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AINDA O CASO DA CU-
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RANDEIRA ASSASS,�NA

DO POVO
Devem os nossos leitores estar lembrados do que noticia

Sem quaisquer ligaeões politieas mos em nosso número de 4 de novembro último, <Curandeiro assas

sinia », que havia sido pronunciada pelo juiz de Hamonia por homi-

C A L L A D O cidio no exercicio ilegal da medicina, Ema Streese, moradora de
Nova-Breslau, Um dos últimos periodos daquele artigo terminava-

Florianopolis, Terça-feira, 30 de Novembro de 1937 I NUMERO 1022 mos assim: <Aprouúncia foi lavrada na semana passada, tendo a ré
-----------------------------.--------________ apresentado fiador e voltado despreocupada a seus penates, esperan

do confiante na inépcia do corpo de jurados nesta matéria, que a

A 1= R A' P
absolva e remeta inocentada, á antiga profissão de mêzinheira, apa-lcantara S L

I artiu radeira e fazedora de anjos, que é o que importa. <Conforme a nos-

sa previsão foi a ré absolvida.

des nomeado iníerven pr ·p·t d t A comédia jurídica é encenada com todas as formalidades
�- u -, eCI I a amen e legais: intima-se, inquere-se, comprova-se, sumaria-se, e no final, a

t dos namnas ? pronuncia remete o criminoso a julgamento. Até aí procede a justi-
or OS pampas . I HAVANA, 30-0 Conde de ça com inteireza de animo e eficacia de ação, manejada pela com-

.

I
Cavadonga partiu, hoje, precipi- petencia do juiz.

RIO 30-F la- muita tadamente para Baiona. E depois � Depois dece o julgamento da ilustração de um
,

. a se com
I

. .

d' .,.
.

h bi IdI' I
.

insistencia na nomeação do sr.
I "O TRABALHO"

JUIZ tog.a. o ad mepcia q?a�I ab Illl�a e um corpo (e Jurar 0hs, sela

Leona 'do T d I t t por espírito e raça, peita, co are 13, ou corno quer que se c ame.
I ru a para n erven er I E âbi I' f'

'A' 'A'

I
.

I I Ido Rio Grande do Sul. I '

� a sa Ia el,. CIta com ciencia e conCle�cla, eglsAae�, eva-

C o, bid L d I da a cena, para ser finalmente executada pela mcornpetõncía dosom e sa 1 o, o sr. eonar o,
S

I _.
d d 1" idi f

.

T d acaba d dei
. I uspendeu temporariamen te a

I

que a nao po em sequer eu teu er no (1VIDO 1 ioma em que 01 es-ru a . e eixar a

presI-/.
.

.

dencia do Banco do Brasil. sua publicação, o brilhante con- crita.
. .. 1 , •

frade O TRABALHO, que se E aSSIm, esta cnrnmosa charlata, apos os delitc : rue come-

B=M VIAGI=M· I edita na cidade de Mafra, neste teu, e nã,o s.en�ind? as, �onsequencias penais de seus c. t .es, VC• 1.0
L, L I Estado. que a propria justiça a Importante para alcança-la com suas penali-

•

--- h � .. � , dades, voltará, certamente, mais confiante, na inconsequencia e irn-

de recreio 'Incentivada punidade dos seus átos á antiga e criminosa faina. E para coníir-
....

I I mação, eis que estamos informados de que a mesma pretende vir a

.
.

. ,I ...'l �ULTURi' DO esta capital, afim de conseguir junto á D'ref'oria de Higiene uma li-
I B��ÜJIM, 30-AnuncI�-�e que TRIGO cença ou exame que a habilite legalmente a ser assassina.
o ministro Goebels partirá para I Pasmo, paradoxo, absúrdo �
o Cairo brevemente, em simples RIO T b . Não. Ha de ser assim. Não tendo esta Diretoria at;; agora
viagem de recreio... I' 30-:- .

ra �lha-se a�Iva- tomado nenhuma providência neste sentido, apezar das várias dell
- mente no Ministério da Agricul- I

.

Ih tê h do f
_

I'
. .

I t tid d
. . nuncias que e em c ega o as maos contra esta aparai eira nonn-

no (lt'ldura
no tsen \ o e

sler m�entI�a-lcída, Ema Streese julga-se com direito a ser amparada legalmente
. I a quan o an es a cu tura o tn.go por esta mesma Direeoria de Higiene.nos legares adequados e b!m a�sIm Esperamos o que fará a DIRETORIA DE HIGIENE.

LONDRES, 30-Devido áforte do esta.b�leClmento do. pao míxto. Tem ela agora a palavra.
cerração colidiram no ar, quando O .Mm!stro da Agricultura de- NOTA: Esperamos poder dar em brêve á publicidade al-
Iazi I

-

t
A ._

d terminará dentro em bréve a par- . "..'azram evo uçoes, res avioes e
id E gumas correepondencias do dr. Paulo de Carvalho diretor-chefe do

bombardeio. ti a para os ; s�ados de 30 a 40 Hospital de Nova-Breslau, sobre êste escabroso caso,
Ha mortos e feridos. agrónomos destinados a estudar

os locais das culturas.
Tambem êsses agronomos estu

darão as possibilidades da cultura

Q
· · do centeio, de molde a dentro em

ulzeram assassl- pouco o país se bastar a si pró-
a.. · prio dêsses cereais.

nar O primeirO ml-, . .

nistro egipcio
So daqui a dez dias

•

CAIRO, 30-0 grupo disparou
Retificamos a noticia publicada I vários tiros contra o automovel

ontem, sobre o suicidio do musi- em que o primeiro ministro Mus
co de la. classe, do H B. Co> tapha regressava á sua residencia,
José Abadil, na parte em que diz tendo um dos projetis atingido o

ter o fato se verificado na céla da- veiculo, sem contudo alcançar o

quele quartel. politico.
Foram feitas numerosas prisões .

vozA
Proprietario e Diretor Responsavel

ANO IVI

Novos O sr.

prefeitos Machado
•

vaI

BELO HORIZONTE, 29 O 80-1 cansar...
vêrnador Benedito voíadares, por
átos de hoj�, fez a nomeação. dos, �r-.1f9*á0!
novos prereítos de Alto do RIO Do- :::m'?::;,,4A<

• ( v.;;?;i{;;:'?f.{�
ce, Campestre, Capelinha, RIO Cla- I nW�E
TO, Conceicão, Coração de Jesus" li?
Caromandel, Extrema, Jimnrim,' te
Guarará, Tambacuri, Jaquert, Man- )§
ga, Mar de Espanha, Paraguassu" T:
Patos, Píranga, São Domingos do: ,(
Prata, São João d'EI-Rei, São João I j:'
N.cpomuceno e São Manoel. I V.

..-:f
,

----

I

Exposieão ,INumismatiea

BEiO HORIZONTE, 29 Inau- I

Gura-se no próximo domingo a 2a.1
Exptl3ição de NUllJ.ismatic� de ldi-

,

I1l!'S Gerais, senrto conterídos pre
míos, propostos por um juri espe- I

cíal, aos expositores que apresen
tarem os mais raros especímens,

Os escolares e

sua participação em

festividades

DR. ALCANTARA MACHADO

Exonerado S. PAULO, 29 Procedente do
Rio de Janeiro chegou hoje a esta
capital o ex-senador sr. AIcantara
Machado.

Abordado pelos jornalistas de
clarou nada haver de nDVO no Rio e

que vinha afim de gozar um mere
cido descanço, tanto mais que se
acha na disposição de afastar-se
um pouço das atividades politicas.

o prefeito de
Lages

Por ato de ôntem, do sr. dr.
Nerêu Ramos, Interventor Fe-

.�

'1'leral, foi exonerado do cargo de

prefeito de Lages, o sr. Henri

que Ramos Junior, e nomeado

para, interinamente exercer as

mesmas funções o sr. Ewaldo
Schaeffer.

RIO, 29 O ministerio da Edu
cação expediu ordens rigorosas, no
sentido de futuramente os escola
res s6 poderem tomar parte em fes-

N
- � tividades a figuras tidas como ex-

ao sera I
poentes _da nac.ionalid.ade, e, mesmo
assim so depoIs de CInCO anos de

revogado morte desses--vultos.

Suicidio
RIO, 30 - A proposito das no

ticias correntes sobre a possibili
dade de vir a ser revogado o

texto da nova Constituição, na

.parte que se refere a serem os

cargos de comandantes dos na

vios mercantes nacionais exerci
dos apenas por brasileiros natos,
.« O Globo» declara estar segura
, lte informado, de que essa me

dida não será revogada, sendo
que não será, desde já, posta em

vigor.
Ernani Costa

Pela direção da Cia. Nacional
de Navegação «Lloyd Brasileiro»,

1 foi efetivado no cargo de agente
em Florianopolis, o nosso coesta
duaIlo sr. Ernani Costa, que vi
nha exercendo interinamente aque-
las funções. Funcionaria probo e

inteligente, vem imprimindo á
sua administração um cunho de

RIO, ,30 - Devido ao exito prosperidade nos negocios da im
obtido pela Feira de Amostras, D portante empreza de navegação,
ch(�fe da Naçã0 l'(·s,')I\'Oll que a tornando-se assim credor do lUs
mesma seja con,H::, vadó. aberta to premio que vem de receber.
até ao proxímo dia 12 de de- Ao sr. Ernani Co�ta enviamos os

:zembro. nossos parabens.

�--------------------

Feira de
Amostras

, .

•
<

\

Mais um brilhante número do
jornal de Vicent Payá, nos foi,
hoje, entregue pelo representante
do generalissimo Francisco Fran
co nesta capital, sr . Wenceslau
Freysleben.
Como os anteriores vem êle re

pleto de artigos intercS�(j.ntissi- BUENOS AIRES, 30-Reali
mos, em que o eRpirito lLlmiuoso zou-se a sessão inaugural do 20.
de Payá se revela pujante a (ht>io I Congresso Pan-Americano de Uro
de patrIotismo, confiado no fjtu- logia, 1endo feito o discurso de
ro radioso da sua terra. natal. I abertura o cientista brasileiro sr.

Gratos somos pela oferté::l. Alvaro Cumplido de Sant'Ana.

COLIDIRAM

DR.

WASHINGTON, 30-0 8r. Os
waldo Aranha, abordado pelos
iornalistas sobre a sua ida ime
diata ao Brasil, declarou que antes
de dez dias não poderá cogitar
em sair dos Estados Unidos.

Congresso
de .Urologia

MATADOURO
MQi)ELO

CAIRO, 30-0 primeiro minis
tro do gabinen�gipcio sr. Mus
tapha, foi ônte�.ima de um

atentado.

CAIRO, 30-0 atentado de que
foi vitima o primeiro ministro
egipcio, foi levado a efeito por I
um grupo de individuas masca

rados.

"Nueva Espana"

Quer ser

aproveitado BELO HORIZONTE, 29-0

PORTO ALEGRE, 29-0 10. sr. Atila Soares foi incumbido de

Sargento do Exército Nacional estudar a criação do Matadouro
Artur Gomes da Costa, que aca- �,_od_e_l_o_.� _

ba de formar-se em Direito pela
Faculdade desta Capital, requereu
ao general Daltro Filho o seu

aproveitamento em lagar cornpa
tivel com as suas habilitações.

O general Daltro despachou,
que o referido sargento aguardas
se oportunidade.

Tomou posse

RIO, 29-Perante o Ministro
da Justiça, tomou, hoje, posse do
cargo de Interventor de Pernam
buco, o sr. Agamenon de Maga
lhães.

Regressou
PORTO ALEGRE,29-Regres

sou, hoie, a esta capital, o tenen
te-coronel Cordeiro de Faria,chefe
do Estado Maior da 3a. Região
Militar, sédiada nesta capital.

lDe hospício
em presidio

PORTO ALECRE, 29-0 In
terventor Federal, general Daltro
Filho, determinou que a antiga
colonia de alienados, seia aprovei
tada em presidio de emergencia.

DEFENDERA�

ENGUllU
dois dentes

NANKIN
HAMBRIA, 30-Um lavrador

LONDRES 30 N
.. r desta cidade, quando dormia, en-

. .

;

'. --:- otICIaS pro-! guliu dois dentes de ouro, que lhecedentes .da. Chllla lllformam 9l:e I ficaram atravessados na garganLa.o gentlrahSSllTIO das
.

forças chme- Chamados os socôrros c feita a
sas declarou .estar dIsposto a de-

operação, o lavrador veiu a falefender Nanklll custe o que custar. cer momentos depois.

UNIDAS
aconteça o que
acontecer

PARIS, 30-0 grande diario
PARIS MIDI, em editorial, de
clara que a França e a Inglaterra
continuarã� juntas aconteça o que
acontecer.

Epidemia de
suicidios

BERLIM. 29 - Na RusslJ está
presentemente grassando verdadeira.
epidemia de suic1díos, LJedalmen
te de mtelectuaís, J'�cáosos cl.:: S'::

rem presos e fuz:la"os depOis de
torturados.

:.. .,�
i

1· .'
, '
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_A GAZETA Florianopolis, 30 de Novembro de 1937:=:

Barbaro assas_iExonerado 1Calmo e sorri- o trucida"l
--iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilr Por àto do sr. Interventor menta da dr ..
SI·n I-O em Rraga Federal, de ôntem.datado, foi, o -dente Waldem..81rsr. Erasmo Loureiro de Melo, WiIi'I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiii��iiiiiiiiiiiiiii exonerado do cargo de sub-de-I
chefe da II Rlpolllegado de policia de Caxambú, O açãoPRAGA, 28 -Foi c1assifica-resquartejando o cadaver com uma municipio de Chapecó, e nomeá-

p.Sse iado entre um dos crimes mais faca de cosinha e queimando os do em substituição, Severiano
crueis perpetrados nesta capital o restos em estufa. Barcelos.
uxoricidio cometido pelo enge
nheiro Procha�ka, que foi iuterro
gado hoje pela policia, confessan
do completamente o crime,
A 9 de agosto o engenheiro

tinha comunicado á policia o de
saparecimento de sua jovem esposa
de 23 anos, que abandonou o

domicilio, após uma discussão
c njugal, sem regressar. Poccos
dias depois foram encontrados o

chapéo e a bolsa da desapareci
da nas margens do rio Moldau.
Uma carta contida na bolsa dizia
que a jovem esposa não deseja
va mais viver neste mundo, e fa
zia supor num suicidic. Entretan
to, os paes da ialecida não acre

ditavam em um suicídio e soli
citaram á policia a realização de
novas averiguações, em conse

quencia c' as quais recaíram suspei
tis sobre o marido, que foi deti
do êntem, Este confessou que ma

tára a esposa a golpes de mar

telo, depois de viva discussão,

20. Congresso de Engenha
ria e Legislação Ferroviaria

I
c:�i�:::;i��·t::!?:s��:en�!: !1'�N���o���v�!!io��;,,�,;-�P���'I-�a���n�§o���!genharia e Legislação Ferroviá
rias, sob 05 auspícios da Asso-

ciação. B.rasileira de Engenharia NOVO P IanoFerroviária, temos o prazer de
levar tal fato, que consulta os

superiores interesses nacionais, ao

conhecimento dessa ilustrada re

dação, da qual esperamos o apoio
valioso, sempre necessario em

empreendimentos dessa natureza

e pelo qual de antemão hipote
carnes os nossos agradecimentos.

Para a organização do Con-I
gresso em apreço foi pela Asso
ciação Brasileira de Engenharia
Ferroviária organizada uma comis
são local, incumbida de dirigir
nesta Capital os respecti vos tra

balhos, a qual ficou constituida
pelos Engenheiros Civis Flávio
Suplicy de Lacerda-presidente,
Lineu Ferreira do Amaral-se·
cretario e Rozaldo Gomes de
Melo Leitão-tesoureiro. Atencio
sas saudações (a) Plavio La'lcerda, Presidente da Comiisão» .

,-

-Os analgesicos cornpo- ••

..

Apyreiína" ein ausge· A formula Cle "Apyretina" ·.Atesto que prescreuo com I -- Die Zusammensetzung
nenti!il Cle "Apyretina", es- Itão �osaOos optimamente, Cle zeichnetes Praparat beson- é 012 molde a corresponOer optimosresultaClos, os co', uon "Apyretina" ist bereits
maneira que a energia espe-

IclficG1 (los orgãos não é atin- Clers bei migl'ane (Kopf. perfeitamente aos casos in· chets de "Apyretlna" neste ein Beweis Cler schnellen
giCla JIIor efeitos f ecundarios, I
mesmo quanOo os �ols ca- schmerzen). Clicados. hospital, unCl hl'i1samen Wirkung in
chets selam ingeriClos simul·
taneamente. Em outras pa
louras, não Cleprime o co

ração, não Climinue o perus·
taUismo gastro _ intestinal

Dr. c:: eorg Richter. rlini-

nem hyperaciClifica o esta·
co geral e operações. Diplo. Dr. AlfreCl Hoess, mnica Clr. Anton Hafner, clinico

Clr. Paulo Cle Carualho.
ma1o, Clinico geral 12 operações. "Dr. !--lilo SalClanha fran·
Assinado: Dr. Osvaldo Es- maClo na Alemanha 12 no geral 12 operações. méClico geral 12 operações, méClicopindola méClico Cliretor Clo Hospital co. méàiro ClirlZtor ào Hos-Oro Osualdo EspinClola,CII- Brasil. méClico chefe Clo Cliretor Clo Hospital Santa Cllretor Clo Hospltul Santanito geral e peCliatrla. Con' e materni6aCle mar!a Au·

9ultorlo IZ reslClencia: Rua
15 Cle Hovembro H, 84 A-·
B-Iumena Santa Cata'rina .•

Congresso
deEnhe-,nharia

Recebemos a seguinte comu-

nicação:
«Curitiba, 2S de Novembro

de 1937. IIImo. sr. redator d'
«A GAZETA»,

Florianopolis

Parque Zo
alogico

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

do prodúto «APYRETINA» ,nas
elgias leproticas, sem notar alte
ração da função cardiaca.

Dr. Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n,

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

voluntário RIO, 29 (;\rgus)-O prelei
Profilaxia to de S. Paulo entrou em ne

gociações com o capitalista Ma
noel de Almeida, proprietariojda
Granja julista, que possue nume-

VENDE--SE rosos asirnais raros, afim de con

verte-Ia em Parque Zoologico do
uma f",macia bem afre- Estado. F oram já designados 05

qnezada, n'um bom ponto peritos que farão a avaliação da
da linha férrea São fran- I arca situada em Santo Amaro,
cisco. servida por uma rodovia asfalta-
Para mais informações da, e onde ficará localizado o

nesta redação. parque.

Medico estagiario
do Departamento de
da Lepra. São Paulo.

o Sorteio Tanica Bayer
Transferido para 22 de I

Dezembro
Devido ao grande interesse que este scrteio

tem despertado entre a população de Florlanopo
lis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração dos V3liOSOS premios, dando assim o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAVER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
BAYER por um coupon numerado, em qualqner
farmácia de Florianopolis.

quinta-feira

Dr. Georg Richter. Hoess.
Dr. A�lton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Clen angegebenen falllZn. optimos �resultaà03.
Dr. Alfred

Farra

L1VRAMENTO,28-0 sub
de policia dr. Glicerio AI

tem quasi terminado o inque
sobre o assassinato do r,lr.

v._'aldemar Ripoll,havendo ouvido
numerosas pessôas.

Hoje, expontaneamente.apresen
tou "se áquela autoridade LuÍ>
Machado, ex-sub-prefeito do ter

ceiro distrito, que tomou parte na

morte do negro Pedro Borges,
tendo prestado importante depoi-

RIO, 29 (Argus) - Interessante, sem duvida, é a

cia que a �OITE publica hoje, a propositojde passeio que fez
o rr, Presidente da Republica pelas ruas do centro da( f.cidade,
que está assim redigida; ,,' '-":�,�'-m1

"AI" idente." WZ�;c�?�-:lr,�., S;>7!llr,,\,c.': ':.,:[('':;'''0''-I vai ti pr�sl ente: g�t3'Z;':' c:\ í�;t�'�!:.'r;_;-,.�;;)l:l��· -

-

Sorridente. conversando com o

ajudante de ordens que o acompa
va, capitão Garcez, o sr. Getuiio

Vargas acabava de atravessar a ave

nida Rio Branco para ganhar logo o

borborinho ultra-dernocratico, a infi
nita. kermesse humana da rua do Ou
vidor. O:; transeuntes voltam-se. pa
ram e tornam a andar ,abrem darei
ras á passagem do chefe do Esta2o.
Sua excelencia, tão quoti Iiena, tão

concreto, tão audivel e tangivel como
qualquer àos passantes anonimas que
o seguem com admiração e saudam
com respeito, sente-se bem no meio
da multidão. O reporter, que tudo
observa á pequena distancia, deixa-se
arrastar, começa a flutuar na onda po- DR. GETULIO VARGAS

pular que cresce. A presença em carne e osso do primeiro magis
trado, movendo-se ao lado do homem da rua, nem maior nem me

nor do que êle, é a festa cordial, o imprevisto feliz, um áto de

simpatia, um testemunho de confiança, aos olhos e aos espiritos de
todos. Uma menina, com a sua graça em botão, exclama em altas

mente.

Após as declarações,
Glicerio Alves ° deixou
berdade, sob palavra.

fanaticos\
em açao

° dr.
em li-

RIO,29 (Argus)-Comunicam
de Martins, no Rio Grande do
Norte, que cêrca de duzentos fa
naticos, pertencentes ao grupo do
celebre José Lourenço, entre os

quais muitas mulheres e crianças,
estão se reunindo na serra do Ja
tobá, limites do municipio de
Porto Alegre, dessa comarca, com
o Estado do Ceará.
A população local encontra-sevozes:

- «Vi o presidente bem pertinho: êle estava rindo ... » profundamente impressionada, ha-
A onda popular avoluma-se, entrando pela rua Gonçalves

I vendo mesmo panico nas locali-

! Dias e formando o sequito expontaneo do passseie presidencial ao dades visinhas, pelo perigo que

ar livre, dentroda gloriosa luz matinal,-o gostoso passeio sem com- essa reunião de íenaticos repre

promissos nem regras protocolares, á porta dos cafés, das lojas, dae senta.

livrarias, dos bazares, os grupos fazem a crônica oral instao- José Lourenço, como se sabe.
tanea.

ha tempos, ajuntou verdadeira
-O primeiro passeio depois da Terceira Rupubiica... multidão de cangaceiros, fanatiza-
No fim da Gonçalves D13s, êle se dirige.com o ajudante de dos pelas suas palavras.cometendo

ordens, para o ponto onde o aguardava o carro da Presidencia. toda sorte de tropelias, a tal pon
A onda espraia-se e demancha-se no largo eh Carioca, emquanto to que se teve de mobilizar a

o sr. Getulio Vargas parte com o mesmo r o. riso,o mesmo ar enig- forç� policial cearense para dis-
matico do homem a quem nada surpreende -np.m ? vida, .ne� o persa-los.

,.,
",

destino, nem a historia -c a calma c ,,1 q U � alterna o medidati vo �oram dlfl.gldos apelos as au

Iooting nos jardins do palacio Guanabara co nessas sedativas visitas ttonda?es potJ�uf\res para que ,:0-
ao imenso jardim da cidade maravilhosa... tervennam, evitando �(; reproduzam

os sucessos de Caldeirões,

Pronunciado
prêso

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

O delegado especial de Canoi
nhas comunicou á Secretaria de
Segurança Pública haver efetuado
alí, 'a prisão do pronunciado
Leopoldo Davet.

I

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SA'-JjEDOR/A controla os seguintes

I cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENeIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.

I chefe k,andhista do Brasil;- ACADEMIA BRASI
.....EIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Clouner Bab, técnica
de vital bele� Hollywood;--e ACADEMIA. BRASI
LEIRA D� �TES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas previlegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a felicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911, !_'). Paulo.

CASEMIRA EM CORES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Clube Recreativo 14
-«

de Outubro

A comissão organizadora tem
o prazer de convidar os srs. so

cios do Clube Recreativo 14 d;}
Outubro, nos Coqueiros, pala o

baile que será levado a efeito.
nos seus salões, na noite de 4
de dezembro.
Abrilhantará essa reunião ()

formidavel jazz do 14 B. C
A comissão

·-Atesto que tenho empre' -·Atesto que prescreve em
toClos os

..
casos inClic�Clo5, o

gaào 12m mi�ha clinica 05 proàuto Ap"retino" 'Clo far�
moceuticlJ Carlos Henrique
meàeiros.

cachets àe "Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe àe Araujo.

rtinica geral e peCliatrio. con-. Isultorip 12 resiàencia: Rua -'1"
15 àe NOlllZmbro H' 8Z-Blu-

Dr. Nilo SaldanhaIFranco. menau-'Santa Catarina.

rina.

··A "Apyretina", pela 05-
socíação flZliz àos seus in
greàientes, será um auxili'4r
preríoso nos casos inàicados

DR.VICTOR MENDES
major àr. Victor menàes.

Diretor ào Serviço àe Saú
de Cla força Pública 00 Es�>
taào.

Hospital 5êio 10sé, 1araguá. Isabel.

Santa Catarina. Catarina. Catarina.

S t C t· Bl S t pital àe Timbó,lSanta Cata-on a a arma, Ulílenau, an a xiliadora, Houa-Breslau-Ha-

'A

Blumenau,

COR

PV
CE

R

mania, Santa Catarina.

CABECA?
,

E T IN A"
,
i
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Rio • a mala barata, por6m •
a melhor do mundo

.em forte - de um aom e varioa aona combinado.
quaai que nio consome bateria (2,5 amp.)

.mmenaa durabilidade

MOSTRUA,RIO EM:

'�

I
�
�
�\

r
No:Estreito Ponta do Leal I

I �l

11,� BIL.HETES

�
� Federal e Santa Catarina � ���������������_��

l� �i
::::

A V E L I N o c) o S E' V I E I ;A
�� NOS CLi\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �� I f)ansiÍJ1"ui@l· Licenciado

(t�
. o

"

, �,\ ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177 I
�Ú����- ��,.:� r
_���------ l!"� ,-----". '"'''' c.",.. . ,,- • -w;;;;;. .�

,
A

.1"'];:]
j �. -;,

.�"}
, �!-"'"

'�
��
té
1'"
f.�"r' :\

Ih)' �-',! (J.!, '

f� �""'�"';r�"'I"'-��e�������.o�"'�· �e:gUl!a�@- -,,� -.' =... "" §> ..

�� "3e"'���G••�·=�"""
-,

)�-. bfi'
'

�2�
{\14l' Companhia Nacional de Seguros de ACidente do

Trabalho
.

, I pistões. aneis, pinos, caixa

�; (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) • I de troco, acumulador, tolda,
.� Autorizada a funcionar pelo de-�; fomftr;i!';}nopftii;� III .. Tubarãe sanefas, jogo de capas, pin-

ereto n: �952 Iu �g u a .. � �� tura, etc., cornolctamentc

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
'í nóvos.

CAPITALl�f;��A��ia: 600:000$000 Proprietario Silvestre Blj'.uening iViS�i:����os c 1 r corro no-

Dr.F.SolanoàaCunha-Presidente !nforrna'-ões cor"r,OAo 'ViD �ILVA á Praça I Tudo por 3:500$000 á

JOSé de Sampaio Moreira �...., - vista.

Dr. Virgílio de Mele Frr nco
15 de N ovembro - �genc i él SELL I A' tratar com Rauiino Horn

Dr. Henrique Dodsworth . ri i""-'Wt,'iiíãiJí J Ferro. Fiorianopolis.

Elzernann F�i7:sente gerai
D- !e"V� UA\,(fl A R-ENDA

A Galeta iF,arca:nuuQ
Superíntendente geral •

00 •

i; ii A 1,1; n:t 1f!4
•

.

rDr. Jacy �"agalhães r� MENSAL Á SUA ESPOSA I Dr. Armlnlo I Dr. Carlos Corrêa
Serviço rnédico eficiente e moderno, com Assis- • '

tencia imediata aos acidentados II APOS A SUA MORTE Tavares

Agentes gerais

I'
MEDICO-ESPECIALISTA

�, Machado & Cia. t

� Rua João Pinto.õ _ Telefone 1358 A i/SÃO PAULO" offerece um Seguro garan- Ouvido _' Nariz - Gar-

r4� FLORIANOPOLIS � tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber: gania - Pescoço
•

•

�I••*§<l.,eee
e 1.0 - um peculio pagaval GlO eeneficiario Consultas das 10 ás 12-

;�'�
,

W�..,; ·h' ,�-----
. .1
G-.ft.....rt�, lego opés o fallecimento do segurado: dasfX��_;::�

Consultório: Rua João
-

I Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

," Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

venda em todaa aa boa.

casas do ramo

e noa

MACHADO &
,
Cia.

Agenciats e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIAN

-flbi!ihf�h ". .4<&> '-

IA Favorita
��

e,� Em� loteria a sua favorita

Bepresentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

OPOLIS

•

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

De Fama Mundial!

2.° - uma renda mensal pagaval durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois Glo follecirriento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo tjulnquennlo;-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

1932-17.036 centos 13.064 centes 6.726 conlos

19�-18.205 unlos 14,164 cnates 7.941 conlol

1934-19.943 conlos 15.922 cVlilos 9.485 conlos

1935-22.314 conlol 18.427 eeates 10.141 (:olllos
1936-15.973 conles 22..373, conlos 12.375 coaI..

A IISÃO PAUlOil
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de' ertan-

iças
e adultos

I
LABOr(ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

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

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

Directoria: -

I:>R. J O S É M A R I A W H I T A K E R
DR. ERA�MO TEIXEIRA DE ASS-UMPÇÃO
DR. ross CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

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

Agencia: SANTOS

-�: ,
.

C�nsullas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

,

Dr. I\� i t_!: te" (-91
B,c..ab�áid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, I:i
1 elelone, 159.5

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 l-rs.

Partos _. Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Cir'elor da Maternidade
Medico do ��«J;sptt 1

(Curso de espêcialização em

molestias de senhoras)

I' Dr. Aderbaí
da Silva
rvdvogado

Rua Couso Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 .. 1290 I
Accacio fV107 ... 1
te i ra tem seu escriP_1
tór io de advogada

á

rua

Vis �0nClf: de Ouro Preto I

n. Tl -- Ph01iP' 1277.-

I r�,:, .-, i }r,';:+-J>I oI j n....... t . .,. � .'�! i VtJi.� � 1 v.

I Dr. t-�z!r@ dt Múura f8rr�'
i"d'Jfit�ad( I'

I Rvd. TrajC!,;D, n' 1 sobraâo I
I Telephon, ri 1458 !

_______..._--l
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;

Endereço Telegr.: DOLl\�� Caixa Postal, 32 :�I COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS l�
S. FRANCISCO ��E����:TA. CATAf<INA 'I', I

Capitel RIO:�A,N�:�OO$OOO ,I
1__

Sociedade de Navegação Paraná-e-Santa Catarina
. Onera n",s segutntes ramos· I�

I Limitada.,-Rio ! � t, ;; -
'J - •

! �

I Dr. Alfredo P. de Araujo ����'&"����e;a�na/��r.��!da��iO ,Vid}OgO 'I�MEDI (;0 Vandenbrand & Cia.-Santos Transportes
Especialista em molestias de creanços, nervos Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Acidentes psssoa S "I'�

impaludismo e moles tias da pele tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque Automove!s I�.de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- O t Q !=TO- P! J'l.. "j

Tratamento do ernpaludlsmo e das molcstias da pe" ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
! � ";;,., n I '. !�

le e nervosas pela flulohemotherapi-a Cubas. � Dr. F. Solano da Cunha+Pr-stdcnte

E d f d EMBARQUE d t José de Sampaio f'li, .reira '''I

Consultaria e residencia -Praça 15 de Nove rubro, 13 ncarrega-se e classi icação, me ição e i e

II Dr. Plínio Barreto ';�,.M
I Telefone, 1.584 todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em 6 p �
C à h tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer 'I eç,3 pr-ospectes e lnfo-mações aGS

�su/tas:-Das 8 s II e das 14 às t 6 oras
porto do Nerte ou do Sul do Paí�, bem como para o Extcrio S L\GENTES GERAIS

�Recebe cargas de importação," do País ou do Ex. II Machado & Cia'

terior, para desembaraço e redespacho para I
Rua João pinto, 5 � Telefone 1658

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO �lJ ,,,&4mr�!'O"g!i�"';"t gg��,,;;g: ..2=; S#4 #=Ç;L,_�
Preço:?" '-n:.Jdi�-�oe ! Pastas escolares II

�, E s p e'���I���h�'-'w�=o�'����'�.]I �f�::'�le�;�:iS�omens, I
.

pehDS men@il"«uiPreçosll.S6 os fabricados em joinville pela .única fabrica
, SÓ na Cka� {.-:;� � � �� t\

do E S T A o O '

, I � «,,,,.; �' �.� QY

PEÇAM PREÇOS-C li s A PIEPER I jRua 15 de Novembro n. :.i66 JOINVILlE I! i R l..J e, T i ra ,::ie r'1 tes, 3 '

?fi-r·!" r5-," "iM't 8'

r<ã!i'i'i\'f?E'% i , "" i . Li .U· U!i ( d3

�!"Jockey Club Florianopolís :1'
.

O mais elagante centro de diversões f;;lÍ-
'

'II;liares. �
Luxo, seriedade, conforto e distinção. ,: 'I �
Fsplendido serviço de bar com bebidas na- :;, �

cionais e estranjeiras. . I fIFeericamente iluminado com instalações modernís- cl
simas

'

I
. �a.

RUA T�AJA�f.�A�?ao�?a��OS
altos da

I' g=r�,�:1 ����f::!�o
� _�!!Ii:iI�:2��q. EliX��� �k ,;" I
'1

I!llJilt"'lUd'J c'''', ,", -
-

I

�f� Cálcu lo de qualquer
'
.,

I
!I:� estrutura em con- l ã d ã I;;� creto armado �� I��?�� e rreç o :

���;�;':::, s _

�� e ferro Aparelhamento com � UL.Céf: S

II� pleto para constru- � I

� cões de pontes em �
I

r�� concreto armado �
� �
��� �� �

m CONSTRUTORA IGU SSU' Ltd. �
�! �í� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �

� ENGENHEIROS f;IVI'S �
� �
f:� Rua 15 de Novembro, 416 rn

SALAS 121�l�DAR W
[;�, �,�';;� �

� Tal. 1503 Curitiba • Paraná
f

Adovgado
Florlanopol is

I
�
�

dQnte em eoneret. armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
Prefeitura e Forum de Mafra �
!pOrup Escolar de Mafra �
Grupo Escolar de Rio Nt:gro �
Grupo Escolar de Irati � ALUGA SE
Mdternidade de Rio Negro �1 _

o confortavel prédi�· de leSl-

E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �. dencia á rua Este�es JUDioi
DIversas construções t:1 n. 179 .

.

,_
" . ,�Ji� Tratar no Banco AgricJla, á

��� .����A'. Rua Trajano J 6.
;

CONSULTORIO---Rua Tra.. �fZr;.íJ.p@?_.Ml�
•...."..;;gF5i!t� 'iIi.... :_

ano N. 18 das I O ás I 2 e

das 15 ás J 6 J 12 horas. TA i'V1ANC()S FA I'jTAS IA
TELEF. 1.285 ,

� A R A
'

RE.SIDENCI�-l<ua Este-�. Praia de banho
I

ves JUnior N. 26

I'
1

TELEF. J .13 J
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz j 8rf1,

» SANDALIA. Salto baixo» «Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz.

1Vendas por varejo e atacad;)
Rua C0nselheiro Mafra, 39

CORTUME ,e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

Hotel das Té,rmas
---

Estabelecimento moderno recém c .nstruido, proxi-
mo ás aguas térrnais

S Optlmas acomodações e serviço atencíoso. Coziuha
ele primeira ordem brasileira e alemã

Pr'eços rnodicos
Proprietarlo: Herbert: Falk

(Mau sprlcht deutsch)
I GUARDA _ .. Municipio de Tubarão
,I Santa Cetis2H"it-,;...) I,1-- »> , .. t " 1fi" . -:1- $ •

Ii Indo
I
I

a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE_)TE cosinha rle

I a. ordem, asseio e higiene �
Linha de onibus para Porto Alegre quartas;e

domingos

I.J Propr-íetarto ..João Gonzales
II

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

b!\$I;sist()n ..�ia Médica, Far
rnace�:J,�íc��� te HCJspit�iar

SUB-AGEI'�Ul.\S EiVi TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-ge ia I
H. AVILA"

I
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1 .561

I
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AViLA»

,
.• '< . _

e finalmente em tcd,,,
F IO r íanopo I is

,'It_--;, ,:;- ai "ff"c�ii,'. cu]a "ri- I' I
ttArf.l t:O:�li��fa;t1 �m titJri li =te --mWiãi"" -tttz

'

• ,-'ílf&itteWtat,r·f75__ l.

e"AVâ�i';�" I
-..:

;;;"�"��;��p':;!,�';���,n;.; I
....

q·
' .. " "- .. ;;;.,, ;;1

..�.'.�
... '.-_ ..... w ..••.• 1,,,,,,",,,,,,,,

í-
. ---I uerers CO f t e

I �r. ,Rlo@lrdol II!..

- .... "'" ... n ar o
G.-�ot<csmafir)1 uom passQldiG
Ex·chefe �a clinics do Hospi II oumos bosques
tal de Nürnberg, (P.ore$Sm des � tÍndórg Burkhardt e Professor i

.

-� "'" b. $�..anço:
.

q ua r os
Erwin Kreuter) ca'1aí=,.;} e soltei "OS

EIP8clalls�.r�� cirurgia Pe Wlsão ü IIe i�
alta cirurgia, ginaecologia, (do
e?ças .

chs senhoras) e partos,
CIrUrgIa do sistema nervoso e

operações de plastica

'L

Ê"" 'II-�'ªli IaCDm�&'�nhi� de �en. Ui'�'�"'!l� I"

[d� �cid0'l51fte üUe
�;w;

I,
TrabaJI10 I '

1.000:000.$000 .1
500:000$000

para .

para

Esteves Junior 93
Escrúpulosarnente Familiar

ã ·"7'=7 n-------:--;-·-�3i?
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� CASA TRES IRMAO !.�--, . ... �.� P A L.,A C 10 O A S S � O � S, Ri

: �. que e o orgulho do p\lVO de Florlenepclls �·1 r�enhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
� oícío e por preços tao razoavels �
� �
�' _� Sedas estampadas, tudo que é ��J G,.. ••

�! o melhor ates- Ifu.dernissimo, tudcr Sl!l encon-
A MODA MORA NA

li
• CASA TRES IRMÃOS. e
�� tado e' a tra, tais como crepes, renards,

"

!.'�
:; VENHA VISITA-LA E ;;
• peles,} etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI G
� preferencia da •�

i: TAMENTE CERTA, DE QUE
e

e
elite !

ALI TUDO E' BOM E FINO It
D - •
G O e �.
t?�

1_ ,---
es

�.G 'f!@

Noivo, na mais rósea quadra da vida. quão , satisfeito I
Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

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

I coração
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos conlecio

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

�_ol_is. __

� Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

L.:Pital elegante. _j
EDIFICIO PRO'PRIO

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres �rrnãos

_____-1

V. ?xcia. já v;;":-I
I

lindos Unhas para ho-

mens?

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

o MAIOR
•

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

: PLETOS DE 12$, 14$, 15(1, 16$,18$, 20',22$, 24$, 26$, Rio e São Paulo. Acaban-�os de I
I 28', 30$, 32', LINHO BRANCO DA �IELHOR MARCA MUN- receber di ..étam�nte das labrlG' :I
! OIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 5S, POR 40'000 cas .. Por preços nunca Vistos !� XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO \. POR �

! SORTIMENTOS 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 BAIL ES 1&$, 20$, 22$, 25$, 30$.
�J

•
COM I METHO DE LARGURA.

•

I Partidas de linho das melhores ·qualidades i
I Atençã��r 1:500$000

corn 10 peç::e��'�c;�t �

� Grande sortimento de péles, Renard Argenter j�,(,<��,:� Renard marron da Alaso�, Renarcl Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles
� da r"telhdor qtualidade

- C urdto� e 314, der:.:;te a�·tigbddan:.0ls desconto�t eSIpeciahs t'-�
� para o os erem margern e lazer suas e::ompras e pe es e aprovei ;:3- as para l�

� as festas. LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ �S Visit.i nos.. exposição, principalmellte aos domingos �
� T f A I

FI. FELIPE SCHMIDT 22 �
tl u fi, min & rrnõos o FIO N � 1_4� �
� FL FI AN POLI �
.�V�_�==---==.-.--�·��i�����i�������•
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Para D nOSSD mundo elegante

VistGsas bijouterias, lindas fantasias, os

NA CASA MACEOONIA
A CASA QUE MAIS

PLANo
de vôos
A.-nerica
Sul

Sepultado o

heroi bandei
rante

á
do

Segurança e presteza.

Os preços dos

Disque 1522
..._----------------------

e sirva-se das confor
taveis limousines nu
meros 192", 203",242",
205 e 218.

RIO, 28 (Argus)-Afim de ate
nuar a carestia da vida na Baía,
a Prefeitura daquela cidade orga
nizou, provisoriamente, a segnin
te tabela para os generos alimen
ticios: arroz, quilo 1$800, 1$700,
1$600, 1$400, 1$300, bacalham,
3$800. assucar cristal, $900, ba

VARSOVIA 28 -A poli- nha, 3$700; café, 3$600 e 3$300;
.

d id de d b farinha, $700; feijão mulatinho,
era .esta CI a e esco nu um

I $700; sal, $300; toucinho, 3$100;
... Instituto de C?ave.s para �a-: xarque, 3$600, 3$400 e 3$000 e

drões>. O propnetans deste InS- leite, litro, 1$200.
tituto, onde unicamente tinham
acelso conhecidos ladrões, foi

- ...... -,�

durante muitos anos, carcereiro.
Na ufabrica", foram encontra

das chaves modelos, e gazuas de
todos os típos. Segundo as in

vestigações policiais, o dono des
ta empreza emprr srava as suas

chaves aos conhecidos ladrões,
contra um pagamento relativa
mente muito alto. O diretor des
ta moderna fabrica, foi detido.

"Instituto de
Chaves para
Ladrões

Negado
DABEA-CORPUS A

UM CAPITAO

RIO. 28 - o Supremo Tribunal
Militar negou o «habeas-corpus im
petrado a favor do capitão da ad
ministração Gomercindo Martins T0-
ledo. que se encontra preso na For
taleza de Santa Cruz como respon
savel pelo desvio de cêrca de du
zentos contos da fabrica de car

tuchos da qual era tesoureiro.

CINE REX, ás 7,30 horas- ",,;.....__

Nas aguas da esquadra. TRIBUNAl.. DE APE-
,I..AÇAO DO DISTRI-

7,30 TO FEDERAI..
Czar-

CINE ROYAL, ás

horas-Princeza das
das.

RIO. 28 - Por una.flimidade
.

de I
'fotos. foi eleito .1t�m presidente do
Tríbunal de Apelação do Distrito
Federal. o desembargador Vtcente
Píragíbe, Para primeiro e segundo
vice-presidentes. da mesma Côr
te foram eleitos respetivamente os

desembargadores Angelo de Oltveíra,

CINE ODEON, ás 7,30 ho
f3.s-Cain e Mabel.

DESPORTO
TEN!S

Alcides Procopio, tenista bra

sileiro venceu o Campeonato Ar

v,entino, da cidade de Buenos

Aires, perdendo para o seu con

tendor argentino, na melhor de 5

stts, pelas contagens de 9x 11 e

Ox6 nos primeiros, ganhando os

restantes 3 sets por 6x3, 6x4 e

6x3.

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos HQpitais:
la Gambôa, Fendatsão Gafhé-Guinl� e.S. Francis�o. �eAssiss.,

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Bctaíogo

lJO- ['\iÇAS DE SE.NHORAS E C ..', ',ÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sub.

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLlS
' SANTA CATARINA

as ultimas c ...eaçães
mais modernos artigos para

da mada=

presente

BARATO VENDE
e RUA TRA.JA DO 9

A GAZETA
DO oVOZ POVO Proprietario e Diretor Responsavel

JAIRO CAI.. I.. A D

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAI ZO"

A ELEGANCIA MASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREP!:> E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

Tarifa especial para car

tões de Bôas-festas Na
tal e Ano Novo;

NOSSA VIDA

ROMA, 28-Os dirigentes Ad GOIAZ. 29 - O medico e o ir-
a Aviação Comercial Italiana, mão do dr. Emant Ribeiro da Síl-

estão estudando e elaborando os va, que vieram ao encontro do ca

planos para os vôos de experien- daver do grande bandeirante, não
cia á America Latina no proxi- poderam, como desejavam proceder Como e porque se reati
mo ano, preparatorios para o ao embalsemamento do corpo devi-

estabelecimento de serviço regu-
do ao adiantado estado de putrefa- - •

t
.

lar com os paízes latino-america- çã�or esse mesmo motivo foi o ca-
VOU a açao comunls a ln

no, Estão sendo estudados com daver sepultado em Leopoldina. as-

particular cuidado os comprimen- sumindo a chefia da BANDEIRA, ternaclonal Como nos anos anteriores, o cor-

d d que vai rego,ressar a São Paulo. o
reio autOrIZOU a aplicação de uma

tos e on a adequada para os tarifa especial de Rs. 1$500 (mil e

Ih d di d
. sertanista Francisco Brasileiro. quinhentos réis) para o franqueioapare os e ra 10 os avtões Seis membros da Bandeira Anhan- dos "Cartões de Boas-Festas", pe-

que farão o serviço em questão guera, que sob a chefia do medíco (Comunicado da AGENCIA NACIONAl..) rando até 5 grarnas, a serem expe-
afim de assegurar comunicacões se internaram no sertão procurando dídos de qualquer ponto do Brasil

�
para qualquer localidade da Europa,

seguras com os aparelhos. estabelecer contato com os índios [a Quem examina as diversas fases que tem apresentado, des- durante o período de 1'. DE DE-
vares. desconhecem até esta data a de 1919, a ação comunista internacional, póde verificar como, va- ZEMBRO A 30 DO MESMO MEZ,
morte do seu chefe. I rias vezes, diante dos fracassos que caracterizaram numerosas teu- via "CON�OR-�UF,THANSA"•.

, A

did
.

d d
.

t id d Como ja fOI teíto nos ultímos
t�hvas, .tem sucer I o. peno os � esmorecimen o, se?,Ul os e rea-

anos, tambem este ano não será li-
çoes mais ou menos intensas, assinaladas por expressivas mudanças I mitado o texto nos cartões-postais
de local. a determinado numero de palavras,

Agora, por exemplo, diante de mais uma derrota vermelha loque, para �yitar duvida�, es�lare
na Europa como já se evidencia ser o caso da guerra civil espa- cem�s desde ja, Para. ��IS ínror-

,
. _ .. maçoes pedimos dírígír-se aos

nhola, voltam-se novamente para a América as atençoes dos diri- Agentes CARLOS HOEPCKE SIA.

generos gentes do Komintern. O recrudescimento da infiltração comunista Asencia Condor.
'

nos países do nosso continente está se fazendo de form a visivel,
através de sucessivas palavras de ordem, que tanto vêm do orga- Irmandade de N Snismo moscovita como da nova Internacional cuja existencia positi- • •

vamente já se conhece. quer se intitule Quarta Internacional ou In-

(
• _

ternacional Livre, neste último caso de feição provavelmente trotz- oncelçaokista.

VIA CONDOR - LUFAHANSA
BILHETE

P'ra Você

Vêm aí as festas. Natal, São
Silvestre, as mais significativas,
comemorações de fim de ano,
quando toda gente se preocupa
com a «roupa nova». «O Parai
zo » está prevenido e além dos
finos artigos du formidavel steck,
mui tos o u t r o s, e s tão
chegando, afim de afirmarem
o seu nunca desmentido concei
to de praça de elegancia e dis
tinção. Nesta semana, ainda,
quero ter o prazer de em com

panhia de Você, atendendo o

seu amave] convite, passarmos
uma vista d'olhos, em tudo o

que se referir ás novidades da,
moda exigente.

FRA DI ..."VOI..O

ANIVERSARIOS

Fato muito interessante de ser registrado: como, acentua Firmado pelo sr, Aquino Lima,
um correspondente europeu do <The New York TImes», e que rea- secretário da Meza Administrativa

tivação da propaganda comunista, está sendo feita com o ouro ra - dl;l "Irmandade de N
..S. de �oncei

pidamente retirado de Madrid, logo depois de irrompido o movi-I �ao," �ec,ebemos gentI� �onVlte pa-
..

h I A'
.

AI - I
- .

f' 600 ra asststírmos as festívídades, quementa nacionalista espan o. tingia e e tota nao tn erior a
se realizarão em honra da Padroeí-

milhões de dolares e, tendo sido transferido para outros países, não ra, e que C� ão assim organizadas:
para crédito do Tesouro da Espanha, mas em nome de particulare s, Dias 29 de uovembr? corrente a 7

está sendo empregado, atualmente, mais nessa obra de fomento da de Dedemnro p. v. as 19 112 horas,

d
.

d d novena;
ação destruidora o comunismo o que mesmo no socorro os pro- I] 8 de dezembro (Quarta-feira)
prios extremistas que julgam estar obedecendo aos governos de Va- ás 7 horas, missa com comunhão
lencia e Barcelona quando não são mais que infelizes instrumentos Geral; fi:, 10 horas, missa solene

da Internacional Comunista. com sermão ao Evallgelho e ás 16
horas, procissão, percorrendo o Ite
nerario do costume.

S. T. P. R.
V. Excia. tem radio?
Pois bem! Convem

lhe muito aS.T.P.R.

• O Tonico Bayer é

igualmente aconselha

vel aos avós, como aos

netos; em todas as eta

pas da vida o Tonico

Bayer tem poderosa
accão reconstituinte

�

sobre os musculos, O

sangue e os nervos.

Faz anos hoje o nosso estima
do conterraneo sr. PauJ_ Schlem
per, industrial.

F!_ZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Maria Rita
Marquesi, genitora do sr. Car-
los Marquesi, funcionario do>
Tesouro do Estado;

éI exrua, sra, d." Ester Melo
Lentz, esposa do sr. Osvaldo
Lentz, telegrafista.

NOIVADOS

Os auxiliares
DO MINISTRO DA

VIAÇAO

EB
Lembre-se que o médico sabe mais do orga-

9nismo do seu cliente do que este proprio. Con- SA�eR
suite o seu médico e ouça-lhe os conselhos. R,

Com a gentil senhorinha Zeni
ta Campelo, diléta filha do sr.
Celso Campelo, funcionario dos
Correios e Telegrafos, contratou
casamento o senhor Luiz Albano.
Coelho de Souza, estudante de,
agronomia.

HABILITAÇÕES
, r.(;-;.!õC�·,,�/:�

Estã? habilitando-se para casar:
Dorvalino de Souza e d. Ernes
tina. Nunes, ambos solteiros, na
turais deste Estado, residentes
nesta Capital.

.

CHEGAM UNS

RIO. 30 - O coronel M�ndonça
Lima tomará posse hoje do cargo de
Mín;stro da Viação. tendo escolhido
para seu chefe de gabinete o sr.

Eríco Fontalva e para oficiais os

srs. Adalberto Duarte. Jorge Barros,
Correia Viana e V,eira de Melo.

DR. JOSE' AZEVEDO

Está nesta capital o sr. dr.
José Azevedo, lente catedratico
da Faculdade de Direito do Pa
raná.

Do Rio de Janeiro regressou, o
sr. Alvaro Tolentino, alto Iun
cionario da Alfandega desta ca
pital.

Procedente do Rio de Janeiro
encontra-se nesta capital. acom
panhado de sua exma. esposa o
sr. dr. Antonio V. Bulcão Viana
prestigioso politico do P. R. C:
OUTROS PARTEM

Para Capital da Hepublíca se=

gue hoje, acompanhado de suai
exma. familia, o sr. Otavio Oli
veira, digno diretor do 'I'esouro
Estadual e que vai assistir &l

colocação de grau de seu filbo
Moacir de Oliveira.

DIRETOR

da Central
::: Brasil

-

FALECIMENTOS

Na resídencia de seus avós, á
rua General Bittencourt n. 102,
faleceu óntem 0 inocente Murilo ..

filhinho do sr. Maximo Pereira!
e de sua exma. esposa d. Ma-,
dalena Grizard Pereira.

O enterramento de seu cada·
ver realizou-se hoje, ás !U,:ilJ
horas, no Cemitério Público de:
lta�orobí.

." :.'.,

do

l-;'ffi\',�' •

RIO, 30 - Em' substituição'[do Icoronel Mendonça Lima, foi no
meado interinamente diretor da I

Central do Brasil, o engenheiro
Alberto Flôres.

Presidente
do Banco do

Brasil
RIO. 29 - Em substituição do

sr. Leonarda Truda, que pediU de.
missão. foí nomeado para exercer o

,'-�HgO de presidente do Banco do
'Btasil o sr. dr. João Marques dos
Reis. ex-ministro na Viação.

O novo presidente tomará posse
hoje. ás tO hora.s.no gabinete do
sr. Souza Costa. minlstrQ da Fazenda.
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