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Segurança
à e i x o r á a 5 e c r e t a ri c] àe

Dr. Claribalte Gaivão

Estamos informados de

a Secretaria

Publica
que o

de

dr. Claribalte Gaivão

Publica,dias,
substituido

Segura�lça
pelo dr. Ivens de Araujo.

o nosso brilhante confrade DIARIO DA TARDE, em sua II �A���V���O��Z����D��O����p���O��V��O�edição de ôntem, fazendo conjeturas sobre a substituição dos auxi

liares do governo, publicou entre outras fantasias, que o dr. Alta

miro Guimarães sería nomeado ministro do Tribunal de Contas, a

ser criado, e, seguidamente, elevado á presidencia do mesmo.

Estamos autorizados a declarar que o Tribunal de Contas

I
ANO

não será criado.
-

Aliás, a certeza de que tal departamento não poderia nun-

ca ser objeto das cogitações do sr. Nerêu Ramos, está no fato de I

NOVO PREFEITOquando o sr. Marcos Konder,-na qualidade de lider da minor.ia, I
haye� defendido a idéia da

A

SU:f criação, a ela se haver oposto in- i

PAIRA R IODO SULtranslgentemente o sr. Nerêu Ramos. I"
Não seda agora, decerto, como Interventor Federal, que o

••

UM TIRO NO
.

d t FOI nomeado prefeito de Rio do Sul O aea- .•BDOMIV� '. RIO, 28-Anuncia·se que
sr. Nerêu Ramos iria cnar um epartamen o a que se opoz como ..- ... IU.I.....

governador do Estado. tado industrial sr. Paulo Cordeiro. I
I o presidente Getulio Vargas

___

------- RIO. 28 _ O primeiro tenente do
marcou para o dia 4 de ia-

VEO RES '0 S I T E G R A L I S TAS
neiro a sua partida para o

-OS DI= . O, N [Exercíto Abelardo Guerino, que des-

II
sul, devendo viajcr, direta-

II
. L de a revolução de 1932 sofrÍl das

- � ������������- r...._ - ----_ faculdades mentais. hoie, desfechou mente, para Portu Alegre,
,;.- ....

d'3 fazenda Istadual dl "It Ib
5

bit- b
•

r �d d 1'/ on�le se demorará PO?Co, ...'
u ta lU L u u IS ri Ulaln o e Ins su verslvos �jdo I�� n�st:do o�er�;<:.sen o socor- guindo para Uruguaiana.

° sr. Interventor Nerêu Ramos
. \-

r == ,.-
........
--

.......--1OI_---_--_----._-,--

assinou decreto determinando que RIO, 28 -: ,OuV'ldo o. coronel

Ios contribuintes, responsaveis ou Costa Neto, JU�z do Tnbunal de A
fiadores, que não tiverem solvido Segurança NaclOn_a,1 f>ob:e a teu

seus débitos para ("(JD1 R Fau'ncla II
tativa de sublevação das .1Or�·as �r'l dJ�stadual, nas repart.ições arreca- madas, tentada pe_Ios integralis- O

dadoras competentes, urna voz

eX-j
tas declarou o segl�lllte: .. .

gotados os prazos estabelecidos
A

-« Pelo que c�Jhl do �otlClaflO, •
nos regulamentos fiscais respecti- ed�ses'bel�ment�s Im�egrah�tas, .que
vos, não poderão despachar lller- ístn u.uam o etms 5U ver.sl�os
cadorias nas Coletorias, adquirir e �antmham, a.rmas e mumçoes,
ta ilhas dos imposto sôbre estao, sem dúvida alguma, mcur-

es mpi -" L
.

d S
vendas e consignações, nem tran- s�s na ei e egurança, que

sacionar,por qualquer outra fórma, vigora, apesar do Estado �ovo
repartições públicas do Es- haver revogado numerosas leis,

com as '.

A lid d
.

d li
t li pena 1 a e para tais e itos
a o.
't

A d Iva.fl_a entre um e res anos e

T f
·

pnsao.
rans erenclas Para o delito cometido contra

o Estado, será aplicada a prisão
Foram transferidos, por conve- celular; e contra a organização

"_niencia do serviço, dt' acôrdo com I politico-s?cial,
a re?lusão.»

-;;;.I a indicação feita pelo Comando Lembramos, entao, ao coronel
IGeral da Fôrça Pública, os se- Costa Neto que na nova Con s

guintes oficiais: da Cia. Isolada tituição estava prevista a pena

para a la. Cia. o capitão Demer- de mórte, para os que atentarem

vai Cordeiro; da Cia. de Metralha- contra a segurança do Estado.

doras para a Cia. Isolada o capi- -»E' verdade-retrucou s. ex

tão Romeu Delayte; de ajudante cia.-mas, para os casos de que

do B. L para a Cia� de Metralha- tratamos, dos quais, aliás, como

deras o capitão Americo Silveira disse, tenho conhecimento super

d'Avila: da 3a. Cia. para a 2a. ficial pelo noticiario, parece-me

Cia. o capitão Antonio de Lara que não cabe a penAa de mórte, PRESo GETULIO VARGAS
Ribas e desta para aquela o ca- mas apenas, de acordo com a

pitão Luís Lemos do Prado. lei, a prisão por 3 anos. RIO, 28 - O sr. Getu- Foram reformados, na Fôrça
A pena de morte é para casos lio Vargas, como vem fa- Pública: o sargento ajudante mes

diferentes, como, por exemplo, os zendo nos anos anterio- tre de musica Otacilio Franeiseo
atentados contra a seguran�a d.o res, falará á Nação, pelo da Costa, lo. sargento musico RIO, 28-Miguel Mendes Bra- ga, empregado de uma casa deEstado e a estructura das insti-

R'd' 31 d t
Praxedes Manoel Pedro da Cu-

tuições. I a 10, a
. _

o corren e, nha e os soldados Manoel João penhores, num acesso de loucura,
Parece-me não ter havido, até' na translçao de 1937 pa- da Luz e Joaquim Ferreira de

SAO SILVESTRE NO tentou assassinar a propria mãe,

agora, nenhum atentado nos ca-I ra 1938. Nessa fala segun- Figueirêdo, LIRA uma senhora octogenária e, em

sos acima previstos. I do se adianta, o presiden-
seguida, dilacerou o peito com

O or.;amento para A nota maxima de distinção uma tesoura.
,

Premevidos ! t� da Republica abo.r�a- 1938 eJegancia e alegria deste fim d; i:--�o MI:
I ra pr�b!emas_da pohtl�a ano vai ,ser, seu:' dU,vida alguma, I '

.. . . I eadmlnlstraçao do Brasil. I RIO, 28 _ Foi baíxado decr�to o �randlOs� ba�le a fantasia na'
NISTRO DA VIAÇAO

Por antlgmdade fm promovldo I soore O orçamento de 1938. Are-
nmte de Sao Sdvestre no LIRA

a 20. escriturário do Tesouro do,
R f d P I-

· I ceita é orçada em
TENIS CLUBE, o qual terá o

Estado o sr. Manoel Prud.encio: e orma a o leia 3.823.623:000$000 � a 'de;pes� 'e� concurso de varias blócf)s �arna-
RIO, 28 - O Ministro Mendes e a 30., por me�eclmen-: _ _ 3.865.226:895$000. valesco�, que se enca:regara� de

da Viação, nas condições to, o sr. Osvaldo Hennque de! Civil proporcIOnar uma estrea condlgna

.p'ropostas pelo Departa- Carvalho Ramos. Novo secre-
dos folguedos carnavalescos nesta

capital á nossa alta sociedade.
mento de Aeronautica.. RIO, :::8 Sabe.se que êsse projéto Quanto ás originais surprf-lzas,
Civil, aprovou a majora- A srta. Rosi Pinheiro já está em mãos do presidente da ta� rIO- que estão em cogitações para a

';'-130 dos preços, tarifas e Lima defendeu tése Republica, dependendo apenas da linda festa, estas se acham envol-
y sua sanção.
passagens das Unhas ae- A aludida refórma segundo se vidas em um denso manto de si-

I"cas costeiras da Pan RIO, 28 Na Faculdade de Di- noticia, está sendo espel'nd!1 com RIO, 23 - O sr. Henrique Dods- gilo, de sorte que nada podemos 561 mÓI-tes

P
. reito 1efendeu têse ontem uma jo· satisfação pelo funcionalismo p�,Ii· w0rth convidou ao professor Paulo adeantar aos nossos leitores.

American Ailrways, analr ven doutora. A senhorita Rosi Pi· eial, porquanto, a par das inova- Passos Ribeiro para o cargo de Aguardemos, pois,esperançosos,

I
NO.Vii. YORK, 23 Registaram_

.•
' S' d' to Con nheiro Lima falou sobre "A mãe e I ções administrativas, reajusta toda 561

-

t ddo Brasa:e In Ica -

o direito civil", impressionando a a ornanizarão funcional, () ""ue lia secretário da Educação do Distrito a promiss0ra noite da passagem
se mor es

.

urante as festas do
"" ..

F d 1
Natal, das quaIS 371 foram ocasio·

d@r. comissão julgadora. I muito se tornava necessario. IC era. do ano. nadas por acidentes de tratego.

deixará, por estes

/' �-)falaE1do-se que será
�

o

�,� _Não será criado o Tribu'"
W� � •__��.. ___

de Contasnal

DR.ADEMAR
GONZAGA

Requereu inscrição na Ordem
dos Advogados, secção deste Es

tado, o dr. Ademar Guilhom Gon-

zaga.

r
-4Navegação

aerea

o, �' ... f•.•�.•

A
DR. IVENS DE ARAUJO

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

GAZE A
Sem quaisquer liga-:ões politicas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I Florianopolis, Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1937 I NUMERO

f A lA. IFe�ozes leopardos e ursosâbsotvlções
Chefe da Nação

I' • -.

-atac-am-mulheres-e---l DE PRAÇAS DA
JUSTiÇA MILITAR

1045

�---

II A VIAGEM DO
PRESIDENTE

.

Desfechou

•

crianças I
RIO. 28 - O Conselho de Justí-

----IIiiii��iiiiiiii-__-_--_ ça da la. Auditoria da la. R. A.
M., absolveu, por unanimidade de

"Clube votos. Jalmir Pmto Rodrígues, HeI-
vedo Costa de Souza, Ary Couto e
Albedo Elias, respetivamente, da 2a.
C. s., Forte de Imbui, l4·. R. I.,
e Fortaleza de Santa Cruz, todos
acusados do crime de falsificação ce
documentos. Rela't'lll os precessos o

auditor Darcy Roquette Vaz, tendo
Iuncíoaado na promotoria o dr. Leo
liam Nobre,

Doze"SIMLA, Indía, 28 Numerosas
aldeias das Provincias Unidas da
India estão sendo percorridas por
ferozes leopardos e ursos do Hima
laia que já vitimaram mulheres e

crianças.
As autoridades organizaram ex

pedições fortemente armadas e des
tinadas a caçar as têras,

Grande já é a ansiedade com

que os associados do querido«Do
ze», aguardam as 48 horas, com
que c «baluarte» comemorará a

passagem do ano, ° entusiasmo
reinante é daqueles que nos dei
xam prevêr que o baile de São
Silvestre atingirá ás raias do de
lirio, como sempre se verifica
quando o «veterano � realizar C remequalquer das suas paradas de ele-
gancia. O salão está sendo or-

n.al1;wntado com o gosto caracte-I Charlauthristico da turma do <mexpugna-
vel.» A FARMACIA RAULIVEIRA '

E quem poderá advinhar o que II
avisa que já recebeu o muito Ia

teremos no dia 1, primeiro sába- lado e prodigioso creme

do de 1938? I;R ...'lRLAUTH.

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

Licenças
Foram concedidas licenças as

professoras estaduais: Adelia de
Oliveira Lima, Maria Doralice
Laus Bozzano, Bertilde Back
mann, Georgina Faria Prazeres,
Celia Lobo de França, Clara
Paulier Rosa e Filomena de Oli-
veira.

Reformados
'l'ENTOU ASSASSINAR A MÃE E DIL�t\CE.

ROU O PEITO COM UMA TESOURA

ARACAJU', 28 - O interventor
Erunides de Carvalho telegrafou ao
ao minL!rü Mendonça Lima pedin
do·lhe qi1Z tOClsse nesta capital ..
na sua proxima. visita de iaspeção
aos serviços da Mínisterfo da Via
ção na zona do norteste.

.'

- "�:,,��,�t.� ".Jt<' •
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IIIA G A Z E T A Florianopolis, 29-12 � 1937

REDATOR: Paulo B. Barbosa

·de.Desportos� deJoinvile,o� s:-�CHARLAUTH 'Ca+edra. I
gumtes esportistas: Alfredo Sllvel-1 ' I.' '- �
ra, Alex Schroeder, Abdon Na- e o creme que, levo UCIO�oU o

•

varro Lins. Benedito Cardos'). �und? velho, e'lora revoluciona a I\�etropo II tana
Bela Heller, Candido Carvalho, menca do Sul.

Ca-imiro Basilio dê Salves. 00- CHARLAUTH
mingos .

Pascoa, Emilio Lopes, não é um creme comum
Hans Augusto Meyer, lrineu Mo- CH AR LAU TH

1 reira, Ildefonso Bruno Gaoçalves.
de I' José. Maia, José �ereira da Silva 'Ihe extinguirà as sardas, panos.

JUnIOr, João Pereua. João Rocha, cravos e espinhas, sem a minima
[uvenal Lucio dos Reis, Jacob irritação, deixando-lhe a cutis
Weitz, Jaime Nilson Diogo,Lauro limpa, macia e fresca.
Alves, Manoel Costa. Manoel dos
Santos, Manoel Alberto da Silva
Maia, Mozart Alvarez, . �elson
Meister, Oscar Parucker, Osmar
Rodrigues, ato Schroeder Junior,
Orlando Machado, Raul Scluni
dilin, Rui Menefeld de Oliveira,
Waldemiro Vieira;

SOLENETEDEUM
Dev,damente autorizado, faço publico que, no dia 31 do

corrente, ás 19 horas, (7 da tarde}, haverá, na Catedral Metro.
politana, solene TE DEUM, em ação de graças a Nosso Senhor
pelos beneficios concedidos durante o ano, e, a seguir, exposição
do Santisslmo Sacramento até pcuco rmis de meia noite, em pe
nhor de graças para o a:1O que se micia, fazendo-se então, a Bên
ção Solene e Reposição.

Federação Catarinense
Desportos

NOTA OFICIAL 25137 Florianopolis, 27 de dezembro de J 937.
Cônego Harry Bauer

Cura da CatedralPERDEU-SE uma chav€ pe
quena. Pede-se a pessôa que
encontrar o obsequie de en

tregar na A FAVORITA. á rua

Felipe Schmidt que será gratifi
cado.

A diretoria da Federação Ca
tarinense de Desportos, reunida a

22 de dezembro de 1937, resol
veu:

lo-aprovar a ata da sessão de
15 de dezembro de 1937;

Souza

de posse transitória "ESTADO
DE SANTACATARINA"que,
desde 1932, quando obteve o

titulo de campeão estadual de fu
tebol dêsse aRO, se acha em poder
do mesmo clube;

Clube
\

12 de Agosto
De ordem do sr. Presidente. convido os SIS. socios e exmas, ta

milias para o grande BAILE-REVEILLON de São Silvestre, a realísar-se
em a noite de 31 do corrente.

I Cientifico, outros sim ,aos srs, socíos que êste clube realizará a
25 do fluente, em homenagem ao DIL\ DE NATAL, uma grandiosa vespe
ral, dedicada á petizada, das 17 ás 21 horas, iniciando-se, logo após uma
soírêe,

13 -convocar. nos termos dos
artigos I O e II do Estatuto, uma Iassembléa geral dos representan-]
tes, por clubes, das entidades fi-'
liadas, para a eleição da nova di
retoria da F.C.D. e do conselho
fiscal, a realizar-se no próximo dia Icinco de janeiro de 1938;

Dr.Pedro Catalão
2-aprovar o Regulamento de

Futebol. que será publicado edis
tribuido ás Ligas filiadas;

J-fazer disputar o campeona
to estadual de futebol de 1937
pelo sistema elirninatorio, de" acôr
('O com a faculdade de artigo 33
do mesmo Regulamento;
4-fixar o primeiro encontro

entre os clubes representantes das

Liga Esportiva Catarinense, de
i\1afra, e da Associação Catari
nense de Desportos, de joinvile,
a realizar-se em d�t. que cportu
namente se fixará, 'n séde da úl
tima entidade, em Joinvile;

5 -fixar o encontro final, entre
o vencedor do pnrneiro jogo e o

representante da Liga Florianopo
litana de Futebol, no domingo qu
S,� seguir, em Floriar.opolis;

6":"'determinar que êsses jógos,
em caso de empate, sejam proro

gados pela fôrma estabelecida no

artigo 36, § unico do Regulamen
to aprovado;

7-delegar á representação da
F.C.D. para os jógos dêsee cam

peonato, com as atribuições con"

fGridas pejo Regulllmento,ás Ligas
mandatarias dos encontros, e em

cUJas sédes os mesmos se reali
;zem;

la-determinar á Associação
Catarinense de Desportos, de 10
invile, que informe quais as praças
de futebol dos clubes seus juris
dicionados que, por preencherem
as condições elo artigo 8 do Re
guiamento de Futebol. possam ser

oficializadas pela F.C.D., ou de
vam sê-lo conforme o facilita o

§ unico do mesmo artigo; NARBAL VEIGA
r. Secretário

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOI aes

Ex-interr.o do Dispensaria
Sdva Lima

Ex-adjunto do Hospita]
14--agradecer os cumprimen- GraHée Guinle e Sanatorio

lO; da Liga Nautica de Sta. Ca- Manoel Vitorino
1 I-registrar os seguintes es- rarina pelas festas de Natal e en- Clínica médica cirurgtca das

A
•

portistas da Caxias F
.. Clube, re-I trada

de Ano Novo; molestías da i nton10
presentante da Associação Cata- CABEÇA E PESCOÇo

I. Especialsta em
nnense de Dc:sportos, de Joinvile, l 5-determinar á Liga Flúria- E I

d c I F NARIZ, GARGANTA
no campeonato esta ual de iutebo nopol-tana de utebol, em solução 1 OUVIDOS i
de 1937: Antonio Fi�cher. AI· ao oficio 117, de 17 de dezern- CONSULTORIO I JoséR. de Souza, senhora e filho partici-fredo Silveira, Afonso Schuetzler, bro, que providencie no sentido

118-
Rua Trajano -18 pam aos seus parentes e amigos o falecimento de

Alex Schroeder, Antenor de Oli- do estadio e, principalmente, o RESIDENCIA seu pae, sogro e avô, ANTONIO MARIA DE
.

AI L B I H II i d
.

d· @' H ate I G I o fi a I
SOUZA no dia 25 do corrente, em sua residen-vell?,. . varo

..

opes, e a c er, grama 0, selam p�slos em eo.n 1- I

ri II cia em Camboriu e convidam para assistir a mis-C B I d S lv O U
- I _. d Diariamente das 16 ás 18 hs.asimrro asuio e n es, ou- çoes para a rea izaçao o Jogo sa de 7 dia que mandam celebrar no dia 31 do

glas Holz, Domingos Pascoa, final do campeonato estadual de - corrente, ás 7 horas, na Igreja de São Francis-
Emílio Lopes. Eradio Gonçalves futebol deste ano; Cruz e Geraldmo Desolt, do E. co, no altar de Sto. Antonio.
dos Santos, lrineu Moreira, llde- C. Siderurgica, ambos filiados á ��'S'''Z'�''Or�''t"'� ...=,;:*�""-...=-..-.,...-,,,-r-_-..-..-_-..-...-_-...

-

.....

-

....

-

---
• .,.,,-r_--.,-..-_,-..-_-"'_---..,-"-,,..-,....

�����.&.:!!!'!.oI�!':AIl!!!!"4Il:!'!��IIIo.':!���.....�.A�.��.4rIL�������...fonso Bruno Gonçalves. José Maia, 16·-encaminhar ii tesouraria Liga de
.

Futebol de Belo Ho�i- ij �
JOã? BOl.ges,João Roc?a, Jacob o pedido do Figueirense F. Clue zonte, 'I\1mas, não se podem regis- ij A Tabacaria Bahãana !�Weltz, Jaime Nlls�n .

DIOgo, Ma- be, em oficio remetido pela Liga Irar por clube algum, por estarem H fi'
noel Dias de Oliveira, Manoel Floríanopolitana de Futebol, com prfisos, por contrato, aos clubes I ii

N �O P ro rne te J
Costa, ManoeI,?oS Sant.os,Manoel o de n. 176, de 17 de dez�mbro; d�s qu"iõ se ausenta��m, sem per- ij Apresenta lindas coleções dAlberto da Silva Mala, Mafia missão, con�o�me oficIo da

Fede-I W EM. �
Gonçalves, Mozart Alvare�, Nel- 17 - acusar o oficio IIl-46, ração Brasileira de Futebol, n. ij Camisas-Gravatas ' Pyjamas �
son Meister, Oscar Parucker,Oto de 15 de dezembro de 1937, da 1079, de 4 de dezembro; H Cbjectos para Presentes KSchwedêr Junior, Orlando Ma- Associação Calarinense de Des·

!t', Artigos para Barbeiros �j
chado, Rui Menefeld de Oliveíra. portos, de Joinvile, indicando dias 20-anotar o que íntete&sar da �. Cutelariét e Finos Perftlmes �Slavko Weiss. Waldemiro Vieira; e horas das Séssões ordinarias da nota oficial 25[37, e do oficio

� Visitem-na �
bem assim todos os dem�is cons- diretoria da F.C.D.; 178H7, d.e 17 e.18 d� dezem· ,� T R A J A N O 4 B �tAanCtesD da preerlt3eÇnãcO.r.rteesmeatoldsaoupterolas 18-atender o pedi' _lo fel·to em bFruOt' bdal LlgaarFul�rvl,a�loPsohtana udl're ��r,*,����;����.:�oo�:::��m.�����j:..'ta'.a.�........�. . .,' e fl e J, e q J a � a seg t "a...... f':z:,.ra.. '�"rz'\'r�••�r_..,.f'_'r_ _ ...._....' nr_..r_.....r.....r-_..,...._.,i.iIã'W�����L���•

�1:!!!!'A�1. ���L.�� ...- ...� ��.A "���..�.......�ltlseus clubes, e que alAda não es· teleg,ama pela Associação Espor- Uem como ao numero 3, de de- � "Qual o clube mais simpático") � � "Q 1 Ih 1 ") ��. .

d F C O
.

d V I dI· 'd 20 d b d dOI·
. r.� •

�" � ua o me or p ayer. It,teJl'im regIstra os na . . ., con- t1va o a e e taJal, e e zelO ro, o programa o Impl-!fj � r.� r.�forme relaç.ã� que se publicará em dezembro, de instruções para a co Clube, do Rio de Janeiro_ � Nome de clubt::_ . • • • ij � Nome do p[ayer: • • • • Onota espeCIal; filiação da mesma Liga; � � r.� ��Florianopolis, 24 de dezembro � � � �

12 -considerar iAscritos no 19-dar ciencia ás Ligas filia- de 1937. ij � I!!,j f

campeonato estadual de futebol das de que os jogaàores profissio- � Nome do votante: • •• � � Nome do votante: • • • • �
de 1937 pelo Caxiaó Futebol nais RaimuAdo Pereira, do Ame- PEDRO E. DA SILVA ME- �L; � � �

C F CI b D I P d DE R t � I i
.

� ,t,Clube, da As,ociaçã() atarinense fica . u P., urva ereira a . IaS, diretor da �ecretaría. " I., .!1 �
� Pã'�����r:ifi��t��� .cr�r:!E"!��rn9f're.ê�. 'I

_ OBS_:ERVACÃO:-Para o baile de 31, resolveu a Diretoria vender.
mesas, a rasao de 10$000, cada uma, podendo os srs. socios adquiri-las
na séde do clube,das 18 ás 21 horas,nos dias 23 a 30 do corrente.

E' obrígatorta a apresentação ao Porteiro, no áto da entra.
,

da,. do convíte- ingresso que, para esse baile, está sendo expedido pela Se- ,

cretaría. '

Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, 21 de
dezembro de 1937.

,Ir

Maria
Missa

de

8-aplicar ao campeonato -es'

tadual de futebol de 1937 todas
as disposições prescritas pelo Re·

guhmento recem-aprovado;
�

9-determinar á Liga Floria-

nopolitana de Futebol que provi
dmcie a imediata devolução pelo
Figueirense Futebol Clube da taça

SEUS FILHOSBEMVISTA
----------------------------------------------- ..------------

Linda,s e graciosas confecções para meninas garôlos só

NA A C A P I T A L.
-------

Rua Cons�lheiro M.afra esqllhía da"

�
)
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Proprietario Silvestre Brueníng
Informações corn DAViD SILVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL

A Gazeta
I Dr. Arminio

Tavares

MEDICO-ESPEC lALISTA

Ouvido _' Nariz-r- Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás I 2-
da-s 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 --- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de erlan

çal a adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pi-nto n: 13

FONE-1595

Residêncie: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

f'ONE-t524

jD r. Miguel
Boabaid

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R joãO Pinto, 13
1 eleíoue, i 595

Res. HotelGloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

CONSLJLTORIO---Rua Tra- N ':::>"Estreito Ponta do Leal
I

Ind'lca.' lVENDE--S�
anoN.18daslOásl2e

1
rn

, das 1 5 ás 16 tl2 horas. l�
___ urna farmacia bem afre �

guezada, n'um bom ponto I
TELEF. 1.281) .

�
EI I. L. H E T E S l�Dr. Carlos Corrêa I' l��i�C��ha férrea São fran-

\1 RESI�e�����o-r��a26Este-
\ � Federal e Santa Catarina �I��,,�,IPara mais informações TELEF. 1.13 J �

:1
�ne�.st�a�re�da�.ç�ão�,�����,,��������_��: ; �
Faça de sua vida um triun- ,I NOS CL<\SSICOS, ENVELOPES FECHADOS'

ifo, e nunca uma de.rota .�m����==---_.�� �
'.��������������

•

relra tem seu escrip- �'·'�����;;;;�;;;;;;�;;;���;;;;;-;;-I'

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

Loteria do Estado
San'ta Catarina

Para fim de ano

Para fim de ano

Iquinta-feira
30 de Dezembro

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
')

Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de seahoras]
t\.tende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderba:-R�\
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p. 1290

Estude por correspondencia, mas por proces
sos ptaticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem unia lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNlCA DE SABEDORIA controla os seguintes

II cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.

I chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI - I'

LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner Bab, técnico I�

de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevdegiadas 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 sêlos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911. ::'. Paulo.

t6IÍo de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph01�P' 1277.

I Cai".] Postal, 110.

I Dr. P,dro d. Moura Ferro I
Advogado

I Rl:!cl Trajano, n: 1 sobra.íe

I Telephone n' 1458 I

Quereis conforto e
bom passadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casale e solteiros

Pensão Müller IEsteves Junior 11\- 93

"!I-���iiiiiiiiiiiiiiíll
;

_

Escrupulosamente Familiar
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ElA -FIm ianopolls-> ! 937 .

,�,-_, T
,",�:.,;;.;.(;...�/,,,"!o,';,)F.-

. �.__�_ ..
_

• Rlfi�S UinA O nDf tJlCIOftlA DA
IJND pp

RIO - JUIZ DE FORA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wmredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" ó "a moto mais cara do mercado" e tarnbem
"a motccycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

motocIcletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas

Motor uARDIE" de I c7lindro, com '3,5 HP,
a "elocidadEs, luz e ignizão pOI' bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

Cas� Savas
de Estefano Savas

RUA CONSf.LHEIRO MAFRA N. 38

r
I --------------_._-Companhia de seguros

de acidente de
Trabalha

=====-==:::--=================--=--------_._.,'-------�,...�...- ��'-",��--�

M E R I D I O N A L-li Adolar Schwa�z
221

Capital sebscrito
Capital real izado

1.000:000$000
500:000$000

ELlX!H iH:; ,,'.' IEmpreg"d()c'''"I, .���.AVÂ.�����������.
.. molesuas provr-n: ,,'p, , •

a.,�" �• Impurezas do Si1.1lgllé : 1'.& �

FERID.I,IS � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
ESPIIJHAS � estrutura em con- cal tzação e direção I��ii��:� �� creto armado de ob. as

�MANCHAS DA O[LLE

�
e ferro

' Aparelhamento com �
DARTHRO::; I t �

FLORES BRANCAS '� p e o para constru- �
RHEUMATISMO � ções de pontes em �

��II
sCR����iL�WCAS I

� concreto armado �
II ãnalmente em todas � �

...... reglltrldl

.. 111f;��::I:U�1\ oli- � �
� �·�h!!ldef!r�/o�·_:_ '.1' CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd ��i_______

.__�_=_--.:::------. BRANDE DEPURATIVO DO SANI3Uf .

. •

�,.-.... .@==========•••••••• '- ' �

C d
'

t M t O P r e d -I a I
;I � Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �

re I O U U, I�� �.�
u ENGENHEIROS C::::IVI'S �

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo 11�, Rua .15 de Novembro, 416 -
SALAS 121� l�DAR

,� �.�,TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE\110S FORAM DESTRIBUlnos A' MAIS
� �,"

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.209:000$000), EXIGINDO APENAS PA- � Tel. 1503 Cur.·t.aba • Ps'rana'
�'(j

RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE ��
.

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER 'UMA CADERNETA, PARA

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA
MEZ.

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A$sistencia Médica, Far
rnaceutíce e Hospitdlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-ge r-a I
H. AVILA

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

Floríanopolis

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões fami

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAJANO,-IO sobrado-nos altos da

Sorv�Jeria �loria

Espelhos
Só os tabrícados em Joinville pela ,única fabrica

do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE

�

/

i
Obra,s contratadas na I- semestre I

� de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
�

Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
• �� PrGefeíturEa e Forum de Mafra ��" !p rup scolar de Mafra �

0.: �� Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de Irati �

«I � Maternidade de Rio Negro �
It � Estação Experlmeatal de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
&< � Diversas construções de resídencías �
.� �

••••G-----fK-----· ••••••0•• O����V�VâV��.a��.&��VAVAV�.

f"�remio maior 5:175$000, e muitos
premies menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN

CIA ME'DICA QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS

PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALr

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

t

I i

Endereço Tclegr.: DOLAR - Caixa Postal, �
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA Df VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-c-Rio
Pring Torres & Cia.' Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada -Ri.o
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIl{O

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se dt: classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, heaeliciadas e em

tóros etc e , cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de trnportação,' do País ou do Ex
terior, para desembaraço e

-

redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIOO-PREÇOS MODICOS

I

).
I

•

II
TAMANCOS FANTASIA
TVPO CARIOCA PARA

Praía de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo I $500 r

Descontos para revendedores II
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINTA') LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motoclclistas.Avtador Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

Jl.. LH EU REUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

_Dr. Ivo d'Aquino I
Adovgado -

IFlorianopolis :

�r
\
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Atestados médicos
----Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á 't> Apyretina- , sempre com resultados mara-

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Ho�pital Fral1enhilfe. Hansa Humboldte

Consultorio em Jarag·Já.
-------.-

, .
'-'--.

--

. sulta··�p()�SO certificar que empreguei com opnrnos r e
,

dos. o rr-ncmado produto «Apyretina>, nas alagias leprotJ
cas sem notar alteração da função cardíaca.

, .

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntario do Uepartamento de

Prophylaxie da L,=pra em Sã::» Paulo.

-_'A «Apyretina». pela associação feliz. do,s seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos �asos indicados,
. Ass. Dr. Victor Mendes

Major Dr. Victor MeI'ldes-Díredor do Servi�o de

Saude da Força Púb!i-ca do Estado ele Santa Catanna

FloriMop<Jli" .

_--Os analgt';sir:os componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica-
dos oruãos não é atizida por efeitos secundarios, mesmo
"o

Equando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. m

outras palavras. não deprime o coração, não diminue o pe

r} staltierno gaslro-·intestinaJ. nem hyperacidilica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo Espindola

Rua 15 de Novembro nO. 84 A- BIl:Jmeoau-Santa
Catarina.

-- Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders

hei Migraene. (Kopfschmelzem).
_

Dr. George Richter
Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

Catarina.
- A fórmula dos cachets de «Apyretina « é de molde

a corresponder perfeitamente aas casos indicados.
Dr. Alíredo Hoess

Director do Hospital Sta. [sabel- S:umf.nau-S�a.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, os ca

chets de «Ápyretine> neste Hospital.
Dr, Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
Catarina.
----------------------------------------

-A fórmula de <Apyretina» é por si mesma um cer-

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que

é indicada.
Dr. Paulo de Carvalho

Director do Hospital e Maternidade Maria

liadora-Nova-8éleslau -Sta. Catarina.
Auxi-

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

-Atesto que tenho empregado em minha clmlca. lIõ

cachets de «Apyr.:lina». com optímos tesult�dos.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

_ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «ApyretinaI} do farmaceutico Carlos Henri'lue
Medeiros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 - Blumenau-Santa

Catarina.

«APYRE.TINA» é O melhor remédio contra

a dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe;
Preço dI.! dois cachets:$600, em toda5 as Far·-

macias.

ALUGA S-=
Parte de uma

_ L casa com 5 com�

partim e n tos,
"preço 130$000 informações nesta re�

dação.

ANO VENDE-SE U!\1
I FINIS3IMO "ES

ENFELDER" A' RUA ANI

A GARIBALDl, 60.

Florlanopolis, 29 de Dezembro de 1931

Sociedade I......,obiliar-ia
Cata .... inel.......se Ltda.

CARTAZES 1
_ �� CINE REX, ás 7,30 horas-

;" -��
�

Mulher sublime. I
_ lllJIII-q/Íf, CINE ROYAL. ás 7 e 8.30 A r::ociedade lmobiliaria Catarinense Lda., faz pu-

puféi/it_...._ horas-Amôr de dansarina. blico que em consequencia do falecimento de seu saudoso socio-

� CINE ODEON, ás 7.30 ho- gerente José Filomeno. assumiu provisoriamente a gerenciá o sacio
@; ras- Vivendo em veludo. dr. Fulvio Adoci, com quem se devem entender. à rua João Pi!)-

,

I
to 18, sobra rio, os srs. prestamistas e demais interessados.

I ..:.E..N--=-D-----E----S�--E•••
· CD��e�� i,�!�:�d. Dr. Pedro de Moura Ferro r

...

O,.�I:iI!C�d
....

�G=��1�1IC�1
..

V-Comissão Organizadora do Insti- Advogado � r aD o onça ves

uma excelente area de terras, tuto de Aposentadoria e Pensões Rua Trajano 11. I � e

no lugar Barreiros, com es dos lndustriarios, comunico a todos � Senhora
plendido pasto, duas casas de ma-

os interessados a instalação no �

I deitas, muitas roças de milho e d' 2 d
., ,. f 'ii participam aos parentes e M

d I d dia e J.anelro proxlm? uturo Condenado a dois �.�� pessôas de suas relações o
mau ioca, a ém e gran e número d O I E t d I dê I ti

_a e egacra
- i ua. e�se n5-1 anos de prisão r. contrato de casamento de-

I de arvores frutiferas. Agua rnag- tituto a rua Padre Miguelinho fi. � sua filha NILCE com o dr.
nifica. Tratar com Alcebiades l j 6. RIO 28 P

. .

d H ISMENIO PALUMBO.
S B' C

. ,
- or mvesttga ores 'iiouza, nos arretros. omumco outrossim que toda da Secção de SegHf[n�a Social �� NILCE e lSM�NIO i

V da correspondencia para essa De- f
_

,"'.." I' _
Mi apresentam-se noivos �en e ...se legacia deverà ser dirigida para

01 ple;;o ante-ontem, o comums � ')�-12-9�7__Jd
._

2 ta Manoel Passos GíI. conde- �
"'c J •

por preço e ocasiao, .. ca - caixa postal n. 66. Florianopohs. I T b I d 1..' �

sas em perfeito � estado, ,_
mdo pe_o ri una

.

e oeguran- �������oo·
sendo uma a rua Ma ior JOSE.' DE SA FREIRE, De- 9a a dOIS anos de pnsao celular.

Costa n. 117 e outra a rua legado da Comissão Organizadora Ontem mesmo, foi êle removi

Frei Caneca sjn, com 4 ano do LA.P.I. I do para a Casa de Deten�ão.
de uso; uma de madeira e GINA'SIO CATARINENSEoutro de tijolos e cal.
Para tratar com João Se-

1 vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola.

r

i

Disque 1522
• m. _

e sirva-se dai} eonfor
taveis limousines nu
meros 192, 203, 242,
205 e 2i8QPor ordem do Revmo. P. D;retor do Giná�io Catarinense

e de acôrdo com o Decreto 21241 de 1932 publico as datas dos
exames de Fevereiro e Março 1938. Segurança e presteza.

JARAGUA'EM 1) Exame de MADUREZA da 3a.-5a. série: 7-12 de
Fevereiro. Inscrição: I 7 -30 de j1m. Documentos exi

gidos: para a 33. série: certidão de idade, atestado de
vacina, pequeno retrato, para as demais series: certifi
cado da série anterior.

2) Exame de ADMISsAo:2j·26 de Fev. Inscrição: 1-15
de Fevereiro.
Documentos exigidos: Certidão de idade. atestado d€
vacina e recibo das taxas pagas.

3) Exameda 2a. EPOCA da I a.-5a. série: 3-5 de Março.
Inscrição; 15-28 de Fevereiro. Docu�ento exigido: re

cibo das taxas pagas.
A secretaria dá ulteriores informações nas horas do expe
nos dias uteis, das 1 � ás t I horas.

o mate não
oossue poder
anti- escorbu-

tico

ASSUNÇÃO, 28 -O pro-
fessor Carlos Gati e seus cola
boradores terminaram a investi
gação sobre a erva-mate, con

firmando que a erva-mate usual
mente vendida no comercio não

possue poder anti-esco- butico.

Hopede-se no Holel Cen
trai:

I
Proximo a estação - am

plos e arejados quartos pa
ra casais e solteiros.

III �d:!Ô;��pri:::::n:::::1'

HESSEMANN.

II����-
I
11
I \1

�C�I--uíiiíiiiiHbiiiiiiiie5 de
Novembro

cliente,Osvaldo Wanderley
da Costa P. Jorge Steiger

Secretérie

----

Flagela(,.ia pe-
la sêca

BUENOS AIRES, 28
Ativam-se as providencias para
socorrer os necessitados por moti
vo da sêca na Provincia de San
tiago dei Estero, de onde as au

toridades recebem diariamente
despachos fazendo referencia á

situação angu�tiosa que, em ai..

gumas partes, obrigou o exodo
parcial da populllçao.

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no in
terior deste e do Estado de
Santa Catarina.
Escritorio' Rua Marechal
Floriano Peixoto, 131

sobrado sala n'

Cmitiba Paraná

A Companhia Tração, Luz e For-
d flcri I· ·'d ' R

�a _

e onanopo IS, ��ar�u�e �a:v:lho ��
4, têm a satisfação de apresentar os seus cumprimentos pe
lo NATAL e ANO NOVO a todos os seus antigos favore
cedores desta capital e aos atuais dos municipios de São Jo
sé e Biguassú, desejando-lhes constantes felicidades.

Florianop(j)lis, 23 de Dezembro de 1937.

procuradorge
rei do Estado

do Rio

A DIRETORIA

o novoConvite
De ordem da díretoria

I
deste c;ube convido aos srs.

socios e suas exmas .. famí
lias, para o baile infantil,

'I
no dia 25 do corrente das 17

! ás 20 horas. e tambem para
a soirée a realizar-se na

noite de 31 do corrente e

para o BP..ILE RADIO. que
será levado a efeito na noi
te de 25, patrocinado pela

\ Ca�a Arp & Cia., represen
! tada pelo sr. José Bransper
ger, representante exclusivo.
neste Estado, dos afamados
Radios Westenghausen.

participa a sua enorme freguezia que acaba
de receber o mais lindo sortimento de chapéus,
flore�, fitas e tudo que se refere ao ramo.

Proprietaria: Domingas R. Bruggmann
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

Sementes de Cebola
A;-narela Tempora

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

Rua Trajano n. 16 RIO. 28 .. - Achando-se va·

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ga o cargo de procurador - geral
do Estado do Rio, foi convida
do. pc::lo interventor federal, co

mandante Amaral Peixoto, para
exerc<;:r aquelas altas funções, o

dr. Paulino José Soares
Je Souza Néto, atua! con-

sultor juridico da Muniripalidad e

de Niterói.
Tendo aceitado o convite, foi

') dr. Paulino de Souza Neto
nomeado e deverá tomar posse
amanhã. au meio dia.

CasaA C H I C

EUGENIO SOUZA
Secretário

POR
n t r a-s e n a

Confeitaria

A N
� - -- ---

o BO M
AS
En

FESTAS
co

Castanhas mi Nozes -Avelãs
Finissimas Bombons.
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G
IN O 5 SA VIDA

Os iudios ataearam
a loealidade de

Marabá'

Faz anos hoje o sr. Celso Lo

pes, escrivão da Coletoria Fede- VISITAS
ral de Jaraguá.

PORTO ALEGRE 27-Seguiu Por ato do Govêrno da Republí- Esteve hoje em visita á nos-

C
.

1 F d 'I dica foi promovido ao posto de capí- P h
.

d l'
.

d
- di

.

para a apita e era uma e-
tão o primeiro tenente-aviador sr. assa oje a ata nata reia sa re açao o nosso istinto coes-

No relatorio anual que o co- legação de professores da Facul- Helio Bruggeman da Luz, brilhan- da gentilissima senhorinha Alay- tadoano sr. Flavio Vieira, digno

mandante da Guarnição Militar dade de Medicina, que vai tratar te oficial do nosso Exército e nosso de Coelho da Costa, destacado Prefeito Municipal de Camboriú,

desta cidade, remeteu ao general da questão relativa á desíedera- distinto cOllterraneo. ! elemento da nossa sociedade e Gratos pela gentileza.
'

comandante da 5a. Região, aquela lização do ensino superi0r.
Cei. Antenor ��s�a�o sr. Paulino Coelho da

FALECIMENTOS
autoridade sugere, entre outras

f
·

medidas, a necessidade de dotar o oram cumpnmen- F M
· FAZEM ANOS HOJE:

referido comando de orgãos que • esquiíalhe emprestem maior eficiencia, tar O sr. Armando I
a srita. Maria Eugenia Pierre. A nossa capital foi surpreendi-

atendendo ás condições especialis- pianista laureada e filha do sr. da hoje, ás primeiras horas da
simas em que se acha esta cidade S I

Fai promovido. ao post.o de coro- I cap. de corveta Eloi Pierre; manhã, com a infausta noticia do
do ponto-de-vista geográfico,demo- a es nel na arma de tntantarta o nosso

a sra Virginia Coelho digna fnlecimento do nosso distinto con-
presado coestaduano sr. Antenor' .

'

gráfico e militar. Taulois de Mesquita. esposa do sr. Dultavio Coelho, terraneo, sr. João Moura Junior.
Dentre essas sugestões, deve-se BELO HORIZONTE, 27 _

chefe das oficinas da Auto Via- vitimado por mal suhito, O extin-
destacar a que se refere a orga-: Com o fim de visitar o sr. Arman- Capitão .til-nesto ção Ltda.; to que era elemento destacado

uização do comando com sêde ] do de Sales. cujo aniversario na-
Nunes a .exma. sra. d. Iracem� Sohn do nosso alto comercio, descen-

propna e provida de todo� ele-, talicio passa hoje, chegaram a es- I
. P�r�lfa, esposa do sr. �oao Per- d.ente de tradicional familia cat�-

men�os de um Q. G. de Bngada,! ta cidade, seguindo para Nova l Pela resolução rr , 3010 dat�da de I- m�n.lO dos Sa�tos, br.lOso sub- rmense, era profundamente esti

de sorte a atender melhormente I
L' a r Antonio de Men- ontem, toi exonerado, a pedido, o

I
oficial do Exercito Nacional. mado, tendo o seu passamento

as exigencias (lo serviço sem os' z: .' °Es s s'b' 'D' '. distinto capitã_o da Força Pu'blica, o sr. Roberto de Sena Pereira;

I
causado grande magua no seio

..

" onça, uze 10 atoso e major sr Ernesto Joao Nunes, do cargo .

D' F f1h d . . . .

BELEM, 28 - O dr. Deo- inconvenientes decorrentes de sua 'I' Francisco Guimarães. I d� Ajudante de Ordens do sr, Inter, I
o jovem aVI ontes,.l o o da Iamilia Ilorianopolitana. O seu

doro de Mendont'a. secretario agll1:tinação as uni.dades �d�inis- ..

I
ventor Federal., s�. desembargador Henrique da sepultamento ter� l.ugar hoje ás

'x trativas, que muito prejudica a I N d
Pela reso�uçao n', 3011, .d� mes- SIlva Fontes; 17 horas, no cemitério de Itaco-

gera] do Estado, recebeu um economia de cada uma delas.Tra- omea OS ma data, fOi. o mes�? oncíal n_o- _ robi saindo o feretro mortuario
I d M b' E b d I

-

d bô I
meado prefeito rnunícípal de Sao HABILITAÇOES d A' 'd R' Bte egcama e ara a, neste 5- ta tam. em as re açoes

. � oa

d b d Bento, em substituição do sr. Er- a ,vem a.lO ran�o.
tado, informando que os indige- harmoma entre o poder militar e esem arga ores nesto Venera dos Santos, que havia Estão se habilitando para ca-

A exma. viuva d. Elza Mau-

nas atacaram aquela hcalidade, o civil, no ambito do comando. sido. eleito p�la extísta Açjo In te-
: sar o sr. Bertoldo Michels e d. celos de Moura e filhos a «Gaze-

. grabsta BrasIleira.
O 1 di M f b I' ta» apresenta pezames

:,enêtrbnrJo até o campo de avia-] RIO 27-0 interventor por O capitão Ernesto Nunes, que r an m� 1 ara, am os so teiros .

,

, d fI f" V
-

h g -
I , d' A com alto descortinio e competencía e naturais deste Estado. Içao, on e. exalam o unclOna�1O ao ser omena ea
I
atos e ontem, nomeou para os

já exerceu tdentícas funções naquele PE. PAULO tIESS
da Prefeitura. sr. \Valdomuo dos caIgos de dese:nbargadores ,da mesmo munlcípío, ira certamente

i CHEGAM UNS

Carvalho -

ue teve morte instan- Corte. de Apelaçao ?S srs, Atrude desemp�n�argse do cargo o co� me_:; : Faleceu a 21 do corrente no
q

. Parreira, pormerecimento o atual mo patnotlsm� e a.mesma dedIcaça.? I FLORINDO ISOLANI H' I S I b 1 I
t vnea, sua esposa c dois hlhos. RIO, 28-Dentro de algum . .

dos Feitos da Fazenda Pu-I com que lia �nmeIra vez exerceu I
< ospita ta. za e », onr e se

• _.1' • d I d i JU�z 1
aquelas tunções. ; achava em tratamento. o revmo.

� go�emo tomou 1II�e<.Jlata3 ias, terá ogar um gr.'ln e .a
-

bhca, e o atual proc�rador ge�all A GAZETA felicita-o pela escoo Encontra-se nesta capital o' Pe. Paulo Hess, paroco de Luís
p' oVIdencla�, fazendo segUir pa!a n1<'ço de camaradagem oferecido do Estado, sr. I-Ialr Nogumra lha com que foi distinguido. nosso dietinto patricio sr. Flo-! Alves.
M!!cabá .um contingente da For- pe�a ofici.alidade da guarmção ,da; Itagibe. I Itlonumento a

rindo Isolan�, acatado �cmercian-l O seu sepultamento teve lugar
',-i) Publica. Vlli1 MIlitar ao gen orall'wlTcehno! A Livraria �loderDa I T d' I te em Asclhra, qu.e.hole nos deu em Ascuna c?m. enorme ac.ompa-

Fea'eíra e Silva e dt'mais oficiais I
d P d X

..

C· ,I
ama0 are o prazer de sua VIsIta. nhamento, atmgmdo a mIlhares

. .' e e ro aVIer Ia. o numero de pessoas que foram
dessa f,{uarmção. por motivo das I I .

RIO, 23 Hoje, ás 16,30, ser� PAULO CORDEIRO prestar as ultimas homenagens ao

recentes piomocõ,.!s a0 g�ne\abto I PRECISA DE U'A M O ç A �Cltl! a entrega do ml?npm_ento d
'.' . saudoso extinto

I COM BOA LETRA F QUE TE-· al.nurante �amandare a cIdade do I E-ta nr- '.! 1 cldade o nosso dls- __ __' .

e a outros postos. ' -,� :J

_I RIO de JaneIro. ., - .

NHA PRATICA DE DATILO- O Ministro da Guerra dirigiu I
tmto pal,i'lCIO �r. Pau.lo Corde!- A Congrega�ão Ma-

GRAFIA. um convite aos senerais, afim de 1'0, ("lDcelluado mdustnal em RIO riana Nossa Senhora
sem es-

ast;istírem á cerimonia. do �:'ul.
----- ------ - .\.cha se em Florianopolis o

do Deterro
PRODJGIO, significa MILAGRE, nosso estimado conterraneo sr.

MILAGRE significa 'Ivo Reis, inspetor escolar em

�DARLAUTD Rio do S!.ll.

Cap. Helio B.
Luz

Festejou ante-ôntem o seu ani-

O versario natalício o n03SO preza
do conterraneo sr. Manoel de
Freitas Cardoso, conceituado ar

rnl' (�or.

da ! l�mbora tardiamente enviamos
as nossas felicitações.

ANIVERSARIOS

GOIANIA� 28--Revestiu-se
de grande significação a home

nagem que aqui foi prestada ao

arcebispo desta capital D. Ema
nuel Gomes. por moti vo da ben

ção da primeira igreja. aqui le
vantada, e da in suguração da

. . r

respectiva paroquia. r.m nome

do povo católico, falou o dr.
Colemar Natal e Silva, procu
rador geral do Estado. Por úl

t.mo, em comovida oração o aro'

cebispo D. Emanuel externo II os

seus âgradecim�ntos.

JOÃO MOURA JUNIOR

MANOE:L DE F. CARDOSO

I sr. Antonio Pinto Cordeiro, dedi
cado chefe do Movimento da
Estrada de Ferro Paraná-Santa
Catarina, linha São Francisco.

'wli'iii �,.·�nMiIJiiiii;i � -"'-'iiIi1:f ·f-.· ..� ��, =-
-

-+
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Prcprtetarle Dit�tor ReSpOf1Sâ\le!A V OZ D O P O V O e

J A I li {) C A- i. L A D NELSON STOTERAU

Relatorio do co- i fEDERALlZAÇÃO
mandante da do ensino superior
Guarnição

Está nesta cidade o nosso es·

timado coestadoano sr. Nelson
Stoterau, diligente secretário da
Chefía do Trafego, da linha São
Francisco, da Estrada de Ferro
Paraná-Santa Catarina.

Bençao da
pri rY'\ e Ít'-é:.i i gre�
ja de Goiana

Carteira
Cambia!

usando o (:reme

ForJlm exonerados os professo- t::HARLAUTD
res Pedr0 Novembrioso de Brito dirá logo sorrindo: que produto Encontra-se em Florianopolis
e Domingos de Toffol, respecti- maravilhoso! i o nosso estimado patricio sr.

vamente, da escola de Praia dos
--

Artur Hasse, proprietario da con-

Inglêses, nesta capital; e de Ilse
•

: ceituada Empreza de Transportes
Grande, de Indaia!. Ajudante de ordens �1u!:��;.eiros entre Indaial-

fLORIAN�OLIS NOMEADO Foi nomeado ajudante de or-!
���������������������� O sr .. Hermes Justino Patriano-\ dens do sr. Interventor Federal o-

C· I va foi nomeado 4,0. escriturario lo. te�ente da Força Pública sr. I Florianopolis hospeda, dêsde \ No requerimento de Ludwig
o n V I t e do Tesouro do Estado. I AsterOlde Arantes. ôntern, o nosso distinto patricio Werninghaw, pedindo "visto" em

I
- pagsaporte, foi exarado o seguinte

"F E S TAS" DE DEZEMBRO' despacho: "Indeferido. O consen-

Em nome da Diretoria c0nvido os srs. socios e exmas. fa-
_ timento paterno deveria ser pas-

milias para assistirem ao sado em lingua nacional.Uma vez

GRANDE B ...\ILE A FANTASIA, que não o foi, deverá ser tradu�
de São Silvestre, no proximo P n E ç O SES T U P E N DOS ,zido por tradutor juramentado.

! Em 28-12-::-37. (a) CLARIBAL-

I TE GALVAO, Sec. Sego Públi,
ca" .

nlO, 28 - O sr. Getulio

Vargas, presidente da Republica,
a ,sinou decreto nl'\ pasta da Fa'

z<:!üda, dispel'lsando o sr. Alber'
t0 Teixeira Bôa-Vista. do lugar
dt' diretor da Carteira de Cam
bio do Banco do Brasil e no

meando. interiname tt�, para exer

�er as mesmas fueçõ":;j, o sr, Tan

credo Ribas Carneiro.

E' inutil apresentar-se
Esteve no Monroe o. tes requisitos.
embaixadolQ Osvaldo

I

Aranha Exonerados
RIO. 28 - Esteve ôntem. á

tatde. no Monroe. o embaixador
Osvaldo Aranha, qu� manteve

conferencia com o mini,tro da

JustiÇfi sr. Francisco Campo5,

ARTUR ,HASSE

A�slsbri em pêsi) ao sclene TE
DEUNI e Benção na Catedral. 61.
feira 3 J de dezembro, ás 19 horas.

Loso após todos o!. membros da
m�sma se reunirão brevemente no sa
lão adjacente, Salve Maria!

LIRA T�NIS CLUBE
ANTONIO CORDEIRO

P. EMILIO DUFNER. S. J.

------- Notas Policiais
INDEFERIDO

que este Clube realizará em a noite
dia 31 do corrente.

Abrilhantarão o mesmo diversos blocos carnavalescos.
NOTA: Dispondo a séde do Clube de um grande numero de

mêsas para acomodar confortavelmente todas as familias
dos seus associados, a Diretoria resolveu não vender
mêsas para esta festa.

Secretário

Grupos de couro
" -5 peças, gobelin
" 5", veludo

Salas de Jantar completa
Quartos de dormir

ETC. !
t::ONFORTO A SEU L�\.R

a 395$000
a 600$000
a 730$000
a 1:100$000

1:200$000
ETC.

NOMEADO

Tapetes Cogoleuus Relogios de Salas de jantar e Quarto
Tudo eom redu�ão !

Por áto de ôntem foi nomeado
o capitão ref0rmado da Fôrça
Pública, José Atanazio de Freitas
para exercer o cargo de delegado
especial de policia de, São Bento.

ORLANDO FERNANDES

'Florianopolis, Dezembro de 1937.
------------------------------------------

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICA

Dê

O cap. Felinto Mueler, Chefe
de Policia do Distrito Federal
comunicou á Secretaria da Segu�
rança que o funcionário Mario

S O, E 5 TEM E Z Jaques Dias, que alí fôra aperfei
çoar-se, regressará hoje a este Es-

A MOOE .,A. tado, pelo vapor ANA, por have-

��m!! ..' Mt#'§1It.mw,,",�"'�'io! iiiill_iiiii..
· i-iiiiii.�.·..__I_lIlliiI íi�e.(�iiiCi,ic.ael'isd.s:ií�EI�i!iiliii�.sc.:ifi�íI�t.saiilia·e.st.u.d.o.3".na

"F ESTA S"
t::OMUNICAÇAO

Ex-assisteate do serviço de Gin:cologia dos Hopitais:
.la Gambôa, Fenda'rão GaHré-Ouinle e S, Francisco deAssiss.

Ex-intem8 do s3rviço de Pediatria da Policlinica

�e Botafogo
DOENÇAS DE SENHORAS E CRl.ANÇ.I\S
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
� fl

Pre�os que são
"FESTAS" ao povo que tanto nos tem distinguido!

recon,menda ...se tanto para
, MéA

roupa fina como

(MARCA

o sabão

"Virgem Especió.lidade"
de Wetzel " Ci�. lia Joinwille
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