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Dis50lveu 05 pcrtíôcs politicas
-------_._-----

A t·
· -

;. S an egas agrermaçees
rals, sob outra denommacão que
das no Tribunal Eleiiol-1al.

FORAM DISSOLVIDOS I
I

partidos

como sociedades cultu
se achavam registra-

poderão funcionar
não aquela com que

GAZETAATodos os

politicos
DO POV'Ovoz SeD. quaisquer ligaeões politicas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I 11 O C A L L A D O
------.--------------
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IMPORTANTE REU- D. Joaquim Domin-1Dr NerêuNIAO NO PALACIO gues de Oliveira •

DO CATETE
--- - _A'______ Deverá seguir na proxuna se-

gunda-feira, pelo avião da Con
do, para a Capital d 3. Republic a
o Interventor Federal neste Esta
do sr. dr. Nerêu Ramos.

S, s. demorar-se-á, na capital
do país, poucos dias.

Ramos

CONCURSO
-

para remoçoes
de professores

O sr. diretor do Departamento
de Educação abriu o concurso

para a remoções de professores
primários, devendo os candidatos
apresentar os requisitos exigidos,

1 em requerimento dirigido áquela
autoridade, conforme as instru
ções contidas no edital que está
sendo publicado no <Díario Ofi
cial do Estado.»

Homenagem ao ge
neral Deschamps
S. PAULO, 4 - O prefeito

Paulo Prado homenageou ontem
o general Deschamps Cavalcanti,
oferecendo-lhe um almoço em sua

residencia, a que assistiram ou

tras pessoas de �evado destaque
social.

Novo cemandante da
da guarda civil

paulista
S. PAULO, 4 -- O tenente-co

ronel José da Silva solicitou de
missão de comandante da guarda
civil, que lhe foi concedida, sendo
nomeado em substituição o te
nente-coronel Benedito de Souza.

Hitler e Franco
BERLIM, 3 -- O chanceler

Adolf Hitler, enviou um expres
sivo telegrama de parabens ao

general Francisco Franco, pela
passagem do seu 42 aniverssario
natalício.

PROMOTORIA DE
BOM RETIRO Esquadrilha

Assumiu o cargo de promotor "Colombo"público de Bom Retiro o adjunto
sr. Aparicio de Abreu Neto. BUENOS AIRES,4-Proceden
Aumentados os ven-; te de Montevidéu chegou ôntem

cimentos da policia! a estacapital a esquadrilha "Co-

b
. lombo.

alana ------------�-_

E' Aguardada com Prazei- -----------------------...

fino gosto de ELEGANTEAprecie com seu

As belas

Mais uma vitoria acaba de ser

alcançada pela brilhante oficiali
dade da nossa Força Pública.

Os três oficiais enviados para
o Rio de Janeiro, afrm de tira-:

rem o curso de aperfeiçoamento,
vem de revelar a sua inteligencia,
:a sua capacidade, o seu amor ao R b·d Iestudo e a sua devoção a carrei- ece I 21 S pe a
Ta das armas, obtendo plena a- -----.----

.--------------------------

pr��;ã202n�f�c::�e:s fie:!��1 mi-,Foram baixados em 30010 Sentenciado
��a� ��r;:ísdeq�;:r��;ça;n!!���� OS alugueis de casasem to-
apenas 6 lograram obter apro-

-vação, sendo 3 de Santa Catari- do O 'pal�sna, 2 do Espirito Santo e 1 do
Estado do Rio.

Estão, pois, de parabens os RIO ,.. O ....h f d N
-

.,. d G
cadítães Lara Ribas, Américo Avi-

I_ V
' ':t

-

b"",
e e

A

a aeaod, s. r. e-

la e o tenente Asteroide Arantes, tu 10. al·gas:" a xou ontem.o ecreto de

parabens que se tornam estensi- terminando, que os alngnels de casas, em

vos a toda a nossa gloriosa Força I todoO país, sofl·amum abatimento de 300'0.
Pública. O mesmo decreto estabelece que d"!il"

A. G_AZETA. �o?gratula-�e coI? ••ante o prazo de:' anos os alugueis de ca-
()S distintos OfICiaIS, qU0 tao bri-

_ _

'

lhantemente vêm de atestar o seu §as nao poderao ser aumentados sol) pre-
valor e a sua competencia. texto algum.

novidades

MODELARA PRESOS
AMOTINADOS

LISBOA, 4-0s presos da ca

deia de Extremoz amotinaram-se,
tendo sido morto com um tiro o

condenado Joaquim Romão Pra
teso

BAI'A, 2- O Interventor Fe
deral assinou um decreto aumen

tando até ulterior resolução, de
20% os vencimentos dos oficiais
e praças da Força Pública esta
dual.

Vai constituir
advogado

RIO, 5 - O coronel Canabar
ro Cunha solicitou permissão pa
ra constituir advogado.

Devidamente escoltado seguiu,
para Curitibanos, afim de ser

apresentado ao dr. Juiz de Direi
to daquela comarca, o sentencia
do Sebastião Santos.

Faleceu um

ex-senador
RECIFE, 4-Faleceu nesta ci

dade o antigo senador por este
Estado, dr. Pedro Paranhos.

Farmacia de plantão
Estará' de plantão amanhã �

Farmacia Popular a Praça 15 de
Novembro. O servíço noturno está
a cargo da Farmacia Cristovão, a,r
Rua João Pinto.

Assumiu
o JUIZADO DE Rei .Jorge da Grecia
.HRUSqUE

LONDRES, 4 -- O rei Jorge
da Grecia almoçou ontem com o

sr. Eden, tendo assistido ao aga
pe o sr. Chamberlain,

O sr. dr. Antonio Lobato, as

sumiu o cargo de Juiz de Direito
da comarca de Brusque.

--------------------�.__---..__---------':....;_---------------------------�------'--_ ..._-------
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CREDITO MUTUO PREC)IALr! �
: O
� Rua Visconde de Ouro Pr�to N" 13 ..

Síntese e simbolo das nossas O •
glórias e riquezas. Hoje é o dia O •
da nossa Bandeira. I "DeD.G-.�PAiP"!' ," -0..'....._..--_.,'_''---.J1----e•••e••••

-os cnctqestcos cornpo- .....Flpyr.:lina'..
' ein ausge.!. A formula de "Apyretina" ··Ateeto que prescreuo mm

j
-- D

••

ie Zusammensetzung
nentlZs de "Apyretina", es-

_

tão dosados optimamente, de zelchnetlZs Prapara!

beson-I
e de molde a corresponder optimosresultados, os ca·. uon ApyrlZtina" ist blZrlZits

maneira que a IZnergia eSiJe·

Icifica dos orgãos não é atin- ders bei migl'i:im: (Kapf. perfeitamente aos casos in· chets de "Apyretina" neste ein Beweis der schnellen
g,ida por efeit,os , ecundarios, I
mesmo quando os àois co- schmerzen). dicadCrls. . hospital, und h"i!samlZn WirRung in
chets slZ'am ingeriàos simul·
taneamente. Em olJtras pa
laurcls, não àeprime o (0-

ro'ção, não diminue CD perlls· D
taHismCil gastro _ intC'st,inal

r. C eorQ] R!rhter. rlinl-

nem l1yperociDifico o �5ta·
ra gl'ral e operaçSf?5. Diplo. Dr. Alfred Hoess, rlinira Dr. Anton Hafner. clinico

ma'Jo,
Assinado; Dr. Osvaldo Es- 1-maào na Alemanha e nc:J gera IZ operaçoes. médicQ geral e operações, méõico

pindola
Dr. Gsualdo EspindGll,a,rli- Brasil.

nico geral e pedi,atria. Con'
sultorio e residencia,; Rua H illii'pital sãs 10sé, 1araguá. Isabel. BI'uofnlZna'u, 5anta Catarina, Blumenau, 5anta
15 dIZ Houembro H,: !!!4 A-·
Blumer.la 5anta Cata,rina .. 5anta Ca,tarir.1a.

(Orí�Inal da ACADEMIA BRASI
I.EIRA DE BELEZA, por corres

poncencia, c, postal 2911, S. Paulo.
-Autor, o dr. C.louder Bob, pé··
rito de beleza de Hollywood. - Tra
dutor joão de Minas, com nossa

exclusividade)

CRESCIUMA (via postaJ)
Rtalizou-se, nesta vila, com imo
ponente brilhantismo a lestividade
cívica em comemoração ao Dia
da Bandeira.

Com a presença do honrado e

operoso prefeito sr, Elias Angelo
ni, cuja administração vem cara

cterizando -se por notaveis empre-

E' A UNfCA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA" ASSISTEN.
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEl)3 PREMIOS.

A GA E "Florlanopolis. 4-'2 -1937
---------------------------------��---�----�-------.------------�������������������

cUí�Os�(��)���asl� �e�tB��deiraillNovo
-

Plan-o-I
de Hcliywood' - Novo Plane

EM CRESCIUMA

Cultuai o simbolo querido que
aí vêdes tremulando.Ele é a Ban

Não vos deixeis nunca ernpol- deita do nosso amado Brasil. E'
gar por idéias exóticas e comple- tudo de sublime e sacrosanto que
tamente impraticaveis no nosso sa- possuimos. Ela representa em si
grado torrão p itrie, o altar da nossa Patria. Si um dia

Lembrai-vos de que uma mãi o inimigo tentar deshonrá-la, sa-

que tinha todos os seus filhos nos cri ficai vossas vidas, em sua defesa,
ELIAS ANGELONI, prefeito campos do Paraguai, disse: "prefi· pOIS a viver sem honra é melhor

VE�DE--S_Ede Cresciuma ro que morram honrr d imente no morrer.
,

campo da luta, a vêr minha Pa- uma farmacia bem afre-
e ndirnentos, altas autoridades civis tria deshonrada pelos nossos ini- Ban�eira querida dc1 minha

I
qnezada, n'um bom ponto

e militares, centenas de escolares migas". Exemplo dignificante de idolatrada Patria! da linha férrea São Fran-
e grande massa popular, foi has- amôr acendrado ao ErlsiI.Vibran- cisco.
tea.Ío, na praça pública,o pavilhão te patriotismo. I Eu te saúdo. Para mais informações
pátrio. \ nesta redação.

Nessa ocasião falou eloquente- ••••••
--------•• ••••••••�

mente o bravo tenente Alcebiades G '1Ii6';
�e Souza Freitas, digno delegado.CMP G
do recrutamento aqur, que pron_uu:)O r e d í t o u t u o r e d I- a I �

ciou o seguinte discurso: iD
'Wl'

r� ='
I
�

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- «fI,
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\UOS FORA�A DESTRIBUITlOS A' MAIS I

Permito-me, embóra sem culti- DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA- I
vo a altura da magestosidade des- RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE:vt HOJE

Ite
solene momento, dizer-vos, em MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

�����;",. .----�������� palavras singélas, quanto de pa- PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS uE 4 E a DE CADA

1
triotismo e vibração, sinto na MEZ.
alma de brasileiro, como vós, ao

I vêr tremular vitorioso o sacrosan

to pendão da nossa Patria, que
balouça ao sabor da brisa e nos

traz á sublime lembrança das nos

sas glórias.

RIO. nov.-- O jornalista mexicano e meu particular arm

go Gatal Cirus um dia entrou nu meu gabinete com ar um pouco
vexado. Ele me disse:

- -O Clark Gable fui á America do Sul, e ao descer
do avião. perguntado pelos jorna.istas, disse uma pilheria de muito
mau gosto... Estes astros de cinema são uns zrossciros !

Não sei porque, ou talv-z devido ao f��o de eu, na oca

sião, estar com a severis íma resoonsabili�aJe de engrossar dois
centimentros as pernas, de ard1r:( d-l estrela J�,y Jony, importada

Idas floJesta� do Canada,- por ISSO 011 por aquilo não me oco leu

perguntar ao redator d� furos retumbantes o que é que o sr. Clark
Oable dissera. I

AqUI em HollYWi)or1, em pleno reina 10 ele uma vida apa-jrenternente artistica, espiritual ou aristocratica, cumpre dizer que rei
na o modo de vida, bruto e mecanico dos annizens tragicos das
docas de Nova York. Nas docas, os figurões [alam o mais reser

vadamente possivel. E' que as l-ocas estão arroladas ou pelo mor

nlero charuto, ou pelo fulminante cachimbo, ou pelo copo. ou por
uma praga. E, para as bocas não se desocuparem, nã i se pergunta
nada, não se mostra interesse por nada. Esses tipos, si ouvirem di
zer que êles próprios morrera 11, nào pergunta,n como isso seria I

possivel, só para não descalçarem a boca, oe mudarem de logar o

resto sarrento do charuto ordinario.
.

Essa falta de curiosidade das docas faz ali o ambiente ne

gro e subterrâneo que se conhece. Os homens, como lá se diz,
têem cara de escorpiões, e silencies de grandes faca, humídas ainda ...

Pois, por mais espan Imo que pareça, no mais refinado
salão de festas de Hollyw.)od rem 1 êsse ambiente sinistro. Ha ex

cepções.
Assim, eu próprio não ad niro da minha falta de espmto,

não me dando ao trabalho de mudar o cigarro da direita para a

esquerda dos beiços, para perguntar ao Gatal qual era a pilheria
do H. Clalk Gable'

Eis a historia, que muito depois me entrou inconciente
mente pelo ouvido. f,OSSO orgam publico,

.

O sr, Gable lôra mandado á Arnerica do Sul. Ele foi,
correndo, e esteve na maravilhosar Seo Paulo.

Todos, na volta, per�uol' >I m-lhe:
-o que você ((lI [azer no B � II.
E êle estupidamente, mas julgando lazer uma gracinha,

grunhia:
- "Füi casar com u-na creoula l»

Bafldeira do Brasil!
Eu te saúdo.

Brasileiros!

Bandeira do Brasil! quinta-feira

o SarieioTongco Bayer
Transferido para 22 de
Dezembro

Brasileiros!

Sinto uma tristeza imensa pela I
lembrança de que brasileiros, nos-Isos irmãos, levados por ideologias,
horrendas, quizeram rasgar-te e

I

sepultar na lama da traição todos
os triunfos do nosso honrado pas
sado, conquistados pelos nossos

heróis--Caxias, Osorio, Fernando
Machado, 1\rgolo, Floriano, Deo·
doro e tantos outros.

Meus patrícios!

Enxotáe, para bem longe de
vós, os rmrmgos miseraveis da
nossa Patria.

,
Lembrai-vos, sempre, que êsse

inimigo. destruidor da nossa honra
e passado, é o Comunismo!

Estudantes do Brasil!

Brasileiros ! Secção de vigilancia

Devido ao grande interesse que este scrteio
tem despertado entre a população de Florianopo
lis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração dos v3!iOSOS premias, dando assim o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAYER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
BAYER por um coupou numerada, em qualqner
farmácia de Florianopolis,

Hoje o calendario das nossas

efemérides, registra, para a historia
gloriosa da nossa idolatrada Pa
tria, um dia grandioso.

I
Sim grandioso, pela particulari

dade sugestiva de ser uma síntese,
pelo singularismo tocante de ser

um simbolo.

Frernlo maior

UI0, 2 - Tomou posse hoje
no cargo de chefe da Secção de
Vigilancia de Hoteis e Estradas
de Ferro, para o qual foi recen

temente nomeado o nosso colega:
de imprensa, sr. Adolfo Cunha.

Dr. Georg Richter.

Catarina.

Dr. Alfred Hoe,55.
Dr. A .•ton Hafner.

dilO angegebenen fallen,

méõ'iC61 chefe do dírlZtor do Hospital 5anta diretor do Hospitol Santo

Ca,ta,rina.

,
OOR

V
OE

R
CAElECA?
E T' í N

5:175$000,
•

premros

Dr. Paulo de Carva'lho
I

Dr. Paula de rarva.�hO.!Clinico geral e operaçoes. j Dr. Nilo 5aldanha fron·

médico diretor do Hospitu'l m'
.

'co. éQlciJ dIretor do Hos-
IZ maternic.ade mar!a Flu.

xiliadora, Hova-BreSlaVJ-Ha_! pital õe Timbó,�.5anta ;('ata-

I .

rIna.mania, 5anta CatariJ:la.

e muitos
menores

_, ---- _,;..........

·-Atesto que tv nr,o empre·· -·Atesto que prescreue em
toõos 05 c:asos indirados, o

gado em mlnb,á clínic:a os produto "Ap"retino" !do for
maceutíro Carlos HenriqulZ
medeiras.

cach2ts de U'fnpyretina". cam Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe de Araujo.

Clinico geral IZ pediatrio. con
sultoria e resiàencia; Ruo
15 de t4ollembro H' 8Z-Blu

Dr. Nilu SaldanhalFranco. menau-'Santa Catarina.

··A "fJpyreiína", pela as'

5acíação feliz dos seus in·
gl'eàientes, será um auxiliar
prerioso nos casos indicados

DR.VICTOR MENDE-S
ma'jor dr. Victor mendes.

Diretor ào 5eruiço àe 5aú
de da força Pública do Es
tado.

optimcs rI,·eeultado.:l.

A"
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immenaa durabilidade

A

venda em toda. aa boa.

casas do ramo

o
j I
I

A "5Ãu PAULO" oífercce um Seguro gorem- �

tiiido ires benc.ic.os em urna só cpo.ice, a saber:
�

i

i
í
,
I
, Fundo de cm 1920, o :)rcc:rc�$O dn A -sxo PAUl.O se €vi dcn

� cio peles seçuintcs cifres, rc.c.t.vos ao ultimo qvlnquennlc r=-

1.0 - um peculio p o (]':we! ao beneficiorio

2.° -- uma renda mensal p o q c ve l durante
cinco Olmos o :.c,rrir do follecimento, e

3.° - um p e c u l i o o d d i c ic n o l pagavel
cinco onnos depois do fedkcimentor

ACTIVO xêCl'iTA GERAL

193:1- i í .036 conics 13.1)64 ce!llos

9.4[;5 ceníes

10.H 1 contos

22.373 cenícs 12.375 CGI!lGli

F�ua Felipe Schrnltd n: 7 e 17 a
DR. ERASMO TEIXEIRA. DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DEU\"\ACEDO SOARES

Séds: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

.

Succursces: RiO DE JAI'iEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

A 9 e 11 C i .; �, s, N TOS

-

---------------��-------------------

De Fama Mundial!

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido _. Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

I Consultorio: R�'á']�ão ':

II
Pinto, 7··-- Te!. 1456

III
Res. Rua Bocayuva, 114

\Te!. 1317
_._-.--

1-----------------------

R�,:iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

Diretor da "*latern!rlade]
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde _. Consuliorio:
ANITA GARlI3ALDI, 49

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinicai médica de erlan
ças e adultos

LABorV\TOHIO DE
ANALISES CLINICAS

Dr, Aderbar
da Silva

R.

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

FONE-1524

/vdvogado
Rua Cons. Mafra, J O (srb.

Fones 163 J e J 290

Accacio Mo .. 1
•

re I ra tem seu escrlp-

Dr. �v1 igu�;;tl
8 í:,) a t:H::� id

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pinto. 13
'1 elelone, í 595

l�es. Hotel Gloria-Fone J 333
Consultas das l3 ás 16 hrs.

tó. ío de advogacia á rua

ViS, unde de Ouro Preto

!1. 7· I, - - Phone- 1277.-

i). (.1." 'l·'aó·o1.1 t_ v \ ;�

I [\l'd Trajano, ,) 1 sobrado

I Te !ephon .� _n_'_1_458 J
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ili'l ii ÊildO·;;:ÇO�TeI;;g�: DOL\>-=-c.ixa ;osta�
�I CONlPANH"IA--NÃCIONAL DE-SEGU"ROS GERíi\IS '�

}.�.I Fioi lanopclts :1 s. FHANCISCO DO SUL- STA, CATARIl':A ,� RIO DE JANE!RO
1"

�

�'--------- --- ------ I: 'i AGENCIA DA �I C
!í

",",,,,,,,,_,,,,,,"""«=f%'--m·,,,,,�""'" �_",.__. =
":;,,.�.t·i.:.��

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina '�l "'"a f:> i ti.:;R! 5.5 no:ooo$0 �Jo I
1-

- - -
---."-

---

Limitada.,-Rio I, [, Onera nos segulntes ramos: �

I Drr. f\lired0 p� de I\raujo Cpompanhia Salin�s Peryr;as--'{ío. il�I·,.1
Vida

F-ogo
ii

I
-

,--- fÍl!g Torres & Lia. Limitada -RIO

;\li :'Z� �..,\ I :.< Vandenbrand & Cia.-Santos T tansport(;;}s

J]s;pecialisla em niotestia: (fp ereaiças, nanas Viagens dirétas para HIO DE JANEIRO: Posn- : Acidentes pr.;ssoa s

I impaludismo a tuotestia» da pele tões f!araná e Santa Ca.tarina; nat7i05�mJtoI l!u,arque �. //\utomo
.

- ---- - - -- de .(vlilcedo, Eva. Perynas, Allados; viagens dirétas pa- I D � RE'",-CJ R'� I', .A�.
• vaiS

Tratamento do cmpa' ,lli ;tiY) e �1 H ,H0Ls-Uas da p�. SANTOS h' (p' ti S t B ª
I -- •

le e nervosas p ..da /i'z{ahe!J1ofiz,ertlpia cubad.:
Iates-motor ira unngu, .. a urno e faz II JDr. F. Solano da Cunha-Presidente

\ Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de �I
osé de Sampaio Moreira If�Consultaria e resideneia -}?ra�e. 15 de Nove mbro, 13 '$ Dr. Plinio Barreto

I' T 1 f 1 58" I
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em p

ele 01.12, ' 'i, I Qi_"''3, O rosoectos
.

�

C '{ D S' 11' d 14' 11' h tÓiOS etc.i cereais e mercadoriasemgecal,paraqulllquer I
Vfi,." �� e tntor-maçõas a..s I

�s.!!:_.as:,,�_,a� _ a:� e �!? _!s _.� soras
__ porto do Norte ou do Sul do P3.íR, be;ü como para o Exterio �

I
l\GENTES GERAIS

Recebe cargas de importação., do País ou. do Ex' ,

Machado & Cia:

'�1l2,?�-"""'''''':'�'l!'F.'''!'??!., !�. o', """ te rio r, para desembaraço e redespacho para
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

I
as praças do interior ii

FLURIANOPOUS

Estabelecimento lH?d,erno !\�C\ nI, C{ .'.1��truido"" proxi-
..,;.".;,p".

i
Óptimas aco •.n:a;õ53S �g���·�lÇ�:r��:.;:;� ;-)�,o. Coziuha '1.:ly.. !:.'......

�--

s-p.,-:-'· -""'-I�h O 8 "<I
cintos para homens

de prim -ira ordem brasileira e alemã
,

,

Pr"r:.::.".)"',_, f, r .�,,:.: C�iC""')S i.l�: pelos 01, tenores prJdilças
Proprletario: fl t1 f'j. � 1[-= t] �_

VI!Iiiiii
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- --- ..---- o mais elagante centro de diversões famí-

Bares. If'l

HOSPESE-SE NO HOTEL IJOROE.3TE cosinha de L' 1 d f dísti �9�11p.. , Hl.�!MIiL�,�. ..,.I�. �,�.,gu"ros .'

!I:' d' h'
, uxo, seneua e, con orto e iSÍlnção.;:, r CDlIíHil itlh� fUI lIlii �� ,

"I
Ia, or em) cse;o e igrene Fsplendidc serviço de bar com bebidas na- �de aCidente de

iii Linha de «nibus para Porto Alegr. quartasje
clonais e estranjeiras, r

TFeericamente iluminado com instalações modernís- ra II- ft II L. ....

I
domingos simas

U Si1I{.fct In 'lU

j/ Propr+eta ... lo .Jt;')f:�(.) G0:d-1Zdies RUA TRAJ,\NO,-lO sobrado-nos altos da
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A U'�dul
Omar CarnenT� Ribeiro L"' flaUSU10 r�1endes da Silva �
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��'
-"i,
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�r

Cálcu!o de qlla!qu� i'

estrutura err� con�

ereto r' n !ido
e ferrn

P janta,execução, fis ..

ca� ização e direção
de oblas
Ap,are�hamento com
pleto para constru

ções de pontes em

concreto armado

ENGEN.BEIBOS clvrs

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

Tt�L 1503

I·��

II
I

___=_7 -iii

Cap.ta] sebscrito
Ga�.) tal realizado

1.000:000$000
500:000$000 I'

Oferece aos segurados em todo Estado
servIço completo de

Aüsistencia iVJédica F� _

L'naCeL ·t" H'
�r

li:, 1 fOA e ospit�'a
SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

r

DO INTERIOR
Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO'�E I 56 J
CAIXA POSTAL, 14,,0 - END. TEL.) «AVilA»

F'lor'anopolis
-,
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C A S A S1""
Vendem-se as de número, 124 AC re d i te

e 128, á Rua Major Costa (C&.o
nudinho), nesta Capital.
O motivo da vendá é te.em I

os seus proprierarios àe se na-U]>

tar 1Ji'!i� füra do Estado.
Vêl e tratar com Machado &
Rua João Pinto n.S.

Nota: Para um aluno ser promovido á serie subsequente
precisa ter 30 em ca-ia materia e 40 no conjunto, tendo conjun
to 40 mas nota inferior a 30 em uma ou duas matérias. a pro·
moção depende de um exame escrito e ora! destas mr I irias em

segunda época, Tendo conjunto 40, mas três ou mais notas Jairo Silveira de Matos 86; Paulo Afonso Schmidt 84;
I' I no d 30 _1 Hamilton Cardoso 79; Carlo« A. de Barros 76; Sergio Vieira

auatxos (e j , ou, ten o em tonas as materias mas hlta dl .-

conjunto, o aluna rode ser pcornovido, se por exame oral ern
75; Dagoberto L. Cantisano 74; Walmor Zonwr Garcia 74;,

TODA'; as materias, o qual constitue apenas um dec.itr) da no.
J05é FrmClSco TcI�'ntino de �ou2.a '7_3; Luiz Gevacrd Fari�/" 73; I

ta final, conseguir 30 em todas as matérias ou 40 no conjunto.
Armando S. Ce-reirão 72; JaIme Lmhares 71; Wernf!r hlaus

Na relação que segue os numeres Impressos apos os nomes
Dieher 68; Ojalma Arauto 67; Ãlvaro Pereira 67; Helio Cal

indicam o conjunto geral, materias citadas em parenthesis ( .. ) e a
d-ira 66; H0Jy Avila 66; Roberto Fritscher 66; Ham Georg

observação «Exame ora}" indicam direito á segunda época. Sippel 65; Fernando José B. de Oliveira 63; Francisco A. de

1 a. serie prejuridica:-Altamiro Dias 59, Aires Gan0 AI1I_leida. 63; �no de Gandla 62; Aires Gama Fer.reira 60;

calves 53 Helio Roea 63 Hipol'to Pel'e:r 56 j - C R .

Helio Ker.tcn .'llva 60; Aroldo G. da Luz 58; l Ieladio Olsen
� r o, I, .. a ,oao, amo,

d V' 58 N I' L 'I 57 D I d M' 56
58, Narg» Galletti 75, Nicolao P. de Oliveira 71, Oge Tru,Jd 51.

a eiga ; e ClO uz AVI li ; orva e
..Slmões, ;

5a serie: -Aquiles Gallc!ti K hri
.

50 Alb' t d L I
Wlimar Vaz , 56; Arno Kurt Hcrtel 55; Nilson Perena GUlma-

Werneck, 75, Aristides Barreira 61, C:io Itavar�s 53,t,;r�o ;lfre� I
rães 55; Amauri F. RibeilO 51; Orlando Nicohsh Chaplin fi I,

_liiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiil_liiiiiiii ,, iõiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii �

do Hablitzel 64" Carlos L. da Luz 54, (Desenho) Celio C.I r:... 1-, RTAZES -Posso certihcar que empreguei.
Boecker 49, CelIo Soarês 45, Dalton Condessa 62, Ed5ó.r Sá I t'JO D I � A?_ tl<C.� -iJlo-- 0_r

com otimos resultados, e> renoma-

71, Felipe Bacha 46, Flavio d'Aquino 55, Francsco E.duardo
- c:::;;;rU.... rf'll!! �Ze iJJ ('" J do prodúto «APY�ETINA»,nas

M. Gomes 54, Francisco Matos 54 (Latim), Helio Fontes 43 CINE REX, ás 5, 7 e 8.30 O
· aigias leproticas, sem 'lotar alte-

(Matem�tica), Helio Schieller 51, Hilnon Leite 61, lssac Bayer horas-Cavalos em dispara- esport IVaração da função carY"::a.

42 (Matematica), João Schaeler 43, João Lacerda 58, José Viei- da, e os 11' e 12' episodios de
ra 46 (Matematica), José Lopes 40, Kurt Hauser 52, LUIS Archer Imperio submartno.
61, Luiz Borja 51 [Latim), Milton Liberato 56, Moacir Lima

47, Narbal Lehmkuhl 46, (Matematica), Newton BrUl�g�emann AMANH,',\ ás 630 830
42, Ney Amaral 52, NiilJ ;v1i:fía 43 (Mat(,;fl1�liea, L 1;(1), Nt Iou dl lTds-A (fué:lcl. d� Bà�tili1G, A CORRIDA CICLISTICA sua representação profissional.
Silva 55, Oscar Zommer 41 (Materr atica. DesenLo), Pau.o B u-

- DOS SEtS DIAS

bosa 56, René T. de Souza 47 (Latim), Silvio SJlva 44, Teo- Cl:-JE ROYAL, ás 7,30 NOVA RKdecio C. Atherino 49, Waldomiro Cascais 70, W:lHr Ortlgari horas--Coronad'J á praia da, , ,YC?, 2-Nas cor-

SO, Walter Kutnzl"f 5 7. alegria. I'
TIdas de seis (lias que estão sendo

, �61 sede A:� L\lfredo, Pinheiro 40 (�,xa�le oral), AI�i- _

realizadas no Mad�on Square .LONDRES, 2-0 boxeur

8'0 Almeld3 59, Antooll) f\1oreHa 60, Arí Sdvelfa 43 (Latim AMANHA,ás 5,6,30 e 8,30 \ Garden, no nn31 da 46a. hora,! PrImo Camera, eX'campeão muno

Geogr.), Carlos Gomes 55, Casemao LeonetÍ 47, Daniel Mafra horas-Missão ae médico. I estavam colocaclos em primeiro lu- dial, não podendo pagar os cre-

48 (Geografia), Djama Faraco 55, Ernesto Riggenba<.h 66, Fer-l
I gar Ignat e Diot, com i 56 pon- dores requereu a sua falencia.

nan�o Hertel �4, Fulvio L"uz 44, Helcio Flôres ,..,4� ,(Francês), CINE ODEON: ás, 5, ? e II t?S, e uma volta na fr.ente de Kil- Hoje, deveria comparecer ao Tri-

Heho Maranhao 42 (Frances), JalTo Costa 45, (\__hlmlca), João 8,30 horas-A nOlVG mdeclsa, han e Vopel. ° terceu? e o quar- bunal para prestar depoimento,
E. Santos 50, Tonas Amoum 43 (Latim), José D.aura 47, j03éfe os 3' e 4' episodlOs de

AIJen-rto
são: Pcden e él egUlpe Letour- mas não se apresentou. O advo-

Callado 74, LaUío Fontes 51, Lauro UlIer 40 lexame oral), 1 turas de Rex e 'f?i-tin.tin. neur-De Baets. garlo procurar..du justificar a au-

Luiz F. dEça 46, Oilando Muell€r 40 (ex;lme oral,) Pedlo Ivo I -- sencia do seu ,cliente, disse que

M. Gomes 43 (Hist. Civ). AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 O CASO DE jAU' "êle parecia verdadeiro fogo fatuo",
4a. serie B:�Carl<)s A, Luz e SIlva 44, Constantino horas-Sublime obsessão. ao que retrucou o oficial de re-

Lacerda 66, Ernesto Meyer 43 (Hist. Civ. e Mathm.), GUllher-
. S. PAULO, 2-0 "caso" de gisto: "Um gentleman, como êsse

me Busch 52, João CI. Soares 48, J.)ão M. Castro 43 (Hist. Jaú, surgido sensacional e inespe- não pode sumir-se no ar sem mais

Civ. e Mathrn.), Nazareth Marinho 40 (exame oral), Norino Ro Clube Recreativo 14 rademente, continúa a ser o as- nem menos".

tolo 49, :Osmar Cunha 57, Paulo Meireles 40 (HiSt. Civ,), oe Outubro sunto do dia em todos os circulos O síndico explicou que o re- SANTOS, l-O Santos en-

Rubens Barreto 53 (Física), Silvio Bom 40 (exam� orál), Silvio

I
esportivos. conhecimento de insolvencia foi

I
trou em entendimentos com um

Meireles 44 (H�st. Civ')',Waldir B�sch 87.. .

A comissão or.ganizadora tem �uita cOisa ,s�_diz e,se escre- feito no di� 14 de outubro" .mas avante gaúcho ..A�i�nta-se mes�o
3a. sene A:-Aaemar Madeira 41 (Hlst. CIV. e Mathm')'I· o prazer de convJda� os srs. so- ve, havendo opwlOes pro e contra que no dIa 18 lhe permitIram que as negoclaçoes estão mUlto

Adolfo Risr:hbieter 59, Albertlil Mussi !:3, Antonio Lima 56, cios do Clube Recreativo 14 de a medida tomada pela diretoria viajar para o estranjeiro, sob a adianlaclas e ser o jogador em

Âry MilIen da S. 44, Ary Pereiw 47; Edison Gaivão 45, Ena OutHbro, FIOS Coqueiros, paJa o do Corintiam, afastando jaú da 1 condição de que regressasse dentro questão integrante da seleção gaú-
von Moers 54, Fritz Deutsch 80, Ivan Hubert 44, Jorlo Amo- bailt;: que será le,ado a efeito, I

cha.

rim 51, Loris Corsini 46 (Malhem), sManuel Laus 47, Osmar nos seus salões, liJa noite de 4
-------------

Machado 49, Oito Níachado 47, Saul \mc:rim 44, Themistocl 'S d� d:!zc,,1ibr0. O NOVO
Maniz 7 4, Tom Wildi 45, \Valmor KoWa;ski 5 I, Werner Su- Abrilh" 'tará e,sa reuni�o o

TEXACOchert 70, Ernani S, Rita 55. formda\ ,j pZl d , 14 :-3. C ': . ,.

3a. serk B: --Alb ''.to Ribeiro )6 (Francês e MatI1f.m), ri Cv'll?issão

IArtur Bôos 65, Ciro Muellc'; 44 (Fra'1cês é. inglê,), David FOI- 'MOTOR OI L ",f"
tes 44 (Focês e Malhem.), D <';tU de Uiivê[f'\ 55, D,!n; Ca-

-----

\..�v

..J
bral 40 (Fral1cê e lvLthem,), FrancisclJ A1Sis 46, HJlO C. .�! ALUGA .. "s, �"- Q\S�\\),.

;p p,is 45 (ln;:ês e �\a�hf,m.), H�li0 (��Hl�arãe 42, Jo o \ ,v"daw I (\ �()pfortav:1 prcdi�1 (�e r�� REDUZ AS DESPEI' AIS40 rrarc,.. e Malhem.). J�l;)qU rn Fon Ci> 6,0, L. r LI )<>a 4� den: a 'I d.U:l ::;pl'/J��, iTI A
(Ingles e lv1athon,), LRudclmo \_ (\ �lho 60. �'lú o Ll"lllf:5 41 T�ã() �;�ss'Ja. - Tratar lO

(Exr.ffip..Oral),. La.zár.o l:L.'.Y ... 4.0. <
..Fla.l.lu "l1'.,:e i,

.

L. ,II ho I "al'1�(, L\r;:,f"L()!a - KWl T -nO. I (OM (jON(ER�OS
�j�:���0�1����:�_i/l����. B�,�::z?? j?I1U.

� : :__��,,�_ ..•�

•.1

Io&i. �"' _.���-� .���iIdL�lIoiioIiá:Mii1iIIIiIilílíllliliiiilllillltl .. .lfI'le........,;'Ht...11!IoI8d'i'oilI'Wo;jl.....ec;.:'....a ,,1II1;IIIIlIIIIISI:i!I'.........-."""""_�......_._.$

--------"

colao Haviares 47 (tvlathem.),
.

Rsul Buendgens 47 (Francês) IIreodocro J. Alherino 54, Vidal Outra 46
2a. serie A:-Albêrto Bernardes 41, Aloisio Lima 59,

Alvaro Lucia 81, Alvaro Brüggemann 41, Carmelo Faraco 49,
Cesar Ghanem 44 (Inglês), Dilel'mando Brito 62, Edio Fedrigo
65, Gilberto SIlva 41 (Hisl:. da Civ.), Homero Meireles 44,
J3ime Costa 52, José Gallotti 65, Luiz Freyesleben 62, Mario
Bastoo 4 J, Ivroacir d' i-'\,an'pora 45, Nilson Carioni 51, Odino
Ba!sill! 4() (Inp,J,�s), Ollvrrio G0mes 47. Orlando Schroeder 68, (

Orly Andrezo 53, Ruy Q'mdra 47, Sady da Costa Leite 53,
Saul Carvalho 40, Waldir Santos 42, Vamilson Orige 61, W;lldo
Gelo�a 70, Walter Deutsch 5 O , Walter Teske 5 5 .

Ginásio Catari-

Resultado do Exame de admissão

nense

medii1
9-A

PI'tDomoçã@j por
Ircor,��@ com a lei

:� 12� 12 ..1934

Florianopclls, 4- 12--1 �37
-------

fi WEEEt
� .

775%" )""1
- �- ...;... - _" --'-

o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃ() PARft, ,',PRE:')L "<TE DO NATAL E' UMA MJ\QUIN/\
rOTO\JRAFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFlI\S

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 sem visi
tar a exposição da

E TRAlL.ivr.ria

(a) Dr. Alfredo Cinie10.

r Medico estagiário volunterio

I.
do Departamento de Profilaxia
da Lepra. São Paulo.

DECADENCIA TE'CNICA E
FINANCEIRA ...

REDATOR: Paulo B. Bar bosa

'" BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFA-:VIADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

de seis semanas.

A audiencia f�i adiada pelo
Tribunal para o dia 19 de janei,
ro, afim de dar tempo a que fôsse
encontrado o boxeur italiano.

UM CRACK GAU'CHO EM
ENTENDIMENTOS COM O

SANTOS

sabão

I

i
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BRE
J

,---------------------------------

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

Nerêu
Honra

dos

A

em prôl

o Revmo. arcebispo d. Joaquim Domingues de Oliveira, sra. dr.

Rannos e Consulêsa Marie Carlos Renaux, compõem a Presidência de

dêssa benemerlta iniciativa de "A' Gazeta".
Catargnense! Contribui para a Cruzada Santa do Natal

infelizes e desgraçados.
-----------

--------------------------------------.--------------------------------

Z E 'T ATs�âl�.dL�.2 di.7 ..1NOSS AVIDA
corrente, ás 20,30 horas no Teatro ANIVERSARIOS

Alvaro de Carvalho, pelo Centro de MAJOR MARTINS DOS
Cultura Teatral, do qual é ensaia- SANTOS
d<;>r. o conhecido amador Ant.onio AlSsinala a data de hoje a pas-
VIeIra Machado (Sanford), o ínte- .. ..

ressante drama de Teofilo Soares sagem do amversano natalício

Gomes, intitulado MILAGRES D� do distínto oficial da nossa For
L A D O N.S. DO PILAR,_em 3 átos, 1 p�olo- ça Publica sr. major Antonio

_�
� g? e �m� al?oteose, e que esta as- Martins dos Santos.

sIm dístríbuídat C t di
. . •

Conde Artoff, Eugenio Dal Gran- ,

ara er laman�mo,. �spmto
de; Lucifer, TIMOTEO ALVES; Lo- reto, com a noçao nitida do
bo do Mar, Sebastião Mano; Badí- verdadeiro militar o aniversa

....OllterenCI.aS cho� Antonio Vier.a Ma�hl\do; T�n. riante de hoje tornou-se pela

.__, Luciano, Tadeu SIlva: Ze do Arpao, "

'

Nestor Teixeira' Hercules El'Iio Dal sua inteireza moral, pela sua

Grande: Jaqu�s, M:!rio' Schmidt·, galhardia, uma personalidade de
Hoje, á noite, em o salão do

. C' I .,
-' John, Otavio Armando de Brito, destaque em nosso meio sscial.

Na Secretaria da Faculdade de" ex- me mperial, a rua Joao Pin- Branca e Clemencia senhorita M L' d
.

Direito acha-se aberta por ter I to,
o rev. José de Miranda Pin- c.; José (creado), Mario SChmidt; te Jgado �os��� mourel�m nes�a

sido Iroroo',c{" ar
ê 'o dia 15,to, dedicad,o pastordas IgrejaBa�ll"· Pecador, J. BandidO; 2'. Peca- n af, e �ad� o por aços e

A

j
.••

,. .": '_ i', d l\J'. R' li dor. NARCISO LIMA; Anjo, Célia um a eto 10 issolavel, nós lhe
I dês: e a 1l,S('''1� 1'1 de prem-i 0:)0 I usta u _:�eIeI, no 10, rea iza a, C tí h i iar b

I
oe, 'o"'. " ;-', , •

f" d .: ,ou ln o. enviamos o I}OSSO a raço, com

aos secundo tr.,,�f'ir(l qU3' to ,,,>' peuut tina con er encia a serie que E' ce c .er que os amadores t 1 d'
_ '" , ",., • � ,

• •
"

'J _u, os VO on (\:. '1'le '1 q. (1'1 '"

quinto anos ,j" curso juridico I encetou sob os auspicies da Igre-,' do teatro, acorram ao casarão da Ih' trans l, _

- � r: J

,.

B L' t P bi P praça Pereira e Olíveíra tí I oje ranscorre se repita 'Ji) !ar-

l devendo os candidatos provarem las a IS a, res itenana e res-.. ,I, para es 1-
f I'

'

f biteriana Iode endente desta Ca-l muto desse pugilo que com tanta

I
gos e e izes anos.

ter requentado, pelo menos: 213
.

P

I
dedícaç .o se vem batendo pela a A MONTENEGRO DE

das aulas da respectiva cadeira e pital. -,.
arte cênica brasileira.

l
.

,

OLI-

ter obtido até nota mínina-5, UMA CONFISSAO, sera o ti- A entrada é franca ás pessoas . .

VEIRA.
como média nas provas parciais. tulo. que apre,sentarem convite forneoido Aniversaria-se hoje o sr. Au-

Sua última conferencia, será do- pelos dirIgentes. gusto Montenegro de Oliveira,
mingoe ventilará o seguiotetema: � nosso colega da redação de ·A

OS SANTOS NA GLORIA. ��ç�em férias Noticia», de Joinvile.

Disque 1522 PARA CRIANÇAS E .� FA:E::!:OSsr:'OJ!�aci Dornín-
... __ "'_____________________ ADOLESCENTES ',�Entraram em gôso de férias os gues;

, e sb·va-se das conto"-I drs. A.genor Car.nei�o,. I.vo Guilho_n o sr. Aldo Zico Unhares;
taveis limousines nu- Amanhã, domingo, ás 13,30 no I e .

Alcino C21�lClra, .�lUlze" de DI- a senhorinha Hilda Melo;

meros 192, 203,242 ex-Cine Imperial, haverá uma pa-
reito, resp��tIvamente, de U��s- a exma. sra. Amalia Dias'

205 e 218.
' lestra especial para crianç�s e �anga� _�untIbanos e :porto.Umao. o jovem Ernesto Meyer Filho'

, adolescentes, pelo rev. Jose de o sr. José Sartorato Sobrinho:
I Miranda Pinto. ENLACES

Segurança e presteza. A entrada é franca. ROSA-ELPO
ESTUDOS BIBLICOS Realiza-se hoje, civil e reli-

giosamente, o enlace matrimo-

Aos domingos, ás 10 horas, reu- nial do sr. Alcides Elpo, com-

nem-se para estudos biblicos as petente empregado da Empreza
Escolas Domiciais das seguintes

Auto Viação Catarinense, com a .

Igrejas Evangelicas:
senhorinha Gilda Rosa, filha do

Igreja Batista, á rua Tiraden· sr. João Elói Rosa.

teso
O ato religioso que se reali-

Igreja Presbiteriana, á rua Vis- zar� na Catedral Metropolitana,
conde de Ouro Preto. Escola

tera como padrinhos o sr. Julio.

Igreja Presbiteriana Indepen- Voigt e sua exma. esposa; por

dente, rua Conselheiro Mafra, PARA OPERARIOS
parte do noivo e José Breigeron

23. e exma. esposa, por parte da

Para assistir a esses estudos noiva.

são cordialmente convidados. Rece�emos � seguinte oficio: No civil paraninfarão por par-
«Flonanopohs, 3 de Dezembro I

te do noivo o sr. cap. Alvaro
de 1937. limo. Sor. Jair.) CalIado, I

de Veiga Lima e exma. espO!la
diretor de "A GAZETA"-Nesta. e o sr. 03car Dutra e senhora'
Tenho a hoora de vos convidar pela noiva.

•

para comparecer, no dia 6 do cor- Aos nubentes apresentamos fe
rentJ, ás 7 horas da noite, a inau' licitações.
guração da Escola Noturna,recem- GENTE NOVA
creada junto a este Sindicato. :lAchll,a56 enriquecido o Ia d

Agrade�endo desde já o vos:"o dr. Emanuel da Silva For t o

compareCimento, aprp.sento-vo& funcionaria do Banco do Bn �sl'
t t d lt'd

'
raSI ,

�eus pro es os e a a conSI era- com o nascimento de uma encan-

ça? e apreço. (�) ZEFERINO DE tadora menina. Reunido o "con
ABREU, PreSidente. » selho de familia�, ficou decidido

que. a menina receberá na pia,
batismal, o nome de Ana Julia.
OUTROS PARTEM
CARLOS CHAVES CABRAL
Para Tubarão seguia hoje, via

terrestre, o distinto jovem Car
los Chaves Cabral, filho do sr.

Marcolino Cabral, digno prefeito
de Tubarão, e que acaba de

PORTO ALEGRE, 4 - Devido ás energicas me-
prestar os seus serviços ao Exer

didas tomadas pelo Interventor e Prefel·to da Ca-
cito Nacional, onde conquistou.
uma brilhante fé de oficio.

Causou oLima impressão e ge- pital O trigo baixou 7$000 em saca. DESTERRO R. S. C.
ral satisfação o áto d� Inteven-

.. _ ..

tor Nerêu Ramos nomeando o
-0- Da secretaría do Desterro Re-

A famtlra Joao Ganzo Fernandes convída aos amlgos para a nosso talentoso conterra d- CURITIBA, 4-A população desta capital vai crea�ivo Sport Clube, recebemos

missa. n� 30·.•dia do f�lecímento, de Radiam Gan�o Fernandes. que I vogado dr. João Baíer ;i1�0� �a- apelar para o prefeito no sentido de tomar as ne- gentIl
.

convite para assistirmos

manda !.cAe!ebtradr na "tCa,hdr'lI no dia 6 dedc!e�e:nbtro, as .t8 ho�as. I ra exercer o cargo de diretor da cessarias medidas para :que baixe o preço d -,
ao �alle que aquela sociedade

..,

o os an �srf.!!!�s s����en os mUI o Slllceros. Faculdade de Direito. em face da baixa verifidada na farinha de
� pao, I levara a efeito amanhã, ás 21 ho-

�=�����������""'!:'����������������������������������������:;�:;�� trigo. ras, nos seus elegantes salões.

Para fi» nG5S0 mundo elegante
--�����������

Tratados entre o Posse do Interven- Prorrogada a

Brasil, o Ualia e o tor pernambucano inscrição
Mexico

VIDÂ RELIGIOSA

RIO, 2 - o presidente da He

publica assinou decretos, IJU pas-'
ta da Relações Exteriores, apre-
v ando: I

O protocolo Adicional ao Tra-Itàdo de Extradição entre o 131'a
sil e a ItaJia, assinado no Rio de
Janeiro, em 1935, e o Tratado I
de Extradição entre o Brasil e o'

Mexico, firmado no Rio de.J
a-Ineiro, em 23 de dezembro de

1933, bem como o respetivo Pro
tocolo Adicional, assinado no Hio
de Janeiro, em 18 de setembro
de 1935,

Benção de
estandarte

I DR.AGAlvlENON MAGALHÃES

RECIFE, 4- O sr. Agamenon
de Magalhães chegou a esta ca-

pital ás 18 horas de ôntem. di- I

P
.

An anhã, na Catedral Metro- rjgin�o-se imediarnente �ara o I' remeteria
polit.ana, ás 19 horas, por oca ião palac.o do Campo da Princeza,

I
do Encerramento do SS. Sacra- acompanhado da enorme massa

Imento, o exmo. snr, D . .Joaquirn popular que o aguardava.
Domingues de Oli veira dará a Chegando a pa1acio foi sauda-I
Bênção solene a� Jl'IVO e.stanrlnr- do pelos ssr. ArLur Moura e pa-I Em virlude de ter entrado em

te da Congregação 'vlariana da I tire Arruela Camara, tendo repon- I gôzo de férias o la. promotor pú
Imaculada Concei o. II elido em brilhante discurso, no I blico desta comarca dr. Raulino

,

O Esta?darte, mc:.avil.hoso obr� qual afir�nou. que veio trabalhar! Tavora, assumiu êsse cargo o ad
ue arte, e todo confecwnado [l

I
cm obedlenc13 a ordens do Chefe I junto sr. Abilio Costa Carvalho.

mão no gênero bt,rdado-pintura da Nação, por Pernambuco e

iicom os dizeres a ouro, tendo sido

I
pelo Brasil. O dr. Bal-er fi-lhoencomendado ás Irmãs da Sda. -00-

Fa.milia em Curitiba. RECIFE, 4, - A posse do sr. NOME.t\DO DIBE-
Dia 8 por ocasião da Procissão Agamenon de. Magalhães terá TOll DA FA�UL

de Na. Sa. da Conceição as Con- lugar, hoje, ás 13 horas.

gregadas estreiarão o seu precioso O cargo ser-Ihe-a tram:mitido I BADE
Lábaro. pelo general Atambuja Vilanova. \

Ora. Jc�;-fírj�, � I k� S� h\V2 d�O!1
l',l E n I r 1'1

t _x.�3>is�t. \� dc� f T" 'y'" (..� �t 1 '- � t!"". '-JfIS �; n 'I! ',\.'�

la cU(llbôa, ��'<.1di:l ...ã,: 01� .:-I..JU ll;e e 5, f ,:'.L'V \' c' J�!\5�i"."
Ex-interna do SéHVIÇO o,' Pt :latria da Policlinici:i

d Bnt r(ig-)
DOl:.NÇAS DE SE1\'H ,?AS E CR{A�'�Ç,'\S
Conslll�orio: RUd r: l.ja.lO n' 12-50'1.
Consultas: Caso 10 ás 12 e das 2 5 hvras I

FLOHI/' NOPOllS S, ,�\JTA CJ\T[l,�:?JNA
I

da
Capital

Comissario de
Vigilancia

I
Pela resolução n. 2978 foi no

meado Enio PareIa para exercer

o cargo de Comissario de VIgilan
cia do Juizo de .Direito Privativo

.
de Menores da comarca da Ca
pital.

MISSA

Radium Ganzo
Filho

pão

Tendo baixado o preço da
farinha o povo pede a bai
xa no preço do

Dr. Baíer

8S ultimas creações da moda =

bijouterias, lindas fantasias, os mais modern�s artigos para presente

SA MACECONIA
QUE MAIS BARATO VENDE

.

e RUA TRA.JADO �

������,����������_�_����_��i��������

Vistosas

A

NA
CASA.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




