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solldarlos

chefes perreclstas
com o presidente Getulio

estão integralmente
Vargas

GAZETA

Bandeirasqueimadas as

dos Estados
RIO, 27-Realizar-toe-ão, hoje, as grandes comemorações i

cívicas em homenagem ao DIA DA BANDEIRA, que Iorarn Lraos-IIferidas por motivo do mâu tempo.
., .'

O programa será o mesmo que haV_Ia sido estabeleCJ.�o. De- I

pois da missa campal, ccleJli'a�a pelo Arcebispo Dom SebastI:o Le-Ime, será içado o Pavilhão Nacional ao me�mo tempo q�e serao lan-
I

çadas em uma grande fogueira as Bandeiras Estaduais, para que I
d'oravante apenas o glorioso Pavilhão auri-verde, tremule em todos

Ios recantos do Brasil.
Após a incineração das Bandeiras Estaduais, o sr. Francis�o

Campos, ministro da Justiça usará da palavra, sendo a sua oraçao
Iirradiada. _

Findo o discurso do ministro da Justiça, o grande Orfeon

do Maestro Vila Lobos entoará o Hmo Nacional.
Para que os festejos se revistam da maior imponenci.a o sr.

Presidente da Republica, decretou que o ponto fosse facultativo nas

repartições públicas.
---

Justi a do Trabalho: ReceberalO os 9 dias

ç I RIO, 27-Atendendo ás repe-

RIO, 27-Após haver tomado' tidas solicitações do ex-deputad�s
posse o novo Ministro do Traba- e ex-senadores,. o sr. dr. Getuho

lho concedeu uma importante en-I Vargas det�rmmou que o Tesou

trevista a «O Globo », focalizando' ro pagasse o�t�m aos parIamen
os problemas que de preferencia I t�re�o subsidio relativo aos 9

irá enfrentar, declarando que os dias :00 que trabalharam durante

primeiros serão os da Justiça do o�_es__co_r_r_en_t_e_. _

Trabalho e Assistencia Social, �s I Regulando as atri
quais lhe merecem todo o cari-

buieões do Distritonho.

D@·. Adolfo Konder I RIO!" 26 - Os che-1 sas!" resolveraln� ao que consta!" apoiai" elO I N. R. ·'A Gazeta!"!'" Dr. Nerêu Ramos
fes do Partido Ilepublicano �atarinense!" I Sta. Cat;lrina o infel"vent«u" federal di". Ne-Iouvirá sobre êsse telegl"ama a!gt..lus e

eom o intuito de colaborarem no Govern� I
rêu Ramos, co�o delegado de couiiauea do Ilement6§ destacados d@ P. R. �.!" ?11�tada-

Forte leesultante da ordem atual de COI- Chefe da Naeao. mente os ex ..deputados estadllal§ SI"S" Aca-�
cio MOI"eira e "'oão de Oliveit"a.

A
CASSADA A PATEN
TE DO SR. PEDRO

ERNESTO
Pregão de ven

da e arrematação
A voz Sem quaisqllel" ligaeões politicsa

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

ANO

Proprietario e Diretor Responsav�1 J A I R O C A L L A D O
-- ---------------

IV I Florianopolis, Sabado, 27 de NO\'f.mbro de 1937 I NUMERO

Realizam-se, hoje, no Rio, :'-e��;;::::o �:IO�ns�':.� Contrato
��__iiiíiiiiii__iíõiiiiiii__, iioiiiiiii�--iiiiiiii-i�"";------------- eionalistas

as festas de homenagem_
___�j=__.a ------__-- ___

á Bandeira

Serão

Uma cerimonia iné
dita no Brasil
S. PAULO, 27--0s bacharelan

dos da Faeuldade de Direito es

tão trabalhando ativamente na

aquisição de 200 bécas, afim de

pela primeira vez no Brasil ser a

cerimónia celebrada envergando
os bacharelandos as tradicionais
vestes talares.
As 200 bêcas ficarão fazendo

parte do ativo da Faculdade.

Afim de assistir ao consorcio de seu sobrinho dr. Renato
Guttierrez, chega, hoje, a esta capital o ilustre Superintendente da
Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, sr. dr. Alexandre Guttierrez.

Os altos serviços por Sua Excia. prestados ao nosso Estado
no desempenho das elevadas funções que exerce com tanto dinamis
mo e incomparavel competencia, dão-nos a cerLeza de que durante
a sua permanencia entre nós, será o sr. dr. Alexandre Guttierrez

.RIO,27bl" Pdelo chefe dadNaç-t1o alvo das mais significativas demonstrações de aprêço e simpatia.vai ser pu ica o sem um ecre o
GAZETA' Ih Ih d

-

d bôregulando as atribuições do prefeito A..J, apresenta- e suas me ores sau açoes e oas-

do Distrito Federal. ' vindas.

aprovado
BURGO, 27 ° general Fran- Foi aprovado o contrato feito pe-

cisco Franca acaba de decretar o en- , lo Diretor do G. E. "D. JOA
Si110 religioso obrígatorto em todas I QUIN DOMINGUES", de Braço do
as escolas do territorio nacíona- Norte, para que José Uliano exerça,
lista. ali, as funções de servente.

No próximo dia 6 de dezembro o
porteiro dos audítôríon do Jutzo da
la. Vare, trará a publico pregão de
venda e arrematação de um imóvel
avaliado em 8:000$000, a pertencente
a Antonio Carlos Wernew.

Dr. Alexandre Guttierrez

Tornou posse o Mi
n istro do Trabalho

RIO, 27 Tomou posse, ontem,
ás 15 horas, do cargo de Ministro
do Trabalho, para que foi recente
mente, o sr. Valdema;' . 'alcão.

I Regressou fi inter
I ventor

.

pernambu ..

A Visita da Exma. Senhol"a ou Seullol"ita

DR. PEDRO ERNESTO

RIO, 27-0 sr. Presidente da
Republica assinou, ôntem, na pas
ta da Guerra, o decreto cassando
a patente de coronel médico do [

RIO 27 D
.-

..I
•

E'
.

N' I d PI'
, e aVIa0, regressou,

"

xercito a�lOna ao r. ec ro ontem, a Recife, o scneral Azarn-
Ernesto Batista. buja Vilanova, interventor federal

no Estado de Pernambuco, e que
veio a esta capital afim de confe
renciar com o chefe da Nação e
com os ministros da Justtça e da
Guerra.

cano

E' Aguardada com Prazei"

Aprecie com seu fino gosto de ELEGANTE

As belas novidades

Recebidas A MODELAR

ii ESQ�,L"DIlILDA
"COLOMBO" NO

RIO

pela
--------------------------------------

Iarmada de plantão
NOMEADOS PARA (:;onspit·a�ão contra I Deverão optar

lU I OS FEITOS DA os vermelhos I atê hoje
FAZENltA espanhóe§· PORTO ALEGRE, 27-0 ge-

Estará de plantão amanhã, a RIO, 27-Por decreto de ôn- BARCELONA, 27-A po.icia I neral Daltro Filho, interventor
Farmacia Moderna, sita á praça tem, o sr. dr. Getulio Vargas no; desco�riu uma :tlsLa conspiração, I federal ne�te Estado, �ixou o dia Os srs, drs. Celso Fausto e RGd��fo Vitor Ti _] 5 de No:embro. eÓoÓv ,

meou es desembargadores �ose I q.ue tinha por fim assassinar VU- de amanha ?omo. termlD�s, para tzm I:l t
.

.
_

'!lO
" ,._

e

O serVIço noturno serafen.ope- Castro Nunes e Edgard RIbas nos chefes vermelhos, enLre os!que os fUnCIOnarIOS pubhcos, que: ann, _s_�re arlos,.respechvam_nte, da Vla:\,ao e
�a Farmacia Cristovão, á rua João I Carneiro, para as 2a. e 3a. Varas I quais os srs. Companys e Indale-! acumulam cargos, optem pelo que i Obras Publicas e da fazenda, depuzeram nas mãos
Pinto. dos feitos da Fazenda. ciQ Prieto. mais lhes comier. I do exmo" sr. Interventor Nerêu Ramos seus cargos.

PASSEOU PELAS
ARTERIAS
CENTRAIS

-_. -- ------ -
._------_

RIO, 27-0 sr. dr. Getulio Var-
gas saíu, ôntem, a passeio, a pé, RIO 27 T� id "'

pelas ruas principais do centro da ' -:- �m Si, o g: ande-
cidade, passando pela rua do Ou- i �fnte recepclOnad?s nesta capital cs

vidor, onde o povo o cercou, fa-' pi otos da ;squaddha COLOMBO.
zendo-lhe tocante manifestação I Ontem., o", bravos aerona,utas, fo.
de simpatia Iram recebidos pelo sr, Henrique Dor-

.

I dsworth, . �ue lhes propor clonou festi-
va recepcao.

" I MOÇÃO DE CON-

via-I FIANÇA A CHAU
TEMPS

o Papa não
. ,

Jara PARIS. 27 - A Camarc dos De-

VATICANO, 27 N
.

I putados aprovou, ontem, uma no-
os CIrCU os -

d f' /1(..
ligados ao Vaticanv. não se dá cré-I çao

e con lança ao governo \.Inau-
dito á noticia propalada, de que o i temps, por 52l votos contra 4.
Papa esteja disposto a viajar para o

estranjeiro.
---------------------

A ELEGANClA MASLUINCV
EXIGE UM BOM CIIAPEU.
«CREPl» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"o chefe da Nação
" ".

pronunclar� nnper-. Suicidou-se
tante discurso UM �ONSUL POR-

TUGUESRIO, 27-Por ocasião das pró
ximas comemorações pela passa
gem do lo. Centenario do Cole
gio Pedro II, o sr. dr. Getulio
Vargas pronunciará um importan
te discurso sôbre o problema edu
( acionaI.

BAIONA, 27 '" Suicidou-se com
um tiro na cabeça o conde Cunha,
consul de Portugal nesta cidade
ignorando-se os motivos que deter�
minaram o tresloucado gesto.

MAIS DOISSECRETARIOS
_,__iiiiiiiiii"

que depõem nas

interventor

-

maos do
seus cargos

---------------------------------------
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



===--A GAZETA

Comunismo e � horrivel cha-fTribunal d�

��b�a�n��d�it�i�s�m--��o�� ·

-

t I Apelação
clna no e�re- SUNIULA DOS JULGA

.

t
iv1ENTOS DA ULTIMA

orlsn e SESSÃO

--as analgesicos campo· ....Apyrelina.. ein ausge· A formula àe "Apyrl!!tlna" ··Ateeto que prescrevo com

j
-- Oie Zusammeosetzung

nentrls Oe "Apyretina", ES-

tão àosaOos optimamente, Oe zelchnetes Proparat beson- é Oe molde a corresponOer optimosresultaOos, os co· von "Apyretina" ist bereits

maneira que a energia espe·
cifica aos orgãos não é atin- Oers bei migl'one (f{opf. perfeitamente aos casos ín· chets ae "Apyretina" neste I ein Beweis àer schnellen

giàa por efeitos � ecunàarlos,l
mesmo quanOo 05 !lois ca- schmerzen). ôicaôos.

. hospital, una h"ilsamen WirRung in
chets selam Inge.!:i.0os simulo
taneamente. E�outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

Oen angegebenen fallen.

lavras, não Oeprime o co- Hoess.
ração, não Oiminue o perus.

Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
tattismo gastro _ intestinal

Or. E 1Z0rg Ríchter. rJini-

nem hyperaciOifica o esta·
co geral e operações. Oiplo. Or. AlfreO Hoe5s, Clinico Dr. Anton Hafner, clinico

Dr. Paulo Oe Carvalho.

mala.
. O L.

Assinaào: Dr. Osvaldo Es-
Clinira geral li'! operações. r. ,-.ilo 5alOanha fron·

pindola
maOo na Alemanha li'! no geral e operações. méOico geral e operações, méOico

"r Ocval"'o Espl'n"ola CII'-
méOico Oiretor 00 Hospital co. m'<ol',·o ol'rntor 00 Hos-

LI. .. U u, Brasil. méOico chefe ao Oiretor 00 Hospital 5anta Oiretor 00 Hospitul Santa
". �

nico geral e peOiatría. Con· e maternii:.aOe mar!a Au·

195ulotc;,rioHolZv�emsbiarlZon�}la:8"RAu_a. Hospital 580 105", 1araguó. Isabel. Blumenau, 5anta Catarina, Blu�llnnau, 5anta 't I à T'
� .. .,....

�
.. '" xiliaOora, Hova-Breslau-Ha- pi a e Imbó, 5anta Cata-

Blumena 5anta CotCilrlna •. 5anta Catarina. Catarina.

TOQUIO, 26 - Ínlorrnações telegraficas procedentes di!

Changai fornecem a confirmação ele uma nota forneci ela aos jor
nais chinêses pelo Ministerio da Guerra de Nanquim, relativa ás

perdas sofridas pelos exércitos da republica chinêsa, desde o inicio
das hostilidades até a data de ôntem. Essas biaxas são as seguiu
te�: «Frente da China Setentrional-corp03 abandonados nos cam

pos de batalha, -41.990; mortos 64.290; prisioneiros, 730. Frcl'!
te de Shahar-e-corpos abandonados, 22.500; mortos e feridos,
90.000; prisioneiros, 10.000. Nesta frente foram capturados pelos
japonêses, 4.50C fuzis, 150 canhões, 50 metrralhadoras pesadas,
350 metralhadoras leves e 10 mil sabres de diversas especies.
Frente de Shaolhi-ainda aço feito o calculo oficial. Frente de

Changai+-cospee abandonados, 81.000; mortos e ferídos,300.000;
prisioneiroe, 10.000. Na frene de Changai foram capturados 84
canhões de varies calibres, 480 metralhadoras pesa las, 1900 me

tralhadoras ley•• e 14.250 fuzis

mo(Pelo mahatrna nacional Patiala,
chefe gandhista do Brasil.
Nossa exclusividade.)

S' PAULO, novo -- Si Lampeão se organizasse em go
verno, por meio de trucs sanguinarios ou não sobre as massas ilu
didas, e desarmadas geitosamente, antes, - Lampeão no governo
passaria a ser um chefe sociologico ? Quero dizer, um organizador
social. um cceador de novas formas de dirigir e felicitar os povos ?

O seu assalto, aparen'emente legalizado pela vitoria, seda um no

vo modelo de poder executivo?
Não. Pois dá-se' nas Russias isso: um Eormidavel roubo

a todos os bens do povo, incluindo nêsses bens não só os tesou

ros e palacios dos ricos, como as colheitas miseras dos pobres, e

o direito ao produto do seu trabalho, que antes o pobre tinha,
sagradamente; êsse assalto perdurou, vae para vinte anos, pois as

carabinas assaltantes estão cima do peitos dai; massas encurraladas;
ora isso é, sociologicamente, uma forma de governo, para outros

povos imitarem; ao contrario, isso é apenas um pavorsoissimo caso

de policia, de extensão tremenda; não, nã» é nunca uma flôr na

evolução da sociologia politica.
Podemos fazer uma idéia mais clara da questão figurando

o 'seguinte. Supondo que uma fazenda, seja uma nação, essa fa
zenda é assaltada e tomada, como sua propriedade, por uma tropa
policial. ou cangaceira; os donos do fazenda, e os empregados, e

os criados da fazenda, os proprietarios da fazenda, são todos es

cravisados, trabalhando sob as armas para os ... novos donos; isso
crime vulgarissimo, puro caso de policia desde que o mundo é

mundo, póde ter ares acadermcos de ramo da sociologia politica?
0u póde ser discutido nas catedras como uma nova forma de

governar as fazendas, ou as nações, os pOV03?
Onde, para mim. eu acho que o comunismo nada tem

que ver com a democracia, e sim com a pura e legítima policia.
F is a que se reduz atão falada obra de Marx·

I Novo' 'Plano
Novo Plano:

�� B.m�

uinta-feiq ra
--------------- .

Os b8spos norte _. amari, ...
canos salidaríos com o

cléro alemão

VATICANO, 26 -O paga-Tnos Estados Unidos um efeito
nismo foi solenemente condena-Ioposto e provou o baixe nivel a

no na carta episcopal dirigida que desceram hoje algumas cor

pelos bispos dos Estados Uni- rentes de governo da Alemanha».
dos aos bispos alemãis, por oca- A carta conclue dizendo que,

sião da Conferen':ia realizada em a despeito da atual luta sobrehu

Washington no dia 18 do cor- mana, a fé permanece vive e

rente. sempre viverá, pal'a triunfar final-
Os bispos americanos expn- mente de todas as perseguições,

mem, em primeiro lugar, a sua afirmando que a igreja America·

solidariedade ao seus irmãos ale- na e o mundo carolice estão

mãis e declaram c.ue acompa- fiéis aos bispos alemãis.
nharam todas as f • ses das per-

seguições religiosas na Alemanha,
convencidos de qu;.: os adversa
rios da religião agiram com gran
de astucia.

Condenando a atitude dos di·

ngentes alemãis, pelas tentativas

para exterminar as religiões, ma
tando na conciencia do povo

verdadeir 1 doutri-

Dr. Pedro de Moura Ferro I (_�ARTA-Z t:.S
Adv�gado DO DIA

Rua TraJano n. I
I CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

-Posso certificar que empreguei, horas-Jae Louis x Tommy
com otimos resultados, o renoma- Farr, Duélo a meia-noite, e

do prodúto «APY�ETINA» ,nas os 9' e f O' epieodios de Imperio
algias leproticas, sem notar alte- submarino.

ração da função cardiaca,VENDE-·S_E:
uma farmacia bem afre

qnezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran-

AMANHÃ,ás 3, 6,30 e 8,30
horas-Nas aguas da esqua
dra.(a) Dr. Alfredo Cinielo.

cisco. Medico estagiario voluntario
Para' mais informações do Departamento de Profilaxia CINE ROYAL, ás

nesta redação. da Lepra. Silo Paulo. horas-Princeza das
_______________________ .__ das.germamco a

na de amor a Deus. acrescen'

tando:
«Temos a <.erkza de que na

Alemnha vem se realizando uma

tentativa no sentido de destruir a

obra de redenção universal de

JeSUS, para tirar á igreja o seu

presti�io e privar os vigarios de
Cristo, e a v.)s mesmos, de toda
a autoridade.
A tentativa de pôr em jogo

o prestigio dos sacerdotes causou

Clube Doze de Agosto AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30 I

horas -- Ondas sonóras de
1937.

CINE ODEON, ás 5, 7 e

8,30 horas-18 anos depois,
e os J' e 2' episodros de Aven
turas de Rex e 1?i-tin,tin,

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
horas-Cain e Mabel.

De ordem do do sr. presidente convido os srs.

socios e eXi.las. familias para o BAILE que este Clube
ofen.cerá á primeíra turma de bachareis da Faculdade
de Direito de Santa Catarina, em a noite de 27 do cor·

rente.
RUBENS RAMOS

Secretario

Catarina.

Florianopolis, 27 de Novem bro de 1937-

C SAS
Vendem-se as de números 124

e 128, á RIJa Major Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem

• • 1
os seus propnetanos ne se ausen-

tar para fóra do Estado.
Vêr e tratar com Machado &
Rua João Pinto n.5.

./,

Hsbeas- corpus da comarca

d� Cc ncordia, em que e Impe
trante o de. Odalgido Gorne�
Correia e p a c i e n te Angelo
Grande. Relator o sr. des. PRE·
SIDENTE.

Negado a ordem rmpetrada. ALUGA -SE
Vencidos os srs. des. URBA
NO S A L E S, ALFREDO
TROMPOWSKY e HENRI
QUE FONTES.

Agravo nO. 911 da comar

ca de Lagull:!, em que e' agra
vante o dr. Promotor Publico e

agravado je suin» Ferreira. Re-
lalor ° sr. des, GUSTAVO Recurso cnme nO. 2.670
PIZA. da comarca de Itajahy. em
Foi dado, em pa t

'

,

rra, pr�v!- que.e recorrente o dr. Juiz de

I roent� {i..O_ agravo, rara repa.rtJT.f\ �Irelto e recorrido JOão Fa
indenização em duas partes, Iguais bio da Silva. Relator o sr.

I sen�o: -

��;} para a compa-] desembargador URBANO SA.
nhel.ra da Vitima e a outra re-iLES.partida -entre os seus filhos quer Faí confirmada a s t d
I
".

en ença e

egrtimos, quer naturais. tmpronuncia pelos seus funda-
Agravo na. 920 da cornar- mentes que são jurídicos.

ca de Blumenau,
.

em que e' Recurso crime na. 2.900
agravante Gr<>nmel Ktnger e agra- da comarca de L
d L

aguna, em
va o I Freschel. Relator o sr. que é recorrente o dr. Juiz de
desembargador GUfLHERME Di:eito e recorrido Aparecido
ABRY. Vital Fernandes. Relator o sr,
O Tribunal reu provimento ao desemb�rgador A L F R E D O

agravo, para anular o processo TROMPOWSKY.
visto não ser a busca €I apre- Refdmada sentença para pu"
vnsão meio ídoneo na esr>eCI". �un

. I

t .... <I ciar o /t"C�ltHio no art'goVencido os srs, des. TAVA- 303 da C()nsO"d�,ção. das Leis
RES SOBRINHO, MEDEI· Penais .

�3�E��LHO e SILVEIRA Recurso crim� nO. 2.819
. I da comarca de Tijucas em

Recurso cnrne nO. 2.864 que é recorrente o 20 II d C N
. sup en-

! oa co�arca e ampos OV�5 em te do dr. Juiz de Direito Subs-
que.e recorrente ? dr. JUIZ. da tituro e recorrido José Laus Ter
DireIto e r:corrdo Severino nes. Relator o sr. des. HERl-
Rays� de i\. leira. Relator o sr, QUE FONfES.

.

desembargl.dor URBANO SA- Negado provimento
LES '. ao recm

N
.

�oJ para �onftrmar a sentença de
egado provimento ao recur- mpronuncia, que dicidiu com

�o, para con�rmar a sentença que acerto,

Julgou presenta a ação penal in- Vencido o sr. des. rIf.NRI-
tentaria contra o recorido, _I QUE FONTES.

.

o confortavel predio de resl
dencia á Rua Spi vak, em
João Pessoa. - Tratar no

"anca Agricola- Rua Tra
jano.

7,30
Czar-

Faça desua vida um triun
fo, e nunca uma de. rota

Estude por corresponaencta. mas por preces"
sos praticos raptdissimos, que tambem lhe perm

-

tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SABEDORIA controla os seguintes
cursos: A�ADEM�A BRASlLEIRA DE CIENCIAS
OCULTAS, �Ireçao do mahatma nacional patiota.
chefe J:;andhzsta do Brasil;- ACADEMIA BRASI
LEIRA DE BEl.EZA, 1qUl:- adquiriu para o Brasil
os s�gredos do famoso dr. Clouner Bab, técnico
de Vital beleza cj.e Hollywood;·-e ACADEMIA BRASI
LEIRA D.E ARTES DOMESTICAS, com a exclu�ivi
dade 'laC(?nal das descobertas prevílegiadas da dra.
Cala�t ,Mztchel, e que constrnem a sedução do lar,
o felz�'ldade domesftca. Conferimos diploma e aliei
dt;. grau_. C�m 1.0�O réis em sê/os, peça informa
çoes mmunczosas a C. postal 291/, ::'. Paulo.

I

·-Atesto que tenr.o empre.-· -·Atesto qun prnL ,,-screve em
toOos 05 rasos inõicado5 o

gaOo em minha clinico 05 proOut� "Ap"retino" :ào f�r
macel!tlco Carlos Henrique

carhets Oe "Apyretina", com medelros.
Dr. Piragibe deAraujo
.0;. Piragibe Oe Arou·o.

Clinico. geral e peOiatrio. cdn
sultorlO e resioencia' R
15 Oe NOllembro H' 82-B�ua_Dr. Nilo Saldanha�Franco. menaU-·5anta Catarina.

optimos �resultadod.

rina.

..� '�Apyretina", pela as'
sOCl�çao feliz 005 seus in
greà!entes, seró um auxiliar
pr-erlOso nos casos inOicaOos

D�.VICTOR MENDES
.malor ar. Victor menàesDiretor ào 5erviço àe 5aú:Oe Oa força Pública do Estaào.monia, 5anta Catarina.
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doia!' ch arz? I E T O P l E II
Endereço Telegr.: DOL(\!{ Caixa Postal, 32 � CO-jl.J1PANH!A NACIONAL DE SEGUROS GERAIS �

s:
FRANCISCO

��E��;��TA� CtA:ARINA I C8pited RI05��:N�I:R�OO$O�)O ISociedade de Navegação � ar�1l1a- an (l atarina 1',,1 O.·')era n "5 segu i ntes ramos: 8
Limitada.,-Rio 1 � "

V d �
Companhia Salinas Peryuas=-Rto 1"'1'

'.

\
i fi g

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio Fogo
Vandenbrand & Cia.-Santos ,T r a nsportes

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Acidentes pessoa s
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque Automóveis

�: S����S����es�:X�a;;ir�g�1�;�,v��;�;n�r�taB:a� �I
D i RETC R iA:

Cubas. ri Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José de Sa-npaio Moreira

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de ti' Dr. PII'nl'() Bar reto
bodas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em �

.

...

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer � Peça pr-ospectos e informações� �GENTES GERAIS
porto do Nerte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterio

l!l.'rd
'

d Machado &: Cia'
Recebe cargas de importação", o País ou, o Ex' Rua João Pinto, 5 _ Telefone 1658
terlor, para desembaraço e redespacho para FLORiANOPOUS

as praças do interior �
SEP,VIÇO GARANTIDO E RAPIDO �-$ as;m;;;&2±Q@ 1@;gW4%n�'!:;;-<�!!!!'! . II

.111 Pastas escolares fi
.

ii
e cornercrars; I

E S p
.....

e' I h O � . cint�s para homens, I
�____

�-.,
; peSes lfi'n,ew@���s preços

Só os fabricados em [oinville pela �única fabrica � �� !!Ir�;�.;;",.�.
'd<

�'lI _. .;:�;� � � W� ft
do E S T A D O B _'UI tilíL"",, "��,:�� �!:l v� &lU

P=�l!��;!m;�3� PI�J���Jii�I_�����";:õiíiie....*ri.lii:_·t-;;-�_�a::D-_'õiiiiiãiii3õiiiiiiiõ__.J
r-� --_:_--�le !J:IIIWI&i

...Shi iAA J. 1.-- O!P·�J...�_r& iS Wi.4ARG§""3tJ3@Pii&i1e! ii

. Jockey Club Floriancpolis I,I�
O mais elagante centro de diversões famí- I �

liares. IiI
� I �I i,

Preços ""Y"lodií::';os

Propr+etar-io ..João Gonzales RUA TRAjANO,-lO sobrado-nos altos da
SOllT#eria ("Jori;;t

1.2 -! ,-il·i!Í1_ 4 i�

_1lfI

1 E' IV p'" r-; , -

�'�I�������a L ..r;.,ii í;� ;',-
'

-

�
EmpreQ"tido cr m ".I' .

� as III01f"stlHS UfOW1<!�:....._ .... t" ..

P Ianta, execução, fís- � .lmll:lrcz3s jf) Saw"u "

cattzação e direção I
n\I_-'I;:�

do ob. as
rS"!Nh:S

'Q lJLC��{cS

Aparelhamento com �
pleto para constru- �
ções de pontes em �
concreto armado �

, � lU IltfOC�'óOI cIIJa mi-

UTOAA IGUASSU � Ikrlí.rlig!;1!1iifs «",,,,,ela!! '''''Mi' ·9ri="4iíC1',·,t'!'f'.M'-·-'
..

.

. 1 Ltd. � _6
4�h!e�e'!�! �_' "'_'<,4!L?lllfJg !;;,",.'fm:::_��-?fl'";;6 , . * AS 10

,iQ.U@ii:;ZX,aaar
�1 GRA�DE DEPURATIVO na SM�L_mf I Q

11

�j uerers COilforto e� I D r" • R i (;:>�, r t:;-j (::J I
i

� Gottsmar�ril bom passad�o
l�, I O

�

,� Ex-chefe da clinics do Hospi i timos bosques
.� tal d,e !'1ürnberg, (P'VceSSOl I d 6""" ca nÇO t'<f:.J I d B kh d PI" ;� ",Ç\ : q ua r os�#� .n org

-

ur ar t e rofessor

�� Erwin Kreuter) I Ce.�a Ls e 5K) Jtel /'05
Elpeclailala em cirurgia

geral

���������
Pc";·

?l��"ti
��
p: :i

�
�

�
�
��
�

� CONST
�
�{1
';'\
f1.J
[�'''�
�
���
�
�

I· �
��1 �'I CONSULTORIO.-NRua Tra·

���,'�,�,_\�.J. Obras contratadas no III semestre

���.
ano N. 18 das lO ás 12 e T \/1

li: de 1937
�� das 15 ás 161,2 horas. I

A�" 1�,NCO��"3 F-ANTASIA
�AFlA

� �
TELEF. 1,28) I-

P� dont� em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � RESIDENCIA- Rua Este-l ra ía de banho� Ponte de concreto armado sêbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � IL
ves Junior N. 26

I'!ift Prefeitura e Forum de Mafra � TELEF. 1.131
TYPO C�RIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz i 8�

� �pGrup Escolar de Mafra �» SANDALIA. Salto baixo» «Dz. J 4$000
'F;! Grupo Escolar de Rio Negro � CINTOS FANTASIA desàe 12$ a Dz II
� Grupo ,Escolar de. IraH � LUOA--SE Vendas por varejo e atacadJ

.

'11f....)� Mdtermdade de RIO Negro � o r.ollfortavel prédio de resi- Rua CÜl1selheiro Mafra, 39

(� E�tação Experime�tal de Vi�icuJt�ra em Tijuco Preto (Paraná) � dencia á rua Este\es Juníor CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS I:
�J� DIversas construçoes de resldenclas �� n. 1 79. A, L H EU R EUX

������=IRlr�%j��� Ag�oIa, á PEDIDOS DO rnTERroR��CMXAPOSTALl� ic

�iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiõiãiiiiiBiiiii----iíiiõiiõiõíiiiiilli:iilõiíiiiiii__...., ..fiiiiiii__iiiiiiiiiiiii'iiii5
i

�'-���--!!"!- ".; SE MbM" ;! i.,. 2'i.. " :yzzz ."
. §ii , g;;; ..UE

I,
-

Dr. 1"0 d'Aq_dno .. Itli .

�: .L\.dovgado I'�I

�i Floriancpol is
ji/:
r��-tiiii'll'�h_;íiiiiiiii'iiiiii,iiiiiivíiiiiiiliiii"'Iiiiii'"siiiiiliiiiiZ77i,,·diiil·lilitt'f�-iiiiíiiiiiiii)iiiiii-*ii#iiiiI'íiiiíi}ii-j.f,iIijij'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

i o-. Alfredo P. de Araujo I '

1 •

II lViEDICO
Especialista em mo/estias de creanças. nervos

\ impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe-

Je e nervosas pela fiü!ohemotherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, t .584
Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Hotel das Térmas

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações rnodernis-

simas

II Jlnalmeni � em todas

__ iI!QI8&: p=zrm

AL

---------------------------.-----" �

I
Estabelecimento moderno recém coustruldo; proxi-

1 mo ás águas térmaís

,I Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

I de primeira ordem brasileira e alemã

I Preços rnodicos
I Proprietarlo: H�rbert Falk
I

, I
l

(Mau sprícht deutsch)
GUARDA -" Municipio de Tubarão

�; anta Cet.;:�rir'i ;-=:.

Omar Carneiro Ribeiro • flausino Mendes da Silva

A
,

Curitiba • Paraná

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

alta cirurgia, ginaecalogia I (do"
e?ças. das sellhoras) e partos,
CIrurgIa do sistema nervoso e

operações de plastica

1.000:000$000
50o:ooo$ot)o

\.
.

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�;sistencia Médica Far-
. ,

,

rn9CeU'í.:lC)Q e Hospitdlar
SUB-AGEN:2IAS EM TODAS AS CIDADES

DO INTERIOR
l.\gente-ge r-al
H. AVILA

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

Flc)ríanopolis

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE�TE casinha de
I a. ordem, asse:o e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas:e
domingos

para
para

Cálculo de qualquer
estrutura em con

ereto arr-iado
e ferro

ENGENHEIROS

Rua 15 de Novembro, 416 -

Tal. 1503

'-i"
J .

�

J.
•

Esteves Junior I�· 93
Escrupulosamente Familiar

,�.-.. ,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



casas do ramo

e no. CD �D Sul

MOSTRUAR!O EM:

Agencbis e

Teleg.: PR.MUS
Caixa Postal, 37

FLORIAN

$_i1�
�

�A Favorita
� , .

� Em loteria a sua favorita

Bepresentaetles
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658
OPOLIS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

r::--��-�
�.JlELXE UNlJ\ RENDA

,

ftilENSAL A SUA ESPOSA
APÓS A S'UA MOR.TE

A Gazeta I riarca:··---·s
Dr. Arminio I' Dr. Carlos Corrêa

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido -�Nà,iz - Gar
ganta - Pescoço iJ"

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HOlpit�B

I·

A 'LSÃO PAULOI/ offerece um Seguro garcm
tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel e e beneficia rio
logo opés o folleelmento ao segurado:

2.° - uma renda mensal pa�avel doron+e
cinco annos a partir do f(lilecimooto, e

3.° - um peculio e d d ic io no l pagavel
cinco annos depeis GO fallecimento.

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

cio pelas seguintes cifras, reiativas ao ultimo 4!ulnqllennio :-1
ACTIVO RESERVAS REcEITA G::�Al ;

1932-17.0.36 centos 13.064 natos 6.726 contes �
19�-18.205 ceates 14.164 centos 7.9,; 1 ecetes

�.485 ceníes

10.741 'fml<:s

12.375 conin

1934-19.943 conlos 15.922 contos

1935-22.314 conlos 18.427 contos

i936-25.973 cOl!lus 22.373 contos

Companhia Nacional de Seguws de Vida

Di!ectoria: -
DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERA�MO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSE CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursoes: RiO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

....
,.

__
' '1:.""

�����
Consultório: Rua João ;,;

Pinto, 7--- Tel. 1456

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Res. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317
-

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crlan-

içaI
e adultos

LABORATORIO DE

, ANALISES CLINICAS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmtio

Consult.-R. João Pinto, 13
1 eletone. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das t 3 ás 16 hrs .

-:». ". j-_ Y'·
, -.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8.1 {2 da manhã
e á tarde - Cnnsultorio:
ANITA GARIBALDI. 49

�. Aderba��
da Silva

c

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

Fones 1631 e 1290

•

rei ra tem seu escrír-

t6J ío de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70, - Phone: 1277.-

I CaL)'. 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
Aévogado

! RUJ Trajano, n' 1 sobrado l
I T<lephone rr 1458 I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� CASA T ES
-

IRM 051� PALACIO o S SECAS �'If ,

Ih d d FI
&.J

I'
, �

� que e o orgu o o pt���VO e onanepc IS �
�

.

�

� Nenhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
� otcío e por preços tao razoavels �

A MODA

CASA TRES IRMÃOS.

tra, tais cama cre·!:,�!�!._" renards, VENHA VISITA-LA E :I
1"""'''.''.:f'�:t.Jl til

peles,i :etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI o
�id G

TAMENTE CERTA, DE QUE I
ALI TUDO E' BOM E FINO a'

•
•
•
�

o melhor ates-

tado é a

. preferencia da

elite !

G-----_

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

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

coraçãe ! Entretanto. ela sonha com lindos vestidos coníecio-

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

nopolis.

� Casa Trê� l:l
mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

Lital elegante. _j
EDIFICIO PRO'PRIO

0------0

,--
Quer ser amaveI com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irmãos

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

mens?

Visite, então a

Casa Tres
IIrmãos

_j

o ·MAIOR EMPORIO OE SECAS
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas na I

I PLETOS DE 12', 148, 15f, 188, 18f, 20f,22', 24$, 26$, Rio e São Paula· "caban-�os de I
I: 288,30f, 328, LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN-

.

receber di...-ãtam@nte das fabrl· :
! DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 35f POR 40'000 cas .. Por preços nunca Vistos !�

--.._ XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA M0DA 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· �

:: EM CORES. TIDOS PARA BAILES 1&$, 20$, 22$, 25$, 30$. :
•

COM I METHO DE LARGURA.
G

. �

: Partidas de linho das melhores quaBda,des :
por 1:500$000 corn 10 peças ��

�

[
Atenção IGrande sortimento de péles, Renard Arger:terA..tenção r �.� Renard rnarron da Alasc�, Renarl!j Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles �J

��. da f'nelhor qualidade - Curtos e 314, ds,-'te a�
..

tigo damos descontos eSI=)9ciais �
para todos terem margen--, de fazer su:;:-,,\s r"ompras de péles e aproveit,a�las para �

�
as festas. LUVAS DE: PELICA DA MELHO.R QUALIDADE POR 22$

�
� Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos .�
� Tuffi Amin & Irmãos FR� :E���S:�M�DO'TIL·�oS� i.� .

�

�
cÁ���2f:"�i&���� G O�I�����R�������� f

'1\
II
I'
j
\

i
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ultir.las creações
artigos para

da moda=

presentelindas fantasias, os mais

MACECONIA

Para nosso mundo elegante
as

modernos

A CASA QUE MAIS BARATO VENDE
e RUA TRA.JA DO

De Arte Ginásio Ca
tarinense

D

Vistosas bijouterias,

o «Clube Doze de Agosto»,
Segunda-feira, dia 29 de novem- tradicional agremiação da nossa

bro, ás nove horas, se realizará, no elite social, abrirá hoje os seus
galpão desportivo do Ginásio Ca-

salões para um grandioso bailetarinense, a festa do encerramento
do ano letivo de 1937, para a qual oferecido aos primeiros bacharéis
cordialmente se convidam as dís- da nossa Faculdade de Direito.
tintas autoridades e os prezados Num gesto que tão bem traduz
pais dos alunos. di lid d

.

t •.� tDurante o áto festivo serão pu-
a cor la I a e exis ente en re o

blicados os primeiros lugares do veterano Clube e o vitorioso
quatro bimestre e distribuidas as «Lira Tenis », expoentes da nossa
medalhas de excelencia em compor- aristocracia, a diretoria do« Doze »,
tamento e estudos.

estendeu o convite além dos seus
FAZEM ANOS HOJE:

Os alunos- da 5., 4., e 3., serres .

d bri a exma. sra. d. Maria Emi-
do curso fundamental receberão o associados, até os SOCIOS o n-

lia Bruno Pierri, esposa do sr.boletim do quarto bimestre com as Ihante clube da colina.
EI

.

P'
.

capitão OI ierrr;médias anuaes no dia 3 de dezem- E' pois a fina flor da socie-
a exma. sra. d. Adelaide Sou-bro, os da 2. e 1. �é!ie no dia 6. II dade' cata;inense que se irmanaO prazo de Inscrição para a pro-\. . � . za, esposa do sr. Maciel Ale

moção que é obrígatorta para to- na Justa satisfação, com a cria-
xandre Souza, funcionario dodos qtIe foram aprovados ou tem ção da ensino superior em Santa

qireito á segunda época, terminará Catarina, para o que tanto con-
Tesouro; Regressou ôntem a Lages o

-

d di 6 d d a senhorinha Isolina Paiva', r Celso Ramos aba tad faas 17 horas o mesmo a e e- tribuio o esforço e interêsse do s .
., s o -

zembro.
I' d N a senhorinha Julieta Coelho. zendciro e figura grandementeA inscrição para a primeira cha- prec aro catarmense sr. r. e-

prestigiosa naquele importantemada do exame de admissão fecha- rêu Ramos. NOIVADOS I ...

rá terça-feira, dia 30, ás 17 ho- ------------- Com a sentil senhorinha Guio-j murucipio.ras, realizando-se os exames nos

S
·

d V" d Sil flh d Idias 1 e 2 de dezembro ás 8,30 da ervll'os e expor- I
mar ieira a I va,

.

I a o Regressou ôntem a São Joa-
manhã eás 14 horas da tarde. � sr. Adolfo Paulo da. SIlva, em- quim da Costa da Serra, o dr.Os quíntoanístas que pretendem

t
- pregado no COmerCl?,.e de sua I Agripa de Castro Faria, concei-frequentar o curso complementar açao exma esposa d Olindina Pau .

.

.'
-

tuado clinico residente naquelaem outro estabelecimento precisam I d SIde Guia de Transferencia, que pode o a. I va, contratou. c.asame�- município, onde desfruta de largoser requerida de 2 de janeiro até 15 Em virtude de,em algumas Co- to o jovem Ivan NatlvI?�de fi-
e merecido prestigio.de março de 1938. lho do sr. Dante Natividade,

A secretaría atende nos dias letorias, serem interpretadas er-
sub-diretor do Tesouro do Esta- CHEGAM UNSuteis das 9 ã 11 e das 15 ás 17 ho- roneamente as disposições sobre
do e de sua exma. esposa d.raso o titulo dos serviços de exporta- Filomena Parente Natividade.

ção incluidos na rubrica-Despa-
chos, ordem de embarque e cópias
de manifestos, marítimos-e-o sr.

Diretor do Tesouro dá. pelo «Dia
rie Oficial» de ontem, amplas ex

plicações a respeito.
Healiza-se hoje o enlace ma- De passagem, encontra-se nes-

trirnonial da graciosa e gentilis- ta cidade, o nosso distinto pa
sima senhorinha Alba de Guima- tricio sr. Antonio Bez, acatado

Requereram terras rães Grijó, diléta filha da exma. comerciante em Gravata, munr

sra. d. Maria da Conceição Gui- cipio de Tubarão.
marães Cri ió, viuva do saudoso

•
e humanitário clinico patricio dr. Mais em ....Adc.uar Grijó, com o nosso dis-
tinto pat>ici? sr. dr. Renato

da,'grantes p"'rRocha Gutierrez, talentoso ad- V ..

vogado nos auditorios desta ca-

t
A.

pi�\to civil terá lugar na rp.-I llgueses
siden?}a da fami�ia Grijó, á r�a RIO. 27--Sabe-se qae pelo MON-Bocaiúva 147, as 16,30. Serao TE SARNJ.IENTO embarcaram emparaninfos, por parte da �oiva, Lísbôa com d=sttnc ao Brasil 107

______________ i
o sr. dr. Joao Carl?� Gutierrez, j emigrantes de nacionalídade p-irtu

i advogado em ClIntlb.a, e �ua guesa..
exma. esposa, d. Zulmira Gutier- -.- __ . ,,

.. _

Desertores rez; o sr. Algemiro Guimarães, Homenagem postuma
inspetor de Fazenda do Estado,

VERMELHOS qUE e sua exma. esposa, d. Nelí Scott RIO, 27 Realizar-se-á, h oje,
SE APRESENTA- Guimarães. uma tocante homenagem á mern a-

D' �

d
.

h ria dos bravos tormbados em de-RIO, 27-Deu entrada ôntem RAM o nOIVO, serao pa rmr os o
feza da Patria, por ocasião do mo-

no Superior Tribunal Militar o sr. dr. Altamiro Lobo Guima- vimento comunista de 1935.
processo relativo á aquisição elan- rães e a exma. sra. d. Maria da As c imissões serão recebidas noSALAMANCA, 27 - Míl soldados C

. �

G' G
.. , Cemít i d S- J

-

B t' Idestina de armamento para o Rio onceiçao uimarães ruo: o sr. erru er o e ao oao a ísta pe overmelhos, apresentaram-se deran .

F I' B major Travassos c no de São Fran-,Grande, em '" qual o sr. FioAres major e ínto raga e sua exma. .

X· I
.w te a ultima semana. aos elementos d I b 1GB

CISCO avier pe o major Lamartineada Cunha, ex-governador gaúcho esposa, . sa e . raga. ------JOA-O BARBOSA - das guardas-avançadas nacionaIis- A
. .

I'
.

f OS AFAM ADOS CHAPE'US
.

foi dado como incurso no art. 3' cenmoma re Igwsa se e e- 1'\.-- - - L

7 � � da Lei n. 38 de 4 de abril de
tas. tuará, ás 17 horas, na Catedral I "CRESPI DE LUXO"Comandante da a.

'll11 qdíj 1935

A
Metropolitana. A noiva terá co- CASA O "PARAIZO'�Brigada '� ,

.

guerra na i mo padrinhos a exma. viuva d. -

_

RIO, 27 - Por decrdo de O1itzm

��.
"'1 D-Isque 1522 10tilia Grijó e o sr. Mario G�ijó, Regressou odo chefe da Nação foi exonerado �

Ch -Ina representados pela exma. VlUva sr.do comando da 7a. Região Militar •••••••••••••••••••••••••• j d. Isaura Lobo Oliveira Klaes e

V I de nomeado comandante da 7a. Bri' e sirva-se das eonfor-, . I pelo sr. dr. R?ul G�tierr:z; o a a aresgada, o· coronel Mario de Azambuja . taveis limousines

nu-,
TOKIO, 27 - Os 1aponeses, de- sr. dr. Altamlro Gmmaraes eVilanova.

meros 192 203 242 pois de renhidos combat�s: ocu�a- 'I
sua e�ma. �

esposa, d. <:óra Se_á-
Ora. Josef"l"a Flaks Schwe,'dson 201!! 218' , ,

ram ontem todas as pOSlçoes ex!!'- ra Gmmaraes. Do nOIVO, serao
.,e. tentes ao norte de Shangai. padrinhos o sr. dr. AlexandreMEDICA

NA CASA

'Holneuagem aos pri
meiros baehareis em

Direito
NOSSA V I D A

I Gutierrez, operoso diretor da E.
F. São Paulo-Rio Grande, e sua

SRITA. LILIAN WANDERLEY
exma. esposa. d. Noêmia do

Aniversaria-se ho ie a graciosa Amaral Gutierrez; o sr. Carlos
senhorinha Lilian Wanderley, di- Itiberê da Cunha industrial rc
léta filha �o sr. dr. Afonso Wan- sidente em Curitiba, e sua exma,

derley,. e fino ornamento da nos-
esposa d. Ivete Gutierrez Itibeér

sa SOCIedade. da Cunha.
Conduzirão as alianças a me

nina Regina Guimarães, e as al
mofadas, as meninas Neusa e

Vêra Grijó.
A gentil senhorinha Faní Wan

derley, cantará uma Ave Maria
durar: te a ceremonia religiosa na

Catedral.

ANIVERSARIOS

VIAJOU PARA A
BAIA O SR. MEDEI"'!l

ROSNETO

Faz anos amanhã o jovem
Lourival Ramos, dedicado e an

tigo empregado das oficinas de
"A Gazeja »,

CELSO RAMOS

Assunto que se apresentou ao

País, como de alta relevancia, foi
o da <nacionalisação da arte»,
coisa que se nos apresenta verda
deira utopia. O sr. Getulio Var
gas, quando deputado federal, e

mais tarde, presidente do Rio
Grande do Sul, olhon com verda
deiro carinho pela sórte do artis
ta brasileiro, dando-lhe sua valio
sa assistencia, sem falar em tal
<nacionalisacão .

.

Nós, ainda não temos musica
nossa, nem siquer padrão!-Sam
ba, maxixe, cateretê, batucada,
emfim uma mistura ridicula, de
difícil apreensão.

A musica popular b r a s i
[eira, propriamente, não existe; o

nosso folk-Iore é um legado dos
nossos ancestrais,-são toadas ge
nuinamente portuguêsas-que eles
nos trouxeram deAlem-Mar, eque
o sr. Vila-Lobos anda agora ada
tando de maneira infelicíssima.

«Passa, passa gavião», Terezi- RIO, 27-No avião da carreira
nha, Terezinha », «Nana nênê», partiu para Baía, o sr. Medeiros
todas estas cantigas já cantadas Neto, o ex-presidente do Senado,
por nossos paes, quando, á tardi- esteve antes de partir no Palacio
nha, brincavam de «roda », não Guanabara, onde foi apresentar
são nossas; vieram com os primei- suas despedidas ao sr. Getulio
ros povoadores, como tão bem se Vargas.
percebe pelo ritmo, pelo andamen- ------.-----
to.
Nelas a simplicidade da toada

é patente, é perfeita, afastadas
todas as preocupações de transi
ções bruscas, harmonias exquisi
tas, e fazem-nos lembrar a «Ceia
dos Cardeais», na fala feliz do
Cardeal Gonzaga:

•Em como é diferente o amôr
em Portugal!
Tão simples tude ... ,tão diíe

lente dessas babtlMlfras do mor

ro, que por aí andam e que são,
podemos dizer, verdadeiro escar-

neo a arte.
Florianopolís. 26 de Nobembro de

Barroso Neto, Francisco Mig- 1937.
none e sobretudo Heckel Tavares,
o que mais se aproximou da al-

Frei Evaristo Schurmann
ma popular, o que conseguiram jl
São ignorados pelo vulgo, e não Vígario-Geral
ha siquer um moleque que asso-

bie ou trauteie as suas composi-
ções. A musica brasileira é bla- I

Nevo Saeretário de
gue, e grossa.i.

. . Sedurau4Pa PaulistaVeem-nos tais comentários a � 'V

proposito dos ridículos filmes na

cionais (l) «Noites cariocas», to

do falado e cantado em castelha
no e a chanchada «Alô, Alô! €ar
naval », atestados pouco condig
nos do nosso senso artistico, ...

que o M i n i • t e r i o da Edu
cação, já devia, h. muito, ter
mandado retirar dai! cartazes.

SR. MEDEIROS NETO

-------

OUTROS PARTEM

Acha-se nesta capital, o 8:'.
Manoel Venancio, conceituado
negociante em Barra Norte, no

municipio de Tubarão.

Procissão de
S. Catarina

A DIRETORIA

O �ASO DOS ARMA
I MENTOS RIOGRAN-

Faço publico que. tendo melho- DENSES
rado o tempo. e para atender a jus
tos reclamos. a procissão de Santa
Catarina ficou transferida para o

proximo DOMINGO. 28 do corrente
pelo mesmo modo e ás mesmas ho
ras constantes do edital de 18 deste.

ENLACES

GRIJO'-GUTIERREZ

RIO' 27 - Afim de assumir o

cargo de Secretario da Segurança
Pública, para que for recentemente
nomeado, partira' para São Paula
na próxima segunda feira o major
Dulcidio Cardoso.

SR. FLORES DA CUNHA

A' Diretoria de terras e Colo
nização requereram terras as se

guintes pessôas: Francisco Lum
mertz Jor. no lugar Rio Espigão
do Barro e Abel Esteves de A
guiar no lugar Espigão dos Elí
bios, ambos no municipio de Ara
ranguá; e Galbino Abelo Hipóli
to em Cachoeira, Baixo Capivarí,
no municipio de Tubarão.

Segurança e presteza.
Ex-asljistente do serviço de Gin::cologia dos Hopitais:

la Gambôa, Fenda ...ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.
Ex-intema do s&rviço de Pedíatria da Policlinica

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

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Major Frankilin Vitorino
da Silva

Viuva Tereza Betty Clara da Silva con

vida aes ?arentes e pessoas amigas, para assisti
rem a mi�sa de sexto mês, que manda celebrar

---·---na Catedral Metropolitana. no altar do S.S. Cc·
ração de Jesus, ás 7 horas. st>gunda feira, dia
29 do corrente, em intenção a alma de seu es

poso major Franki!in Vitorino _ a Silva, falecidv
lJO dia 29 de maio em Curitiba.

Desde já externa a sua gratidão aos gye comparecerem a

áto de religião.

Professores
elogiados

Por diver.:;as portarIas. foram elo
giados: Amelia Zaneleto. professo
ra da escola estaãual de Morro da
Fumaça. munipicio de Urussanga;
Irmã Flávia Francelini, do COLEGIO
SAGRADA P'AMILIA. de Nova Vene�
za. Cresciuma; Irmã Maria da Con
cdeão Passos. da escola noturna do
Círéulo Operario de Joinvele; !dali·
na M. de Freitas. da escola esta
dual de Morro da Fumaça. em Urus
sanga e Clemente Cunhá, da. es
cola mixta de Potecas. município
de São José.

Férias
Ao sr. Otavio Oliveira, diretor

do Tesouro do Estado. foram con
didos 45 dias de férias, relat.ivas
aos anos de 1933 a 1935

Agradecimento e Mi_ssa

êsse

"

Feris Boabaid e familia, Nady Boabaid (au
sente) e José Nosser e familia (ausentes), ainda
compungidos com o falecimento de sua sempre

___.II---Iembrada mãi, sogra e avó
D. MARTHA BOABAID,

ocorrido a 24 de novembro, cumprem o doloroso
dever de agradecer o carinhoso desvelo de seus

médicos assistentes, doutores Djalma MoelImann,
Bulcão Viana, Miguel Boabaid, Yan Corrêa e Re
migio de Oliveira, e dos senhores farmaceuticos

João di Bernardi e Henrique Bruggemann, durante o longo periodo
de sua enfermidade, bem como o confClrto moral de todas as pessôas
de euas relações por ocasião desse lutlaoSO transe, e de um modo
ee,pecial a s. exa. o sr. dr. Nerêu Ramos, digno Interventor Federal
neste Estado e a todas as pessôas e familias que expressaram seu

pesar, enviando cartas, telegramas e corôas.
.

Aproveitam o ensejo para convidar a todos para a mIssa

que, efi sufragio á alma da pranteada extinta, mandam celebrar
terça-feira, 30 do corrente, ás 7 horas, na Catedral Metropohtana,
no altar do Sagrado Coração de Jesus, a todos expressando seu me

lhor agradecimento por êsse ato de religião e caridade.

GOV. BENEDITO VALADARES

RIO, 27-Seglliu, ôntem, dê
automovel, para Belo Horizonte
o �r. Benedito Valadares. gover ..
nador do E3tado de Minas Gerais.

O sr. Valadares antes de em
barcar esteve no Palacio Guana
bara em demorada conferenci[l}
CaIU o chefe da Nação.FLORIANOPOLIS, 26 de novembro de 1937.

.: �
;

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




