a merecer veis e que deixará funda recorda
de toda a população os mais ras- ção. Domingo, será, pelo mesmo

doa encomi aparelho, captado um programa de
ga os enconnos.

. dansas infantis, para gaudío da
O calçamento da Avenida petizada.

Trompowski, do largo situado en

tre a Alfandega e o Mercado PÚ-
blico, o embelezamento dos logra- ADIDO O GENERAL
douros publicos, os reparos feitos PABGAS
em as nossas principais vias pú
blicas, o pagamento ao Banco do
Brasil da última prestação da di
vida da Prefeitura, mostram o al
to descortinio administrativo e o

dinamismo do sr. Mauro Ramos,
a que vem [untar-se agora a cons

trução da importante obra em

que está empenhado. _hL..

BERLIM, 25 -Soube-se que 12996
o nuncio spostolico, monsenhor 3018

Orsenigo, conferenciou ôntem,I11715
demrradamente com o barão 12372

C N' h 14266
onstant von eurath,

6923
Após o encontro entre o re- 8086

presentante do Vaticano e o 8458
ministro dos Estrangeiros, foi re- 13146

velado que o priraeiro apresen
- 13698

tou ao segundo as novas sllges-
.

Iões no sentido do melhoramen
lo das relações germanc-vaticenas.

50:000$000
4:000$000
2:500$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
500$000
500$000
500$000

Faz anos hoje o interessante
menino Estefano Nicolau Savas
filho do sr. Nicolau Estafan�
Savas, do alto comercio desta'
praça.

I Aniversaria-se hoje o sr. Ade
mar Melo.

I

Todos os numeros acima sabe
se terem sido adquiridos por pes
sôas residentes no Rio de Janeiro.

FAZEM ANOS HOJE:

a graciosa senhorinha IIka de

I
Sena Pereira;

o menino Mauro, (filho do sr.
Alfredo Xavier Vieira, inspetor___ :u .. a2;J UI

escolar; "'t

o menino José Alfredo Beirão
aplicado aluno do Grupo Escola;
«Dias Velho », desta capital.
NOIVADOS
Com a gentilissima senhorinha

Eusa Duarte Faria, diléta filha
do sr. Juvenal Faria, ativo comis
sario da nossa Policia, ajustou:
nupcias o sr José Rodrigues.
funcionario da Diretoria Hezio
nal dos Correios e Telegrafo;'
CHEGAM UNS

Clube Doze de Agosto
Seleá vendido o "Dia

rio Popular!l' de
Pelotas

De ordem do do sr. presidente convido os srs,

sacias e exrnas. familias para o BAILE que este· Clube
oferecerá á primeira turma de bachareis da Faculdade
de Direito de � anta Catarina, em a noite de 27 do cor

rente.

RIO, 23 - Por ordem do mi
nistro da Guerra fOI adido ao De- 1

p.artamento do Pessoal �o Exér-I
.

PELOTAS, 25-Acha-se em
CIto o gal. Pargas Hodrigues.

.1
negociações o « Diario Popular »,

O
A velho orgão do Partido Hepubli-

sr. Flores cano e decano da Imprensa pe
lotense.

da Cunha llfarise Ba�tié che
gou a Natal

NA FRONTEIRA NATAL, 25 - Chegon aqui a

GAU�HA
t aviadora francêsa Marise Bastié,.

'-' que segue para o Rio de Janei- Encontra-se nesta capital, vin-

'.

!
ro, onde vai participar das ho-

do de Porto União, o ilustre
'

-: :

menagens que serão prestadas a advogado nos auditorios daquela
Mermoz. comarca, sr. dr. A. Carneiro.

RUBENS RAMOS
Secretario

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICA 10 material

bélicoEx-assistente do serviço de Gincologie dos Hopitais:
la Gambôa, Fenda�ão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botaíogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n· 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

encontrado
Palacio

em
ALFEU LINS

Acha-se entre nós, o nosso
prezado colega de imprensa, sr.
Alfeu Lins, esforçado diretor-ge
rente da nossa brilhante confrei
ra «A Noticia» de Joinvile.

Procedente de Cresciuma, en

contra-se nesta capital, o sr.

Cincinato Naspolini, abastado co

merciante no sul do Estado.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
I FELTRO E LANS EM NOVE

ILOS DAS AFAMADAS MAR

I
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

I
I �beaou ao Rio o sr.

Renato Bat"bosa

RIO, 25 (Band)-O general
Gaspar Dutra,ministro da Guerra,
conferenciou com o capitão Jura
cí Magalhães, ex-governador da
Baía .. O assunto debatido versou

sobre o material bélico que o in
terventor naquele Estado encon

trou no palacio do governo.

de Janeirodo RioEconomicaCaixa
5-. Sorteio das Apolices Pernambucanas

Os Estados
a situa�ão

Unidos e

mundial
OS AFAMADOS CHAPE'US

"CRESPI DE LUXO"
CASA O "PARAIZO"

O s·. sorteio das Apolices Pernambucanas será realizado no pró
ximo dia 30, ás 11 horas, no recinto de pregão da Bolsa de Fundos Pu
blicos do Rio de Janeiro.

A CAIXA ECONOldICA DO RIO DE JANEIRO torna publico,
mais uma vez, que a venda desses titulos está sendo feita nesta praça,
por lntermedio do

RIO, 25 - O ex-deputado Re
nato Barbosa chegado boje do
Rio Grande do Sul, deçlorou ao

<Diario da Noite» que êsse esta
do está mais unido atualmente,
do que em 1930 e apoia decidida
mente a ação do governo federal.
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