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o novo secretário õo lnterlo

'Iuatlco, sr. ôr, lua à'Aquino
-----------------------------_ .. - _._-------------------

Realizou-se, hoje, ás 10,30 horas, na Secretaria do Interior
e Justiça, a posse do novo titular, sr, dr. Ivo d'Aquino, cuja pasta
lhe foi transmitida pelo sr, Gustavo Neves, estando presente o sr,

ln t erventor Federal Ncrêu Ramos,
O salão de honra daquela Secretaria achava-se repleto, ven

do-se todas as autoridades e numerosos amigos do novo titular.
Transmitindo o cargo, produziu o sr, Gustavo Neves uma

brilhante peça oratoria, pondo em destaque a personalidade ilustre
do dr, Ivo d'Aquino, sendo ovacionadissimo.

A seguir, usando da palavra, produziu o dr, Ivo d'Aquino,
o seguinte:

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

A voz DO POVO Sem qllaisque..• liga�ões �]l\o}itieas
------_.---------- - ---

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R., C A L L A D O
._-'-----,-----------------------
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Discurso ANO

<Exmo. Snr. Interventor Federal. Meus Senhores, Pela
I

��71���an�e:e�0�lo;����azoc:r�I� !x����e���i�rjeN��:�d�amos, para

IO Integralismo e a disso-llnterventor Federal O novo prefeito de
Da primeira vez, foi ° governador, que depois de um

pas-jsado de 20 anos de lutas, ascendeu ao poder na mais expressiva e

I
-

dos t·d T1oJ·ucasd 'd uçao par I os Conforme noticiamos, seguiu,na mais legitima das vitorias dEalocraticas já verifica as na VI a
.

.Politica de Santa Catarina, , I ' I hoje,
a bordo d� -avião da Con-' Por áto do sr, Interventor Fe-

d I dor para a Capital Federal, o sr, d I f
.

d
'Foi Sua Excia. um lutador, que tendo parti o para a sua

I d N A

R 'I I era, 01 exonera o de prefeito
caminhada, acompanhado de jovens empolgados pela sua palavra" -RIO,4-'0 Jornal» entrevis-' Uma grande reunião

r,

t er;ud ��os, 1 ustr� ;t�r- municipal de Tijucas o sr, Pedro
deram ao seu Estado um exemplo magnifico de persistencia pelo" tOU a proposi to da dissolução d03 l venS or

b et efr� o tnossol· s a o, Andriani, tendo sido nomeado em

demoerati I'
- , deri PSI

' eu o a- ora es eve argarnen- b tit
' -

d
'ideais .

�moc,
ratices, para a r�a Iz�çao �uprema que .so_ po ena ser

par, tidos,
o �r. ,linio a g�ao, que

I Perguntou-se, finalmen te, ao te concorrido comparecendo to-
sn s 1 tlnçao, 10 ,acata ? comerei-

conseguida pelo esforço, pela inteligencia e pela, retIdao.. dis:;e o seguinte ao matutino ca-
81'. 1))1'111'0 Salgado quais seriam J tari d D d

ante e ronrar o industrial sr. Va-
N S C

1: v OOS os secre anos e I.<..st.a o, pre- ICl' Caquele momento em que, , anta, ata,rIDa ansiava PAor um rioca:, ,. as suas providencias mais imedia- id t d S
'

T 'h I
,'10 xornes.

f I d f I d de mol t N R I d I SI eu e o unenor 1'1 una, co- A
-

d Valeri Gnome que osse o ava a sua e ICI a e pO.I ica, o sr, ereu a- -«Gostana, rea mente+-

IZIa-1 tas em face da nova situação . d t d CL ,'';'' J1' d I nomeaçao o sr, a eno o-
.

de si deravei NA . ,
'

, ' man an e a llallllçao Je era, .

dmos VIU e� �orno e SI a,s mais ,pon eraveis c?rre_?tes, _ esse mo- nos-de conceder ?os seus lo�naIs __ «No momento, pretendo Ia- comandante do 1 t B, C" ca itão
rncs repercutiu agra avelmente

mento deCISIVO, por um I�peratlv� de �onc�encla, nao me pude uma ampl� entrevista examllla� 'I zer uma reunião de maioraes do In- do Porto, comandante J a
p
Ba-

em todo o município de Tij ucas,
negar a dar-lhe o meu apoio e a :n;._mha solidariedade, do a relaçao que o nosso �OVI' tegralismo, para estudarmos e 1'e-1 se de Aviação Naval, ofi-

dadas as excepcionais qualidades
Nada me deve o sr, Nerêu Ramos, porque quando o mento tem com os acontecimen- solvermos a situação creada pela ialid d d F Públ _

d e caráter e espírito de iniciativa,
"'f' ilhad t ' ":] êm xl IClaIae a orça uouca, au '

d âbiencontreí.uá OI numa encruzi ar a que represen ava a sua ascen- los que ultimamente se 1 tem e- lei hoje publicada» t id d d d garantia segura e uma sa la e

ção ao governo do Estado, senrolado no país, Entretanto,
. ori a � e gran e numero e honesta administraçã l, nos nego-I amigos"bAbertas as portas do seu partido e do seu governo a tOGOS não bastaria sómente o meu de- cios pu licos daq.i <J prospero

b f' O sr, dr, Nerêu Ramos, que '

os catarinenses que queriam colaborar sinceramente na sua ora, 'UI sejo 'que seria afinal o cumpri- vE.«;RA'MD"TTO DD vai ao Rio de Janeiro, afim de municipio.
convidado, após um ano, para "eu Seoret irio de Viação e Obras mento de U!TI dever para com os II''__' .liiJj.l.'l r.. .------

Públicas, meus concida dâos >. SE'DES INTE- trata.r de assuntos de alta rele- A ELEGANCIA MASCULINA
Foi então, ao contáto diario, que senti o humanismo da sua GBALISTAS vancia pa,ra o no�so Estado, de- EXIGE UM BOM CHAPEU.

conduta politica e a irrepreensivel correção em defender com convie- ,RIO 5-E
-

h . d I
morar-se-a na Capital Federal ape- i «CHEP!» E' O UN ICO, NO

, stao c egan o comu-
nas uma semana, ! ��. _. ...,.

ção os seus principios democraticos e ao mesmo tempo a inaltera-
, \;:c ,('t:.:s telegráficas de varios t .

Ü tr'ARA�ZOY7
vel compreensão devida aos semi cnorj(];.c!ft ,�

'I i pontos do país n03 quais as auto- V Br::Js;1
�... "'''�

Era o jurista que concretizava no posto poliuco os princi- l rídades participam que em obedi- em ao U I
j.ios que sempre nortearam a sua vida pública, I encia ao decreto de ôntem estão O embaixadol·Os- Bachar'" de 1937.

Ao lado do administrador que realizava o programa ma's no- fechando, dentro da maior ordem, eIs
tavel que já se fez em Santa Catarina, animava-o a convicção de

os nucleos integralistas. valdo AI·311ga Colarão gráu de b. cnarêts em
ser porsivel, em meio das lutas partidárias, conseguir sempre 80- RIO, 4 O embaixador Osvaldo Díreíta, no dia 8 do corrente, cons-

brepôr o interesse -publico a todos os interesses inferiores. INTERDITADA A Aranha deverá embarcar para oBra. títuíndo a 2a. turma de diploma-
sll, de avião, a 11 ou 12 do cor- dos pela nossa. Faculdade de Direi-Vê, assim, ao lado de Nerêu Ramos, em seu governo, uma SE 'DE DO INTE- rente. to, os srs, Arísteu Rui de Gouvea

hora de trabalho e de ética politica, cujo julgamento sereno o GUALISMO I Schiflcr, Aldo GuilhoJll Gonzaga,
povo ha-de fazer um dia, I R O N C I Celso Mafra Caldeira de Andrade,

d h I , 4- oticias de ampos' L- P' OI" ..II. R b dAgora é o Interventor Federal do Esta o que me onra: co ereua e 'v�u.., u ens e
informam que, após conhecido o Arruda Ramos e Zenon PereIranovamente com o convite para seu auxiliar. Já não é mais o mesmo
decreto de fechamento dos parti· 1\1 d b Leite Leite. Será orador da turma

legime, Então, era o governador o representante da expressão poli, dos politicos, o delegado militar, 1'1IOVOS esem ar- o nosso brilhante �talentaso con-
tica de um eleitorado regional; agora, como Interventor, representa frade sr. Rub�:ns de AI!"uda Ru-cumprindo determinações da che-

d b
·

S la Excia, não só os anseios da coletividade,mas tambem um man-
fatura do Estado, dirigiu-se para e:.? ores al�nos I

mos.

d"'ario do proprio regime e um delegado de confiança do Chefe da � 1.1 U I
A's 8 horas da manhã será reza-

cn.
a séde da A<,:50 Integralista, onde da uma mi.ssa votiva na Capela do

Nação, que simbolisa êsse mesmo regime., se encontrava reunidos varios ea- Ginásio Cat'lrillen:;e e as 14 horas.
Neste momento, o sr. Interventor Federal, convIdando um

ml'sas v"rdes. BAI'A E I L't
'-

I
no salão nobre da I"acultlade far-1!'e-

� 'l'
- t' t d t r'ncI'p'oS sI'não aqueles

' . . ,- ..m su JS 1 UIçao (OS á a entrega d03 diplomas, servindoaUXllar seu, nao es a nor ea o por ou ros PI!
'

Aque·)a aulorI'dade d".termI·nou d b d 1,. , f I ,_ esem arga ores la pouco apo- de parilninfo o sr. desembargada rque geram o seu espmto a con lança pessoa. f t' d I sentados na Côrte de Apelaç-ao, Henrique da Silva Fontes, não seTodos os seus auxiliares são instrumentos ativos do regi- que ossem re Ira as as p acas que
�

I continham o nome do Partido, foram nomeados os srs, Demetrio reve�tindo de solenidade este ulti-
me, obrigados a colaborar dentro dos novos principios estatuidos,

I PLINJO SAL GADO l'nt"rdI'tando tamben'! o pre'dI'o, de T
.

h I<' vald L J
_ mo ato.

d f,
, d d' t d N

-

I
- ourm o, �u o, uz, �ao I No quadro de formatura fi.lu-�m que todos evem Icar aquem os sagra os lD eresses a açao. onde se I'etI'raI'arn todos os presen- M d d S I SIM t _ �

N en es a I va, a vw ar ms

I ram,alem.
dos novos bacharéis,e pa-Já não se tr�ta de �ma pasta poli�ica, E' agora a a�ão" em mar-

�
O iornalista indagou, nessa al-. tes, e Alvaro de Oliveira, raninfo, os homenageados Jose Ar-

eha, que vaI cumpflr a sua fmahdade homogenea, mteIra e sem "ura, qual seria a sua atitude e A diligencia foi efetuada rapi- Tambem foi nomeado sub-pro-. tur �oiteux .(IN M_EMORIAM), drs.
solução de continuidade. .

a de seus companheiros diante do d d d d E d AI' FulVIO Aducl e Joao Baier Filho.
O P 'd G I' V t t h' t'

. amenle e dentro e completa cura or o s�a o o sr, OySlO I atual diretor daquele estabeleci-sr. reSI ente etu 10 argas, nes e momen o IS onco, áto do governo, ordem, de Carvalho FIlho, mento de ensino superior.indo de encontro aos intimos anseios da Nação, que queria a sua -«A atiLude de sempre, isto é, .

felicidade, outorgou-lhe uma Constituição de acôrdo com as realida- acatamento á lei, A «Ação inte- Na "A Modelar"des politicas da hora presente, Não era mais possi�el que �stiv�s- gralista Brasileira» tinhà dois as- U
,semos nós regidos por um estatuto que não se podIa cumpnr, Nao péctos: um político, outro de so

,era possivel que nós brasileiros continuassem0s a enganar-nos a nós ciedade civil plifa fins culturais e

mesmos. Precisávamos fixar-nos dentro da Nação, E o sr, Getulio beneficenLes, Como partido polí
Vargas que em mais de um momento salvou as tradições do paí�, 1 tico, está extinta, Como socieda
defendendo a sua cultura, deu, na hora presente, a todos os brasI-1 de de fins culturais e beneficentes
leiros o maior dos exe�plos c?�o seu �ri�e_iro cidadão e seu chef�. terá de se transformar, mudand� CongoleulIs desenhos modernos

Animado por esse esplflto de dIsclphna, assumo a Secretana de denominação, de acordo com a Ido Interior e Justiça, procurando transmitir a todos aqueles que I lei, o que será feito logo após as

chefes de repartição respon�em por uma parc.el,a, para que den,tro da
I instruções que forem baixadas», MOVEIS FINISSIMOS

sua atividade, mantenham eles o mesmo espll'1to que me amma,

E' com desvanecimento, que agradeço as palavras do sr'l
_

A . Gustavo Neves, que durante um ano exerceu a� funções de Secreta· 10. Integralismo é
7 rio, desvanecendo-me a sua saudação, I quasi uma religiãoE' êle um dos espíritos que se soube impôr pelo trabalho

Iproprio. A vit€lria da sua vida publica deve servir de exemplo a
_« Quanto á obra que os in-

todos.
'"

I tegralistas
têm a realizar no paísAgradeço, tambem, a todos os funcIOn.aflos, q?e aqUI me

-proseguia--continuará a ser,
traí'"em o carinho da sua presensa e das maI� autondades. que nos dominios espirituais, a mes
me tt:azem o seu confo�to e que me estão amIstosamente aVIsan-j ma de sempre: formar corações,
do de que devo cumprIr o meu dever,

" "I formar consciencias cristãs, com-
,Apresentando ao, sr. Inte�ventor Federal a II_lmha mterru

I bater os vicios da sociedade mo-

solidariedade, a Sua Exc13., deselo os meus agradeCIm,entos pela i derna, crear o culto das virtudes, RIO, 5-A propósito da versão G.·llpO
confiança com que vem de honrar-me, prometendo serVIr o Esta-I Fóra de todos os quadros pela divulgada de que o sr. Plinio SANTA MARIA,5-lniciaram.
to a quero êle tanto tem h,onra�o pelo seu t.�abalho, pelas suas força mesma da sua dout�ina, o Salgado conferenciára ôntem, á se aqui as sindicancias em tôrno
convicções e pel�. servlç_os a causa publrca, I Integr.al�smo tem qualquer coi�a noite, com o sr.Francisco Campos, das turmas rodoviarias,já se tendo Terá lugar, amanh1l, neste G1'u-

RA ALZIRA VJ.... lIlII_ Melhorou o geueral." de rehglOso,', no ,profuwlo sentI-, relat.ivamente ao decret.o do go- apurado que 69 contos foram gas- po, a abertura da exposição dos
D •

.Ia
f h trabalhos manuais, cOllfeciona'dos

GAS Daltro Filho ! men�o espI,ntual:sta, e d<; �n;ur a verno determina�do o
. echar_nento t?S sem qu� nen um t.rab�ho se pelos alunos daquele exemplar es-,Patna. E ISSO nao e prOlbldo pe- de todos os partIdos, mcluSIve as tIvesse reahzado. Na relaçao dos tabelecirnento de ensino.

PORTO ALEGRE, 3 -- O esta lIa lei, A continuação da formDçi'ío I milicias cívicas, ouvimos hoie o PROVISORIOS aparecem médi- Uma comissão d;: !Sentis alun::Js.

RIO., 4 A senhorinha Alzi!a do de saude do gen9ral Daltro Fi- dessa consciencia torna-se nté uti- titular da Justiça, que nos infor- cos, colegiai&, funcionarios

Públi-1
estiveram em n�ss� redação,. comi-

x:.r�:tuI1��a::as,C�:��b�� o���� llho, intervdentol' flehderaJ, continúa j' lissilma a q�alquer Estadu, em. lImou ser essa noticia improceden-1 cos, inferiores da milícia estadual, �:�1��-nos a asslstlC aquela maug"..

C) diploma de bacharel em Direito. apresenta0 o me oras. qua quer paIS ». te. etc. Cratos
�I

A'S SUJ�S ORDENS:

Relogios de' 'Balcão e Cabeceira"

Taileurs de Seda - Linho e LãBons e Lindos Tapetes (o maior
stock da parça) jRenards Russas e Casacos de Pele

Bluzas (linfinidades de tipos indis
simos)

Kimonos Maravilhosos

Jogos de Jersey de Seda

Etc. Etc.
-------------------------'-----------------_._-

o SIC. PLINIO ISALGADO,Até
não confel·ellciou
com o ministro

da .J IIsti�a

colegiais figu-
"

pro-

Nomeado

ravaln como

visorios" !

A pedido, foi exonerado Ca!'- I

los BildH'le, do cargo de 40, es

criturarÍu uo Tesouro do Estado,
sendo nomeado, para substitui-io,
Benjamin Jorge,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I,JlENTOSsil�ÃOULTlMA .or;�nfirmada a sentença absolu- Republicai !!teMBU-- 'I OVO fj�ano
'

Apelação crime no. 5.791 da O IRecurso crime no. 2.883 da comarca de Hamonia, em que é
RI 5_O �ref:ito do Dist�í- RECIFE, 5 - - Foi e"IlOO�- I

G to F ederal, vai por em execuçao d id I' lI;:comarca de BI'll"cjut:', em que é apelante João Jacinto ionçalves I sa o, em concorn a 50 emue- é'
um p ano de transformação des-

d
-

t � d t
1....recorrente o dr. Juiz dc Direito e apelada a Justiça. Relator o .

I no cargo e m erventor es e LS·

d G I K R d MEDEIROS Fll HO ta capita .

d A M Ih'-e recorri o u herme lan.r, e- sr. es. � .

I> A f' I' d
ta o o sr. gamenon 1 aga aes.

I ara esse rm a em e uma!
E

.

dl.itor o sr. des. GUILHERME Foi dado provimento a apea·. I'
. ste, em segum o. apresentoucormssão centra constituiu outras

t 'd I I fABRY. ção, para absolver o apelante da
duas sub-comissões, sendo uma

seu secre afia

A tOO Ma a�mO Tríbunal não tomou conhe- pena que lhe fora imposta. de elaboração de projétos e ou- partle LOS srsb·
i

Aur lO ouraR' d
a-

I imento do recurso por não ser Apelação crime no. 5.795 DOé asam o, ve 100 o fi

b I d d B tr.i de colaboração. " I
.

5 ICd ive na especie. a comarca e rusque, em que gues e .-po 0010 a es.

Apelação críme no. 5.794 da é apelante a Justiça e apelado 2··-7-"-m--·-;-.=--q-·U--li;;-S-·d B Ad If KI P I d
(iii • II� .----••••••---.-----------

comarca c rusque, em que é o o ann. rve ator o sr. r.

"lwlante a Justiça e apelados L\u- des. MEDEIROs FILHO. de aura
gusto Hort e cutros. Relator o Manàado o réu a novo julga" I
sr. des. TAVARES SOBRI- mento por ser a decisão absolu-
NHO. toria contraria a prova dos autos.

Anulaç'io o julgamento por ter Apelação crime no. 5.787 da
siJo o sorteio dos jurados feito comarca de joinvile, em que é

por um menor de mais de 10 apelante a Justiça e apelado
auos. Walther Hilgenstieler. Relator o

Apelação crime no. 5.782 sr. des. URBANO SALES.
da comarca de São Joaquim, em Confirmada a sentença abso
que é apelante o dr. Juiz de Di- lutaria por estar prescrito o co

.

r. ito e apelado Donato Francis- me.

co Lima. Apelarão crime no. 5.792 S d
.

d S T P R V E cia:t en O SOCIO a • • • .� . x .

Relator o sr. des. TAVARES da comarca de Cruzeiro. em que garantirá O perfeito funcionamento do seu radio,
SOBRI\lHO. é apelante a Justiça e apelado com direito a todo e qualquer concerto, mudan- RECIFE, 4 _ Houve, aqui Por resolução d� Ínterventoria

Anulado o processo desde a Carlos Ettenrceih. Relator o sr ,

ea de válvulas. etc., pela modica contribuição men- I uma reunião de representantes de foi o major Trogilio Antonio de
denuncia inclusive. des. URB.,ó,NO SALES. sal de 4$000. firmas interessadas no comercio roiI,1e1o exonerado das funções de

Apelação crime no. 5.788 da Anule :o o Julgamento por de- df2 algodão� sendo somente per- D1:)".gado Regional de Polici11l.
comarca de Bom Retiro, em que íiciencia do questionano. Representante 8 E N I ro ARAU J O mítido enfardamento do produto, do municipio de Porto União
é apelante Manod de Oliveira e Apelação crime no. 5795 da'I depois de urna demorada i ispe-apelada a Justiça. Relator o sr, comarca de Palhoça, em que é �������������o.�-�I���-��..�_��������m ção e classificação do produto.
des. TAVARES SOBRINHO. apelante a jusriça e apelado Ge-I Os presentes estudaram am-
O Tribunal negou provimento nesio Francisco Martins. Relator

AC re d 1II1II t plamente o assunto, havendo as
a apelação, para confirmar a sen- o sr , des. GUILHERME e m' medidas de tolerancia para cer-

tença que foi imposta ao apelan- ABRY.
tos casas, mas tudo se resolveu

te de dois anos de prisão celular A novo julgamento por não de forma a acreditar mais o al-
a multa de 450$000. consultar a prova dos autos, a godão deste Estado.

Apelação crime no. 5.776 da decisão absolutoria. O MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PARA -----� -------

comarca de Indaial, em que é Apelação crime no. 5.769 PRESENTE DO NATAL E' UMA MAQUINA Cinema
apelante a Justiça e apelado 05- da comarca de Mafra, eDI que é fOTO':::'RAFICA L f��SIL'l11 e= tIHII,:t1;t
rar Kridek. Relator o sr. des. apelante a Justiça e apelado An- lU � &1 IlUj-1IiW7

TAVARES SOBRINHO. tania Ferreira. Relator o sr. des.
Mandado o réu a novo julga- G U 1 L H E R M E ABRY.

rncnto porque a d cisão absoluto- O Tribunal mandou o réu a

ria está em conflito com a pro- no, o julgamento, por ser 8 de
va dos autos. fcisãO absolutoria enanitestamente

Apelação crime no. 5.796 da I contraria a prova dos altos.
comarca de Itajaí, em que é ape-

'

Apelação de desquite no' 188
Jante a Jmtiç.i "e apelado José da comarca de Porto União,
�anta I�ita. Relate' O sr. des. em que é apelante o dr. Juiz de
TAVAR!:.S 30B ,iNHO. Direito e apelados Luís Duvoi-

Negado provim to a apelação, sin e �Im .. Relator o sr .des. UR
pala confirm�r a fe'ntença abso- BANO SALES.
lutaria. Foi confirmada a sentença que

Recurso crime no. 2.881 da homologou o desquite.
comarca de Blumenau, em que é Apelação de desquite no. 190
recorrente o dr. Juiz de Direito da comarca de Blumenau. em

e recorrido Leoncio Nasciment0 que é apelante o dr. Juiz de Di·
Relator o sr. des. URBANO reito e apelados felix Rothbarch
>';ALES. e sIm .. Relator o �r. des. GUI

LHERME ABRY.Negado provimento ao recurso

rara Lonfirmar a sentença de im

pro ,uncia que decidiu com acer

to.

Rccurs) crime no. 2.882 da
comarca de Laguna, em ql:le é

;- corrente f) dr. Juiz de Direito
e recorrido Antonio Sousa T0-
oe!i. Relator o sr. des. ALFRE
DO TROMPOWSKY.

Anulado I) pre>t,esso nb-initio,
';'lra qUt' sej,! 'ir ·f·.:cida nova de-

Negado provimento a apelação

Ipara confirmar a sentença.

VENDE-·ee.:
urna farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.,

A.LUGA"SE
o, coufortavet predio de resi-

RIO. 5 - Segundo noticia dencia á Rua Spivak, em

divulgada o Banco do Brasil, João Pessoa. - Tratar no

comprou ate agorá 27.000 qui-I �anco Agricola- Rua Tra··
los de OUf'>. I j2.11().

Soc. Técnica Protetora
de Radio

ALBUNS PARA FOTOGRAFII\S

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

DE

qulnto-Ielrc

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES

PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas COfr1praS
tar a exposição da

setn vis i-

l
2. r

... o}.

CENTR

�D� �� m_w.m=.u =mm����--��� •__------�--
I) c8wne;1'Icí€D rDelegacla de,·
dfe algodão Porto União

Posto Físcal
de São João
Do cargo de diarista do

Posto Fiscal de São jJão, su

bordinado á Coletoria de P0rto>
União, foi Armando Schwartz
exonerado a pedido.

l.ivraria

Bal'1ca exa-

'O O R' d
rr1ín adora

t H 1 , 4 - sr. aimun o

I Mal lhã r, deu a conhecer em

I P ,- d I: , I
•

J' d
. ar resoiuçao o sr. nterven-

rapro a ; lestra n ra la .l aqui, t F d I d E d fi'�do uue acaba de �c fazer no .". P ;fa o sta o, oram

°

q
b '1

o I' designarios os professores Fean-
cinema rasi erro. .

B' F'Ih V'l

I
N-' f -;

CISCU - arreiros I o� 1 rmr
io e a coo ecao (' uma I)' F J 1\ 1 h d V".

de
laS e ernanLlC 1'11 ar a o lei-fita, em tipO de C) 11 �(l,a (lU fi d"1, a m e comporem a bancadrama. E' a aprc'icn'ucã.> ,le um d d� ,�xamina ora o concur�otrabalho, ligado n noss hI,t ria, G d S

para
uar as allitários, que sedemonstrando o q lê S� pU3S0U I Drea.l'zará no epar'i:amento de

,�m varias épOC'12. Saude Publica do :estado.O plÍmeiro fiim é de valor Essa baaca ex timinadara fun-historico, representa :ldo ades· ,
- ClOnara sub a presidencial docoberta do B.asíl, féP3 com

sr. rIr. Amikar Barca Pelun,!'I1uito gosto e fld '!i.:Lde, seguno S
.

d
'

up�rlnten' ente di'iquele D '�par.do opimão m"r.J':!�h.Qd I') ,r Vd-

I ta nento.
rios histo!Íddüres, entre os quais

I segundo se conta o escrito R·.)-
luete Pinto.

RIO, 4 - O sr. Valdemar
Falcão, ministro do Trabalho,
que exercia as funções de [rofes
sor da Faculdade de Direito do
Ceará e d� lente do Colegio
Militar àali, optou. por este ulti·
mo cargo, de acôrdo com a no

va lei sl,bre acumulo de funções
remmleradas.

- "f'

OPTOU PELA CATEDRA
DO COLEGIQ MIUTAR-Posso certihcar cu� empregUctl.

com otimos resultad. s, o r:moma

do prodúto « '\PY. >CTINA» ,nas
a!gi{\s l'�prot;cas. smn notar alte
r:>ç'io da fU'lÇão ciJrdlaca.

(a) D!. Alfi'e,]o Ci nielo.

Medico estagiaria
do Depar:am 'ntn cio;
da Lepra. São P'lU1o.

voiunt.1rio
ProfIlaxia

-----------

"fl I'
.

I A f I" "A t' --Atnc=.to qun prnsrreUQ com I -- Dirz Zusomrnel1setzung·-Os anal9' 'iicas campo- •.

-

pyr2 ma" em ausge· ormu a ue pyre ma" "'_ .. '"

1nentes àe "Apyretina", es-
. ,.. . "A t.

o

t b °ttão àosaàos oplimamenie, àe zelchneies Praparat

beson-I
e Cle molde a carresp"mCler aptimosresultaàos, as ca-, von pyre ma" IS erel s

maneir'a que a energia espe·
.. .0 •• I h IIcHica àos orqãos não é atin-I àers bel mlgl'ane (Kopf. perfeitamente aos caS05 m· chets ae "Apyretina" neste ein Beweis àer se ne en

gü'la �.or dcit·os· I2cunàarios,l W
.

mesmo quando 05 Doia co- schmerzel'l). aicaCle;)s.
' hospital, uno hpilsamen irRung ln

chets se'am ingeriàos simul· àen angegebenen fiillen.
taneamente. Em outros pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.lawa5, não àeprime o (0- Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
ro'ção, não àiminul2 G perus- Dr. f'eor!lJ Ríchter. Clini-
taltisma gostro - intestinal
l1em hyperaciôifira o I2'sta-

co geral e operafi:ões. Diplo. Dr. AlfreCl Hoess, rIinica
mala·
f1ssinado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osvalào Espinàola,Cli- arasll.

niro gl2ral 12 peoiatria. Call"
sultorio e resiàencia: Eua lio!iipital são 10sé, 1araguá. Isabel. BI'umenaou,
15 Oe tlovembi'o H.: 84 R-·

BI,:,ml2('l(] 5anta Cata,rina -. 5anta Ca:tarilla.
�,,---- ._, ----------------

Cata'rina.

OOR

PV
"

e operações.

-·Rtl2=to que Íl.m1lo I2mpre-' --Atesto que: prescreve;) em
iod05 oS"cCJ.sos inàiraàos, o

gac)o em miIlha rli.1ica os proàuto Ap'�'retino" !ào far
maceutira CCll'rlos Henrique
ml2àeiras.rachets oe "flpyr<!tina", com Dr. PirágiJJe deAraujo
.D:. Pir/ilgibe àe Arauio.

rlmlca g" rol Il peàiatrio. con
sultoria e resiàencia: Ruo .

15 õe N' ouembro H' SbBlu,c-\
Dr. Nilo Saldanha�Franco. mimou, --5anta Catarina.

optimas resultaà03.

Dr. Anton Hafner. clinico
Dr. Paulo ae Carvalho.

Clinico geral Dr. Nilo 50làanha fron. ··fl "Apyretina". pela as-

50CÍ.('lÇão feliz àos seus in
gri7ot'Jientes, será um auxiliar
pr'2l'íoso nos casos inàicados'

DR.VICTOR MENDES
rna'ior dr. Victor menàes.

Diretor do 5erviço ae 5aú
õe àa força Pública ao Es-
1'00,0.Catarina.

Santa Catarina, B!uri1enau, 5anta xiliaClora, Hava-Breslau-H!l- pital ae Timbó,!;5antaj'Cala_

rina.mania, Santa Calarina.

c

E
?
•

A"

moao na Alemanha e ne geral e operações. méClico geral e operações, méàico
méàico airetor ào Hospital co. méàÍl:o dirl2tor ào

méCl'ic(i) chefe ao Cliretor ao Hospital 5anta airetor ôo Hospitul Santa
e maternic.aoe mario Ru.

T
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REPRESTiNTANTES E DEPCHSI�AAIOS EM SiTA. CATARINA r
,

c A��R L. o S H o E P C K E S. A.
Buzinas

BaseH
••0 6 amai. ba..at., po",_ 6

• melho.. do mundo

Matriz FLORIANOPOllS
Vela.s.e Magneto.

Filiais em:
.om fort. - de um .om e "...10••on. oombln.d..

q....1 que nlo oon.ome baterl. (2.5 am...)
Imm.n.a dur.lallitlade

A

"end. em toda. •......
o•••• do ..amo

e no.

ompanhia Nacional de Seguros de ACidente do
Trabalho

(Uma Companhia Brasileira para o Brasil)
utorlzada a funcionar pelo de ..

ereto rr �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

Diretoria:
Dr. F. SoIano da Cunha- Presidente
Jose de Sampaio Moreira

.

Dr. Virgilio de Mele Franco
Dr. Henrique Dodsworth

Gerente geral
Elzernann Freitas

Superintendente geral "'

Dr. Jacy j\�agalhães m
erviço médico eficiente e moderno, com Assis- •

tencia imediata aos acidentados •
Agentes gerais .,
Machado & Cia. •

Rua João Pinto,5 - Telefone 1358 •
FLORIANOPOUS •

"
••�e..�'.fV-�'���G;;.�.;;;,D�·'.;;;,0;;,.�';;.�.�O�.
AC HAD.O & Cia.
Agenciais e Bepresenta�ões

eleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, .16S8
:LOBIANOPO:LIS

Favorita
Em I"oteria a sua favorita �

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

-BILHETES

Federal e Santa Catarrna

NOS CLl\BSICOS, ENVELOPES FECHA�OS

� ,

_��I----_-

._:.:-

Blumen..u,' Cruzeiro do' Sul,

Lages, Laguna, São Francis ..

CD da Sul

I
*�������•

! Autllmoval GCOllom leo

I Percorre 11 qnllcmetros
com I litro ap enas de ga
zolina.
Inteiramente reformado.

, trazendo:

I pistões, anéis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda,
sanefas, jogo de capas, pin
tura, etc., completamente

I nóvos.
'! 4 peneos c 1 e. corro no

I víssimos.Tudo por 3 :500$000 á
vista.
A' tratar Com Raulino Horn

�iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliií----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiõiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_- Ferro. Florianopolis.

I "-aic-ã-:------·

Informacões com DAVID SILVA á Praça
15 de Novembro - Agencia SELL

Proprietario Silvestre

DEIXE UMA RENDA

MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apetice, a saben

1.0 - um peculio pagavel ao beneficia rio
logo após o fallecimento do segurado;

2.0 - uma renda mensal pagaval durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.- - u m p e c u I i o a d d i cio n a I p C!lI g a v e 1
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifra., relativas ao ultimo lIuinquennlo:-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GEIAL

•
1932-17.03' coai.. 13.064 celll.. 6.726 cell..

1"'-11.205 "lle. 14.164 celt.. 7.941 1.lt..

1t34-19.'�3 COitO. 15.922 coai.. 9.485 "II..

1935-22.3,14 ClBI.. 11.427 cOII.. 10.741 colt••

1936-:15.973 cellu 22.373 c'lle. 12.375 ceat..

A IISÃO PAULOII
Complnhil Nlcional de Seguro. de Vida

Directoria: -

DR. J O S 'ê M A R I A W H I T A K E R
DIt. ERA�MO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSE CASSIO DE MACEDO SOARES

S'de. - Rua 15 d. Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
'ORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

Dr. Arminio �r Dr. Carlos Corrêa
Tavares

Brueníng

A Gazeta
I

��::;_LU..�

Consultorío: R�ã}õãõ-:?
Pinto, 7--- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317
---

.. ', -'-

De Fama Mundial r

MOSTRUARIO EM:

.,:.�.�;t�)'....�.11�.���.'_�::'��_�I.-��·�$�.,é�����_�.r.l��__������.[�.,.������A�_��
.��,�������u.�ii\7�����= "��W�V��;����"�������·���·��������W.6�������
�G.� jlti��.O . ._••��... " ,

'.. ,
.

E T R O P O L E i Empreza Bruening· Transpor
: te de Cargas e Passageiros
•
G Florianopolis • • Tubarão

AVELINO �JOSE!) VIEIRA
----,-�._--_.

,

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido _'Nariz - Gar

ganta - Pescoço ,

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18 (Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBAl.DI, 49

4:onsti·n�or :Licenciado
ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177

"

- ....

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cltnlcl módica de crian
ças a adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Matarnidad.�

""

Medico do Hospltai

R�IDr. Aderbal
da Silva

:.. J\dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 163 1 e 1290

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

I Accaclo Mo .. 1
•

rei ra tem seu escrip-
tór io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

D�. M igrwsl
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

n. 70. - Pho1U�: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. fradro da Moura Ferro I
1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
rI elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

. •

dAdvoga O

Rl1d Trajano, rr 1 sobra.ío I

Telephone n" 14�

II

I

I
r
/,
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I--ME-T RÕ-P-O�L·�-E�'
lI'a.

AdovgadQ [Endereço Tclegr.: DOLf\l� ----Caixa Postal, 32

Florianopolis S. FRANCISCO DO SUL- STA, CATARINA

&i' *'
- -

'.ide- "!:Ê'-jf("Úi--y-jiUl,-- c e 'f • _ �AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-raotor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

,

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Nerte ou do Sul do País, bem como para o Exterio

I -Recebe' cargas de importação.r do País ou. do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

II
Proprietario JoãlO Gonzales ,��U�sT�:J,:�_�rj�O��?a-nos altos da

;Bg��'R§Rd2&lVl&i&Jd�.A.VÂ���M. ELIXIR UE NOGUEIRA
IImpregadG com successo em !u:.!ai

.. moleatlas provenientes da s'IPl,ilà
• !rnpure<las 110 sangue: •

'-li estrutura em con- cauzação e.dlreção fERIDAS

r� ereto arrn ado de ob, as ESPINHAS

� e ferro Aparelhamento com

'�
�2���

� pleto para constru-
�

MANCijAS DA PELLI!
� DARTHR'OS
� ções de pontes em � FLORES BRANCAS

� concreto armado � ;����H'j���o
t� § SYPHILlTIC-AS

l.� � •�eut. em to'"
L. � .. alfecçO", cuja odoo

, CONST�U��RA IG�AS�U' L�d·I .. ����l�
� Omar Carneiro Ribeiro - flauslno Mendes da Silva � I Dr. Rioardol
�J ENGENHEIROS CIVI'S � Gottsrnann

�� � Ex-chefe da clinica do Hospi
•

� Rua �
..15 de Novembro, 416 SALAS 12 e 13 � tal de Nürnberg, (P.vressor

� li
.. l' AN DAR � Indórg Bur�hardt e Professor

� � Erwin Kreuter)

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná Espeelalls'a em cirurgia

. ['
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

Dr.. Alfredo P. de Araujo
ME.DICO

Especialista em molesties de ereançus, nervos
impaludismo € nzolesUas da pele

Tratamento do empaíudtsrso e das raolestías da pe·
Ie e nervosas pela jlutolzef1!wthertlpia

Consultoria e restdeneia=-i'ses« 15 de Novembro, 13
: Telefone, 1.584

I Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Hotel das Termas
Estabelecimento moderno recern €onstruido., proxi-

\

I
.

"

mo ãs aguas térrnals

'.
� i Optímas acomodações € serviço atencioso. Coziuha

de primeira ordem brasileira e alemã

Pr<eços modicas
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA-- Munlctpto de Tubarão

Santa Cetarine

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de

I a. ordem, asseto e higiene ILinha de ônibus para Porto Alegre quartasDe
domíngos

�
�
�
���

dGnte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
�

Ponte de CONcreto armado sôbre .. R10 S. joão (I!str. Curitiba-Joinvile)
f� Preíeltura e Fórum de Maifra
� !pOrup Escolar de M.afra
t� Grupo Escolar de RIO Ne.gro
� Grupo Escolar de IraH

� Maternídade de Rio Negro
� E�tação Expe-rime�tal de Vi�icult�ra em Tiju�o Preto (Paraná)

�' ..

Diversas construções de reS�d-enct:ils.;���"-'

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

,
'

'.
í ", .. '/,

'.

':,.&"" -s.

. {.... ,

CONSULTORIO---Rua Tra�
ano N. 18 das J O ás 12 e

das 15 as 16 112 horas. TAMANCOS FANTASIA
� TELEF. 1.28;

FIa A Pt A

� RESIDENCIA-«ua Este- Praía de banho�

I
ves Junior N. 26 I

� I TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz J 8�
� TF;LEF. 1.) 31 » SANDALIA. Salto baixo » «Dz. 1-4$000
�

-

CINTOS FANTASIA desde 12$ a Df ....
!

� A'LUGA--SE
Vendas por varejo e atacado

'

� . o co�fortavel prédio de resi- Ruaj'Conselheíro Mafra, 39

� dencia á rua Este�es Junior CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
� D. J79. A" LHEUREUX

. �1 Tratar no Banco Agricola á PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

��.fS7'.L'F..J2§7&. Rua Trajano 16.;
•

�íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiíiií--�iiiiiIIiiiiiii�__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii'iiii'_�'

Preços r-y'lodioos
7 �. 1_7".0' t r

6 N; & qs9i"r:= fi'
"u=...�SW .... 5 .• '

Espelhos

--�;. • I

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

Assistencia Médica, F'ar-
rnaceutíce e Hospit.cllar .

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES'
I"

DO INTERIOR
Agente-geral
H. AVILA

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

Floríanopolis

COMPAN H IA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS
t

RIO DE JANEIRO
'

Capital 5.500:000$'000
Ooera nos seguintes ramos:

Vida
.

Fogo
_.

Transportes
Acidentes pessoa-s

Autornoveis
DIRETORiA:

I Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José de Sampaio Moreira

I Dr. Plinio Barreto

I Peça prospectos e informações aos
.t.\GENTES GERAIS

I
Machado &: Ciac

Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658
FLORIANOPOLlS

Pastas esco Iares
e comerciais;
cintos para homens,
pelos menores prl)ças
só na Casa Beirão'

Rue Tiradentes, 3

M E R I D I O N .A L
Companhia de seguras

ide acidente de
. Trabalho

Cap tal sebscrtto
Capital realizado

1,000:000.$000
500:000$000

S6 os fabricados em JoinviJIe pela 'única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A 5 A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

J,ockey Club Florianopoiis
O mais elagante centro de diversões famí

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

clonais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis-

simas

.,'

!����������I--
i. :.g 4. �. ,u. .E.. M. Q. d. «. $._

_- m -

.-c
- �í

I

Quereis conforto .e
bom passadio

Otimos bosques
descanço: quartos
casais e soltei/os

Pensão Müller
Esteves Junior I�· 93

para
pará

Escrupulosamente Familiar
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r"�enhu(n concurrente possue stock pare
cido e por ,preços tão razoaveis
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elite!

Sedas estampadas, ludo que é

Iftodernissimo, tudo S� encon

tra, tais como crepes, renards,

peles,i etc.

" •
A MODA MORA !'IA

CA$A TRES IRMÃOS.

VENHA VISITA-LA E

V. EXCIA. SAIRÁ PERFEI

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

• •

I
Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

o melhor ates-

tado é a

preferencia da

0-------

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

coração ! Entretanto. ela sonha com lindos vestidos coníecio-

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

nopolis.

,--------

! A Casa Três Ir-

EDIFICIO PRO'PRIO

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irmãos

_�
I

V. Excia. já v;u -:-1
lindos Unhas para ho-

honra florionopolis, a
Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

o MAIOR EMPORIO OE SEC-AS
I LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas no

a PLETOS DE 12,� 14,� 15,� 16,� 18,� 20,� 22,� 24,� 26,� Ria e São Paula. Acaba,IhDS de ::
5 28,� 30,� 32,� LINHO BRANCO DA l\lELHOR MARCA MUN- receber dirátamente das 'abri & :::: DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55' POR 40'000 cas • Por preços nunca ViStOS. I
�. XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTiMA MODA POR

fI
!: 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· �

8 EM CORES. TIDOS PARA BAIL ES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. •

:: COM 1 METHO DE LARGURA. te

por 1:500$000 com 10 peças

� Atenção IGrande sortim�nto de péles, Renard ArgenterA..tençã\'ll� ,.� I
� Renard rnarron da Alasc3, Renar�j Vermelho-Renard preto. Casacos de Péle�s �
� da fnelhor qualidade - Curtos e 314, de�te a�tigo da"...,oa descontos especiai�; I
� para todos terem margen�� de fazer sues r:"!'ompras de péles e aproveita-Ias para �
�
as festas. - LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22�1;

�I ' Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos . �
g T ff' A

·

& I
Ao R. FELIPE SCHMIDT a2 m
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mãos é um estabele

cimento modelo, que

capital elegante.
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Para mundo eleganteo nos.OI
ultimas creações da moda =

para presente
as

modernos artigosVistosas lindas fantasias, os mais

MACECONIA
bllouterias,

CASANA
A CASA MAIS BARATOQUE VENDE

e r�uA. TRA.JA DO

Homenagem á· memoria O sr. Armando Sa- NOS S A V I DA

do Cei. Fernando Machado les v�ajará para S. ANIVERSARIOS

Joao dei Rey DR. REMIGIO DE OLIVEIRA

Tarifa '-Entre a manteiga e

o cauhão��•••

especial ROMA, 4-0 POPULI RO-
MANo publica um artigo, sem

para cartões de Boas assinatura, mas que é atrihuido

Festas para N' atal f' ao sr. Mussolini, onde se lê esta
. . .

I h dI" d '

i;,j � �H
-

f
-

Hevest iram-se de invulgar im- o eroe e torsro, e um os

Ano Novo rase;'E L t
.

cu ponencia as homenagens presta- mais expressivos símbolos.

hão
:;I'1 [e.a

man erga h�'�
.

-

das esta manhã pelo heroico 14' Usou da palavra o valoroso
n Eao, pro enre�os o canta0

...

Batalhão de C�çadores á memo-l comandante do H Batalhão de
ste artigo e a respos a a um ,

M h d C d t t I Can
br, d I PARIS MID.I I

ria do coronel Fernando" ac a o.

aça.
ores.sr. enen e-corone

,

.

-

outro pUd.I�a
o peo. Além do Interventor Federal dido Caldas, que em termos VI-

em que IZIa ser necessario e ur-
J

A

'

b d
.

ti I
1

-

t t sr dr Nereu Ramos acompanha- rantes .e patrio ismo rea ÇOIJ a

gente estranzu ar as naçoes o a- . .

; . . . lid d d h ead
r"

e do das suas casas CIVIS e militar, persona I a e o omenag o,
nanas.

secretarios de Estado e ofrciali- relembrando os seus feitos rajan
dade da Força Pública, estiveram tes e a sua estoica bravura.

1522 presentes todas as altas autori- Após ser depositada uma gran-

Disque dades, numerosos oficiais do Exér- de corôa de flôres natur�is, no

cito e da Marinha e centenas de pedestal da estatua do imortal

·--:----�q---d--------f----I pessoas, que respeitosamente as- Soldado Barriga-Verde, 0.14 Ba
e slr!"a ..�e asocoo or-

sistiram ao áto, numa manifesta- talhão de Caçadores desfilou an

tavels hmouslnes nu-, ção de patriotismo que bem se te o monumento, com o garbo
meros 192� 203� 242� I enquadra ás gloriosas tradições que lhe é peculiar.
205 e 218. I da gente barriga-verde, da qual, Pela oficialidade da Força P�-I

blica, foi tambem deposto aos pes .

da estátua, um lindo Ramos de
flêres,
A ilustre família do grande mi

litar esteve representada na ce

rimoma, pelo ilustre major Fer
nando Machado Vieira.

Passa hoje o aniversario na

talício do sr. dr. Hemigio de
Oliveira, facultativo residente nes

ta capital.
A exemplo do que tem sido

autorizado em anos anteriores e a

titulo de propaganda do Correio
Aéreo. o Correio desta Capital
estd habilitado a receber durante
o periodo de I: do fluente até a

l de Janeiro p. futuro, cartões

postais, inclusive os de industria

privada, -destinados a qualquer
ponto do Braúl e EUROPA,
mediante a taxa aérea provisoria
de 1 $500 por 5 gramas ou fra

ção.
. - - - - -- - - - - - - - - - - .. - - - - - _._-

CAP. LUPEBCIO LOPES

Faz anos hoje o sr. capitão
José Lupercío Lopes, digno con

tador da Delegacia Fiscal, e nos

so brilhante colega de imprensa.

Faz ano hoje a exma. sra. d.
Zilda Guedes da Fonseca Lopes.
esposa do nosso colega Alvaro
Augusto Lopes, redator da «Tri
buna ", de Santos.

HENRIQUE FERRABI

Decorre hoje o aniversario na

talício do nosso estimado e dis
tinto conterraneo sr. Henrique
Ferrari, do comercio desta praça.

Festeja hoje o seu natalicío O
nosso prezado conterraneo sr.

Nicolau José Vieira, dedicado
impressor deste diario.

Renunciou
os cargos

*
*
* A criança no Brasil é ge
ralmente mal alimentada.so
fre as graves consequencias
de uma alimentação defici
ente em quantidade e em

qualidade.
1\1orrem no Brasil, diaria

mente, inúmeras crianças de

pura fome,não só nas regões
do nordeste como em todo
o país.
A alimentação impropria,

pouco nutritiva, grosseira,
sem os elementos que pos
sam dar calorias, são fatores
que tambem prejudicam á
criança. .

A maior parte das que
sobrevivem arrastam uma

saúde a desejar; quasi não
se desenvolve e chega a épo
ca de frequentar a escola
nada podem produzir;apren
dem mal, não prestam aten

ção ás lições dos professores,
e tudo somente devido a não
se alimentarem suficiente
mente bem.
E é natural que, numa

pobre criança com fome, os

seus cuidados são desviados
e o mestre não lhe póde exi
gir o cumprimento dos seus
deveres escolares.
Alimentai bem o escolar e

então poderemos aumentar

a nossa estatistica de apro
veitamento, aumentando a

nossa média de alfabetiza-

DR. ARMANDO SALES

RIO, 4 O "O Globo" divulga
que o embarque do sr, Armando
de Sales para São João deI Rey que
deveria efetuar-se hoje, foi transfe
rida para amanhã ou segunda-feira,
devido ao ex-candidato da U.D.B.es
tar ligeiramente enfermo, acrescen
tando que a viagem será feita pro
vavelmente de automovel.

RIO, 4-Renu!1ciou os cargos
de reitor da Universidade do
Distrito Federal e de diretor do
Contencioso do Banco do Brasil,
o dr. Afonso Pena Junior.

Cruzada Naeional
de Educaeão

Fez anos ôntern o sr. maestro,
Graciliano Guedes Pompeu, oíi ..

cial reformado da Fôrça Pública ..

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

FerroPedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n. 1

Dr. Aviso
JOSE' DOCrédito MutuoFicou transferida para quarta-fei-

ra, dia 8 do corrente, ás 14,30 ho-
ras, a palestra do dr. Eliazer dos No sorteio realizado ontem da

Santos Saraiva, dedicada á Santa Credito Mutuo Predial, foi contem-

ST piada com o premio maior no valor
Catarina e que falará pela E A- de 5:175$000, a caderneta n·. 7.441

ÇAO RADIO RECORD. de São Pau- pertencente ao prestamista Gil da

10. Silva, residente em Camboriu'.

(Do serviço de publícídade da C.
N. E" em Florianopolis.

VALE PEREIRA

CARTAZES
DO DIA

Foi, ôntem, muito cumprimen
tado pela passagem de seu ani
versario natalicio o nosso esti
mado conterraneo José do Vale
Pereira, ex-vereador da Camara
Municipal, e figura destacada
nos nossos meios sociais, onde,
conquistou, pelas suas exepcionaíe
qualidades, inumeras simpatias.
«-A Gazeta», que conta no ilustre
aniversariante, um dos seus gran
des amigos, embora tardiamen
te, envia-lhe um grande abraço.

o novo co ..

--andante da
7a.R.<'3giao Mi-

lité� r
CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

horas-Heróis da serra e For
miga no sotão.

I
ereto na pasta da Guerra, no- CINE ROYAL, ás 7,30
meando comandante da 7a, Re- horas -i-Missão de médico.

gião Militar, ':000 séde em Re-
cile, o general de brigada Cris- CINE ODEON, ás 5. 7 e

lovam Barcelos. 8,30 horas-Missão secreta.

Ora. Jo�::;efír)a Flaks Schweidson
MEDICA

RIO. 4 - Foi assinado de-

Desentelorou O cada
ver da esposa

Instalou-se
PORTO ALEGRE, 5 Foi preso em

ce Bury o individuo Henrique Er- FAZEM ANOS HOJE:

mann, acusado de ter desenterrado a exma. sra. Nieolina Gla.vam
o cadáver da esposa. do Coem �.erio de Oliveira, viuva do sa,adoso
local, para enterra-lo no Jardim de conterraneo José Cristo\:'ão de
sua r e s i d e n C ; ;1 • na. Fa- Oliveira;
zenda de SlUS Soud. Ermann, a exma. sra. Ester de Souza
quando da morte de sua esposa, fô- Costa esposa do sr, Indio Ca
ra prêso sob a acusação de te-la tarinense da Costa;
envenenado' SuhmetiJo a J l;ry foi o sr. João Grumiché Filho'
absolvido. Mss volta agora ao car

,
o jovem Osvaldo, filho 'do,

cere, após três mêses .te liberdade nosso brilhante colega sr. Os
pela sua Inexplíca vel conduta, mu- valdo Mele;
danIo de lugar o cadaver de sua o sr. Willy Buch, comerciante,

o CONSELHO TEC
NICO DE ECONO
MIA E FINANÇAS

Ex-assiste.tte do serviço de Gin -cologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fendatsão Gaff,é-Guinle e S. Fn'iHcisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

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

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

RIO, ,{ - Sol- a presídencia do
ministro Souza Costa, realizou-se
ontem. ás 3 horas da tarde, a

sessão de instalação do Conselho
Tecníco de Economía e Finanças.

Com a presença dos conselheiros
Romero Estellíta, Cavalcanti Pessoa.
Julio A. Barbosa Carneiro, Abelar
do Yergueíro Cesar, Aloisio Frago
so de Lima Campos, Mario de An-

, drade Ramos, Luiz Betlm Paes Le
me, Guilherme Guínle, Pedro De

Alvaro Brandão I mostenes Rache e Valentim F. Bou-

Cavalcanti ças, secretario tecntco, foram de
claracJo� ín:;talados os trabalhos, ten
do o ministro da Faunda, em no

me do presidente da Republica e no

seu proprlo, agradecido o compa·
recimen to dos conselheiros.

ção.
esposa.A.

CHEGAM UNS

DR. ALVARO B. CAVALCANTI
C I A.IH. 'F E TT & AMA SEC_�

Dr. Acha-Ee nesta capital o sr. dr.
Alvaro Brandão Cavalcanti, en
genheiro civil, e representallte
Ja Cia. Nacional de Contruçí3es
CivÍs e Hidraulicas, do Rio de
Janeiro, que aqui veio em ubjé
to de serviço.

S. s., visitou o sr. dr. Nerêu
Ramos, sábado último, �m com
panhia do sr. Jobel Sampaio
Cardoso, alto funcionaria da Cia ..

Costeira.

Precisa-se uma de côr branca,
apresentar;d) referencias. Tratar
no Hotel Gioria ..-Apélrlam�r.t
126.

I Fomos hoje bonrados com a vi·

l sita do ilustre engenheiro Ipatri
cio sr. dr. Alvaro Brandão Ca
valcanti, que designado pela Com-
panhia de Construções Civis e � o o

Hidraulicas, veio assumir a dire- '" nova constItuleão
ção das obras de dragagem e ou- do Brasil
tros serviços no porto desta ca-

pital. ROMA, 5 - Todo O Corpo Di-
Cavalheiro distintissimo, man- plomatico das nacões americanas O sr. SecretariQ da Viação e Encontra-se, nesta cidade o dr-

I
teve conosco animada e interes- foí c.nvidado a comparecer .ilO dia Obras Públicas, baixou uma por- Od sear Leitão" l'uiz de Direito desante palestra, prometendo-nos, 9 do corrente. á séde do Centro taria esignando os srs. drs. Ha- Laguna.
num requinte de gentileza, forne- Itálo·Americano, onde será realizada roIdo PedefFleiras, Anes Gualber-
cer-nos todos os dados que de uma conferencia sobre a nova Cons- to e Celso Léon Sales para, em Pr.ocedente de Joinvile acha-qualquer modo possam interessar, t;tuíção do Brasil, sob os auspicios comissão, examinarem e estuda- se entre nós, o sr. José de Carrelativos á missão de que vem da Associação dos Amigos do Brasil. rem as propostas enviadas para a valho Ramos. escrivão da la.incumbido. Comparecerá á conferencia o sr. construção de uma ponte em coo- Coletoria Federal daquela cic.la-.� Gratos somos pela amabilidade {iÍ\lsseppe Bottal, ministro da Edu- creta sôbre o rio Tubarão. ?e, e nosso brilhante colega de-

�ii;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::;:::;;:::�;;�;;;;·�d�a.s�u�a.v�i�s�it;a -=·ma�c�a�çã�o�.-=�.. Imprensa.:! ME I pp '''MM1'm-mr:tmum:mrn=t.._ & "'ii"iIf,,"Z', "...-------.---••---------iííiiiíiiiiii.. r.__�

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-
�! RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE

GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS: Para constru�ão de
uma ponte

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 11

Todos os assuntos qae não este;a.m ligados diretamente
aos interesses industriais e comercíais da firma, pedimos, encare
cidamente. sómente seja TI apresentados por escríto.

\
1

o sabão

"-Virgem Especi�lidade"
de Welzel & Cia••• Jaínville s,..eÃ���Il�A,

REGISTRADA).I} ESPECIALIDADE(MARCA

reconlmenda-se tanto•• *m*::-!:I:iCll!l!lli*.WiEJ':I!'sz·'=�A?:::.':::::,=*=:·='••'1::*2**=+ 1::1+
roupa finapara como para roupa

.;; i iRE
commurn
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