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da �1greJa �a' o Ica; 'U. oea roz ® fHk)c��nelras

do �'Jo�ut�ado Interventcr Nlerêu Ramo!s e

Loulse Augusta Llenaerts Renaux, esposa do acatado
Carlos Renaux, compõe a Presidência e a Honra dêssa
ta iniciativa.

Numa atitude que
e espirito car�tat�vo a exma, Consulêsa Carlos

comUR�COIJ ao diretor d� 'A (Gl'� ZETA,
altruísttco gesto,

"Chefe

de seu

��lenaux, já
3:000$000

-

coraçao

A

para esse

soria.
Ao apêlo de «A Gazeta», em pról dos desprotegidos da

sorte, acorre pressurosa a alma cristã, rescendente de beleza, perfu
mante de filantropia.

As duas cartas que seguem, dizem do esplendor que irradia
dos corações diaman tinos e dos espiri tos nobre.

I A primeira, da ilustre Consulesa Marie Louise Angusta Lie-
naerts Renaux, é um escrinio revelador de uma compleição em que
as virtudes sublimes, se eutrelaçam á nobreza de uma grande alma.

Eil-a:
« Brusque, novembro de 1937.
IIImo. Sr. Jairo Callado, d. d. Diretor d' « A Gazeta ..

Saudações,
Tenho presente o seu amável convite para que, com a ex

ma. sra. dr. Nerêu Ramos e revmo. d. Joaquim Domingues de Oli

veira, forme a Presidencia de Honra do «Natal dos Pobres» em

Florianopolis, que terá o patrocínio do jornal que Vv. Ss. tão hri
lhantemente dirije, não me posso Iurtar de acquicscer á honra que
me quer, assim, dispensar. E' um conforto espiritual e não uma I

vaidade pessoal, o puder contribuir para um ato justo e bom, como I
sóe ser essa assistencia prestada a todos os pobres, num dia, justa
mente, que deve ser de todos.

Aceitando o gentil convite que óra se me faz e querendo
testemunhar não só a minha assisLencia moral em todos os prepa
rativos com o meu firme proposito de assistir, em pessoa ao Natal
dos Pobres, mas; tambem, a minha assislencia material, concorro

com a importancia de i rj';s rontos de réis, para a compra de gene
TOS de primeira necessidade, a serem en tre eles distribuídos.

Mais uma vez reconhecida e grat a pela prelerencia da esco

lha, amavel e gentil, subscrevo-me, respeitosamente, (a) MARIE
LOUISE ANGUSTr\. LIENAERTS REN \UX».

A segunda, do piedoso chefe da Igreja CaLólica em Santa

Catarina, é C0r.10 um espelho a refletir a Caridade, de que Sua
Excia. Heverendissima o senhor Arcebispo Dom Joaquim Domingues
de Oliveira, é o próprio simbolo.

E' do teor seguini e a carta do piedoso antlstiLe:

«Florianopolis, 2 de dezembro de 1937.
Ilmo. e exmo. sr. JAIRO CALLADO, m. d. Diretor de "A

GAZETA"-NESTA.
Atenciosas saudações.

Em nome de S. Excia. Revma. o Sr. Arcebispo l\letropoli
tano, tenho a honra de acusar recehido o oficio de V. Excia., de

ôntem datado, P, pessoalmente entregue, convidando-o para, com as
.

Exmas. Sra'3. dd. Beatriz Pederneiras Ramos e Consulêsa Renaux,
serem a presidência de honra do NATAL DOS POBRES, que êsse
,�onceituado diar'o realizará esle ano, afim de socorrer mais de mil

familias, com a doação de gêneros de primeira necessidade.

Congratulando-me, antes de tudo, com V. Excia., por essa

feliz idéia, humanitaria e cristã, á qual ti Excia. Revma., muito de

\0 DR. FLORES DA CUNHA

APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DE
533:333$300

DR. FLORES DA CUNHA

, .

OBR

rnagnanlmldade

Oliveirê� ilustre
I'

Ramos, esposa
a exma, Consulêsa Marie

industrial
benemerl-

que coopera com
D. JOAQUIM DOM:IN '}UES DE
OLIVEIRA, ilustre Arcebispo

Metropolita:' o

mui atto. servo adrndor. obrgo.
(a) PADRE ROBERTO WTROBEK, secretario».

Quem dó aos pobres, empresta a Deus. I coração, se associa, folgo em assegurar (; apreço com que o Sr. Ar
Ha nesí e conceito muito de impressionante e muit 1 de sen- I cebispo recebeu a distinção cru" V. E.\t'i L entendeu dispensar-lhe, e

tirnental. Minorar a desgraça alheia com as migalhas do pU'(J que lhe pela qual lhe apresenta ae seguranças dd sua mais distinta conside
falta. Dar aos que sofrem algumas horas de felicidade no turbilhão ração e reconhecimento, que, igualmente, faz suas quem se professa
de suas amarguras. Abrir o coração aos rasgos de generosidade, é e subscreve
dever imperioso do espirito cristão.

O Natal está á porta. Nas choupanas onde a miséria amar-

fanha os sêres, abre-se, como um raio de luz, a esperança de que o

Natal suavisará momentaneamente as agrures e as dôres,
E essa esperança não é falaz. E essa esperança não é ilu-

bem a

Com o estimulo que nos é dado por-estes dois documentos,
A GAZETA inicia galhardamente a cruzada santa do Natal, em

pról dos miseráveis e dos desgraçados.

ZE
de V. Excia.

Sem quaisquer ligaeões politicas
--------------------------------------------

JAIRO �ALLADOPreprtetarlo e Diretor Responsavel

IVI FiorianopoUs, Sexta-feira, 3 de Dezembro de 1937

I Bauquet� d(:,,'i) gina-

I
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do ..,fi -('IIIVF�"" DA "Iti' ""." 1[0 SOHIIE O PROBLlV
Os quintanistas do Ginásio co-

.lU''''''' . .IIJI .m-<... .l... .t"VI't. , m- tarínense se re-qnem hoje, ás 20 ho-
-----

1\'11\ EDU(:At."'IONAL ã�s8 h:r�s.ballqUcte, no Lira Tenís,
-------.-- -- São os seguintes os formados

estes ano:
Nilton Silva, Moacir Lima, Ed

ga� Sá, Ilnon Leite, Célio Soares,
Joao Lacerda Isac Baíer, Alberto
Wernek, F'rancisco Matos, Carlos
Alfredo Hablitzel, José Xavier Viei
ra, Plácido Gomes, Milton Liberato,
Luiz Archer, Carlos Luz, Valdemíro
Cascaes, Célio Becker, Hélio Gouvêa
SChifli't, Dalton condessa, Narbal
Lehmkuhl,.Kurt Hause, .João Shrae
ler, Valdir Ortígarf, Eduardo Mira
Gomes, Hélio Wcndhansen, Neí
Amaral, Caio Tavares. Hilo Maia,
Aquiles GalloUi, Luiz Borja, Teo
dócio Ateríno, Newton Brugemann,
Sérgio Neves, Silvio Silva, Valter
Kunzer, Paulo Barbosa, ji'eli.pe Ba
cha Néto, Flávic. sI'Aquino, Hélio
Fontes, Oscar Zommer, René Tc
lentino de Souza, Ernani Rocha
Costa e Aristides Barreira.

I NUMERO 1025

IA PALAVRAPresldêncla
do Instituto
Alcoo� e eo

Assucar RIO, 2 Com srande ímponencía, realizaram-se, hoje, as rsole
nídades comemorativas do centenarío do Colegío Pedro II, as quais ro-

<).
ram presididas pelo sr, Getulio Vargas, tendo sido assistidas pelo minis-

RIO. ' .:..-Pu:. Ler o sr.

LeOnar,! terío, altas personalidades nas letras e nas artes, além de srande mas

do Truda deixado o cargo de sa de povo.

presidente do Inst.itut.o do A1- Pela. manhã, foi levada a efeito .

c.,ool e do \s.',ucur assumiu hoje I a solenídade do lançamento d8: _P�-
A

'
• dra fundamental do novo edírtcto

esse cargo o sr. Andrade de Quei- do coiegto Pedro H. l'rcsidiu ao ãto
rox, que era seu vice-presidente. o sr, Getulio Vargas. O novo edítí-

--- ,------ cio será erguido na Praia vcrmctna,

F ti
- «evendo custar cêrca de 14 mil con-

es Iva L'ecepCiJO tos de réis.
� A' noite. realizou-se uma sessão

RECIFE, 2 -- O sr. Agame- cívíca no Teatro Municipal, falando
non Magalhães está sendo espe- diversos o�adores.
rado amanhã. As delegações siri- Po� ultímo usou da 'Palavra o �r.
1··

..

(
.. I Getulio Vargas que dísse que O

(ICaIS, uzrnerros, errovianos e as- governo quer realizar uma obra du-
sociações trabalhísLas e culturais, radoura. Educar não é apenas tran

organizaram-lhe festi \'a recepção,' mitir conhecimentos. PJ}r _iSSO, '!
devendo partir uma uma carava- processo_ de educar no Bra�d. se::a

dental forma que cada braSIleIro se
na de barcos ao encontro do co verterá num fator convincente
Lransatlan tico, a clljG bordo viaja do ensradecimento da patria.
o ex-ministro c'o Trabalho. Resume, a seàuir, o problema

educacional braslieiro em alfabeti.
zar rapidamente a massa da popu·
lação e preparll.l' as elite�.

Diz que num paiz de escassa al
fabetização, os problemas não se resolvem só por uma reforma politica,
porque é preciso uma reforml mas ampla. Cit a, para provar isso, que
a Constituição estabeleceu como norma a obrisatoriedade e gratuidade
do ensino primario.

C
Diz que será uma campanha em que os mestres terão que tra-

RIO, 2- Telegram� de. ul'iti- balhar em estreita colaboração com o Estado. Refere-se ao problema
ba para um vespertmo wforma do ensino profis!onal, para a qual o governo espera a colaboração do tra-

que o sr. J. Cunha, residente em balho e da produ�ão_. .

Ponta Grossa tomou uma pica- .

Os especl�lJst�s preCIsam �rover e amparar o trabalho do de-
x

'. ., senvolVlmento de. CIenCIa pura e aplIcada.
da d� um galo qll! ha:VJa SIdo Diz que o problema do ensino recebeu na nova Constituição di-
monhdo por.

um .C<lO 11I[1rofo.b?, I retrizes cer.t�� c que asora pOdemos trabalhar, pois sabemos para onde
vindo a faler'er em COllse'luenCla queremos Ir •

I do ocorrido.

IlcO�IPnE SUA TOILETE O�DIE QfJIZEB. • •

'Nomeações
de altos funcio-

•

nanosMORDIDO
por galo hidrofobo

•

RIO I - Para a Inspetoria
Federal de Estradas o novo mi
nistro da Viação con vidou o pro
fessor Licínio de Almeida, ex-che
fe do gabinete do sr. Marques
dos Reis.
Quanto a direção da Estrada

de Ferro Central do Brasil ela
será confiada ao sr. Waldemar
Luz, irmào do sr. Carlos Luz
flue aiuda não respondeu ao con:
vite que lhe foi feito.
Parece que á frente da5 de

mais reparl ições cOlll illuarão os
atuais diretores, excepto na

r�partição do cúis do porLo, cuio
dU'etor, sr. Miranda de Carvalho
pediu demÍRsão, que foi aceita.

'

Nunca antes. •

.·ecebidas pela "A MODELÃ R" I Nos termos do
artigo 177

RIO, 2 - O presidente da R,,
publica assinou decretos, na pa[
ta das Relações Exteriores, apo
sentando nos termos do artigo
177 da Constituição:-Gustavo
Matos de Souza Bandeira, no
cargo de segundo secretario da
carreira diplomatica; Raul Go
mes, no cargo de consu1 de St

gunda classe, e Antonio Augusto
de Souza Bandeira, no cargo de
consul de terceira classe .

POHTO ALECRE, 2-Por de
terminação do exmo. sr. interven
tor federal, general Daltro Filho,
foi aberto na secretaria da Fa
zenda, um inquerito para apurar D E V E R A S L I N DAS T O I i. E -r E S
o destino dado pelo ex-governa
dor do Estado a 533:333$300 que
lhe entregára a Sociedade Vinico
la Riograndense,devolvendo quan
tia que a essa entidade déra o

Governo Revolucionario de 1930,
como garantia da abertura, em .... se.l·ão elllpl·e-1Ch f·Buenos Aires, de um crédito, en- ,-"omo e Ia

'1' d d das as 18mlJOiotan-tretanto, não utl lza o. ea. «

O sr. Secretario da Fazenda dr. Clas destinadas ás
Oscar Fontoura, nomeou uma co· dividas externas
missão presidida pelo sr. procu- RIO, 2 Um vespertino adian-
rador fiscal, dr. Vasco Pezzi, pa- ta que as importancias (l.e:;�in<tdas

.

ra realizar o inquerito em apreço. ao pasamen to d2s divid:lS c),:!c nas RIO, 2 Para a Cl}efla de Pu-

Essa comissão entregou ôntem o seu relatorio concluindo serão utilizadas i \ tese i !':il.en 'na blic!dade do lnstidtuto dce Apos�!I!a-
A ., d' . construção de novas c:>tradaa d: ro� dona e Pensoes os omerCIanos

que o dr_ Flores da Cunha, apoderon-se mdevldamente a quanlIa dagem e remodelação d'lé: Ji.',:ldS foi nomeado, por decreto de hoje, o
.de 533:333$300, pertencente ao Estado ou lhe deu aplicação até I ferroviarias,até que possam)'i ! :lOr-1 e�-sena�or por Pernambuoo, sr. Jo-

. hoje 19norada. nar os aludidos pagamentos. se de Sa.

Mas

Pe••manente stock de Casacos de Pele e Benards

de Publici- fechamento das
dade casas de jôgo

RIO, 2 Depois de realizar de,
morada conferencia com o inter
ventor do Estado do Rio, capitão
Amaral Peixoto, o chefe da Policia
fluminense, determinou o �echa
mento de todas as casas de jogo
do Estado do Rio.

,.' ..... : �-\,.ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA

T-;:::::'�ã:e l!?a_r:-ba azul
SUNIULA DOS JULGA� de sa ias
iAENTOS DA ULTIMA

SESSÃO

Florianopolis, 3 12 -193/
___

HA .....;..._] ...;.!.

ditemil
Apelação cnme nc. 5773 ANA HAHN A' ESPERA DA MORTE NA

da comarca de Palhoça, em CADEIRt\ ELETRICA

que e' apelante a Justiça e ape- CINE ODEON, ás

l.ido Domingos Manoel João. NOVA IORK, novembro -Ana Marie Hahn, a'Jtiga pro- horas-Cain e Mabel.
Helator o sr. des, GUSTAVO fessora alemã, acaba de ser condenada á morte, na cadeira eletri-

PIZA, ca, por um juri popular.
Anulado o julgamento pela I Foram provadas as acusações que a puzeram nas mãos da

l�d&ção do quesito principal. E' justiça e que eram as de ter dado morte a varies homens, por

que nenhuma relerencia faz ao envenenamento, o que lhe valeu, também a alcunha de «Lucrecia

FATO mediante o qual o acu- Borgía rncderna> . Na Igreja da Ordem Terceira

sado foi causa involuntária da A acusada negou a pratica de tais crimes, tendo sido aco- de S. Francisco, reunem-se hoje,
morte do ofendido. metida de um ataque histerico ao ouvir a sentença. ás 19 horas, sob a direção do

Apelação crime na. 5. 779 Tem apenas 31 anos de idade e é mãe de um menino de revrno. padre Emilio Dufner, os

da. comarca de ltajahy. em dez. Os seus advogados apelaram da ternvel sentença, que foí membros da Congregação Maria

que é apelante a Justiça e apela- proferida sem a recomendação de misericor dia. O juri, que pronun- na N. S. do Desterro.

do Ápolonio Sant' Ana. Rela' ciou esse vereditum, era composto de onze mulheres e de um ho-,
tor o sr. desembargador UR- mf:I11, este casado com lima d�s onze jurados de saias., L i9 II IIe São
BL\NO SALES. Se Ana Hahn, não tiver a pena de morte convertida em p....l
O Tríbunal deu provimento a prisão, s(>rá a primeira mulher a morrer na cadeira eletrica do Es- eUro

apelação, para anular o

pro-,
tado

.

de Ohio, onde foi julgada.
cesso da pronuncia inclusive. Pa ra o O ---,r-_------------� I Na sala das Conferencias da

Embargos cíveis na. 1.825 . _

Ssa
A

.

d Catedral Metropolitana, reunem-se

Ida comarca de Campos Novos em
r10 ( . ."o ri) u .-n ssass I na os domingo próximo, sob a presiden-

que e' embargaate Luiz Meno' .0 sr. �d!!linistradof do cerni- cia do sr. Pedro Evaristo Dias,

cim e embargados })ão e José tenc público, de ltacorobí està O d<:legado regional de Erval os membros da Liga S. Pedro.

Fuganti, Relator o sr. desem- fazendo público a lista de pes- comunicou á Secretaria de Se- ._- - - .

bargador ��BANO SAI ES. sôas cujos, �estos mortais irão pa�lg,urança Publ�ca terem sido" aSS�R� Aposentadoria
Foram rejeitados os embargos ra o Ossaria C0mum, se dentro sinado, no dia 14 do mes Iin- I

para confirmar o acórdão embar- do prazo de 30 dias os interes- do, no legar Caragotatá no mu- No cargo de professora da

gado. sados não requererem exumação nicipio de Cruzeiro, o inspetor escola masculina do Alto Capi

vencidos os srs. des, URBA- ou aforament0 dos terrenos em de quarteirão Onorato Lima e o varí, municipio de Tubarão, foi

NO S A L E S ALFREDO que os mesmos se encontram, iadividuo Pedro Alves Luz,· sen- aposentada Joana Marega de Sá,

TROMPOWSKY e MEDEI. do autores do crimes João Beri·

ROS FILHO. Clube Recreativo 14 va, João Maria Castro e Silvei- Sentenciado
Recurso crime nO. 2.884 de Outubro ra Castro, os quais seguiram pa- I

da comarca de Biguasssu', em
ra Lages onde residem. De Blumenau, escoltado por --- -

..'
_;;;g;;;;;;.;;;,..,. -=

que e' recorrente 0 dr. Juiz de A comissão organizadora tem I
praças da Fôrça Pública, foi apre� AsSaSSmn&1tD O teíjao, d ba-

Direito e recorrido Walther o prazer de convidar os srs. so- I
sentado á Secretaria de Seguran- T

.A h b
Westfal. Relator o sr. des TA- cios do Clube Recreativo 14 de

VENDE
_.SE I

ça Pública, o sen:enciado por em res n a e a atata
VARES SOBRINHO. O�tl:lbro, FlOS, Coqueiros, para o

�-

laqueIa ,comarc�, Enco, Ege�, o Bal'llras A PREÇOS MAIS

Foi confirmada a sentença de bad€ que sera levado a efeito, I uma féW"macia bem aíre- qual loi encaminhado a Pemten- ACESSIVEIS

impronuncie, O inquerito poli- nos seus salões, na noite de 4 qnezada, n'um bom ponto
ciaria ,d,a Pedra Grande, ,o�de I

,

I d I d d b Ih f A' Secretaría de Segurança PORTO AI ,EGRE, 2
<lR e o sumario e coipa não � ezem roo da linha férrea São fran- cumpnra a pena que e OI im- -

,

fi I d d Ab 'Ih t
' .

.

posta
Púbhca c .iunicou o delegado Os diferentes mercados de "'-

permitem a e repro ução o ri an ara essa reurnâo o CISCO.
.

,

I) C
.

h id
g�

acidente, em todos os detalhes formidavel jazz do 14 B. C Para mais informações reglO!�a r.e ano!n 's ter SI o neros da 'primeira necessidade

que seria indispensílvel conhecer. A comissão nesta iedação. BOINAS, CARAPUÇAS DE as:a"m�d() na r�n�lte de: 29 do I têm sofrido, nestes ultimas dias,

da Reccoumrsaorca cfdimee 'rniJ?u'cas2, '88e[Jl8j·l- N O·
m •• '.. - -

PI
-- .__ FELTRO E LANS EM NOV E Ilne,s.- no«, em ,I res Bafras, �ran-l bruscas oscilações, com acentua-

_ liLOS
DAS AFAMADAS MAR. q�lh�1 E . ngAebst:, tendo sido ", das baixas nos preços.

qU,e ,e' recorrente .0 dr. Juiz d€ : VO ano·· CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
cnrmnoso preso ontem.

1 O trigo, em menos de iS

Direito e recorrido José Pa- ,I CASA "O PARAIZO" dias, baixou 7$000 em saco.

tricio Correia. Relator o "r.

-- Tambem o feijão, que esta-

SdeOseBIDRblaNrgHadOor. T r. V A R E S
'

NOVO P Iano L Re i n teg r8d rj
va sendo cotado a 32$000 u

I ateria do saco, passou a ser vendido a .....

Negado provimento ao recur- Estado de S.. o sr. Prefeito Municipal, em
27$000, não existindo, mesmo,

so, para confirmar a sentença de
.

d I I T ib I assim, compradores
.

t f C t...
vista d reso ução (O ri una T

'

f
•

lmpronuncia pelos seus funda·

qUIn 0- e- ·1 ra
. ii arlna de Apelação, baixou o decreto edm0s

lO orma�ão que deO!

ment05 que são jUfÍ.dlco�. t b I dA! entra a nesta capital, em carui-

___

que res a e c.e o célrgo e u- h- d d

-A--L--U--�--A- -5E Resultados dos pre- xiliar do Mercado Público e
n oes, proce ente os municipios

"
VIZInhos, grande quantidade de

O confortavel predio de resi. mios maiores da ex- reintegra. nessas funçõês, o sr. b h
N V·'

< ,

h
an a a grailel.

dencia á Rua Spi'lak, em tração de ontem estor l�lfa, que o Vl!1 a exer- E d
cendo no tempo em 'ue "" mes.

SSêi gor ur,a estava send,") co·

João Pessoa. - Tratar no
., '" d

14.616 100'.000$000 mo foi extinto. I ta a, na m�n,ld de hoje, a .....

eanco Agricola- Rua Tra.. 2$800 'j I 'd

jano.
6,587 J 0:000$000

o qUI o 11U1 O.

4.463 5:000$000
p." batata que estava dando

1.468 2:000$000 C' l';� � ;b$OO,O e 28$000, o saco de

6,364 2:000$000 iiJiS'\ll W qui o, baixou piaa 23$000
e 22$000.

'

5.937 1 :000$000
7.207 1 :000$000 Vendem-se as de números 124
12.856 I :000$000 e 128, á Rua Major Costa (Ca'

",

14.494 1 :000$000 nudinho), nesta Capital. 5. T. P. R.
15.016 I :000$000 O motivo Ja venda é terem

M d I
os seus proprietarios de se ausen-

e ico estagiaria voluntario T _]

J D Profl'laxl'a
OilOS os números acima sabe· tar para fóra do E<lado.

( o epartamento de I se terem sido adquiridos por pes- Vêr e tratar com Môchado &
da Lepra. São Paulo. I

���������_��������������������� s8as re�dentfs no Rio de Janeiro. Rua João Pinto n,5.

n_;�?z� a�n.9Jf;�;��i�a��m��: �'''APyr{zlina',: ein ausge., A formula àe "Apyr-ctina-" ··Atesto que prescreuo com I •• Die-Zusa�s-=-et:z-:-:u=rI=g-;--.•-;;A�t=e=st=o-q=-u-e-:-te-ll--n-o-e-rn-p-r-e--.-.-A-te-s-to-q-u-e-p-r-es-c-re-u-e-el-n
too ao.saàos optimamente, àe zelchnetes Praparat

beson·1
é àe molde a corresponi:)er optimosresultaàos os co· 1 uon "Apy t'

.

t b '1
- loàos os rasos inàicaàos o,

maneira que a energia espe. .' ,
re lOa" IS erel s gaào em minha clinico os proàuto "Ap"retino" !ào f�r-

cifica i:)os orgãos não é atin·! àers bei migl'ãne (Kspf· perfeilamenle aos casos ín. chels ôe "Apyretina" I I' B
. macet.;tiro rarlos Henrique:

g'iaa por efeitos! ecunàarfos,l
nes e em ewelS àer schnellen

h t à liA' meàelros.

mesmo quanào os àois co. schmerzen). àicai:)ss h '1 I ., .

cac e s e .pyretma" com D po °b
chels se'am ingeriàos simul.

. i OSpl a , unà hl'llsamen illlrRung ln

'

,r. Iragl e deAraujo

taneamenle. Em OIollras pa- Dr. Georg Richter. àen angegebenen fCillen. optimos resultaà03 rt,o:. Piragibe àe Aruuio.

louras, não aeprime o co. Dr. Alfred Hoess.
.

:!lICa, gzral e peàiatria. con·

ra'ção, não àiminu" o p"r\ls. Dr A ton Hafner D p' I d
sultorlo e resià'encia: Ruo

.... D r;: r�' ht rI"
• h • r. au o e Carva,lho 15 à N

taltismGl gaslro _ inlest.inal
r. '.:: eor§ nlC er. Inl.

e DLlembro H' 8Z·Blu·

nem hyperaciàifica s e,sla.

Dr. Nilo Saldanha"Franco. menau· :':'Lnra ratorina.

ma1o,
co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreà Hoess, rlinica Dr. Anlon Hafner, clinico

Dr. Paulo àe rarualho.

F!ssinaôo: Dr.
pindola
.Dr. Osvalào Espinàlill,a,rli·

nJto ge·ral e peàialrla. rOA'
sulloria e resiàencia,: RIJO
]5 à'e Novembro H" 54 Fl-
BI,umer.lI;t Santa rata·rina •.

1
ctl.,RTAZES tf----

DO Dlr--\ I

'I CINE REX. á, 7,30 hora.-I AC rII Bonéca do diabo.
�-------

CINE ROYAL, ás 7,30
horas--As Cruzadas.

.-, ,014:I, '

o MELHOR E DE MAIS RECOrDAçÃO PARA
PRESENTE DO r�ATAL E' UMA MAQUINA

fOTOI.JRAFICA

Osvaldo Es. à
mnira geral e operações. Dr. Nilo 5alàanha fron.

mo (;) na Alemanha e no geral e operações. méàiclil geral e operações, méàico

'?'rasll. m .". h "I'rnlor à H ·t
méàico àiretor ào Hospital co. m"'''j',·, àl'retor ào Hos·

u eu'ICCil c efe ôo u.. o· OSpl 01 Santa afrelor ao Hospilul Sanla
':u L"

e malerniüaàe mar!a Au·

Reunião
rtllariana'

--Pósso certificar que empreguei.
com otimos resultados, o [(mama

do prodúto «APYRETINA» ,nas

algias leproticas, s€m notar alte
ração da função cardiaca.

(8) Dr. Alfredo Ciniele.

Blumena'u,

monia, '5anla ratarina.

50nla Colorina, Blumenau, Santa pilai àe Timbó,!.Sanla rata·
xiliai:)ora, Houa·Breslau·Ha.

I ,

rma.

Hes'pilal são José, Ja.raguá, Isabel,

Santa ra,la.ri'Aa. ralarina. retarirla.

'A
OOR

PV
OE

'R
CABECA?

E T i

:. ",

I
ALBUNS PARA FOTOGRAFIAS

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTiMENTO DE ENFEITES

PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não tacam suas compras
tar a exposição da

sem visí-

l
_____l

=rz "�

V. Excia. tem radio?
Pois bem! Convem

lhe muito a S ..T.P.R.

..� '�Apyretina", pela as'
soclaçeo feliz àos seus in.·
greoientes, será um auxHiar'
prerÍoso lias caSO�3 inàicaà05i

DR.VICTOR MENDES
,ma'ior àr. ViCIar menàes.

Diretor ÕO Seruiço àe Saú.
I de àa força Pública ao Es.
,

taào.

"
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1160 • a maia barata, porém •
• melhor do mundo

som forte - de um som e varios aons combinados
quasl que não consome bateria (2,5 amp.)

Immensa dUll'abilidade

A

venda em todas as boas

casaa do ramo

e no.

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

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só opellce, a saber:

1.0 --- um peculio pagavel QO beneficia rio

IGlgo após o follecimente do segurado;
2,° - uma renda mensal pagavel duronte

cinco annos a partir do ffilllecimento, e

Agencbts e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

F L O R I A

3.° - um p e c u I i o a d c:I i c ic n a I � '" g a v e I
cirrco annos depois do fallecimento,

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia peles seguintes cifras, relativas co ultimo Eluinquennio:-

RESERVAS RECEITA GERAL

6.726 conles

ACTIVO

1932-17.036 contos 13.064 conlo!

1933-18.205 conlos 14.164 centes 7.941 centos

15.922 centes 9.485 eentest <;34-19.943 conlos

193522.314 cúnlos 18.4:!7 cantes 10.741 conles

1936·25,973 ceatss 2Z.373 ,onlos 12.375 contes

loteria a sua favorita Companhia Nacional de Seguros de Vida

Rua Felipe Schmltd n" 7 e 17 a
Directorial -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

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

NO,_Estreito Ponta do Leal
Séde: - Rua 15 de Novembro, 50

SÃO PAULO

Succursces: R!O DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

De Fama Mundial!

MEDICO-LSfJECIi\LlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

i a.tos __ o Motcstias de
Senhoras e

Molestias de crianças

------ --------1 n,
'

r»: N� 1 ! III �,
,"_ ,,- ,_ �� Cl·\,�" � �"' .. � <{"'!:.:.) ...�

-� e- � '\. �

Consultas das Í O ,í5 1 2�
das i 6 á' 18

II· Consultorlo: Rll:l João
I Pinto, 7-·- Tel.· 1456

II Res. Rua Bocayuva, 114

\ III Te!. 1317

I ----�-IIIDr. Artur Pereira
e O:ive'ra

FONE--1595

(l . 1 . •

'. �mw ce e,pt.wlhzaçlo em

molestias ti, senhoras]
Atei.de 118 ry1atc�'nidade
até ás 8 1!2 da manhã
e á :a;\�i� - Consultorio:
/\l\in A (>-.A.� lBALDI, 49

Consultas dtariamerüe das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua [cão
Pinto tr 13

R�,iJêncja: Ri:a Viscon.l
de Ouro Prelo n' 57

FONE--·1524

CUNICA GERAL

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

P:ierba!
da Silva

Com .it.-P. !oao l',nt:;l, !.)
" , r

-

I .'

q r:i �! rene. ij:>. )

'<es. Hotel Gloria-Forre 1333
C onsulias (�,' 5 13 f15 1 6 l .

J\dvogado
� li ela .. M<1tra, 10 (ub.
fon� 1631 � 1290

,<, fI( vogada á rua

II ", ,lo O"ro Preto Il.JÍlI)I,p' 1277.--� I
I

I
'�iôi'iJ di ril.o!Jra Ferro I·

I

,', orado I
'

.... "fiar, U' 1 sobrado I
I

í r lenhor.: .' 1 ,1�))�. I
..... t' k.. ., "

____,_J
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n,A 7�1�· --E1rJJjpU,ls--193?
�_ " li! ii ..ri _I... _JIIII__

,
_, _�-__

Tratamento do ernpaludismo e das raolestlas da pe
le e nervosas pela jlf1!ohemotlzerapia

Consultoria e resideneia -Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, 1.584

C�nsa�tas:-Das 8 às 11 8 das 14 às 16 horas

ii
I

Pastas escolares II
e comerciais; ..

cintos para homens,
� pelos menores preços

Iii] só na Casa elrão
I ,I Rue Tiradentes, 3

I
_'JM@! PílIiIIiI! ,!SftI!!i.� •

'

. P!)

E I I L
I

I

��'�-'�-��i;'�'��-I�-�-����ii�-.'i���'9-i-"iiiiidii��--I���'�-r�ry�'_�·�r�������������=�'�™�--�

'T'���··-_�D�;:�7:M1!voiEII"lE'!IIl!id�iEl1l�-��i�',��"!_2���,fj--l- dolar chwarz=== M E T, O P O L E �
A�dovgado Endereço Telegr.: DOLt';!� C-�i-x-a-P-o�s�ta�I,"_'3-2

'I'
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS II,j Florlanopolís S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlr\A RIO DE JANEIRO

, '�"AQENCIA DA

.'�;'7W_�_ÚT._=S_-_b;;_+_)._R_�_'=a_�__

-

_'_-_'i0_!;Ijjji_'
-swy

__

,jEl'ifETFiir-;;r

Sociedade de Navegação Paraná-Santa Catarina.
I .• II �p�Fai�:� Si3g�i��C:����$OOO I

I Limitada.,-Rio
,;

�, Vida �
! Dr" Alfredo P. de Araujo Companhia Salinas Perynas=-Rio F

11

li -----_' Pring Torres & Cia. Limitada '-Rio ago

I rVl ED I ()O Vandenbrand & Cia.-Santos Transportes
Especialista em moiestias de ereanças, fWr1:1(jS Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Acidentes pessoa s

impaludismo € molestias da pele tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque Automoveis
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- O i RETO R
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz 'I

IA:
Cubas.

"11,
Dr. F. Solano da Cunha-Presidente

Encarreaa,se de classificação, medição e EMBARQUE de José de Sampaio Moreira
I'>

'I Dr. Plinio Barreto
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer II .peça prospectos e informações aos

porto do Nllrte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio I .!\CENTES GERAIS

"Recebe 'cargas de importação,'; do País ou" do Ex- I
Machado & Cia'

terior, para Mesembaraço e redespacho para
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

as praças do interior FLORIANOPOLlS

SERVIÇO GAR.L\NTIDO E RAPIDO

Pr890s ""nodin05

�r� �'J.!sr�� !I!!:,!I!I.I�IJII!I!PJ!,�·_������r.�2����.���1 EUX;n ��L -:
�,

� � r A

� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fls- � ::�;��E����j':f;�s�"il\:�:'''�� ",

<"

'0 estrutura em con- cauzação e direção li FERI:::,hS

� ereto armado de ob.as li ESC'!NH',3

� e ferro Aparelhamento com �
ULCfi��,.3

� pleto para constru- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �
� � :.11:����:: ":::l:o���
g, CONSTRUT A IGUAS'SU' ltel_ �," �:.�rALVA;�e� ..
� u - � _ Milhares de curados -

� Omar Carneiro Ribeiro _ flausino Mendes da Silva � I' ::: DEPU;;::s::� I� � GfI, ENGENHEIROS csvr-s w I
oti:Srl"'1ar1rl

�y r.�[� � I Ej"dhefeNda
clinics do Hospi

tt>

g� R 15 d N b 416 SALAS 12 e 13 :'�j
ta e ürnberg, (P.vreS:;l)h

�
ua l e ovem ro, -

i ANDAR �
lndó'g �:���ar�:e"�eSrofessm

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná I ��:P:����::::i:�,":::�::.-� e?ças. das senhoras) e partos.� I cirurgra do sistema nervoso e

� operações de plastica

�" �'I CONSVLTORIO---Rua Tra
� Obras contratadas no III semestre �� ano N. 18 hs 10 ás 12 e

� de 1937
l� das 15 ás 16 1(2 horas.

� � TELEF. 1.28S ,
'

�, dente em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � RESIDENCIA- Rua Este-' �tA Ponte,' de concreto armado sêbre � Ria S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) � 'I
ves Junior N. 26

I'�� Prefeitura e Forum de Mafra � TEL
O E I d M f ...� oi EF. J. I 3 I '

,;� !P . rup sco ar € �a r1 N -

_

�, Grupo Escolar de RIO Negro �
� Grupo ,Escolarc1e.lraU � A'LUGA--SE�� Miitermdade de RIO Negro � o cOllfortavel prédio de resi-

� E�tação Experime�tal de Vj�icult�ra em Tijuco Preto (Paraná) � df.ncia á rua Este\les Junior
:'f2 DIversas eonstruçoes de resldenClllS rt� n. 179.
i�

ib__�'2&ft'���r. '_',.
',' , "" �I' Trat�r.no Banco Agrícula, á

�W����������t2tC�V.a�. Rua Trajano 16.
� "__-_" � '_-'�'__�i..

I
"

CD�,penllia de segures
, tde acidente de

Trabalho

Hotel Térmasdas

sp I h O f;

Cap tal sebscrlto
Cap tal realizado

1.000:000$000
50o:ooo.$ono j

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

;!\�;sistencia tVlédica, Far
rnace�i�íca .� Hospitdlar

SUB-AGENUAS EM 10DAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-ge ia I
H. AVILA

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

�I��ía:o.�:�s .........
1

Estabelecimento moderno recern €uLiitruido proxi-,;:J

mo ás águas termais
Optimas acomodações e serviço atencioso. Cozinha

de primeira ordem brasileira e alemã

, Pr'eços modicas
Proprietario: Herbe��t F�lk Só os fabricados em joinville pela '. única fabrica

do E S T A D O
(Mau sprrcht deutsch) IGUARDA-- Munlctpto de Tubarão PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

,
Rua 15 da Novembro n, 36& JOll\lVlllE

Santa Cetar-int21 �

� iliiiili�!GIiiliiillll!Sl� �IilíIIIíII__J à�,." ""-ns==; • _.;; j';;-- í1ifiiií fi

" ?'ífi'T"'5'NM,!iI "4' ' -':IIIIEU,O'iI!lll!1!!AUIi1!iI!!!i!l.U _

Jcckey Club Florianopolfs

! '

I

Escrupulósamente Familiar

Indo Ia
-----_�---��.-

� o mais eiagante centro de diversões famí-

t d,!,

#4 44

liares,
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosiuha de

Ia. ordem, asse:o. higiene iLinha de onibus para Porto Alegre quartasjle '

domingos

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

cionais e estranjelras,
Feericamente iluminado com instalações modernís

simas

Quereis conforto
bom passadio

Ótimos bosques
•

cescanço: quartos
casats e soltei/os

ensãe üller

para
para

Esleves Junior &f�. 93

:I, Propr-íetar-io Joao Gcnz�E!les
]'

RUA TRAJANO,-IO �obr.ado-nos altos da

�,J&rja (,joria
:1!1FPE4 M iWg;,ggf. ,.t§Bf! r ,u:rIt& z& .ti! .i$. ",.

TAMANCOS FANT�4.SIA
"A�A

Prata de banho
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18�

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

Vendas por varejo e atacado '

Rua�C0nselheiro Mafra, 39
CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS

/l,. LHEUREUX
PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

; ..

e
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r�enhurn corioorrervt.e possue stock pare
cido e por preços tão razoaveis

Sedas estampadas, tudo que é

lftiJdernissilfto, iud'G s� encon

tra, tais cama crepes, renards,

peles,] etc.

�--------------��

I

elite!

0------.
A MODA MÚRA �A '

_ ��GA-,�ETA_=-��!lat�I}�I1:- 27 -},!,,--.:!9?'7 .. __" ." _,

�,����VJ:';!Mi7�:9��q��l!li.�He_.���VA.V.AVA�;
��C; �. T ES IRMAOSI
\) PAL.ACIO DAS SECAS I
� Que é' o orgulho do p\lVO de Florianopolis

' m
�

�

��

EDIFICIO PRC 'PRIO

CAiATRES IRMÃOS.

VENHA VISITA-LA E

V. EXCIA. SAfRÁ PERFEI

o melhor ates-

tado é a

preterencta da

G------------__-

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

-r
Noivo. na mais rósea quadra da vida, quãe satisfeito I

0------0

1--- I
Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tree Jrmãos

,-----_j:

V. Excia. já v;;-�I
lindos tinhos para ho-

mens ?l

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

II Visite, então a

Casa Tres

IL.__I_r_m_ã_o_s__

o MAIOR EMPORIO CE SECAS

)
I

. I ccração
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos conlecio-

I
I

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

UNHOS PARA TEHNOS DE HOMENS SORTI:',,\ENTOS C01\1- A maior novidades em Seda. no
: PLETOS DE J2,� 14,� 15,� 16,� 18,� 20,� 22$� 24,� 26,� Rio e São Paula. Acabalt\DS d. I
: 28'. 30'. 32$. LINHO BRANCO DA �IELHOR MARCA MUN- receber di ..étamente das f,."rl·· I
� o E p cas .. Por preços nunca vistes . ti
�

DIAL LEGiTIMO 120 TAYL R O 55' OR 40$000
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MODA, POR •

� SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$' 26$. , !
tJ 27$, ,28$, 30$, SEDAS ULTIMA. PALAVRA PARA KIMONOS E WES- o-� EM CORES. TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. ..� COM I METHO DE LARGURA. ..
; .

:: Partidas de. linho das melhores qualidades :
� .

_

por 1:500$000 com 10 peças 'I
�� Atençao ! A..tenção ! I� Grande ,,�ortirnento de péles, Renard Argenter l IIII�.� ..

I
� Renard marro� da Alesc�, Renard Vermelho-Renard preto. Casacos de Péle�$�' 'I
� da inelhor qualidade - Curtos e 314, deste a�tigo damo� descontos especis'.s- I
�.f� p�ra todos terem margen"1 de fazer suas�ompras de péles e aproveita-Ias par,a 1s..!
ll'll as festas. - LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22�ti i� Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos II

� Tuffi Amin & lrrnôos
R. F��I��SN°t!MIDTI.�C:! I

��V�����.--O'
F L.ODR I A

N��:I

nopolis.
_____

1

A Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante.

•
•
•

I
•
•

: :
,
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disposições legaisOs jurados que proferirem decisões contra as
O', .;

RIO, 2-TraLando das inov ações que serão introduzidas na

prôxima reforma do Tribunal dó Juri, a «A -Noite> divulga que os

lllça:40s serão responsaveis pelas sentenças proferidas, ficando para
1 al,,!iPl equiparados aos juizes togados.

.

i;' Quando o Tribunal Superior julgar a sentença proferida pe-
lo júri contraria expressameuteá prova dos autos, será proferida
sentença definitiva, evitando, assim, novo julgamento pelo juri e

mandará processar os jurados por crime ele prevaricação. O juri te
rá.apenas cornpeteneia para julgar os crimes de hornicidio e Lenta:
tiva de homicídio, passando os demais crimes para a competencia
dos. juizes togados. A seleção dos j urados obedecerá ao critério da

seleção absoluta, .para -.aproveitar O� elementos que estejam ú altura
de 'desempcnhac-ãs elevações fun(:()es de [ulgador. I

---.- --- '"
- -----------

. Os srSm
.

Davei: Schneider
---- --- - -- �--- o

e 'Henrique olgt hlpote-
---

solldaríedada aocam sua

Interventor
A

eereu Ramos

o gab�nete do ministro

Viaçãoda
o 4�AP. FARIA LE;lIOS �ONVIDADO PA
RA 4� DIIIETORIA Gt�U4\LDOS CORREIOS

� TELEGUAFOS

RIO, 2 O gabinete do novo ministro da Viação ficou defini

tivamente assim constituido: Chefe, engenheiro De!3mare São Paulo;
oficiais de gabinete: Alberto Blois, Vieira de Mélo, Joaquim de Barros,
Corrêa Viegas e Alberto Randolfo de Paiva; auxili.ares: Luiz Armando da

Cunha, Abelardo França, Elço de Mendonça Lima, Valdemar Barroso,
Vitor Marques da Silva e Olavo Rosa.

O coronel Mendonça Lima, deverá solicitar permisaão ao titular

da Guerra para que seja posto á sua disposição o capitão Faria Lemos,
que foi ajudante de ordens do general Góes Monteiro e presentemente
comanda uma companhia de fronteira, em Mato Grosso.

Esse oficial irá ocupar a diretoria geral dos Correios e Tele-

grafos.

Ora. Josefír'ia Flaks Schweidson
MEDICA

1"'0 mI

*
*
* A proteção á infancia é

hoje em toda parte uma das
preocupações maxirnas dos
governos.
No Brasil, entretanto, até

agora quasi nada se tem
feito em favor desta parcela
preciosa da população, aque
la que mais deve merecer

os nossos cuidados, pois que
constitue a própria naciona
lidade em formação.
Na nova Carta Constitu

cional Brasileira o eminente
Presidente da Hepuhlica não
descurou dêsse assunto,tanto
que exige a imediata aten

ção dos poderes públicos no

que diz respeito a proteção
á infancia, sobretudo na

mais tenra idade.
E é de justiça salientar o

Govêrno do dr. Nerêu Ra
mos, que não tem poupado
esforços no sentido de am

parar á criança desprotegi
da.Ascendem já a algunas milhares os telegramas de solidarie

dade e de apoio recebidos pelo sr. Nerêll Ramos, por motivo da sua

perrnanencia á testa do governo do Estado, como Interventor FfJI:
deral.

' fi.
De todos os pontos do 1<,:;I<1<1u, e [óra dêle, êsses testemu- Para

nhos de apre, o pela personalidade do ilustre Subordinada feito de
e digno conterraueo, continuasse a chegar nu- .

d• t t .ntennamente, enquanto se encon-
ma manifcstução de reconhecimento pelos al- Ii·e amen e ao
Los sorvtços que Santa Catarina lhe deve e pe- gove ••llado.. tr ar em gôzo de licença ores

lo muitu que ha a esperar do seu dinamismo I pcitivo tiular , foi nomeado o sr.

e da sua capacidade administrativa para a rea- BEW HORIZONTE. 2 _ Por Luiz Dalca!lale. Aniversaria-se hoje o nosso es·

I·
-

j J d d
.

d I
Limado conterraneo sr. Celso

rraçao ( a o JI'a regenera ora eterrnma a pe o ato de ontem do governador do Es-
----------

estatuto de IQ de Novembro. tado foi a Rêde fVIíneíra de Vtacão CO i'JCU R 8O Moura, diligente escrivão em RIO, 2-Por ordem do mmis-

.

Ainda ont:m.' dentre os telegra�as �e-I desligada da Secretaria da Víação: f�p F�OVADe:
Hamonia. tro da Guerra, foram adidos ao

cebidos pir -uu Excia., destaca-se a solidarie- ficando a repartição autónoma e
Departamento do Pessoal do Exer-

-

I d Ih di' Por resolução do sr. Ínterven- Faz anos hoie o sr. Armando cito os capitães Jurací M,Iagalhães

da(.
e que acaba c ser- e assegura a por dois

I
subordinada diretamente ao governa - ,T"

-

. .

I
.

d
' . tor Fe J"'r"l fOl' aorovar \0, o con-

iana, co-proprietário da Empre- e Julio Véras, sendo transferidos
,i íntrausigent e-, anversarios e ate aqui, o ex dor. ce u ,I -

o-

za Limoen. ii< o pri
.

t t R
'

O '

d
... ---_...... prefeito Eugf�nio Davet Schneider, que obede- curso realizado para o preenchi-

rimeiro- enen e III restes e

HENRIQUE VOIGT ci.a. ú orientação politic.a do. sr. Co. ronel Aris-

'I
Extingiu duas seere- d d 2 T b l' FAZEM ANOS HOJE:

Castro, do 30. para o 20. Regi-
mento o cargo e '. a ehão mento de Cavalaria Independen-tiliano Harr.os e () sr. Henrique Voigt, ex-depu- tarjas de Notas, etc., da comarca de te e d t

tado estadual, filiado á corrente cheliada pelo sr. dr -. _ Rupp Junior, ;
o sr. Edz-ird Simone; , os segun os- enentes convo·

n:llbos êl�s polit.. icos
de grande e

.... in.conLest.
avel prestigio no

muniCi-l! CUIABA'. 2 _ Por decreto de
Mafra e nomeado r ara ex -rce-lo a exma. sra, d. Maria Luiza cados José Pascoal Sabado, do

PIO do R d S I o sr. José jlHaszek. I Boit011X Piazza; 3?. RegI.·mento de Cavalaria Di-
lO o ti.

. . . ontem, o !nterventor Julio Muller � 13

.P?r, tratar-se de duas fI�uras pOh\ICaS, que atravez das lu- extingíu as secr�tarías do Interíor
_

- ;) sr. ,\genor Cardoso; VlSIOnana �ara o o. Regimentol

t?'S pal'tld.c��las desenroladas no ]<,statlo.' altIva e. nobremente se

m�n-I e Agricultura, restabelecendo a antí-
AVIA0 METALlCO I a ,;xm,l. sra. Lidia de Lour- de Cavalal'la Independente, e C�-

tiveram fIeIS aos chefe" dos seusyartldos, a a.tIt.ude-que ora vem gaSecretaria Geral.
PARA O SERVIÇO des Cláw';o; Iro �ehwartz, do 130. para 0120.

de tO?Jar. reve!a a �obreza de cara ter que os dlstllluge, colo.cando a Para o cargo de secretario geral DA A�IERICA DO o sr. Geraldino Ferreira; i HegImento de Cavalaria Indepen-

cOnSCle!lCla aCIma ue tudo, para reconhecer.em fia personalIdade �o ora restabelecido, foi nomeado G SUL a senhorinha Ema Mancek., dente.

sr. �ereu Ramos, (j .�omem capaz de assumll' no atual m.omento hls� ex-titular de.!. Agricultura. engenheí- BERLIM. 1 _ A Companhia Luf- profeosora normalista;
tonco as !:esponsablhdades da hora presente, c�rno esteIO da obra

ro João Pouce de Arruda. t'hausa anunLÍou ontem que 3era'
a exma. sra. �aria de Lour- Não funeionará a Es':

redentora lUaugurad 1 com o novo ('stack de COIsas c como seguran- b 1 d
eles Lopes da SIlva, esposa do, •

d J' I. �

I
. .,

N
revemente co oca o no serviço paril

SI'. Manoel Born da Sl'lva. eola de Intenflenela
ça os IaS � cllLm' lS que u<lO-( C Vir, cum a sua pennaUCUCla a tes- ão assulnb·ú mais a America do Sul um novo tipo de
ta do governo paI a nossa Lerra e para a nossa genLe. O eardo

,�

t l' ..I -

�
avtao me a ,co com a:como.Jaçoes pa NOIVADOS RIO, 3-0 ministro da Guerra
ra 26 passageiro';. alem de bas-, , . dirigiu um aviso ao Departamen-
taate espaço para

.

malas aereas e· C?m a graCIOsa senhon�h,a I to do Pessoal do Exercito, decla.
combustível. Mafl? de Lourde� Fr�goso, �Il:- rando que a Escola de Intendeno

A nova aeronave de§envolverá ta fIlha �o sr. maJo� ElpldIO cia do Exercito não funcionará
uma ve1oçt'dade me'dt'a de 300 q (i, t' - Fragoso ajustou nupClas o sr d d

M· 'I 'F' I f
. .' urante o ano e 1938, devendo

lometros horaríos, lendo um raio ,te lIgue anas, a to unclOnano o pessoal CI'VI'1 e m'l't d E
�

d 3 O O 1 I C h' L & F�A
I 1 ar a sco-

açao e • O qUlometros. (a
. ompa� 13 uz T

orça de la tomar destino conveniente.
Flonanopohs.

Ex�assi�knte do si rviço de Gin:cologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fenda",ão Gaffté-Guinle e S. Francisco deAssiss. BELO HORIZONTE, 2-Afim

Ex-interna do sarvlço de Pediatria da Policlinica de facilitar ao governador a re-

dt' Botafogo modelação de seu secretariado,

DOENÇAS DI: SENHORAS E CRIANÇAS apresentaram pedido de demissão

C \4' R T' 12 S b
ao sr. Benedito Valadares todos �IO, 2 Por decreto de ho»· <lo

,onsu �ono: 1 ua r3JanO n' - O .

os secretari®s de Estados, oficiais RIO. 2 -- Foi o seguín�e o resultado do ultimo sorteio das presIdente da Republica, foi e�ne-
Consultas: Das 10 ás 12 c das 2 5 horas de gabinete e funcionarios de Apolíces Pernambucanê.s: PREMIO 600:000$000 APOLICE 314.141; rado do carso de diretor do Depar-

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA imediata confiança do governo. CINCOENTA CONTOS 123.902; DEZ CONTOS 21.323 e 134020.
tamen.to dos Correios e Telegrafos

_, pn........
.

••����������������������������������������i�-���������o�s�r.�L�eo�n�i�da�s�SI�·q�U�egir�a�d�e�M�e�n�e�ze�s�•.

Para o n�SSfJ mundo elegante

RIO, 2 - « o Globo ", publíca que
o sr. Jose' Ame.rico não tem com·

pa.recído ao T ríbunal de Contas. do
qual é ministro. por achar-,; em

gozo de férias. que lhe foram con

cedidas pelo presidente do referido
Tribunal. cOllshildo que não assu

mirá mais o cargo.

Sol icitaram
demissão

Vistosas bijouterias, lindas fantasias,
NA CASA MACEOONIA

I Assist�n�ia INOS S A
I MunicIpal 'BILHETE

V I D A
Delegado da Junta de Recruta

P'ra Você mento no sul do Estado.

Foi o seguinte, durante o mês

de novembro, o movimento da
Diretoria Municipal de H giere
e Assistencia Médica:

Comultas na Séde, 403; Con
sultas IIOS distritos, 43; Visita,
ln Séde (domiciliares), 7; VÚ;l
las nos distritos (idem ),8; Cura'
tivos, 59; iujeção intra-rnuscula
res, 137; Idem endo venosas, 5;
Pequenas intervenções cirúrgicas,
4; Aparelhos de fratura", 1; Exa
rnes de urinas, 26; Atestaoos di
ver sos, 4; I.:lem de obitos, 4;
Exames de sanidade, J 3; Fllr
mu as [ornecidas, 570; Viagens

I �interiOl da Ilha, 9,

'IPrefeito de
CruzeBro

Encontra-se nesta capital o sr,

Antonio Luz, digno fiscal do
imposto de consumo.

Dentre as muitas anedotas que
se contam do grande Bocage,
recordamo-nos de uma.

Andava o grande vate com FALECIMENTOS
um terno quasi no fio, quando
11m amigo oícreceu-lhe um lindo SRA. EULALIA FREYESLE-
côrte de fazenda, com a condi- BEN
ção de que fosse o fato confe-
cionado a rigôr da moda. E, lá No Rio de Janeiro, onde re

percorria as ruas de Lisbôa, o sidia há longos anos, faleceu
brilhante Bocage, com a fazen- ôntern, repentinamente, a exma.

da ás costas, com surpreza de sra. d. Eulália Filomeno Freyes
todos. Interrogado sobre aquela lebeu, esposa do nosso talento

exquisitice, o poeta explicou que so conterraneo sr. maestro Ar
estava esperando que a moda tur Freyesleben, funcionario dos

parasse. Correios e Telegrafos.
Veio-me isto agora, depois de A extinta, que pertencia a

ler visto o novo e original tipo conceituada familia do visinho
de camisas <Albion» para homens, municipio de. S. José era irmã

que são, sem favor, lindas e finas. d� exma. viuvá Ida Filomeno
O <Paraizo » não segue a lição I SImone e cunhada do sr. Hugo

de Bocage, acompanha a moda ,. Freyesleben.com todas as exigencias. --A--D--I-D--O--A--O---I�RA DI��VOLO

D.P.E.
O capitão Juraci

Magalhães

1
exercer o cargo oe pre-

mumcipio de Cruzeiro,
ANIVERSARIOS

CELSO MOURA

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

NO CA'IS
DA METROPOLEJ
BRASILEIRi"

CHEGAM UNS

TTE. ALCEBIADES
FREITAS

DE
e sb·va-se das confo.-·

I taveis Ibnollsines ilU"
meros 192� 203� 242�
205 e 218.

Segurança e presteza.

Acha-se �entre nós o sr. tte.
Alcebiades de Souza Freitas,
brioso oficial do Exercito, exer

cendo, atualmente, as funções de

RIO. 2 - A Admínistr..a.ção dos
portos pr�ta Q construçao de uma
solida muralha para atracação de
grarníes transatlanticos. o qt;e per-·
mitirá que os vapor,s NORMAN-.
DlE, BREMEN. e outros possam
atracar neste porto.

O presid€.lite da Republica e..stá
empenhado a realizar �ssa impor
tlnte Clbra, tendo já ordenado a

dragagem do cais. pois. em caso
contrario. os grandes navios fica
rão ao largo.

MISSA

Radiurn' Ganzo
A família João Ganzo Fernandes convida aos amigos para a

míssa no 30'. .dia do falecimento de Radium Ganzo Fernandes, que
manda Ece1ebrar nu :Catedral no dia 6 de dezembro, ás 8 horas.

A' todos antecipam os seus agradecimentos muito sinceros.
------------------------.Exonerado dir�.or

O sorteio das Apolices Pernambucanas do D. C. T.

os

as ultie-:laSl creações
mais modernos artigos para

da moda:

presente

A CASA QUE MAIS BARATO VENDE
'S RUA TRA.JADO

_.__-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




