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RIO, 8 ..Receüelldo uma delegação da Associação Comercial do
de Janeiro, o sr, Valcl]�jnar Falcão manifesta a preocupação do governo, 110'

sentido de seu mlntsterlo cuidar com o maior carinho dos problemas da
dustrla e do comercio - "E' preciso que o Brasil recomponha e consolide sua

t}liosição comercial, artlculando seu Intercarablo com os principais centros
consumidores" ..

Rio

\
\

\
\

INOVA DENOMINAÇÃO
PARA O INIEGRALISfViO

Sem quaisquer liga�ões politicas
RIO, 7 - Não podendo

de acôrde com o decreto
lei que dlsselveu os par:[
tidos politicos, subsist�
mesmo com propesltos
rarnente culturais e �

troBlicos, com o no,.:tro
terlcr, a Ação Int!.! ga
ta Brasiie�ra deve
ou amanhã, adrrmado,
va denornlnaçãe .

Segundo soubt caixa

clrcutos Integrar tol�a,
sr. PUnia Sa�gar�S, pm
os diversos titu ]�mentc
ridos. estaria in:::
aceitar ii) de "A!ro no-

_____ '
.

dos �rasileiros C�O á

antecipado o pagamento 'iom

funcionalismo .'

. .

RIO, 7 -- A Diretoria da Despeza Pública já tQmou-11videncias para que tenha inicio no dia 22 o pagamento do mê,
dezembro do funcionalismo publico da União.

'

.

O sr. Romero Estelita, diretor daquela repartição fazenda-
na, e�pera que todo f) pessoal esteja pago até o último dia do ano,
inclusive os aposentados e pensionistas do Tesouro.

Quanto á suspensão dos descontos das consignaçõas em fa
lha de pagamento este mês, até o presente momento não ha nenhu
ma ordem nêsse sentido.

Para tal é preciso que haja um decreto-lei do presidente
da Republica.

voDO pvoz':" 'A
�,...,1•.

'
----------------.---------

J A I R () CALLADOProprtetarle e Doretor RespansaveD
I
I

I

--------

ANO l029

Será

MACEIO', 5-Chegou a esta O interventor I NOTAS
cidade o individuo Henrique Da- I

diani, o indigitado assassino do I paulistaescoteiru Peroni.Dadiani pretende NA lJ" .PIT.L D.expôr á venda o seu livro sobre �r1l r1l .t1l

o drama ocorrido a bordo do REPUBLICA O registro artistico da cidade
RAUL SOARES. S. PAULO, 7 ° interventor vai assinalar, dentro de poucas

Cardoso de Mélo Néto reuniu on- horas, um dos acontecimentos má
tem, o secretariado, aíím de comu- xnnos.
nicar a sua viagem ao Rio. Foram Ecombinadas providencias de ordem

'

que, a amanhã a
�

eximia'
administrativa a serem observadas professora de piano Gilda Ligocky,
durante a sua ausencía, que desfruta de tão sólido prestiApós a conferencia, o sr. Cardo- gio entre nós, realizará nos salõesso de Mélo Néto, em companhia do
seu secretário particular, sr. Maer- do aristocrático "12 de Agosto",
cio Munhoz, embarcou para o Rio uma audição de suas alunas.
indo pernoitar no Clube dos Du- As inesqueciveis festas de arte

goS"'O ? zen tos para chegar ao Rio hoje. , realizadas nos últimos anos po;fi. ° sr. Cardoso de Mélo Néto hoje Gildmesmo será recebido pelo presíden-
I a, constituem a mais sólida

te da Republica, devendo permane- garantia do exito e da beleza,que
cer no Rio três �)U quatro dias. VaI coroar a nova serata, a qual

� �r. Laurent.mo de .Azeve�o, se- vem despertando um interesse exI cretano da Justíça, fOI designado .

II para responder pelo expediente da
I cepciona .

interventoria durante a ausencia do I Entre o elenco das peças esco-

� sr. Cardoso de IdéIo Néto. . lhidas, avulta a notavel página
� •

I musical HINO NACIONAL BRA-
O pl·esldente Getu- II SILEIRO DE GOTTSCHALK
Uo Vargas I.asseoll a entregue á responsabilidade d�

_______ pé, nas I-uas centrais I n�ssa bri!hante virtuose a menina

OS BACHAR'EIS DE 1937' Partiu para Mon- RIO, 7-��r.�i::ulio Vargas
NI�iz�I�rà: técnica que exige a
brilhante página é desnecessario.

0d""
voltou hoje a passear a pé no

tevi eo centro da cidade. Cêrca das 11
Nice Faria é uma grande pro-

I rnessa e terá, estamos certoshoras, s. excia. foi visto na es- ,

quina da rua do Ouvid
dentro em pouco o seu nome ins-

I oro cri to no róI dos previlegiados.A' sua volta formou-se longo Assim, espera-se com ansiedade
grupo de curiosos, que o sauda-

a exibição de amanhã.
vam e comentavam a atitude de
mocratica do presidente da He
publica.

O sr. Getulio Vargas andou até
á esquina da rua Gonçalves Dias
e dalí, voltando á Avenida' onde
saboreou uma chícara de café,
num dos estabelecimentos situa
dos nessa arteria.
Depois, s. excia. tomou O car

ro oficial que o esperava.

DE ARTE
RIO, 7 - Telegrama de Porto Alegre informa que o pre

sidente Getulio Vargas continua a ser esperado para assistir, no dia

25, á cerimonia de lançamento da pedra fundamental da ponte in

ternacional entre Passo de los Libres e U ruguaíana.avis tando-se nes

sa ocasião com o presidente Agustin Justo.

Além disso anuncía que fará
uma conferencia no teatro sobre
o caso em que esteve envolvido.

.---------- ----------,

Roubado
presente ?

Quer conforto e bom

algum finoQuer dár

VISITE

MOOELaa

Dr. Flores da Cunha(
�
I

Realiza-se, hoje, pelas 14 horas, o ato da colação de gráu
da turma de bacharéis dêste ano, da qual fazem parte os srs. Aris- RIO,7 Pelo "CapAccona",par
leu Schiefler, Aldo Gonzaga, LéO.

Pereira Oliveira, Celso Caldeira,

I
t�u hoje para Monte.vidéo o sr. Ba

Rubens Ramos e Zenon Leite Embora destituido de solenidade êsse t�st� Luzardo, eAmbalXador do �ra-
,

.

.

� . . SI1 Junto ao governo do Uruguaí,
oha que"xou-se á po- ato tera a presença da Congregação, de altas autoridades e de ami- --.---- -

Ucia de�1i\,a capital de
I
gos e paTrent�s dos badcharI�and.os. F

.

I d
.

d'd d I
O gal. Pal-gasRodl-i-

'.' .

co enoo o sr. es. rermque entes se ru ga o nnpe I o e gues visitou O miuis-
que no I ...."tel�ior do aceitar o convite de paraninfar a turma, em virtude de disposições t.-o daGuerl'aapal-tamenl<oqueoeum coastitucionais, foi êsse convite dirigido e aceito pelo dr. Fulvio Co- '

pa no Hotel Palaei.. I riolano Aduci, lente de Direito Civil da Faculdade e Presidente da RIO, 7 Visitou hoje o minis·

Salvo lhe for ..,m rou� Ordem dos .Ad;ogados. . . " tr? da Guerra, o general p�!gas .Ro-
I t

• Hoje as 8 horas fOI celebrada na Capela do GlllaslO Cala' drígues, que, por decreto ja assina-
hac as uma c..'tr eira rinense, mi�s� votiva.

' ,

. 'I do pelo presidente da Repl!bl�ca,
� e IOlas no valG'r de D' d d I

�

d' b h"
.

"1
� passou para a reserva do Exercito,

I _. • ,
epOIS o alo a C? aça? e grau, os ac areis 'd81 tarao o

I por ter atin�ido a idade limite pa-
dOIS mIl pesos. tumulo do saudoso des. José Boiteux, fundador da Faculdade. I ra o servíço ati'vo.

EXPOSIÇAO
ESCOLAR

MO�TEVIDE'U' 6-
. O sr. :'_'G"lores da Cu-

Healizou-se hoje, ás 10 horas
o áto inaugural da béla exposiçã�
do grupo escolar Arquidiocesano
São José.
A festa solene do encerramento

do ano letivo será realizada no
dia 14 do corrente.

.

,.

•

I
, :

I
!
,I

i I)
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GAZETA

Racw�lr�alizaçãu da comer-'
cio e eXpOff"taçã@ do

algodão
(Co,Tlunicadcj do
Ser"viço de Publi,.
cidaoe do Mir'list.:e ..

F'io da Agricultura)
Com õ desenvolvimento da cultura do algodão no Brasil e

(� necessidade de exportarmos grande parte de nossa produção, os

fatores qualidade e uniformidade, tornam-se cada vez mais pre�
mentes,

Para que o algodão brasileiro, especialmente do Norte e

Nordeste, possa concorrer com vantagem com o dos demais países
produtores, será imprescindível melhorar o seu preparo para o mer

c do, de maneira a a!>segurar a liquidação rápida de todos os negó
cios, com a maior economia possivel de tempo e de dinheiro. Só
mente produzindo um artigo de bôa qualidade, uniforme e a baixo

prel_ro poderá o Brasil conservar a sua posição de destaque que vem

ocupando nos últimos anos.

Grande maioria de descaroçadores existentes no Norte e

Nordeste, antiquados, gastos e de aparelhamento incompleto ou de l

funcionamento imperfeito, em lugar de beneficiar, maleficiam as fi

bras. Acrescente-se ainda a ignorancia dos operadores quanto ao

funcionamento das máquinas, o que forçosamente rebaixará os tipos
da classificação comercial,

Na América do Norte, prejuízos causados pela deficiência
do trabalho dos descaroçadores falam estimado, p lo�Departamento
da Agricultura, em cêrca de 200$000 por fardo de 500 libras

Quanto seria entre nós? Mais de 150 mil contos para a exporta
cão do Norte,

Cé, Com a melhoria de 2 tipos na nossa produção atual, o que
Ferre. derá conseguir com um aparelhamento mais aperfeiçoado, te

S.tuart, .
um aumento seguro de 100 mil contos no valor total da

via ,Vle1, correspondentes á diferença de $20C por quilo, exis
Mana Cal n.ercado.
I ;�lia S�usa,ema-se assim imprescindivel o controle olicial e fiscaliza-
Nlorco!wa dos descaroçadores. Será o inicio. da reOJga�ização Ibst , acionai de toda a produção algodoeira no Brasil, co-

·_-_ .... --- .. :05 Muuicipios, com a [orrnação de Centros algodoeiros I.A rV1 Aórma de croperetrvas de produtores.
Prt'cisa-,ees, será necessário um estudo completo da situação de I

a!�respntafldoJ produtor, afim de ser traçado um programa completo
f1" i lotei (dadeiro interesse nacional, deverá abranger todo o país.
126. rama se procurará eliminar todo e qualquer embaraço

.

<=-� l�}, -f::sobce carregar o custo de produção e, .ao mesmo tempo,
., ,

S-""')S agricultores a desenvolverem economicamente as suas

"�-

CI�FMuito breve, será rigorosameuee proibida a mistura de ti
A qU��bra, de algodões de regiões ou caracteristicos diferentes em

CIr\mo fardo e, para maior facilidade dos agricultores. o Mi
bras da Agricultura farà instalar UsinCls modernas nos principais
('�!l:os produtores, afim de que f I agricultores possam descaroçar o

algcdão antes de vende-lo, beneficiando-se, dêsse modo. com os lu

CIOS, ás vezes e xagerados, que constituem, em muitos casos, verda
deiros privilégios d, 5 proprietários de descaroçaderes. únicos compra

dores de certas reg (>"s produtoras. Será tambem iniciada a classili

cação do algodão r m caroço, para que as vendas possam ser efetuar

elas de acôrdo com a qualidade, estimulando assim a produção dos

tipos mais finos, de melhor colocação nos mercados internacioneis.

Será reprimida rigorosamente!. toda e qualquer fráude no planti�, c.o
lheita, descaroçamento, classificação, armazenagem e nos propnos

embarques, pretendendo o Ministerio levar a sua fiscalização ate os

mercados importadores, do pais e estranjeiro.
Serão organizados os mercados locais ou primarias, com a

criação de verdadeiras Bolsas de Algodão, onde todas as transações

r:ossam ser devidamente registradas e fistalizadas as suas liquida
ções, pejos peoprios interessados, organizados em associaçõ�s da

classe, para assegurarem a eficiencia de um programa enérg-co de

dr. fesa de seus proprios interesses.
----------------------------------

IMPOSTO TERRI- CONCORRENCIA
TOBIAL Terminará no dia 1 I do cor-

rente o prazo para apresenta-
Na Diretoria da Fazenda Mu- ção de propostas na concorrência

nicipal está sendo feita a co- pública aberta pela Prefeitura
b\ ança, neste mês, do Imposto da capital para a construção de

Territol'ial Urbano relativo ao uma ponte de c.ncreto armado
�c f;undo ser;Jestre de 1937. I na Praça Lauro Müller.

OicaCl0s.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

tiospito.l são 10sé, ':lar'aguá. 1!;lCbel.

5anta Ca:tari;na. Ca·ta·rina.

'A
OOR

PV

Florlanopolls, 8-12--1 �37

F�ecomend;f3"
çao aos d€�le

gados
Por portaria de ôntern data

da, foi recomendado aos delega
dos de policia do Estado e fun
cionários dos departamentos da
,'l·'CT(;;a' ia de Segurança Pública,
u b ... ' cumprimento do dispositi
vo regulamentar, que os proíbe
de fazerem petições para tercei
ros dirigidas ás repartições pú
blicas.

Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n. I

Ferro

---- ---------------�._-------------

Fm sua Igreja a' praça Ge�
tulio Vargas, tera' lugar hoje. a

festividade de Nossa Senhora da
Conceição.

A's 7 horas, foi rezada missa
com Comunhão Geial e ás 10
horas, missa solene com sermão

ao Evangelho.
A's 16 horas, sairà em pro

cissão a imagem da Virgem lma
csloda que percorrerá o itinerário
dos anos anteriores.
A Congregação Mariana da

lmaculada Conceição comparece
rà incorporada com o seu belissi
estandarte, cujo benzimento se:

realizou domigo ultimo I ia Cate
dral Metropolitana com grande

Medico estagiaria volunt ario imponencia.
do Departamento de Profilaxia
da Lepra. São Paulo. Na igreja da Ordem Tercei-

,-- --I
ra á rua Deodoro, haverá ho-

I Dr, R ica rd o I Je solenes [estas em honra á

I Gottsrnan n IVirgem Imaculada.
A' s 7 horas foi rezada missa

com Comunhão G ral e ás 9
horas, missa solene.

A's 19 horas. benção com o

Santissimo Slccamen o e enc er

lamento do triduo,

MEfrROPOLE

Oro

=-p;s�;�����;-q��-;�;r���;I:
com ótimos resultados, e renorna

co prodúto «APYi<ETINA» ,nas

algias leproticas, sem notar alte
ração da função cardíaca.

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS
RIO DE JAN EI RO

5.51'"')0:000$000
segu i ntes ramos:

Capital
Opera nos

Vida
Fogo
Transportes

Acidentes pessoars
Automoveis

O[RETORIA:
Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José de Sampaio Moreira
Dr. Plinio Barreto

Peça prospectos e informações
L\GENTES GERAIS

Machado & Cia'
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

FLORIANOPOLIS

Ex -chele da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.l.Iressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclall81a am cirurgia

garal

Religião
- -

t E po�em ser seus! B�sta
que, ao assignar um novo Jor
nal ou revista, ou ao renovar

a sua assignatura, o faça por
intermédio da "ECLECTICA".
Serviço rapido e efficiente.
E ganhará, ainda, á sua esco

lha, um brinde utilissimo!

E�LECTI�A
s. PAULO: R. S. Bento, 67 - Caixa Postal, 539

RIO: Av. Rio Branco, 137 - Caixa Postal, 2592

Remetia-nos preenchido, o "coupon" abaixo, e receberá Il

relação dos brindes e uma lista de jornaes e revistas, com os

preços e as vantagens exclusivas que a "Eclectica" ojjerece.

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

operações de plastica

CONSULTORlO-��Rua Tra
ano N. 1 e das I O ás J 2 e

das 15 ás 16 112 horas .

TLLEF. 1.285

Festa en"l

�'1onra a In'la
curada Con

ceição

GATUNOS
PRESOS

Pelo guarda vigilante Ciri aco
Alves foram prêsos, quando pre
tendiam agir, os gatunos Méinoe�
de tal e Valdemar de tal.

Dernent�

Foi encaminhado ao Hospício
«Oscar Schneider», de Jomvile,
Ia demente Natalino Querino IQá
cio, residente. em Laguna.

r-
i ECIJECTICA - R. S. Betrto, 67 - Caixa, 539 - S. Paulo

Peço enviar, gratuitamente, um exemplar do "Jornal dos [ornaes" "

NOME
_. __ __ _ _

_ _ _ _ .. _ .

ElvDL'f<EÇO .. __ __ .. _. __ _ _
_ _._._ _ _ ..

. CIDADE
_ __ _ _ __ .. _ _ _ __ .. _ .. _ __ ..

II .t'S 7 A DO
---

- - .. - - .

---_. __ .._�.--
- .__ .- -_._- -- - -- ,.

RF ·HDE·'�CIA- Rua Este-

r 1,1 v�:c� Junior N. 26

I l::.LEF. 1.131

I i==---
----

I I

.,1
(

aos

Acreditem

·-Atesto que temlO empre.

gaôo em minha clinica os

cachets ôe "Apyretina", com

··Atesto que prescreve em
toOos 05"casos !n�icaaos, o
proôuto Ap"retmo" :do far
maceutico Carlos Henrique
meCleiros.

Dr. Piragibe deAraujo
.D�. Piragibe de Araujo.

CllnIca geral e pediatria. con-,
suItorio e residencia: Ruo)
IS de NOl1embro N' 8Z-Blu"'.
menau--5anta Catarina.

--Os analgesicos campo· ....ApyrlZlina" ein ausge- A formula Oe "Apyretina"
nentlZs de "Flpyretina", es-

tão dosados optimamente, Oe zeichnetes Preparat beson- é Cle molde a correspon�er
maneira que a energia espe-
cifico dos orgãos não é atin- Oers bei migl'ene (Kepf- perfeitamente aos casos in-

g.ida por efeitCils f ecundarios, I
mesmo quanôo os dois ca- schmerzlZn).
chets se'am ingeriOos simulo
taneamente. Em OI:ltras pa
lavras, não deprime o CCil-

ro'ção, não diminue 0 perlls- Dr. f IZar!:} Ríchter. Clini-
t'lIti!:!mo gastro - intestinal
nem hyperacidifica o esta·

ca geral e operações. Diplo- Dr. AlfreCl Hoess, Clinico

rna]o·
Assinado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. GsvalClo Espin001'a,m- E1rasll.

nitCil geral e peaiatria. COA
sullorio 11. residencio: Ruo
15 de Novembro N,: 84 A-·
Blumena 5ar:lta Cata·rina --

Dr. Paulo de rarvalho.
Dr. Anton Hafner. clinica

Clinira geral e operações. Dr. Nilo 5aldanha fren-

madCil na Alemanha e ne geral e operações. médico gl!'ral e operações, médico
médico diretor do Hospital co. m�diru Oiretor CIo Hos-

méClicCil chefe do Oiretar CIo Hospital 5anta diretor 110 Hospitul 5anta
e materniõaOe marIo Ru-

--Atesto que prescrevo com I -- Oie Zusammensetzung

optimosresuItúdos • os ca.] von "Apyretina" ist bereits

chels de "Rpyretina" neste I ein Beweis l1er schnellen

í hospital, unO hpilsamen UJirkung in

Oen angegebenen fãllen.

Dr. A�.ton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho

o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PARA
PRESENTE DO NATAL E' UMA MAQUINA

fOTO�.RAFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFI \S

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTIl\\ENTO DE ENFEITES

PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas compras sem visi
tar a exposição da

l.ivraria C E N T RA L

optimos resultado".

Dr. Nilo Saldanha!Franco.

rina.

._!"J '�Rpyretina", pela. lIs"
soclaçao feliz 1105 sel',S in
greO.ientes, será um a',Jxilior
prerJoso nos rasos ln dicoClosJ

DR.VICTOR ME:NDES
ma'ior ar. Victor menCles

Diretor 110 5ervlr.o Cle 5aú:
,je da forço PÚ'alica 00 Es
toOo.

Hoess.

ratarina.

�- t r t· ai 5 t pital ele Tlmbó,l Santa .Cata-,.10n a a arma, u umenau, an a xiliaàora, Hovo-Breslau-I-Ja-

mania, 5anta Catarina.

OE

R
CABECA?

. ,

E T IN A"

Bl'umena'(j,

"
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Lages, Laguna, São Francis

co do Sul

A

venda em toda••• lIoas

casa. do ramo

e no.

MOSTRUARIO EM:

o

II

MEDICO-ESPECIALISTA

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinlca médica de erlan

ças B adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595

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

f'ONE-1524

D�. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

- Consulí.-R. joão Pint:.:. 13
1 elelone, I 595

Res, Hotel Oloria-Fone 1333
Consu/t�s das 13 ás 1 6 hrs,

·.r

Estude por correspondencia, mas por proces
sl?s ptattcos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão, AÇÃO TE' I

CNICA DE SABEDORIA controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENeIAS III
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.

Ichefe gantihista do Brasil;- ACADEMIA BRASI�
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr, Clouner Bab técnico I
de vital beleza de flollywood;--e ACADEMIA' BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade naci?nal das descobertas prevdegiadas da dra.
Calant Mztchel, e que constroem a sedução do lar
a, [elicidade domestica. Conferimos diploma e alZei
d� gráu: C�m 1.0�O réis em sê/os, peça informa
çoes mtnunciosas a c. postal 2911, S. Paulo.

�.
,

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldad8�
Medica da Hospital

(Curso de especialização em

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

--I

R. \I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

;{ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fon9 1631 � 1290

I Accacio Mo-I
•

reira tem seu escrip-

tório de advogacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Phí.)1\P�. 1277.

II Caix _l Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

I Rt�a Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 14�

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

Quereis conforto
bom passadio

Otimos bosques
descanço: quartos
casais e solteiros

Pensãe Müller

para
para

Esteves Junior E�· 93
Escrupulosamente Familiar
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II Dr. evo d'Aquino-
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Alfredo P. de Araujo
MEa:OICO

Especialista em molestia» de eroonços, nervos

impaledismo g moleetia« da pele
Tratamento do empaludisrne e das raolestias da pe

le e nervosas pela .I1ulohemotlurapia
,

' \Consultoria e resideneia +Praça 15 de Novembre, 13

! Telefone, 1.584 ICons:_zltas:-Das 8 àc; 11 e das 14 às 16 horas

- .. ' -r' - ....... I. -

"I

III Esta?I��el"to m�de��.e"m�:���o�
i-:10 ãs agues térrnais

I Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

I
de primeira ordem brasileira e alemã

Preoos modicas
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA _- Munlctpto de Tubarão

Santa Catarina

-

, Adolar Schwarz-'-
-_._-----------

---

Endereço Telegr.. DOU\l� - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA
-

Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina
Limi-tada .•-Ri.o
Companhia Salinas Peryr.3s-'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-motor Cj)iratininga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

todas as especies de madeiras serradas, beneliciadae e em

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

Recebe cargas de Importação,"do País ou. do Ex

terior, para sestmbaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços "'"nodic'os
.-.. j----

_;._.

os
S6 os fabrícados em [oinville pela � única fabrica

do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER IRua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE
__

1 Pasta;-�scolares
e comerciais;
cintos para homens,

: I pelos menorAes pr8!ços
• I

'I só na Casa Beirão
II

I
I
I

--

, I

Rue Tiradentes, 3
�- .'� .....

MERIDIO AL
,----------- -----

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�Dsjstencia Médica, Far
rnaceutícR e HC-Jspitdlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-ge ra I

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

Floríar,opolis

>.

I

'"

'�j.

,t'
-,-- \,

'1)1 TAMANCOS F.ANTASIA
PARA

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

» S \NDALJA. Salto baixo » «Dz. 14$000
c lNTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, II

Vendas por varejo e atacado I
Rua Conselheiro Mafra, 39 I :

C01(TUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX IPEDIDOS DO I'NTERIOR A CAIXA POSTAL 124 :

I

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN.
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E. QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMiOS.

Premio maior 5:175$000, e muitos
premias menores

CREDITO MUTUO PREDIAL,

f', j.

i'������������gA��A���Dll1arc.rce'Glr'd'
Ilemseja a

�., �
• ,AVA R i A'"

� I P" f' � - Milhares de curados -

�:�� Cãlcu lo de qua quer
-

tanta.execução, IS" N BRANDE DEPURATIVO DOSAN6UE

;,.�".1 estrutur�,em con- caüzação e direção I Jockey- Club Flori-a"nopol',s'�.:� ereto armado de ob,�s � ALUGA--SEI
I

� e ferro Aparelhamento .com � o cO_llfo�tavel prédio de I�si. O mais elagante centro de divers0es famí-

� pleto para constru- � deacie a rua Este\les JUDlor Bares.

� 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,

l� � QUER UM LINDO CO'RTE Feerica�:;: iluminado com instalações modemis-

:.nl

� DE CASEMIRA?

� CONSTRUTO A IGUASSU' Ltd. I �i�i��RAl�o;o� �tl ,�:.TRAJA�.AAri�o���;�::�:iI.
� Omar Carneiro Ribeiro .. flausino Mendes da Silva �:: Cd' t M t P d

· :
�� EN6ENBEIROS f:1V1'S � : r e I o U U o r e I a I G
� �� .
� �G •

�"� Rua \15 de Novem bro, 416 •
SALAS 12i� l�DAR �

E" INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo. I

� �
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\lIOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS

�; 3 Curit.aba • Parana' �
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0ÚO$000), EXIGINDu APENÀS PA-

�i) Tal. 150 �� RA CADA SORTEIO 1$000 [<S. E' FANTASTICO... , flROCURE!'V! HOJE
��

I
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

�!
MEZ.

II'
�

dente em concreso armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curltíoa-S. Mateus) ���Ponte de concreto arreado sêere � Rio S. Joã.o (Estr. Cu:ritiba-Joinvile) �
Prefeitura e FOI'UIlJ1 de Mafra �
!pOrup Escolar de Mafra �
Grupo Escolar de Rio Negro �

� Grupo Escolar de l:rati � •
� Maternidade de Rio Negro � • .

�� Estação Experimental dti! Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � " Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

� Diversas construções de resídsncías �I:
'

�VÂ"'q7AV..6.V.&�����.a��AVAVÂV�••••D••�. .@:<S4� ,ç .

Obras contratadas na I- semestre
de 1937

I '

\

,,\
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�I VIST�--BEM

II

SEUS
Florlanopolls, 8 de Dezembro de 1937===

FILHOS

e Silva, 2; Nair, Silva, 2; Ma
ria Adelaide Ferrari, 2; Alber
tina Silveira, 1,93; Helio Jací
de GouVf!ia Scheiíler, 1,87;
Maria de Lourdes Lemos, 1,87;
Maria das Dores Livramento,
1,87; Maria Edite Pic!um, 1,8'7;
Amoldo Regis, 1,75; Edison
Batista de Vasconcelos GaIvão;
1,62.

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

L�ndas e §jracíosas confecções para meninas garôtos só

NA A C A P I T A L.. I
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano I

:;:4 4P-......c.

Foi o seguinte o resultado
dos exames realizados, ante-ôntem,
no Curso Prático de datilografia

O I I b -fi f t b II Pedro Bosco.
Ua o c u e &ll.� oo .. a Albertina Nahas Ooulart,

mais simpático? e qus:1 a 2,93; Rosaura Vieira, 2,75;
Paulo Scheidemantel, 2,75; 10-

melhol" player da capit'tal? landa Selva, 2,75; Arací Oli-
veira, 2,68; Dalton dI" Oliveira

I Condessa, 2,68; Eponina Rosa,
2,62; Muia de Lourdes Cam

pos, 2,57; EIsa Silva, 2,50; ALU�A SEMaria jamile Bonnaseis, 2,50; '-="-

Zulcema Lemos Póvoas, 2,50;
Maria José Cunha, 2,43; Aris-

O confortavel predio de resi-

tides Barreira, 2,43·, Carlos AI-
dencia á Rua Spivak, em

GRANDE João Pessoa. - Tratar no
EMPREENDIMENTO berto da Luz f' Silva, 2,43;

Jt�����Y����!.'ii:��ij I
..

C G I 3 �anco Agricola- Rua Tra-
•• • Maria ampos onça ves, 2.4 ;

J'mú� "Qual o clube mais simpático": �
I A nossa capital, tem agora Clarice da Silva, 2,43; Caroli- __

o

_

t�
N d 1 b � uma escola de Educação Fisica. na Manára, 2,37! Noemi Ca�-. C ONCERTOS'[�� orne o c ti e: . • • •

"I C I 2 25 A C I"I!, t Sob a competente direção do P?S un la, , ; uta. o 0-

m'�''':' . íW";�""",,,,,,,,\r.JcYJIII!I-'r::1IN"t''Ií'V'rn�
f� � prol. Nuno D'Eça teve inicio este ma, 2,25;

.
Zulma_ Loureiro d.a E LI M PEZAS

s u ,

�� ij mês o curso
_., rLuz, 2,25,. Mano. dos Rel� l-ô Nome do votante: •••• �. A Educação Flslca e um bem Hoog, 2,25, Antonia IveteTo, . "Gíi!i:�iiiii._iiiiiiiiiiiõiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.�r�J �

para o corpo e fortalece a moral. lentino de Souza, 2,81; Maria em máquinas d; .escr€ver, rádios Inas Io a a r 1-� @ Ha curso especial de Educação Lopes Fernandes, 2,18; Celeste e aparelhos elet�lcos.������������ ,-, h I 218 I d L R C Ih M f 66F'
.

ian a' Comic o i '

osmar a uz ua onse erro ara, .

isica para cr Ç' o ,
' • ,

FI
.

, I'

��ao=-.r_""""''''''''_'''''''''-''''Z'''''''''r:''''S'''l.i'I O t b I' t' R C onanopo is.

1tJ�......".o.e.o��"""""�""""�Il"J es a e ecimen o e na . .

� "Qual o melhor player"? � Mafra, 94 sala J. _
� [ � I Louvamos o gesto patriotico

L.EI L.AO� Nome do playen • • • • �. do prclessor, e agradecemos a co- .

� � mu.ncação.
� �
9;; Nome do votante: ••.• � Espcrte-Jornal Dia 10 do corrente ás 14 horas no Prédio da
� M Rua Conselheiro Mafra 66-Finos e superiores moveis de

ii � MARTELETE O CENTRG-I sala de visita, quarto, sala de jantar e diversas míude-
..aJ�OO����r.�[����_;: ME'DIO DO SANTOS zas -- Nlac.;uinas Singer, louças, vidros. etager, meza

OS PREMiOS elaslica, colunas.

C
.

1.

d SANTOS, 7-0 centro-me-
r·
.���-�-..

-

-_

orno premio aos vence ores,
di d S MI'

A GAZETA fA
'

t
-

10 o antas arte ete esta
. o erecet a uma ::Iça

I bi d I FI
�'/1':.

I b .',
. sendo cu Iça o pe o amengo. [�.Ill 'W!E PJ S�A [A. n � N D Aao c u e mais simpatrco e uma

C I d F " _ II A � nu M II� ;;;;

d lh Ih I om a vo ta e 'austo e muito

meEa
a ao me or p ayedr. ,Jificil a inclusão do "colored" san- MENSAL Á SUA ESPOSA�ste concurso esten c-se so- .

b
mente a clubes da capital e filia- tista no ru ro-negro.

APÓS A SUA MO RTE
dos a L.F.F., e o jogador a este

A IDADE E OS ESPORTES
inscrito.

O concurso encerrar-se-á no
Já houve quem dissesse que as

.dia 6 de janeiro. idcrianças recem-nasci as não tar-IOs votos poderão ser entregues darão a reclamar uma bola, em l
U'l nossa redação ás 4as., 5as. e

logar da tradicional chupeta. Ga
ôa, feiras de 1 ás 2 horas da tar

rotos de dois anos jà shootam e

de impreterivelmente. sabem o que é ofí-side, penalty,Toda a 'iexta--feira, setá feita
t

, 3 h d
e c.

uma apuração, as oras [r, Entretanto, ha esp:ll tes que não..
.

t.ud�.podendo esta ser presencIada
I se deve começar a praticar muito 1pubhcamente, sendo dados os re- d P xemplo o tenis Os

I d fi
. . ..]. . ce o. or e , .

su ta os o Cl81S no ma segUInte. especíalistas discutem muito êsse

EXTERNATO 3 X ponto, O sr. Driguy, ardente pro-,GREMIO C. AZUL 3 pagandista da natação, assegura

que, desde os três a quatro anos

de idade, uma criança pade co·
A exibição dos meninos de

T b d merar a nadar.
ouro [em u arão,agra GU a tar.tos :t

Corn essa idade alguns até iã

Imergulham regularmente.
Mas quanto a tenis, Suzanne

Lenglen, grande autoridade no

assunto, declara que não se deve
começar antes dos onze anos. Ela
começou aos onze e melO.

REDATOR: Paulo B. Barbosa

S?b e ste titulo, iniciamos hoje I Hilnon
um interessante concurso. Lourival Oto

Todos os dias, este diario pu-
\ Ovidio Borba Baixo

blicará dois coupons, cem os titu- r Sabino Academico Dico
los de respectivamente: Osmar (Celio) I vo (Edgar)

"Qual o clube mais sirupaticof?
nQual o melhor player"?

quantos a assistiram.

Apezar do ataque do Externa
to ter atuado com algtlmas inde
cisões no inicio dd pugna,a clete·
:sa trabalhou admiravelmente.

Hilnon e Baixo na defesa fo-
n-am os melhores.

CeEo e Dico atuaram bem.
Sflbino muito cavador.
(Os restantes cavaram muito,

sendo infelizes muitas vezes.

Os goals foram conquistados CINE REX, ás 7,30 horas-
pOf Sahifio, Borba ao cobrar um A quéda da Bastilha.
penalty e Celio que consignou o

tento do empate quando faltavam CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
poucos minutos para o final da horas-finjo da ribalta.
.partida.

O Externato jogou assIm CuDS

tituido:

\.�:;/� RTAZES
DO DIA

CINE ODEON, ás 7.30 ho�
ras--Maria Bonita.

.�
.[

c_

Plano -I
Novo Plano

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garem
ti�do tres beneficios em uma só apolice, a saber:

].0 _ um peculio pagavel ao beneficia rio

logo após o fallecimento do segurado:

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

3.° - um p e c u I i o a d d i c ia n a I p a g a v e I
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden

cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-
ACTIVO RESERVAS RECEITA GHAL

1932-17.036 contos 13.064 contos 6.726 contos

t 933-18.205 cenlos t 4. t 64 contos 7.94 t contos

1934-19.943 conlDs 15.922 conlos 9.4 8 5 conlos

1935-22.314 conto I 18.427 contos 10.741 conIn.

1936-25.973 COlltos 22.373 cantO$ 12.375 conl..

quinta-feira

Promoção de acôrda com
a lei 9v,A de 12 de Dezem

bro de 1934

I
(ompanhia Nacional d. Seguro. d. Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I r A K E R

DR. ERASMO TEIXEiRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JosÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

Sé d.: - R u a 1 5 de N o vem b r o, 5 O
SÃO PAULO

Succursoes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
P O R 'O A L E G R E, B A H I A e R E C I F E

A.gencia: SANTOS

nense

2a. Série B:-Antonio Fontes 40 (Francês, Matem.).
Armando de Souza 41 (Matem, l, Bento Ferreira Oliveira 40
(Ciencias], Clovis Cunha 47. Hdio JOSé Oliveira 49, José Silvei
ra Ávila 38 (Exame oral), Karl Kater 55, Morio da Silva 48
(Matem. Ciencias], Mario Cunha 55, Osmar Stuart 45 (Ciencias),
OUo Entre 50, Paulo Wendhausen 41, Piraguai Tavares 60,
Protasio Leal Filho 40 (Francês), Sebastião de Albuquerque 43,
Tcodocio A. Aterino 46, Yoldory Garofalis 48 (Pont. Francês),
Zaràic Lima 38 (Exameol'al).

1 a. Série A:-Almir Rosa 81, "Alvaro Gor.çalves 58,
Alvaro Temes 41, Ari Oliveira 41, Ari Santiago 58, Benjamim
Vieira 43 (Port. Francês), Carlos Alberto Carvalho 43, Francisco
G. Peixoto 38 (Exame Orai), Gelasio de Souza 69, Hanz Lei
endecker 41 (Fra�cês), Helio Vieira 88, Helio de Souza 59 .

Holer Bleier 41 (Francês Matem.) Jamil Ma'tí 46, João Siqueira
�6 (Matem.), Joaquim Franca 66, Luís Fernando Sêco 87, Luís
Mussnich 75, Manoel Silva 69, Milton Monguilhott 4-1 (Francês),
Oldemar Traple 44 (Francês), Renato Genovez 40, Renaldo Al
ves 59, Riflo von moera 41, Sebastião da Rosa 40 (Hist. e Ci-

renCia5)
Valdemiro Goedelt 38 (Exame Oral) Valter êntres 56,

Vilson Moura 40 (Francês e Matem.).
I a. Série B;-Acimar C, da Silva 44 (Ciencias), Alvaro

59, Amauri Neves 50 (Exame orai), Ernani Morais 58, Francisco
T. de Souza 50 (Matem.), Hamilton Hildebrande 45, Haroldo da
Veiga 49, l-fairton Capela 53, Henrique Ramos 45, Ivan Vaz
48, Jamil Feliz 58, Joel Moura 48, Jonas Ramos 59, José Lobo
Figueiredo 52; José de Oliveira 49, Jucelio Costa 60, Maurilio
Fernandes 50, Nelio Ligoki 54, Nilson Spoganicz 44, 051;ar Fi
gueiredo 43, Oscar Pereira 58, Osvaldo Stuart 77, Vasco da
Costa 71 , Valdir Albani 44 (Geografia e Ciencías) Valdir Neves
47, Vilmar Gruner 50.

I a. Série C: Aquiles A. Aterino 40 (Desenho), Alcino
Caldeira 55 (Matem.) Almiro Pereira e Oliveira 40 (Francêz), Ar
gos Gomes 58 Ilairton Ramalho 73. Beno Peressoni 57 (Dese
nho) Carlos. Gofe:jé 45, Claudio v. Ferreira 68 Fernando Viegas
71, FlorenclO AVlla da Luz 45, Germa lO M. de Oliveira 47.
(Desenho), Hamilton V. Ferreira 84, Helio Simas 81, Henrique
Limemann 54, Luís Eduardo Santos 70, Umberto PascaJe 40
Valmof Oliveira 40 (Francês e Matem.)

•

VENDE--SE IDESIGNADO
---------::::::-= Por portaria do sr. Secret
urna fâ{macia bem afre no da Segurança Pública �qnezada, n'um bom ponto ôntem datada, foi o 20 �

da linha férrea São fran- turârio sr. Solon Luiz \ ;"�n-
-

d d VIeIraCISCO. eSlgna o para concluir os
•

Para mais informações viços do Arquive Policial Cr.-nesta redação. minai. n-
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Vistosas bijouterías, os
"

mais

as uítirnas creações
modernos artigos para presente

--l-

I i

da moda: 1\
I
!�

6 ii

TAL D BRES
,------------------,---- ..-----------------------------------------------------

. ----------------------------
--------------------------_----- ,',

Acompanhada da Exma. Esposa do douto desembargador
Heráclito Carneiro Ribeiro, a ilustre Consulêsa Marie Louise Lie
naertz Henaux, fez, hoje, entrega ao diretor de A GAZETA, da imo

portancia de :) :000$000, com que concorreu para a nossa iniciativa,
em Iavor do Natal dos Pobres.

Num requinte de gentileza, que bem se enquadra ás nobres
virtudes que cxornam seu filantrópico espirito, a distinta dama, que
partiu, hoje, via aérea, para Santos, na incerteza de poder regressar'
antes do Natal, apressou-se a tornar efetiva a oferta, com que num

gesto altamente tocante, houve por bem vir em socôrro dos desgra
çados.

I
O sr. .�Iol·es da I �\GI'rADOR_(\'

Cunha vai ser denun- EX'l�REMISTA
NO I ciado como respon-l �. . .

savel pela apropria- R!O. I-VwJa no «.AIsma» �a-
- .

d b·
nuelita Odete Natalzia, de nacio-

eao 10. e !ta de 10 nalidade rumaica que vai expul-
mil libras sa de S. Paulo, por ser adepta

das idéias extremistas.

RIO. 7 _ Um telegrama de Por- Odete Natalzia embarcou em HIO, 1-0 presidente da Re

BRINDISI, 6 Vefificou-se pavo- to Alegre para um vespertino des- Santos. publica, usando das atribuições
roso desastre com um avião da IM- ,

I d H
. " f' que lhe confere o art. 180 da Cons-

PERIAL AIRWAYS. que, precípítan- ta cipita iz o seguinte: a OIto anos que seu nome 1-

Magnifica demonstração de piedade cristã, essa que vem de do-se no mar, submergiu. «A Procuradoria do Estado vai gura na lista dos agitadores regis- tituição, assinou o seguinte decre-

dar a nobre Consulêsa Marie Louise Lienaertz Renaux, que terá as O capitão do exército britanico, apresentar denuncia contra ê sr. trados pela policia paulista. to:

bençãos de Deus e o osculo agradecido dos pobres contempl.idos.
.'\. Mac Donand e o aeromoço sto- Flores da (unha. responsabílizando-

«Art. l.-São anistiados os que

pani morreram; onze passageiros e 1
,�.

d b d 10
até a presente data tenham co-

-0- tripulantes ficaram feridos, quan-
o pe a apropnaçao ln e íta e NAO TEM U'rILIDA

A ilustre Consulêsa Marie Louise Renaux, embarcou no I do.
o avião da IMPERIAL A_IRWAYS, mil libras desviadas do Tesouro do

- metido crimes exclusivamente elei-

E t f d h E d DD SOCI .4I.L torais.

aeroporto desta capital com destino a Santos pelo avião da Condor
caiu ao mar. n re os err os ac a- sta o. !DI ..t1l.

, ... ",'
, se o marechal sr. John Salmond, C tdera-sz 1

' § 1'-0 disposto neste artigo
achando-se presentes alem da digniss ma Esposa do desembargador da ROYAL AIR FORCE. ,oüs{ era-se ,PEovave que seI? .

Hcraclito Carneiro Ribeiro, grande número de pessôas de suas rela _ O aparelho CYGNUS de linha

I
pedtdrt:- extradição do ex-governa- PORTO ALEGRE, 6-0 pre-

não Impede o inicio ou o. prose-

ções. Londres-India, Chegou ontem pro- dor Flores da Cunha. que se eu- feito Loureiro Silva no despacho guimento da ação penal pelos cri-

No aeroporto compareceram o diretor desta folha jornalista �edente de Karachi_e levantou v�o contra no Uruguay». em que indefere o pedido de uma mes comuns ou de responsabili-

r. C
�..

o as 9 horas da manha. Pouco depois agencia de loterias declarou que dade, conexos com os eleitorais.

.i airo aliado e o chefe da redaçao MImoso RUIZ. precipitou-se no mar, tendo a bor-

JANTAR
§ 2 N d d

.______ do 7 passageiros e 6 tripulantes, e
o vendendor de bilhetes não tem

'- o caso e con enação

N O S S A V I O A NOITI= fl=LIZ
r submergiu numa profundidade de utilidade social como profissão. O em que prevalecer a pena do cri-

L L 30 pés
.

I
prefeito friza que a atividade dos me comum ou de responsahilida-

Lan"chas a motor prestaram so- NTIMO referidos vendedores é licita mas de, por ser mais grave que a do

corros imediatos, tendo conseguido considera-a parasitaria. ° despa- crime eleitoral, em virtude do dis-

Dentre todas as reuniões Intí- salvar 11 pessoas, embora todas es- d § 3 d d
mas, nenhuma outra avulta a da I tivessem feridas. Dous outros mor-

cho acrescenta que aos poderes posto o
.

o art. 66 a Con-

a exma. sra. d. Matilde Ri- noite_de N.atal, que. a velha canção I reram: Escafandros estão procuran-
Realizou-se, ontem DO restauran- públicos compete cerceal-a não solidação das ,Leis �e?ais, a pena

1 d d C h d I alema, noíe conhecida em todas as i do
retrrar as malas do correio e a te ESTRELA um jantar intimo en- incentivando com favores uma Imposta no grau maximo sera co-

c lar a. un a, esposa o sr. idiomas e que a tradução para o nos-
. carga. tre todos os funclonarios do Sindi- ocupação inutil. I

mutada no médio.

des. Honorio da Cunha, membro so foi NOITE FELIZ. Qualquer lar,
----------------

cato Condor Limitada. comemorando Na hipotese contraria, se hou-

aposentado do Tribunal de Jus- por mais pobrezinho que seja lá O 10 aniversario daquela acredita-
_ 1

ver prevalecença da pena do cri-

tiça; t�m, dentro das suas posses uma

D- 1522
.I DlJDU� SAY O "--'1\

M
. forma de comemorar o nascimento Isque

'.1.1. companhia de navegação aérea••• 11 A 'LI N ..
, me eleitoral, a anistia concedida

,

a exma. sra. ::_neta Rama- do Salvador. N_enh1,lm presente e que tantos serviços vem prestan- i T .....nA� "ROMEU E se estende ao crime comum ou de

lho, esposa do sr. Joao Ramalho; melhor a nente pode levar para ca- ...------ ..----------------- do a coletívídade bilid d
I'

I
. I • .JULIETA�� responsa 11 a e conexa com aquc-

o sr. Aci Freita; �a dCI que um. r�dio; mormente si e sirva-se das coufo..- I

() senhorinha Maria da Con e um dos novissimos modelos dos ••

e,

,
. �. F it .

-

acreditados PHILIPS e os srs. Costa I tavels lImousines nu- Teatro NOVA YORK, 6-A soprano
§ 3'-Os que tiverem sido

ceiçao rei as,
'.'

li: Cia., estão oferecendo ao povo porI, 192 203
c ndenad' d -

l t N t B. d meros 242 'I brasileira Bidú Sayão obtev-e no-
o os a pena e suspensao

o enen e OI' on oiteux, lS- preços de diminutos, e que estão ao I ",
� d J

tinto oficial da nossa Marinha alcance de todas as bolsas. 1205 e 218. va alta distinção ao ser escolhida
ou per a ue cargo, não terão di-

R
reito a qualquer indenização ou á;

de Guerra;
-- - Com uma casa repleta foi leva- para oantar : omeu e Julieta» de

(loa; senhorinha
Erotides Furta- Cenceníracão Segurança e presteza. do á cêua, ontem. no TEATRO Gounod, a 16 do c@rrente.Hareintegraçãonocargoperdido.

� ALVARO DE CARVALHO,oconheci:\o dois anos essa opera não era le- § 4'-Não será restituída, em

drama MILAGRES DE NOSSA SE- vada á cê 1'; por falta de uma
hipotese alguma, <i imporcancía

Mar-Iana 4-0-.-C-'entenarl.o da
das multas impostas por conde-

NHORA DO PILAR, pelo Centro de soprano q.ie a representasse devi- nação em crime eleitoral,

U Cultura Teatral. O desempenho foi I damente.
I niversidade de bom e agradou á seléta assístencía. ° cantor Richard Croobs fará

Art. 2'-Para o cumprimento
Com destino á capital parana- COI-mbra I R

do disposto nos § § I: e 2' do
A peça será reprisada dentro �e o pupe de omeu.

ense, onde vai tornar parte nas ------'----------\
artigo antecedente, os diretores

I
.

d d d C poucos dias. d
.

d
s? en. a es a �nc�tração .

Ma- LISBOA,6-A Cidade de Coim- O"'" ma ior
.e secr�tarIa. o Tribunal Supe-

nana, que se realizará nos dias 9, hra está em festa, por motivo da
ii rror de Justiça Eleitoral e dos

Comemoraram ôntem o 250. 10; 1� e 12 do corrente, segue

I
passagem do 40. Centenario da I Tri�lJ�ais Regiona�s, bem como os

aniversario de seu consórcio o hoje, as 13 horas, a�0!Dpanhada fundação da sua Universidade. Frota de Zepeiins transatlan- lescnvaes dos JUIzes Eleitorai3,

nosso distinto pat ricio sr. Tico do reVIDO. padre Emilio Dufner,
dentro de 10 dias, sob sua ori-

�rahe. FedrnanDclels, (��ligeFn�e flun- dir�tor Mda l!'ederação das Co�gr_e- LISBOA, 6-As 14 delegações BERLIM, 6--A Alemanha pro- tico enLação e responsabilidade, reme-

clonano a )e e� ,1CIa Isca
�
e' gdaçoes ananas, uma comlss�o das varias nações, inclusive do põe se criar dentro de poucos

I �erão os processo3 criminais, fin-

sua exma. esposa d. Argentma e congregados da Congl'egaçao Brasil, que vieram assistir aos anos uma verdadeira frota de z,,- NOVA YORK. 6 -- Vai ser cons- OS?U .em curso, aos presidentes
Fernandes. N. S. do Desterro. festejos do 40. Centenario da fun- r

�

i truido clentro em breve o maío{ dos fnbunms de Apelação do Dls-
O

. pe lllS. '

t "1 t' 1 d trito Federal d T
'. .

d'
- _.

O SR M-'-'LO N-'-'TO dação da Universidade de Co'm Para tarlto l'nI'CI'almente est�o', ransa. an {CO (O muu o-
.

, o erntono o

Festejaram ôntem o vIgesI-
.!DI !DI

I bra e ��

.

b'd h'
I -

sendo feitas demarches n� sen�i-I O novo nl'ri0, de 34 m(l tone- �cre, e �o� Estados, conforme a

mo quitlLo aniversario de seu NAD�" DISSE .

' � ra re<:e 1 as 0Je, e?l au-
I d b t t '220 d Clrc:unscr çao d d •

dlencra espeCIal pelo preSIdente do de conseguir o gaz heliun in- a as
.

ru as. era meíros e

I'
1 e on. e proVlerem,

casa?lenLo, ? sr. Nabuco Duar-
.

RIO, 7-Ao chegar a �sta ca- Carmona. dispensavel á iniciativa I com;mmeilto,
desenvolvera' a velo af�m .de serem arqUIvados ou dis

te SIlva, atIVO representante co-I pItal o Interventor paulIsta sr. ----------------------------.---- cidade de 22 nós e custará a aVO-j
tnbUIdos, processados e julgados,

mercial e sua exma, esposa d. Cardoso de Melo Neto, nada Ora. Josefí'la Flaks Schweidson hauda soma de 15 milhões de do- na fórma da legislação vigente.
Irene Duarte Silva. quiz dizer aos jornalistas que se M E D I C A lares. ,

• �rt. 3'-Revogam-se as dispo�
prendesse á administração do seu A sua tripulacão sera' cfe 680 SIçoes em contrario.

Estado. Apenas declarou que tu- homens.' I Rio de Janeiro, 6 de dezembro
I

do ali vai bem, estando os pau-
Ex-assistente do serviç0 de Gin�cologia dos Hopitais: : d.e 1937.-1160' da Independem-

listas entregue a uma excelente 'a Garnbôa, Fenda'rão Gafflé-Guinle e S, Frl1l'lcisco dl!:Assiss, O sr. Mussolini eOn-: Cla e 490. da Republica. (a.)-
atividade. ° sr. Cardoso de Melo Ex-intema do sarviç0 de Pf�diatria da Policlinica fe..enciou' GETULIO VARGAS.

Neto se avistará amanhã com o de Botafogo ROMA, 6 - ° sr. Benito Mus-
presidente da Republica, mas no DOENÇAS DE SENHORAS E CRIA.NÇA S solini teve uma conferencia de 2

palacio Guanabara. Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob, horas com o presidente do conse-

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas
lho de mmistros da Iogoslavia.

FLORIANOPOLIS < SANTA CATARINA Co�d�o���:��ia foi assistida pelo

Pela ilustre Consuleza Maria Louize Lienaertz Renaux foi

da lmportancla de 3:000$000, com que filantropicamente
Natal dos Pobres.

O

feita
con-entrega, hoje,

correu para o
----------_.

Dois mortos e tre
ze feridos

Anistiados os au

tores de crimes
eleitorais

PRE�IPITOU.SE
MAR

FAZEM Anos HOJE:

a viuva Hilda Gentil Ribeiro;
a senhorinha Mariazinha Si-

mas;
o sr, Mario Bittencourt Ma

chado.

BODAS DE PRATA

CHEGAM UNS

Encontra-se nesta Capital, o

sr. dr. Oscar Leitão, integro juiz
de Direit@ de Laguna.

VITORIO FORNEROLI

'I Para
-:=21_ª

o NOVO
embaixador
Alemanha

da

OUTROS PARTEM

Para Itajaí, onde vai assumir
as funções de radio telegrafista
da «Cobrasil» tleguio o jovem e

destacado esportista Vitorio For
neroli, que vem de prestar seus

serviços ao Exercito,
° distinto conterraneo deixa

nesta Capital um grande circulo
de amizade,
Acompanham-n'o os nossos vo

tos de felicidades e boa viagem.

AMA SECA

DELIt;IEM-SE NA NOITE DE

NATAL.
Adquirindo, sem demora um dos novissimos modelos
do reputado

•

--

II

RIO, 7 - Pelo «Cap Arcona:>,
chega hOje. o dr. Karl Ritter,
novo embaixador do governo ale-

I
mão no Brasil.

O dr. K..I Ritter foi, por mui
to tempo, diretor geral dos Ser
viços Economicos do Minillterio
das Relações Exteriores do Reichl,
sendo pois, conhecedor das ques
tões sul-americanas.

O novo embaixador da Ale
inanha já esteve entre nós e fala
corrétamente a nossa lingua.

RADIO PHILIPS

Precisa-se urna de côr branca,
apresentando referencias. Tratar
no Hotel Gloria.-Apartamer:to
126.

recebidos pelos srs. COST..\. & elA. á rna
Cons. Mafra, 54 e vendidos a preeos sem

eoucul-reucia.

o nOSSQ mundo elegante

NA
CASA

lindas fantasias,
CASA
QUE MAIS

MACEOONIA
BARATO V'ENDE

e ·RUA TRAJADO

, . .,

._ .1,4"0:"";""-'
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




