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Salvaguardando os interesses
IVlauro Ramos determinou rigorosa fiscalização
pelos panificadores, no pêso estabelecido

. -3.

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

G.A

do povo o prefeito
no cumprimento,

para o pão.
IClube dos Funcionarias
I �S-=--IiI---���a; ífH;'üir4>- rt7i111i1íi1wii"���
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�·!Mn �nsrm r••

Publicas CIVIS de Santa
Catarina

A
l-Organizar um almoço ás 12.

horas em homenagem ao Ex
mo. Sr. Dr. Interventor, pel

o

congraçamento da classe.
2-SessJo Magna no Clube, ás

16 horas. Nessa reunião fala
rão os oradores escolhidos
pela Diretoria.

3 -Grande soirée com inicio ás
21 horas, oferecida as exmas.

Iamilias dos Iunoionarios pú
blicos.

rlFt'MF'
-

-

A voz DO POVO Sem quaisquer Iiga�ões I·olitieas
----------------------_

Esta dinamica e bem formada
Associação de Classe, querendo
prestar uma singela homenagem a

Classe em Geral, por ocasião do
transcurso da data comemorativa
do "DIA DO FUNCIONARIO
pU'BLICO", á transcorrer no

J A I R O CALLADO

I NUMERO
DIA

ANO IVI
Proprietario e Diretor Respallsavel

--------

Florianopolis, Terçs-felra, 7 de Dezembro de 1937
-
._------------------------_._--

o prefeito da capital vai A questão dos
exercer rigorosa fiscaliza- titulos brasileiros

ção no pêso do pão
No intuito de atender ao interesse publico, dentro daquele

cspirito de iniciativa que o vem impondo á adrmração geral, está o

operoso prefeito da capital sr. Mauro Ramos, ao que somos infor

mados, disposlo a exercer lima rigorosa fiscalização no pêso .d? pão,
pondo um paradeiro á diminuição que dia a dia se vem verificando

11a sua confecção.
Lançando as suas vistas para um assunto de tamanha rele

vancia, revela o sr. Mauro Ramos o carinho que vem pondo em

tudo que' de qualquer modo interesse á população da capital, cul

minalldo�('om a acertada medida que se anuncia, cujo reflexo se Ja

râ sentir Leneíicamente em todos os lares.
.

Continue o sr ..Mauro Ramos a trilhar o caminho com que

1 iío brilhantemente encetou sua carreira na vida publica e terá o

J econhecimento e os aplausos dos seus concidadãos.

LINDENHERG �DE
GOU A NOVA�YORK

CHARLES LINDENBERG

NOVA YORK, 6 Acompanha
do de sua esposa chegou a esta ci
dade, inesperadamente o grande
aviador Líndenberg,

Abordado pelos jornalistas de
clarou que se demorará pouco tem-

110 nos Estados Unidos, poís tencio
na regressar a Inglaterra logo após
as festas do Natal.

Os japonêses . a

quilometros de
Nankin

o revrno. arce

bispo

17

1028

NOVA YORK, 6-0' -l'ítícos me

sicaís, na sua uuanin i
'

. 'e tece'}) os

i mais rasgados elogív'; a Lli.lU'
. Savão, que ontem desernpenhou o

papel principal da opera lVIANON.
O NOVA YORK HERALD. diz que

a voz de Bídu' Savão e' ema ver
dadeíra expressão lírica, representan
um prazer ínesced'vel ouvi -la.

o Gl\L" DALTRO
loest ab e I e e� i d o
dentro de uma

semana IPORTO ALEGRE, 6-0 me

dico assistente do general Daltro
Filho, acaba de informar que sua

excia. dentro de uma semana vol
tará á atividade dos cargos que
ocupa, completamente restabele
cido.

NOVA YORK, 6-Chegou ôn
tem a esta cidade, o embaixador do
Brasil sr. Osvaldo Aranha, que
se hospedou no Hotel Richtar.

-0-
NOVA YORK, 6-0 sr. Clark

man teve ôntem demorada con

ferencia com o embaixador Os
valdo Aranha.
Diz-se que entre outros, foi en

cetado um estudo preliminar, no

sentido de um pagamento das
dividas a longo prazo, em

SUbS-I· S PAULO 6-Ch ,Ao t
t.ituiçâo ao <escherna Osvaldo

.

.' eg�u, on em,

A h O I di
a esta capital, a <Bandeira Anhan-

ra,:_ a».
_

P ,ano. ora e�. IS·
guera », mostrando-se todos os

cussao, nao esta ainda definido, I di
O hai d O ld A h I

seus componentes. conterna rssi-
em 1al:a ar sva o ra,? a

mos com a morte do seu chefe.
regressou, ontem, para Washing- _

tono (» INTEIIVENTOR
MANOEL RIBAS

HOMENAGEADO

U'
""d

SAYAOREGRESSOU Ia "Bandeira
I

Anhaugnerloa� I

-0-
NOVA YORK, 6- Não tive

ram grandes progressos, no dia
de ôntem, as demarches realiza

a�loadeee á "Gazeta�� das pelo embaixador brasileiro sr.

;:;:"Esteve ontem em nossa redação Osvaldo Aranha, no que concer

o Ilustre sacerdote revmo. padre Ro- ne aos títulos brasileiros.
I berto Wirobed;:,s.ecretário .de s. eXIJ. O sr. Osvaldo Aranha espera
revma. c, Joaquírn Domingues de. . " I

Oliveira ilustre Arcebispo Metropo-j estretanto, aplainar as dlÍlCU1-
lit .no, que em nome de S. exa. rev- dades, depois de regressar do res, que acentuaram ser o atual

ma. veíu agradecer-nos as reterên- Brasil, para onde partirá dentro I.n�erventor um dos maiores po-
cías, al�ás justissimas, que fizemos de poucos dias. I líticos do Paraná.
a respeito da passagem de seu na-

.__

talícío,

Grave confli
to em Ca-

SR. ADOLFO SILVEIRA,
presidente

dia 8 do corrente, bem como a I
data de seu aniversario da funda-I
ção a 17 do mesmo mês,elaborou [
o programa abaixo,correspondente Iaos festejos dessas datas, para as C,AMAQUAlVI. 6 -:- Verlfkon-se
quais solicita toda solidariedade i :qUl u.m g�a�e conflíto :m que _f(
por parte dos Inncienarios públi-! ram protagônístas Francisco M:elrc-
cos civís em geral. ! Ies e Ioaqsim Cardoso, os qua's de-

".Estado do Rio I P?íS de terem agredido Waldemar

Grande PROCRAMA PARA OS FESTE-[ Dia';, en!rentaram a polida a tiros.
" JOS EM HOMENAGEM AO Organizada uma escolta para a

PORTO LEGRc 6 R' )�DIA DO FUNCIONARIO PU'-l
detenção dos agressores, composta

A 1:., - eunlU-se." -x de l6 homens aqueles ofereceram
a comissão executiva do extínto I

BLICO , A OCORRER A 8 tenaz resístencia chegando Francis-
RIO, 6 O dr. Abeu Amoroso Partido Libertador SO'I a prcsiden- DO CORRENTE, E ANIVER- M' 1-'

-

CRUZ ALTA, 6 Foi inaugura-I Lima pronunciou ontem na MO- .

d d J
. G' 1 'l'

.

. SARIO DO CLUBE A 17
co me as, emquanto seu compa-

da nesta cidade, com grande írnpo- RA CO BRASIL: um iJ:�portante era O . r. ase = an, �llm de deli-
DO MESMO MEZ' nhetro detinha os policiats, a entrar

nencia, a za. Feira Municipal de I discurso de repressão ao comunis-I
berar sobre o destino do Jornal O ES-

1 A'
. .

d
'. em um armanzem onde comprou

Amostras. mo. TADO DO RIO GRANDE.
-

meI!:-nOlte e 7, salva de
uma caixa de balas voltando de.

-----.------------------ 21ro]oes.
'" , .

2 A' 8 h d h- , novo ii. enfrentar os agentes da au-
- s oras a man a, sera LO' dade

solenemente hasteada a han-
L rI
-:. , ,

deira do Clube dos Funcio-
A resístencía oferecida fOI de tal

narios. ordem. que os agressores conseguí
ram escapar a' prt

�

3-Será realizada uma Missa em
lsao.

intenção as almas dos fun-Icionarios falecidos, ás 8

PIhoras na Catedral. ayers na4-Uma Comissão composta de
-

Membros da Diretoria � de- C.-Ona I lstmais funcionarios, irá a Pa- I as
lacio ás 15 horas, afim de
cumprimentar o Exmo. Sr.
Dr. Interventor, em face da
simpatia que goza no seio da
classe.

5-A's 16 boras, recepção ao fun
cionalismo na Séde do Clube.

Feira de
Amostras

maquam

CURITIBA, 6-Todas as clas
ses sociais' fizeram ôntem uma

grande manifestação ao Interven
tor Federal sr. Manoel Ribas,
usando da palavra vários orado-

Quer dár

Combale ao comu-
•

msme

algum fino presente?

Quer conforto e bom gosto?
VISITE

A4 a MOOEL.ARl LISBOA, 6-A radio de Sevi
lha informa, que dentro em brê
ve deverá partir para a America
do Sul um team de futbol, cons
tituído por elementos nacionalis
tas.

CONVI1�E
Os bacharelandos de 1937 tem o prazer de convidar aon

corpos d.oc�nte � dis.cente d� Faculdade, aos seus parentes e amigos:
para assIstIrem a mlssa votIva que, pela conclusão do CUf30 man
dam �elebrar ás 8 horas do dia 8 do corrente, na Capela do Ginasio
Catarmense.

FLORIANOPOLIS, 6 de Novembro de 1937.

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

!o ex- \ Melhorou o general
Ludelldorfjuri não foi

tinto
o comunismo

"""

TOlHO. I) Telegramas oficiais, em açao
-procedentes do campo de opera- A PRISAO DE PERIções, inf(lrmam que as forças japo- II.<

I BELO HORIZONR:&, 6 Tendo
nêsas se acham a 4 quilometros de GOSO AGITADOR o promotor publico desta capital
Nankin, esperando as vanguardas, RIO 6 Ad' consultado o sr. Ministro da Justiça
�ntrar na cidade ás primeiras horas ,- elegacIa de ordem acêrca da instituição do juri em (Urandel·rloSmOda madrugada. I Politica Social realizou ôntem uma face da nova constituição, obteve a

E' grande o panico em Nankin. importante delegencia, com a pri- seguinte respasta:
_._--�

são de Círio Estrela Dias, em- -"Em face da nova Constituição JARAGU,,4.' ,.".

pregado nas obras do Arsenal de
o juri não foi extinto (a) FRANCIS- Acha-se em andamento na Dele-

ae�rea Marinba. Ct1·?a.I?,E CAMPOS, Ministro da Jus- gacia de Policia, processos, referen-
�

tes a dois casos de curandeirismo,
Trata-se de um perigoso comu-

-

I amb(1� fatais. Os inquer.itos em

nista, em cuja residencia foi en- NA RUSSIA S:i.N -

I
questao foram solicitados pelO sr.

\PORTO ALEGRE, 6--Foi inau- contrada uma lista de nome d GRE"'TTA Dr. DeleSado de Hi�iene .Municipal,
d I B N I· .

s e .1. '<Il que tomou as prOVidenCiaS necessa-
gura a pe a ase ava uma 1I- adeptos do Korrlltern � além de rias a- repressa-o d

. -

h d·,·, t J
-' ao curan eUlsmo

Il a lana aerea eu re aguarao, grande copia de material explosi- MONON, 6 Registram-se, on- e a pratica da medicina ilegal, por lSanta Vitoria, Pelotas e Rio I vo, entre o qual numerOSliS bom- tem, novos funsilmentos de indivi- individuos que se dizem caridosos e

(Jrande. bas de lt d
.

I d�os .acusados de espionagem na vão impingindo seus COZIMENTOSa o po er. Slbena. aos incautos.

Faculdade de Direito
BERLIM, 6 - Melhorou con

sideravelmente o estado de saude
do general Ludendorf.

Aldo Guilhon Gonzaga
Aristeu Rui de Gouvea SchiffIel'
Celso Mafra Caldeira de Andrada
Leo Pereira Oliveira
Rubens de Arruda Ram0s
Zenon Pereira Leite. �:.

I

__________--' �__ _'t,,��·.
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETA
.. -. . I�-���-�-���""����A.. campanha
OVO Plano li o SorteiaTanica Bayer i���_�����.

i I do trigo f

Novo P· Ianc I Transferido para 22 ·de I �_,���

I Dezembro (Cornunicado do Minist�rio
da Agricultura)

A

II
li

quinta-feira
Devido ao grande interesse que este scrteio

tem despertado entre a população de Florianopo
tis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração dos valiosos 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 coupon numerado. em qualqner
farmacia de Florianopolís.

TPrC'_j�otoria
ALUGA-SE de Biguassu
o confortavel predio de resl
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

eanco Agricola- Rua Tra
jano.

I'
',; f'

�) Zrl(:'I Compcmh ict
�-"_.����--------_._-----------------_.

Genuinamente Brasileira:

r.

especialisada

Seguros de Vida

ern

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Cornpanhia
de sua p reje r en c

í

c.

Fundada em 1920, o seu p r o qr e a s o

•••videncia pela. seguintes cifras,

r.lativas ao ultimo quinquGnnio: ._.

Acll.... R5sr;rvas ReceBa G�t::l

1932-17.036 c.at.. tl.064 conlus 6.726 ceut;s

1933-18.205 ceato. 14. t 64 conlo. 1.941 enolo]

1934 -19.943 ceato. 15.922 esntes 9.485 ccms s

1935-22.314 cent•• 18.427 centos 10.741 eG:1f ! i

193'-25.973 c.at.. 22.373 conlll 12.375 conto1

DE SEGUROS

�.

r

'F""CTORIA' __
DE VIDA IDr:'José M�ria Whilaker IIJl .. Erasmo Teixeira de Assumpc;ão )ti

ii .L t, José Cassio de Macedo Soares I

;���,..•.,..'�)ji. ::::��s::: ,15_ DR�:gD�:!��I�;II:,....•..,·... - CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA. REcn:"iE
AGENCIAI - SANTOS

r,l
.'""I!!lIO !ml!I__________________ /";..�,.-,�, .•.. -,.o,-.-�-'�·�...���M 94'j�..;í:1"7�:.(

----------------------------------------------------�----_.

I D- Z m"nsetzung ·-Atesto que tenha ernpre---Os analgrzsicos rompo- --"Apyrefina" eln cusqe- A formula Oe "Apyretina" --Atesto que prescrevo com -- 112 usam L

nentes de "Apyretino", es- 1 b ·t
tão dosados optimamente, Oe zetchnetes Proparat beson- é Oe molde a eorreeponõer optimosresultaOos, os cc- von "Apyretina" ist erel s gado em minha clinico os

maneira que a energia esnc- I h II
cltlcc dos orgãos não é crln- õers bei migl'one (Kepf- perfeitamente aos caso. in- chets õe "Apyretina" neste ein Beweis der sc ne en

ccchets Oe "Apyretina", com
g·ida por ef[?it0s � ccunõcrtce.] R

•

mesmo quando os doia co- echmerzen), OicaOCils.
. hospital, unõ hvi!samen Wir ung m

optimos
.

reeuttcõos.cheta se'am ingeridos sim ul- õen angegebenen follen.
tcnecrnente. Em outrcs pc- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.lavras, não deprime o C0-

rcçõo, não diminue e perus- Dr. cear!!) Ríc::hter. rlini-
taUismo gastro - intestinal.. Dr. Paulo Oe Carvalho.
nem hyperacidifica e esta-

co geral e opera"ões. Diplo. Dr. AlfreO Hoess, rllnlca Dr. Anton Hafner, clinic::a Dr. Nilo Saldanha Frnn-
ma jo- rIinica geral e operações.
AssinaOo: Dr. Osvaldo Es- modo na Alemanha e ne geral e operações. médico geral e operações, médico

pindola médico diretor ao Hospital co. m�diC::J diretor do Hcs-
Dr. OsvalClo Espindol·a,m- grasll.

nice geral e pediatria. rOA-
sultario e residencim Rua HOlilpital Sãe José, Jaraguá. Isabel. BI'umenau,
15 de Novembro H.: 64 A-o
Blumena 5anta Cata-rina _. Santa Ca.tarir:Ja.

..

�

Foi nomeado o dr. Heródoto
Pereira \auimarães para exercer

o cargo de Promotor Público da
comarca de Biguassú.

Concurso
O sr. dr. Superintendente

Geral do Departp.mento de Saú
de Pública està convidando os

inscritos ao concurso de Guardas
Sanitários a comparecerem naque
la repartição afim de tratarem

de assuntos de interêsse dos
mesmos.
--------- ...... \ ........._

Recusadas
. Na inspeção de saúde a qae

se submeterão foram recusados
Timóteo joio Paulo Alves,
Egídio Artur de Souza, Val
demar Domingues de Andrade,
Eugenio Campos e Saul Lessa,
canditados, ao concurso àe Guar
das Sanitários do Depar lamento
de Saude.

Florianopolis, 7-12 --1937

o Ministerio da Agricultura inicia as primeiras providências
para o incremento da produção do trigo, no territorio nacional.

Antes mesmo de regulamentar a cobrança da taxa estabele
cida pela lei n. 470, de 9 de Agôsto próximo findo, de que decor
rerão os recursos a inverter nos diferentes trabalhos que se relacio
nam direta e indiretamente com o problema do trigo brasileiro, o

soro Ministro da Agricultura determinou, para ganhar tempo, que se;

processasse a inspeção sanitária da safra de trigo pendente nos dI"
ferentes Estados produtores, para ulterior aquisição de sementes sa

dias e sua distribuição en.! os interessados nêsse cultivo.
Assim fazendo, pretende o govêrno antecipar a ação do

Ministerio da Agricultura, cuja atividade nêsse setor da economia
nacional assume aspétos diversos, inclusive uma continuada assistên
cia junto ao produtor, que poderá, desde logo, trabalhar com segu
ros elementos de sucesso, entre os quais se. destaca a semente origi- r

nária do mesmo ambiente de cultivo. e cuja multiplicação deverá
ser processada dentro de idênticos equivalentes meteorológicos.

Com as sementes serão dadas as instruções que se fizerem
mistér ao sucesso das novas cultura" além da venda, a prestações,
da maquinaria que, na agricultura nacional, representa um auxilio
nunca inferior a 20'1., no computo geral da produção.

O Ministerio da Agricultura estuda a organização a dar
aos trabalhos de experimentação e de extensão da cultura do trigo,
de modo a suprir todas as deficiências das organizações congêneres,
reduzindo ao mínimo o coeficiente de oscilação de seu rendimento"
sempre decorrente de defeitos estruturais.

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224
2\.6
20.9
20.2
\ 9.5
\ 8.8
, 8.\
\.,.4
'\67
\ 6.\
\ 5.4
\ 4.7
\ 4.\

"SÃO

: TO fechamento
:;, 'das sédes dos par-

t tidos

�.�.�-V

�

Medico estagiaria
do Departamento de
da Lepra. São Paulo .

voluntario
Profilaxia

Os arrufos de Mme. são, mui
tas vezes, motivados por ner

vosismo consequente á debi

lidade geral.

-f
. f

j
:.

NACIONAL

o dr. Secretário de Segu
rança baixou portaria, ôntem,
notificando aos presidentes dos
partidos políticos neste Estado,
do decreto-lei n. 37, de 2 do
corrente, do Presidente da Re
publica, que dissolveu os parti
dos políticos. o Tonico Bayer, poderoso Ior

tífícante, restabelece a norma

lidade do systoma nervoso, fa

zendo voltar o sorriso aos la

bios e a alegria aos corações .

: 'i

; :

Dr. Pedro de Moura

Advogado
Rua Trajano n. I

Ferro I

6B9
Não deixe de consultar um médico sempre

�ER que sentir alguma pe» .urbação lUZ sal/de.
R E/h: Ibe euitará maiores males,

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

-POSSO certificar que empreguei,
com otimos resultados, e renoma

do prodúto «APYRETINA» ,nas

algias leproticas, sem notar alte

ração da função cardíaca.

(a) Dr. Alfredo Cinielo .

Dr. Auton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho
Dr. Nilo SaldanhalFranco.

--Atesto que presc-reva em
todos os casos inàicoõos, o
produto "Ap"rl?tinc" !do ter
rncceuttco Carlos Henrique
medeiros.

Dr. Piragibe deAraujo,
Dr. Piragibe de Araujo e .

Clinico geral e pediatrin. con-,
sultorio e residencia: Rua! -�I
15 de 140l1embro H' 8Z-Blu"
mencu-rôcnto Catarina.

rata·rina. ratarina. mania, 5anta ratarina.
---------------------------------------------------

méO·ic::a chefe ao Olretor ao Hospital 5anta Olretor 00 Hospitc.i1 santa
e maternioade mar!a Au-

pital de Tlmbó,� 5anta Cata
Santa Catarina, Blumenau, Santa xiliaOora, Hova-Breslau-Ha-

OOR

PV'A
OE

R

--A "Apyretina", pela: lIS·
sociação feliz dos seus in
greClientes, será um auxiliar
prerioso nos casos Inõtccõoa

DR.VICTOR MENDES
ma·jor dr. Victor mendeso

Diretor do 5erviço de 5aú
ôe da força Pública ao Es
taOo.rina.

CABECA?

E T í N A"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�,Adolar Schwarz- .

I Pastas e�c?lares II!. ._,D!,,_ilI_I_,,-o d!_A__q_,u_i__�_o ,� -

.-- e cornercrars;
Adovgado 'li' Endereço Telegr.. DOLAI� - Caixa Postal, 32 cintos para homens,

Flcrlanceclts S. FRANCISCO DO SUL-- STA. CATARIKA
IAGENCIA DA pe as menores prdças:;;-....;;;,;.iiiiiij.iõiiii.iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Wiiiiiii·iMi·'�"iiiiIiii'_';';O.. iI.Ii....;iiíi... iíiiIiiiiiii--iiiil"-iiiiiii"iiiiiiii-iiiiiiii'iiiiiiiiiiilii---iiiiiiiiiiiii---liiiii"-jjjjjj'iilíiiiiii'

Sociedade de Navegação Paraná--,Sant� Catarina
sá na Casa Bel-ra-o1--

I Limitada.,-Rio
.

I D Alfredo P de Araujo Companhia Salinas Perynas=-Rior,., ....
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio

.----�,--------------
.

S tM E:DI GO Vandenbrand & Cta.-
.

an os

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pcsn-Especialista em molestias de creanças, nervos
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque I,impaludismo g motestias da pele
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-

Tratamento do empaludisme e das raolcstias da pe· ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
te e nervosas pela jll1fahemotherapia Cubas.

3 I Encarrega-se de c1assificaçãe." medição e EMB�_RQUE de
.Consultoria e resideneia -Praça 15 de Novembro, 1 .

todas as especies de madeiras serradas, beaeíiciadas e em

I Telefone, 1.584 '

I tóros etc .• cereais e mercadorias em geral, para qualquerConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 1 � _h_o_ra_s___ porto do Norte ou do Sul do Pais, bem como para o Exterio
Recebe cargas de importação,' do País ou. do Ex'
teríor para desembaraço e redespacho para,

as praças do interior

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicos I

����_�����_ I

E ll'�" D n r ',II "'" liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii�v�I, �� fi � h l� ( �'1�· ::, n

I,',':, rEtnpreq,l{jl) CU!,l �,.IL .. l- .,' ,,'i A

U mole snas prc.Vt'llj, 1\1('.: doi \,
• impurezas <to sanszue :

Vendem-se as de números 124 !I, � fERIDAS
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de

I
e 128, á Rua Major Costa (Ca- � ESPINHI,S

I I a. ordem, asseio e higiene d h ) C' I
ULCERt..S

nu in o, nesta apitaí. ECZEMAS,

O motivo da venda é terem ;..:;!:�,X� MANCHAS DA PELLfL inha de onibus para Porto Alegre quartas".·e '

, ... .e, o
'

os seus proprietarios de se na·U;}S l..5.t2:: ARTHROS
domingos

tar para fóra do Estado. iita,.
fLORES BRANCAS

h d '3 RHEUM,�,Ti�MO I
I Vêr e tratar com Mac a 0& SCROPHULASPropr letarto ..Jeão Ganza es R J P' 5 =:::1/

"YP'iILITICAS

II
ua cão into n. .

�",i
v,

II(�"'; e finalmente em toda.

����Avh.m,4i�WAV.AV.AVA'iíl6.."'Ii;I:: ll,,:"a,'AeigI8Irliy :af;�:��: :d-�
, ... - Milhares de curados -

� estrutura em con- catlzação e direção
Jockey' Club 'Floriànop'olls� ereto armado de ob.as

� ALUGA--SEI
I

� e ferro Aparelhamento com � o c:o.nfortavel prédio de (�sj. O mais elagante centro de diversões famí-
� pleto para constru- � dencia á rua Este�es junior liares.

�
ções de pontes em � n, 179. Luxo, seriedade, conforto e distinção.
concreto armado � Tratar no Banco Agricola, á Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

� � Rua Trajano 16. clonais e estranjeiras.

� � Feericamente iluminado com instalações modernis-
Io?'� � QUER UM LINDO CO'RTE simas�

� DE CASEMIRA �

� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltdal��, c,
6t�ti�T��RAl�O;o� :tl RUA TRAJAN�,-JtO .SOb��d?-nOs altos da

�� � DRONAGENS. 9R� ena \J oTla

� , ',' •••••• , oe
- _"'

•••••••••
� : Omar Carneiro Ribeiro - flilusino Mendes da Silva � ,= 'C d

'

t M t
.

P d
· I:�', ENGENRIUROS f;Jvrs � ! r e I o U U o r e I a :'K� �o •rÁ\1 Rua �15 de Novembro 416. SALAS 12:e 13

'u E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. I� � , l' AN DAR �' T OS DO BRAS Et� � EI u, SO' M PRE\110S FORA�A DESTRIBU!nOS A' MAIS� Tel. 1503 Cur.·t.·ba • Parana' � DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA·fj1 � RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE��

I
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARAPODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E e DE CADA,

MEZ.

�

��l,f�� Obras contratadas na I- semestre
�

�\1� dante em concreto armado s:� R���� Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) ��� .,
M Ponte de concreto armado sõbre (I) Rj,0 S. João (Estr, Curitiba-Joinvile)� Prefeitura e Fórum de Mafra

��� �pGrup Escolar de Mafra i\4
Ir� Grupo Escolar de Rio Negro � CREDITO MUTUO PREDIAL�� Grupo Escolar de Irati �� !

. •,.. Mdternidade de Rio Nl!gm � .. • .

�� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � • Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 II :!r�� Diversas construçõelS d� re-s,idenci�s � • .. 'II����=IL.��.��_���_E__·�t�a_w�w�,�=��e_<__k_-��.�••�:'

Hotel das Térmas
'I Estabelecimento moderno recem construido

.. pr-o-x-i-

I
mo ás águas térmais

h I,Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziul a
Ide primeira ordem brasileira e alemã "

,

'Preços modicas I,

Proprietario: Herbert Falk
: Espelhos

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Ceta .... ina

CASASIndo a Arar_nguá

II Rue Tiradentes, 3

10 N A L
---------------�--

Companhia de seguros
�de acidente de

Trabalho

Capital sebscrtto
Capital real izado

1.000:000.$000 .

500:000.$000
Oferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de
A�:;sistencia Médica, Far
maceutíca e Hospit�lar

SUB-AGEtlICIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR
Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE J .561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríanopolis

TAMANCOS FANTASIA
PARA

Praía de banho
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$

» S '\NDALIA. Salto baixo » « Dz, 14$000
UNTOS FANTASIA desde J 2$ a Dz. I

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

-- .�--

Premio maior 5:175$000, e multas
premies menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN.CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E RECIBOS DE SEUSPREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

• .,'
f

",I

(i
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� REPRESillN-':-"A�TES E DEPOSITAFUOS EM SiTA. CATARINA r�

� C(JALRIL.\O S H O E P C K E S. A ..

I B u z inas Matriz FLORIANOPOllS vel�etos
� BOSCH

.Ao .. a maia barata, porém la

a melhor do mundo Filiais em:
-.

aom forte - de um aom e varioe sona combinadoa

immenaa durabil'idade
BlumenlJu, Cruzeiro da Sul,'Iuaai que não consome bateria (2,5 amp.)

A

Lages, Laguna, São Francis-venda em toda. aa boaa

casaa do ramo

CD ��D Sule noa

MOSTRUARIO EM:

o

I

MACHADO Cia.
�.JeI:..r.. :'.;>.J

I Consulto riu: Rt�ã}6'ãô
_ ..

,Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

I Res. Rua Bocayuva, 114

II Tet 1317
._--_.-

&
Agenehls e Ilepresentaeões

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, '37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS Dr. Artur Pereira
".

e Ottveí ra
CUnlca médica de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rua Felipe Schmitd .n' 7 e 17 a R<!sicJência: 'Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

P'ONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

A V E L I N O J O S E� V I E I R A IIIConstrutor· Liceneiado

II
�--------"�'�'�'-�'--'-'--------�--���

ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO 177
,

'

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital

Estude por correspondencia, mas por proces
sos prattcos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇAO TE'

.

CNlCA DE SA'fjEDORIA controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS II

I
OCULTAS, direção do mahatma nacional pativla. . �
chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI- 16LEIRA DE BELEZA, qUI:- adquiriu para o Brasil g
os segredos do famoso dr. Clouner Bab técnico
de vital beleza de Holtywoodç-e ACADEMIA' BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas previlegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar
Q felicidade domestica. Conferimos diploma e GIrei
d� gráu: C�m 1.0�O' réis em sê/os, peça informa
çoes mtnunciosas a c. postal 29/1, !::J. Paulo.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 (2 da manhã
e á tarde - Consultorto:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva
/\dvogado

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

R.

-_-....

I Accacio Mo-I
.

rerra tem seu escrip-

tÓI io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto Quereis conforto
bom passadio

Otimos bosques
descanço: quartos

I I
casais e solteiros

Dr. Pedro de Moura Ferro, Pensão Müller
Advogado I· Esteves Junior ali· 93

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

ITelephone n' 1458 11 EscrUPUlosamen_te Familiar

n. 70. - Phone: 1277.-'

I Caix 1 Postal, 110. I'-----'_

para
para

-I

e
,

I
I
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�'��«:§�.,..����Nl:§7�����.fj••��O.O��·���� ����������6..q��
� CASA, TRÊS IRMAOS�
m P A L A C I O O A S S E O A S, m
� que é o orgulho do p\lVO de Florianopolis '{1
�
��r

I

G---------------� 0------0

r'!enhurn concurrente possue stock pare
cido e por preços tão razoaveis

Noivo, na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

o melhor ates-

tado é a

preferencia da

elite !

Sedas estampadas, tudo que é

dlodernissimo, tuda S� encon

tra, tais corno crepes, renards,

peles,j etc.

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

I coração ! Entretanto, ela sonha com lindos vestidos coníecio

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

�_ol_iS. __

EDIFICIO PRO'PRIO

A MODA MÓRA NA

0------

� Casa Três Ir- •

o EMPORIO OE SECAS

CA�À TRES IRMÃOS.

VENHA VISITA�LA E

V. FXCIA. SAIRÁ PERFEI

capital elegante. _j--

TAMENTE CERTA, DE QUE

mãos é um estabele

cimento modelo,' que

honra Florionopolis, a

I
0------0

ALI TUDO E' BOM E FINO

,---
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 Trea Irmãos

______1

V. Excia. já Vi:-�I
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

ILINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS C01\1- A maior novidades em Sedas no I!
+»I PLETOS DE 12$., 14$., 15$., 16$., 18$., 20$., 2�$., 24$., 26$., Ria e São Paula. Acabanias de "

I 28$., 30$., 32$., LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN- receber di..-étamente das fabri.. =
! OIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000 cas .. Po preços nunca VIstos S!
� XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO <\ POR �

! SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, �,��
,

27$. ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- .'iY

.. TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. I���,'"� EM CORES.
.• COM 1 METHO DE LARGURA.
••
•: Partidas de linho das melhores quaHdaejes I•

por 1:500$000 com 10 peças �

Atenção r '�tenção I I
r' .�4 Grande sortimento de péles, Renard Argenter \. �I

� Renard marron da t�lasc.,3, Renar�j Verrnelho-Renard preto. Casacos de Pêlas' �

�-,. da fnel'hc:)r qualidade - Curtos e 314, de�te B:tigo damos descontos especiais �
para tc�dOlS terem margep'1 de fazer sues�ompras de pêles a aproveitsMlas p,ara �as faeicas. - Ll.:JVAS DE PELICA' DA MELHOR QUALIDADE POR 22$� �

� Visitai nossa exposição, principalmente aos. domingos �
� R. FELIPE 'SCHMIDT 22 ::�

� TCJffi Amin & Irmãos F L. OJIRF.: -:. � �OIL�� I
.�������������G---3--�.��.����������.
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Para mundo elegante., noss"

da modal
.

presente
ultimas creações

artigos para

as

modernosVistosas bijouterias, lindas fantasias,
'"

maisos

I
i
I

6_1

MACEOONIA
VENDE

e

CASANA
CASA QUE MAIS BARATO

TRAJA,DORUA

A,
LISBOA, 5 O comerciante por ..

tuguês Casimiro Fernandes, supos
tamente desaparecido ao desembar
car nessa capital do vapor brasíteí
ro RAUL SOARES, e reaparecido
inesperadamente no povoado de Al
caide, explicou ontem, em traços
gerais, o que se passará. Tendo-se
enamorado de uma moea treguêsa
de sua sapataria em São Paulo, e
contraido matrímonío peuco depois,
o sr. Fernandes resolveu com sua

esposa regressarem a Portu("al e pas
sarem a residir em pequenas cida
des, pois os grandes centros Ihes ha
viam trazido má sórte.

Duas vezes tõra êle roubado em

srandes quantias, em Paris e em
Lisboa. Da primeira vez chegaram
a narcotiza-lo. O seu desejo agora,
depois de tantas atribulações, é vi
ver em sua aldeia natal, gozando
da maior tranquilidade. Quanto a

possuir centenas de contos, disse
ele haver algum exagero na conta.

O sr. Casimiro Fernandes termi
nou declarando que tenciona vir a
Lisboa atím de agradecer ás auto
ridades policiais as diligencias ete
tuadas no serviço de descobrir o seu

paradeiro.

Realiza-se amanhã. ás 10 ho
ras, no Instituto de Educação, a

entrega de diplomas ás alunas
que completaram o curso da Es
cr.L. Profissional Feminina.
O ato que se revestirá de

simplicidade srorá paraninlado pe
Ju sr. dr. Henrique Fontfs, sen

dó as seguintes as alunas que
compõem turma: Hilda Ramos,
Maria Perfeito, Maria Siveira,
Florinete Sou<a, Ísolina Campi,
Osvaldina Costa, Clotilde And
hrachi, Mêuia Conceiçào Glorifl,
Inez Campos, EdIte Rosa, 011-
(hna Geva.�rd, Ondina GOllzaglL
Casemira Kodusck. Normilia
Ferreira. Olga Lima. Osmarina
Stuart, i\!1aria Julia Stuck, Zoá
via Vieira, Celeste Moutinho.
f'v1aria Camila, Nair Neves, Na
I;)iia Sousa, l\deÍaide Trindade
MéJl'colina Costa e Marfha Pro
bst.

A oA D
._-------------_.__._---�-------

A BELA EXPOSiÇÃO
Escola Proflsslo-:
Feminina

CENTRO DE!NOSSA VIDA
CULTURA
TEATRAL

da
nal

BIl.HETE
�fell Sergio

Ontem, vi Você a passear essa
eJegancia petronesca pela rua

Felipe Schmidt. Escandalosamen-
te perfumado, envergando uma
fisissima camisa «Albion », linda
gravata, um admiravel terno de
tussôr de sêda, belo chapeu
Crespi, Você deixou muita cabe- �

cinha tonta! O Cassiano de Al- f
buquerque Lima, que é dandy
como Você, comentava:-Que tal
o Sergio íl
Impecavel, não íl Aquela in

dumentaria toda, podes crêr, só
pode eer do «O Paraizo », o em

porio de elegancias.

VISITAMOS á E x p o s i - A Exposição alcançou o exito Realiza-se hoje, ás 20 horas,
ção de Trabalhos. organizada pe- desejado, e pode-se dizer que foi no Teatro Alvaro de Carvalho, o

la Escola Profissional Feminina, alem da espectativa; todas que espetáculo do Centro de Cultura
cuja direção está a cargo da exi- lá acorreram, para verem os di- Teatral, sob a direção do sr. An
mia educacionista professora CÓ- versos trabalhos, tão bem mane- tonio Vieira Machado, em que ge

ra Bat.alha da Silveira, que não jados pôr mãos tão habeis, fica- rá levado á cena o belissimo dra
tem poupado esforços para a com- ram entusiasmados fazendo as Ima «Os milagres de Nossa Senho-
pleta f�nalidade desse modelar es-, maiores referências.

A • Ira do Pi}a.r"rnd� .�utoria do escri-
tabelecimento . Logo na entrada, ve se um lll1-I' tor patrício I'eófilo Soares Go-

_ do recanto de jardim; tem-se ames.
VEM J&I � O SR••JOAO impressão do natural. I A peça a ser levada á cena ho-

ALBERTO Aquelas lindas rosas, aqueles

I
ie é uma historia bem urdida, cu-

jasmins, cravos, orquidéas, trepa- jo ról de personagens terá a se

deiras, viçosas, tudo tão bem guinte distribuição:
trabalhado, tão dispôsto em ordem, Conde Artof], Eugênio Dal
que é de justiça felicitar a d. Grande-Lucifer, Timóteo Alves
Maria Gallois Nizeta, professora -Lobo do Mar, Sebastião Mano
do curso. -Alberto de Kennes ou Badichô,

I A exposição de chapéus, está a Sanford=-Tenente Luciano, Ta-
cargo da habil professora d. Do-I deu Silva, Clemencia e depois

I rotéa Carvalho Couto Branca, senhorita M.C.-Zé cio
I Nota-se os mais variados mo- Arpão, Nestor Teixeira-Hércules,
I clelos de chapéus, todos coníecio- Enio Dal G. ande-Jaques, Mário
I nados com gosto. arte e precisão: Schmid t-John, Otá vio Armando
Um realce maior poderia ter sido de l:I'rito-José (criado), Mário
dado si não fôra a exiguidade do Sohmidt+-l o. Pescador, Jordão
espaço que não permitiu maior Candido=-õo. Pescador, Narciso
brilho. Lima=-An]o, Celia Coutinho.
Uma outra secção, foi a da Somos zratos pelo convite re-

professora d. Agostinha Galluf, cebi.:».
co

Côrte e Costuras, Vestidos os mais ----- ---------

variados, multicores coníecionados NOV··OSpelos metodos mais modernos de
córtes com precisão.
P fimvi

-

d WASHINGTON, 4-SeiscentosBUENOS AIRES, 6 - Pelo ar im VImos a secçao e ren-

d b d d tá b mil dolares já se encontram á
avião da carreira, que ontem le- as e or a os que es a so a

di
-

d t t f disposição da missão naval hrasi-
vantou vôo desta capital, seguiu ireçao acampe en e pro essora

d H I R· h d E t t b leira e prontos para serem en tre
para o Rio de Janeiro o ministro Ih ef ena IC ar. ·d.

s .es ra a-

gues aos fornecedores de material
João Alberto. os oram aprecia ISSIillOS. '

FELICITAlV'''OQ A

d e partes de motores dos destroiers.VIlIa ---------.-- - - -' 1. u na pessoa e

.' "1= t'
- sua esforçada diretora, d. Córa que estão sendo construidos no

�.roAJ__ LS a em maos se- B. da Silveira exito tão merecida- Rio de Janeiro, para a Marinha
_,._...

I d de Guerra do Brasil.

guras O imperio I
mente a cança o.

'-,I.
O comandante Regis,da missão

naval brasileira, declarou que a

I
·

I tueuês" construção está progredindo rapi-
CO onla por ugues A ELEGAN.CIA M.' Q.;:ULINA damente no Arsenal de Marinha,

""\_u,_ sendo de esperar que os novosC;= EXIGE UM BOM CHAPEU. vasos da Armada brasileira fiquemLISBOA, 5-Verberando em «CREPI:. E' O UNICO. NO prontos mesmo antes do prazotermos incisivos as noticias pro- "O PARAIZO" previsto.paladas do estranjeiro sobre a co· �������������.!�-��=�-�����������
10nia portuguêsa de Angola, o

Ideputado José Nosoline, disse ôn-I
tem, na Camara: "A Angola re·1
constitl:Iida inicia o seu desenvol-I
vimento economico. O imperio'
colonial português acha-se em

mãos seguras e é de justiça de-
clarar que todos os portuguêses

Iacompanharão o ministro Salazar
na defesa das colonias de Portu
gal.

"

FECHADOS OS NU
(;LEOS INTEGRALIS
TAS DE NITEROI

FRA DI�L\VOLO
ANIVERSARIOS

RIO, 4-0 interventor federal
no Estado do Rio, dando cumpri
mento ao decreto-lei de ôntem,
determinou o fechamento dos nu

cleos integralistas daquele Estado.
A policia fluminense executou a

medida, sendo fechados todos os

instalados em Niterói,

SECAl�rv1A
FRANCISCO SEPITLBAPrt:cisa-se uma de côr branca,

<11.- res-utando relerencias, Tratar

P() I Iotel Gloria.--Aparlamp.r:t J

126.

Festeja hoje o seu aniversario
natalício o nosso prezado con

terraneo sr. Francisco Sepitiba,
I r�----------------

.-,. t-' !t-�T F' Z E· c::_J

•... {l- ,i..�� i�-"': ,P--�� ,_ ,�
r:>o DI,�

CINE REX, ás 7,30 horas
A quéda da Bastilha.
CINE ROYAL, ás 8,30

horas-Festival do Centro de
Cultura '"eeatral.

fAZEM ANOS HOJE:
PROVIDENCIAS EM

MINAS
-<1

a exma. sra. d. Maria Can
dida de Almeida;

a menina Maria da Concei
ção, filhinha do sr. Julio Vieira.

CHEGAM UNS

RIO, 4-Inf0rmam de Belo
Horizonte, que foram fechadas as

sédes dos nucleos Integralistas e

do Partido Republicano Mineiro
e do Partido Nacionalista.
Tudo se processou sem a menor

perturbação de ordem.

Está nesta capital o sr .. Leo
poldo Schramrn, prefeito muni
cipal de Gaspar.

Ministro JOÃO ALBERTO
CINE ODEON, ás 7,30 ho

r as -i Missão secreta.
SRA. DR. NEREU RAMOS

Pelo < Comte. Alcídio » retoi -

nou ôntern da Capital Federal
em companhia de seus filho�
Nerêu e Rubens, a exma, sra�
d. Beatriz Pederneiras Ramos
esposa do sr. dr. Nerêu Ramos'
ilustre Interventor Federal ll�
Estado.

'1lI máquinas de escrever,
e aparelhos elétricos.

Rua Conselheiro Mafra, 66.
Flor ianópolis. PREF. CAETANO LUMERTZ

•Dra. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Encontra-se nesta capital o sr,
Caetano Lumertz, operoso e de
dicado prefeito municipal de
Araranguá.

Acha-se entre nós o sr. Pru
dente Soter Corrêa, conceitua
do negociante em Mafra.

FALECIMENTOS

SRA. FLORINDA MONTEJ.RO
CABRAL

Ex-assistente do serviço de Cin :cologia dos H0pitais:
la Gambôa, Fenda<xão GaffIé-Guinle e S. Francisco d€!Assiss.

Ex-interna do s8IViço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

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

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

SOCa Técnica Protetora
de Radio

Sendo socio da S. T. P. R.� V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio,
com direito a todo e qualquer concuto, . ml1àan
ea de valvulas, E:Íl:., pela modica cl)ntribuição men

sal de 4'000.

Com a avançada idade de 94
anos faleceu ante-ôntem, na ci
dade de Laguna, a exma. sra.
d. Florinda M0nteiro Cabral, tia
dos srs. dr. Osvaldo Cabral, di
retor da Assistência Médica Mu
nicipal; coronel Marcolino Cabral'
Prefeito de Tubarão; Arí Ca�·
bral, tesoureiro da filial do Ban
co do Comercio de Joinvilel e
coronel Cid Gonzaga.

CONVITE
Prêso
putado

um ex-de
gaúcho

Representante BENI ro -ARAUJOA. DIretoria do Clube dos Funcionarios Públicos Civis
de Santa Catarina, mandará rezar na Catedral Metropolitana, as

8 horas do pfóximo dia (8) do corrente mês dia do nFUNClO�
NA�<IO PUBLICO", uma missa funebre em intenção ás almas
dos funcionarias publicos falecidos, para a qual convida as exmas.

familias dos referidos tuncionaiÍos, bem como o funcionalismo pú
!)Iico em geral e suas exrnas. faloali&s

A todos que comparecerem, tica deste já, muito agra-

",.

LEIL.AO
PORTO ALEGRE, 4 Informam

de Quarai que foi prêso o e�depu
tado estadual Francisco da Cunha
Corrêa, que se encontrava no Uru
guai, de-pois que o sr. Flores da
Cunha deixou o governo. H· ,

19 h f 'd 1 I ·1- dO sr Francisco Corrêa será le- 0Je, as oras, orro) ave eI ao e

metiao 'para Porto AleSre. adôrnos, no prédio n. 60, á rua Esteves Junia r.
F =�1i'_·.t.... E ..
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CASEM IRA EM CORES, AR-
TIGOS FINOS I

'

CASA HO PARAIZO""
�

moveis, louças e
decida.

o sabão

".Virgem Especi�lidade"
de Wetzell& eis••• Jainville

l,

tiÃ.O VIR'"s���. ...,'JI'rA_
�"....�

REGISTRADA,.11 ESPECIALIDADE(MARCA

re·con,menda-se tanto par,a roupa fina como para roupa commum
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




