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lONDRES� S .. Verificouoase sublta alta nos titules brasileiros.
Os de SBID do Funding de 1914 subiram para libras 44.10.0; os do

Funding de 40 anos, para libras 37, e os (!�e 7-1. do emprestlrno do café
chegaram a libras 51.

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

,

Realizou-se ontem, ás 14 horas, no salão nobre lh. Facul
dade de Direito, a colação de gi âu dos bacharéis de E37 srs.:

Aristeu Schiefler, Aldo Gonzaga, Léo Pereira e Oliveira, Celso
Caldeira, Rubens Ramos e Zenon Pereira Leite.

Sem quaisJIuer Iiga.eÕf�S politieas O áto foi presidido pelo dr, João Baíer Filho, diretor da
Faculdade, que se achava ladeado dos srs, dr, Ivo d'Aquino,secretá-

C A L L A D O rio do Interior respondendo pelo expediente da In terventoria e des.
--------- Erico Torres, presidente do Superior Tribunal de Justiça.

IV I Florianopolis, Quinta-feira, 9 de Dezembro de 1937 I NfJ1tIERO 1030 Assistiram a solenidade crescido número de professores,
------.---------- ------------------------.--'-- magistrados, advogados, amigos dos bacharéis e multas senhoras.

Foi paraninfo da turma ú dr. Fulvio Aduccí.
No áto falou o nosso brilhante colega de imprensa e ba

eharel Rubens Ramos, que pronunciou o seguinte discurso:
Posto que circunstancias especiais houvessem desfalcado

I este áto do m,eI:ef'ido lustre :1lIe � seu alto e esplendido cignifica
do cultural exrgia, dvlu por ISSO Iech ..aram margem a que, como úl
tima manifestação nossa sob o teto amigo e carinhoso da Faculda
de, deixássemos aqui, na sobriedar'e das palavras que pronuncio, os

nossos mais profundos agradecimentos, com a certeza da nossa im
RIO, 8 (Argus) - O ln· perecivel e intensa saudade. Agradecimento devidos, e com exube

terventor de. Santa cata-I rancia de sinceridade, endereçados a todos quantos, sem medirem

rlna foi recebido no ae .. sac�ifici3s e nem. apreçarem compensações, realizara� com, not�vel?
, dedicação e obstinada prrSc\'erança, aquele sonho lindo e ilumina-

reporte pOli' grande nu- do que a morte trouxe quando levou a vida da José Boiteux.
mero de amigos, sendo A magnifica lição de desprendimento dêsses homens de
eumprlmentade pelo re- bôa vontade se não afastará da mente dos que hoje se '11iram para

presentante do preslden- o trabalho da vida, satisfeitos e felizes por levarem os eJS COll�J()-

te da Repubnica. cimentos ju:idicos alicerçados por tão vivos e !eitefados exemplos
Ad.' ..a .-

f'
de cooperaçao dcsambiciosa e de extremado amor a nossa terra,

O es�er uO aVY30, OI Saudades! Com ser este o áto que encerra e extingue o
O sr. NereQ,� Ramtls abor- nosso labôr academico, natural e humano que confessemos a como

dado pelos jOr'rlaiístas, de- vida recordação que nos há de acompauhar, do lustro que aqui
clarando que vlêra tratar passámos irmanados pelos es�udos, juntos, pelos anseios,

. ba.tidos,
de assuntos administra- muitas vezes pel? re�lexo Igual .das tristezas, mas rejubilados

n sempre pela partilha lisa das alegrias.tlvos do Estado. Os ensinamentos auridos e o ambiente bem e salutar, de
Quanto a êsses assun, perfeita harmonia e correção entre professores e academicos, faci

tos, Hmltou-se O Inter- Iitar-nos-ão, nos átos de hoje para o tempo, o empenho persistente
ventor catarlnense a di- de não desluzirmos o nome deste Instituto, e honrarmos a inteireza

moral e a ilustração do seu preclaro corpo docente e a fidalga ami
zade dos colegas que ficam,

Com estas palavras, requeremos confira-nos V. Ex. Sr,
Diretor o gráu de bacharéis em Direito,

bacharéisOs de 1937

A
A voz DO POVO
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Proprietario e Diretor Responsavel �JAIRO
-----_._-----------_ .. - -._-----------------------
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I
S ICla Izaçao a I EXIGE UM B?M CHAPEU. r.U Iça0 e plano on ecora o
f I

' «CREPl» E O UNICO. NO Terá lugar hoje ás 20 horas

GETULIO VARGAS', acu dade I "O PARAIZO" nos eleg�ll�tc:.S salões. 'do CLUBE DO� peló seu valo I'"

I ZE, a audíçâo de plano das alunas • ,
- .------------- da provécta professora senhorinha mllIta.-

O S b
. 1 •

d RIO, 8 (Argus)-O sr. Getulio

I
RIO 9-0" professores flumi-I ftr Zenon Gilda Lígockí, O programa organí-RI ,9- o a presicencia o Vargas passeiou esta manhã, pela nenses' de medicina reuniram-se' U • zado pela. ,!i�tinta professora obe-

�r. Sousa Costa, reuniu-se ôntem
I \venida Rio Branco em compa- f' d d Iib

.

d
deceu o cnterto do progresso de ca- RIO, 9 Foi concedida a me-

no Ministerio da Fazenda o Con-
r

•

'
• , I a im e e I erar a atitu e a to-

l
II

t da aluna relativo ao tempo de dalha de ouro de valor ao r. te-

selho Técnico de Economia N n�lla apenas de um oficial de .ga-I mar em face do dispositivo da e I e aprendizagem. nente. Man.oel Fernal!des. o qual,
a- binete Passeando democrática- C' ti t

' � �

d Florianopolis artlstíco terá as
em Uruguaiana, com !"ISCO da pro-.

I t d id t madas med' 'Inova ons 1 UlÇUO, que nao a -

C I" ,

d J h'
-

pl'ia vI'da retI'rou toda a rlazol' aClOna, en o SI o o 1-
mente a pé o presidente Vargas't I

�.
d

o ou ontem, o grau e Jac a- sim, hoje a oportunidade de uma .

t t' " ln

das de alta relevancia. ' , .

" '

I
mI � acomu aç�es renumera as,

reI em Direito formado ela nos- fina noitada de arte e homenagear
eXIS -en e em .um t�nque, que esta-

Foi deito o respectivo vice pre- dlstr�b�Ia cumpnmen,tos para,.a FICOU resolvldo que fosse so-

't- F ld d' I l P _

a brilhante musicista que é Gilda va prestes a InCendIar-se.
. ' multldao que o ovaClllava. Dm- licitada a desoficialitação da Fa- sa. acu, a e, � sr. (r. enon e

Ligocki. I
-

sIdente, tendo a escolha reca,Ido, gitl-se s. ex. ao café São Paulo, I
culdade rmra Leite, bnlhante homem de G I D It f-Ihno nome do sr, Barbosa Carnelro. ! onde tomou, de pé, no balcão, I

,

, I letras e des�acado jornalista, que 900 t I f a. a ro I o
um café pequeno, A seguir, con' Os novos dil·igentes vem,ha vanos anos des�mpenhan- ese ones 1 PORT.O ALE�RE, 9 O general
versou com alguns populares, E de "A Na�ão"" do, com vasto descortmo e pro- •. D.altro Fln�O deIXOU ontem O Hos-
assim cumprindo o programa tra- 'bidade as alta3 fnnções de Inspe- gratls I Plt�dl AI�mao, recolhendo-se á sua

,

d Alf I d' FI
. reSI enCIa.

çado em 10 de Novembro o sr. tal' a aDe ega e onanopo' Espera-se o restabelec'm t.
. ,

.' RIO, 8-DeEde ôntcrn que se liso RIO, 9 O caso dos telefones

I
.

I en o

Getuho.Vargas aproxlma-s9 cada
r. , , .' continu'a dando que falar. completo. de Sua EXCIa. dentro dedemoradamente vez maIS do povo. acham á frente d'A NAÇÃO os A GAZF.1 A CJu� o tem n? nu- A ll'ltima descoberta consiste na poucos clIas.

nossos colégas de imprensa Car- mero dos seus amIgos, prazmrosa- existencia de mais de 900 aparelhos
------------

-I valho e Silva e ALelard França, mente envia-lhe as mais sincéras gratis nas residencias particulares Casa doCASEMIRA EM CORES, AR- diretores da Agencia Brasileira. felicitações, i de varios PISTOLÕES.
TIGOS FINOS \, J I- tCASA "O PARAIZO"

J;
orna IS a

-

\Quer dar algum fino presente? RIO, 8 (Argus)-Realizou-se
• ôntem, no Gabinete do Presidente

do Banco do Brai'lil, na presença

b t ? dos seus diretores e da Diretoria
e om gos o •. da Associação Brasileira d� Im-

prensa, a assinatura do contrato
para o financiamento das obras
de construção da Casa do Jorna
lista, na Esplanada do Castelo,
por conta do crédito de 4.000
contos de réis aberto pelo Gover
no Federal para êsse fim.

Os trabalhos já estão em pleno
desenvolvimento, tendo sido ini-·
ciados aproximadamente ha um

RIO, 8-0 ministro da Justi- RIO, 8 (Argus)-O presidente
ça recebeu em seu gabinete, os da Republica assinou na pasta da

, generais Góes Monteiro e Fran- Justiça a promoção ao cargo de
<:isco José. Pinto, respetivamente, desembargador do Tribunal de
chefes do Estado-Maior do Exer- Apelação do Distrito Federal dOtl
cito e da Casa Militar do presi- bachareis Edmundo de Oliveira
dente da Republica. Na mesma Figueiredo, José Antonio Noguei
,ocasião o sr. Francisco Campos ra e Frederico de Barros Barreto,
recebeu tambem o capitão Filin- respetivamente, juizes da 2a. Va
to Muller, chefe de Policia, que! ra da Orfãos e Ausentes, la. Va
tomou parte na conferencia que ra de Orfãos e Ausentes e de Di
estava se realisando entre o titu- reito da Vara de Provedoria e

lar da pasta da Justiça e os dois Residuos, os dois primeiros por
referidos generais do nosso Exer- antiguidade e o último por mere-

cito. cimento.

NOVA YORK, - Dezembro -

r s criminalistas e as autoridades
americanas mostram-se vivamente
impressionados com a posição que
os velhos e as crtancas tornaram
na estatistíca do crime'em seu paiz.

Meninos e meninas de oito e de
zesseis anos e velhos encanecidos.
_1e cíncoenta e mais j aneiros, tem

"""-'--rigurajo nas colunas dos jornais
como autores de crimes horrorosos.
'cometidos sob varias ínspíraçôes.

Ainda agora, um jovem de 15
anos, Robert C. Miller. em New Jer
�ey. assassinou seu p .. l. quando
este embriagado, espancava a: espo
sa. Antes fôra uma joven que li
quidára a exístencía de seu pai.
agredindo-o com um machado em

"defesa de sua mã-,
Quatro ou cinco ho-nens. variando

entre cincoenta e oitenta ;:>,,105, estão
na ímínencía de serem condenados á
cadeira elétrica, por crimes hedion
dos, e dois outros aguardam o dia
de sua execusão.

f:;ONSELHO
1'E"CNICO

Conferenciaram

RIO, 9--0 interventor paulista
sr. Cardoso de Melo Neto, teve

ôntem uma demorada conferencia
com o Chefe da Nação, devendo
avistar-se amanhã com o sr.Fran
cisco de Campos, ministro da
Justiça.

GENERAIS EM �ON

,.,fFEREN�IA (;OM O
} MINISTRO .DA

dUSTI�A

.J

comunistas "Por enquan
to, são sa ...

grados" •••

de morte
LISBOA, 9-A Camara estuda

presentemente o meio de introdu
zir na Constituição do Estado
Novo a pena de morte, para os

crimes contra a segurança do Es
tado,

HIO, 9- A SPI,'HI) da Seguran
ça Pessoal determinou energicas
providencias no sen tido de uma

campanha saneadora de todas as

publicações de caráter comunis
ta.
Por tal motivo foram ôntem

DEMOCBATICA- I m,e�mo apreendidas nas livr�rias
,

'

c.
varias obras, entre as qUaIS o

MENI'E

PA�SEIAII«Su.op
e o <Tarzan, o invenci·

O chefe da .Naeão vel-.
Todas essas obras foram reco-

Ilh;da�á
poHda Ceo t,"I_._

! fundição de
aço

RIO, 9 - A bordo do <Cap
Arcona» chegou a esta capital o

presidente da maior fundição de
aço existente Il0 mundo, que
vem percorrer os países sul-ame-
ricanos.

NOVOS
desembar
gadores

Quer conforto

VISITE

a A MOOEL.AR

NOMEADO Conferencia
RIO, 9-Por derretcI de ônlem

I
LISBOA, 9 -O sr.Afranio Peixo-

elo chefe da Nação, foi nomf'QdlJ to foi convidado pela A.:ademla de
diretor da Central do Bl'asi I, o "r, Ciencias para fazer uma conferencia
Valdemar Luz, que deverá tomar

1
em Santarem sobre Pedro Alvares

posse do cargo depois de amanhã. Cabral•

,

• i _, .; ..

'�ONGREGAÇÃO mêl' operação referida, que contou
OPERA"RIA para a sua realização com a me·

Ihor bôa vontade do dr. Marques
No próximo domingo, na missa

I
dos Reis, Presidente e dos demais

elas 6 horas, no Ginásio Catari- diretores do Banco do Brasil,visa
nense haverá comunhão para os

I
incrementar e facilitar o anda

membros da Congregação Operá- mento rapido dos trabalhos d�
ria do Bom Conselho. construção.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VISTA BEtv1 SEUS FILHOS II

-·��i·EIL.A-Oo Sorteia TonicD Byear ___

Transferido para 22 de '

Dezembro
Devido ao grande interesse que este scrteio

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

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração dos v31iIJSOS premias, dando assim o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAVER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
B1\YER por um coupon numerado, em qualqner
Iarmacia de Florianopolis.

Dia lOdo corrente ás 14 horas no Prédio da
Rua Conselheiro Mafra 66 -Finos e superiores moveis de
sala de visita, quarto, sala de jantar e diversas míude
zas -- Maquinas Singer, louças, vidros. etager, meza

elaslica, colunas.

I
i J,

cisco.
Para mais

nesta redação.

em máquinas de escrever, rádios
e aparelhos elétricos.

informações Rua Conselheiro Mafra, 66.
I Florianópolis.

Lindas e graciosas cunfecções· para meninas g_ritos só

NA A C A P I T A L. II
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano��l�����-'����������_��'�����I���

iyENDE--SE CONCERTOS
I uma farmacia bem afre E L I M PEZAS
qnezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São fran-

Capital
Opera nos

Vida
Fogo
Transportes

Acidentes pessoa-s
Automoveis

DIRETORIA:
Dr. F. Solano da Cunha-Presidente

José de Sampaio Moreira
Dr. Plinio Barreto

II Peça prospectos e infor-mações
L\GENTES GERAIS

I
Machado &: Cia'

Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658
FLORIANOPOLlS

���������-��-�----------------------
--Os analgesicos campo. • ...Apyrelina.. eln ousqe- A formula de "Apyretina" ··Atesto que prescrevo com

)1
-- Die Zusammensetzung ·-Atesto que tenho ernpre- -·Atesto que preacrevo em

.. todos 05 casos lnõlccõos, o
nentes de ApyreHna", 125- " •

t b it proõuto "Ap"retl"no" :"'0 for-
tão dosados optimamente, de zelchnetee Prêiparat beson- é de molde a corresponder optimosresultados, 05 cc- Juan Apyretina" 15 erel 5 gado em minha clinica 05 u u

maneira que a energia eape- I
maceutico Carlos Henrique;

cifica dos orgãos não é cttn-] ders bei migt'êine (Kepf. perfeitamente aos casos ln- chete de "Apyretina" neste eln BeUJeis der schnellen
ccchets de "Apyretina", com

medeiros.

g.jc)a por efeitCils f ecundarios,l Dr. Piragibe deAraujo
meamo quando os õots co- echmerzen). OicaôGls.

. hospital, unõ hvllaumen WirRung in Dr. Piragibe de Araujo.
h te ae' .",. I optimos

.

resuttoõo s. I CI"' I ",. t ic e s ae-nrn lnqertõoe errnu-. õen angegebenen Füllen.
mica gera e peorc r n, con-

tcneornente. Em outrcs pc- Dr. Georg Richter. DAli d H
sultorio e residencia: Ruo .�V

lavras, não deprime o 1'0- r. re oess.
Dr. Ahton Halner. Dr. Paulo de Carvalho 15 de t-lolJembro H' 8Z-Blu-

rcção, não õlmlnue 0 perus- Dr. ceorel Rfchter. rlini- Dr. Nilo SaldanhaJFranco. rnencu-fâcntc Catarina.
tcttlsrno gastro - intestinal
nem hyperacic'lifica o esta- co geral e operações. Dlplo- Dr. Alfred Hoess, rlinica
mala'
Ass'inado: Dr. Osvaldo Es

píndola
Dr. Oavclõo Espinc'l01'a.Cli- Brasil.

ntco geral e peõlctrlc. Con-
sultoria e residenciQo! Rua Hospital SãCi) 1osé, 1araguá. Isabel. Blumena·u,
15 óe Hovembro N: 84 A-·
Blumena Santa Cata·rina •• San1a Ca,tari:na. Ca,ta·rina.

�Acreditem

II Novo Plano I
Novo Plano I

Iquinta-feira

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

fOTOGRAFICA

r

ALBUNS PARA FOTOGRAFIAS

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas compras sem visi
tar a exposição da

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo sacio da S. T. P. B., V. Excia.
� garantirá o perfeito funcionamento do seu radio,
com direito a todo e qualquer concerto, mudan
ea de valvulas, etc., pela modica contribuição men

sal de 4'000.

Representante BEN I ro ARAUJO

l.ivraria C E N T RA L

r -

I /

METROPOLE'
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

RIO DE JANEIRO

5.500:000$000
segulntes ramos:

a�s

_._

DEIXE

Dr. Paulo de Carvalho.

UN1A RENDA

MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

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

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiario

logo após o fallecimento do segurado:
2.° - uma renda mensal pagavel durante

cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecimento.

Dr. Anton Hafner, clinico

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelos seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:- I

•
.- ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

�r 1932-17.036 contos 13.064 contos 6.726 contos� �.��f '��) 1933-18.205 contos 14.164 contos 7.941 contos
� �: 1934-19.943 contos 15.922 contos 9.485 contosY E\"!. lA ..� .. �., .. t?
'f
..M"l�:OI\lf�b..:) 1935-22.314 conto. 18.427 contos 10.741 contGl
ClOtvAL D� 'j 1936-25.973 coãl.s 22�373 contos 12.375 cont••__...

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE !

Agencia: SANTOS

Dr. Nilo Salc'lanha freno
Clinica geral e operações.

rncõo na Alemanha e na geral e operações. médico geral e operações, médico
médico diretor do Hospital co. médico diretor

õ

o Hos-

méc'lkm cheN!: ao ô'irdor do Hospital Santa diretor do Hospitul Santa
e maternic,ade mar!a Au.

'A
OOR

PV

·-A "Apyretina", pela as

sociação feliz dos seus ln
grec'liente5, será um auxiliar'
prcctcso nos casos indicados

DR.VICTOR MENDES
ma·jor dr. Victor mendll5.

Diretor .õo Serviço de Saú·
ae da força Pública 00 Es·

.

todo.Catarina.

5anta Catar'lna, Blumenau, 5anta pital de T'lrnbó.] Santa Cata-
xiliadora, Hovc-Breelcu-Hc-

mania, Sant� Catarina. I rina.

OE

R
CAEJECA?

,

E T IN A"

r. .;
.

• /'. .:,t:: '",

,

IACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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T
Percorre 11 qnilornetro

M E T R O P O L E
Ijl� mp. reza ruemnq- ranspcr- com J litro apenas de ga
• zolina.

ti Inteiramente reformado,

; te de Cargas e Passageiros �i�����o�neis, pinos, caixa

• de tróco, acumulador, tolda,
• Flcrlanepelts .. • Tuba· ra-"� sanefas, jogo de capas, pin-

g II U tura, etc., completamente
I nóvos.
,I 4 peneos c I socorro no

víssimos.
Tudo por 3:500$000 á

vista.
A'tratar CO!Tl Ra uli Horn

�������������-������������������� Ferro. Florianopolís.

" azete indica: r
I

I Dr. Arminio I i Dr. Carlos Corrêa
Tavares

• melhor do mundo

aom forte - de um aom e varios sons combinados

quasi que não consome bateria (2,5 amp.)
immensa durabilidade

A

venda em toda••s boas

casa. do ramo

e nos

Companhia Nacional de Seguros de ACidente do
Trabalho

, (Uma Companhia Brasileira para o Brasil)
Autorizada a funcionar pelo de

creto n: �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000S000

r)iretof"ia:
Dr. F. SoIano da Cunha-. Presidente
Jose de Sampaio Moreira
Dr. Virgílio de Mele Franco
Dr. Henrique Dadsworth

Gerente geral
Elzernann Freitas

Superintendente gera: G
Dr. Jacy jv'agalhães l!

Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- �
t?ncia imediata aos acidentados

Agentes gerais :
Machado & Cia. G

Rua João Pinto.õ - Telefone 1358 G
FLORIANOPOLIS �
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IMACHADO & Cia.

A Favorita
,;1,

Em loteria a

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

EI I ET ESLht

Federal e Santa Catarina

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES

i.
r

Flliais em:

BlumenlJu, Cruzeiro do Sul,

Lages, Laglana, São FrancisttI

CD �G Sul

MOSTRUARIO EM:

Proprietario Silvestre
I
Infor-rnações com DAViD SILVA á Praça

15 de Novembro· Agencia SELL

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 1 2-

das 16 ás 18
�,.;�

i �fn���ItO;iú� 'iur.JÕf�:�
I

Agencbls e Ilepresenta(!ões I
Res. Rua Bocayuva, 114

I 161. 1317
Teleg.: PRHflUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal,37 . Telefone, 1658 :::-::::::��-�--------�-'------------_:--

�:,iiii�!!i!i.iiii!!.���í!iiõi°_)���-:�,����,.�_��_.A���N��_��O_[����":"JiI�[��_��.��_�.�i!..,....��-�iiiiii'���:�l���,\1 Dr. Art�r 6;��::�:
- � � Y-.�. �� •

Clintel médica de erlan-

I·�
ças e adultoc

�. LABORATORIO úE

�

ANALISES CLI��ICAS

�$J Consultas diariamente das

l\� 4 ás 6 horas

sua- favorita g� Consultoria: Rua João

j Pinto n: 13

,.
FONE-1595

Residência: Rua Visconde

� de Ouro Preto n' 57

� ,

__f_'O_N_E_-__15_2_4__

� c». Miguel

� 60abaid

� CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Puimão

ff;;l Consult.-R. joão PiLl::;, I:i
FECHADOS �� 1 eleíone. J 595

1ioJ �� Res. Hotel Gloria·Fone 1333
� 00
'. ������=== ���_I_I_C_on_s_ul_ta_sd_a_s_13_ás_16_hrs.

Advogado Esteves Junior 11'· 93
I Rua Trajano, n· 1 sobraâo

J8 I Escrupulosamente FamiliarTelephone n' l�� I�_"',�__iiiíiiiiiiiilii��__iiiíiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiilii__iiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.]

i\dvogado
'�ua Cons, Mafra. 10 (sob.

Fones 163 J p. 1290

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

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

I Dr Aderbal
da Silva

R.

I Accacio Mo-I
.

reira tem seu escrip-

tÓI io de advogacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - PhWIP', 1277. -

I Caixa Postal, 110. I'--------"-

I Dr. Pedro de Moura �erro I

-Ó:
,.�

De Fama Mundial!

Brueníng

Faça desua vida um triun
fo, e nunca uma derrota

Estude por correspondencia, mas por proces
sos prattcos raptdissimos, que tambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SA'BEDORI/\ controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS II
OCULTAS, direção do tnahatma nacional patiola.
chefe /;5andhista do Brasil;- ACi\DEMIA BRASI
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner Bab, técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA BRASI·
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade '1aci?nal das descobertas previlegiadas da dra.
Calant Mztchel, e que constroem a sedução do lar
a felicídade domestica. Conferimos diploma e allei
d� gráu: C�m l.O�O réis em sê/os, peça informa
çoes mtnunctosas a c. postal 2911, S. Paulo.

•

AVELINO JOSE' VIEIRA

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

bom passadio
Ótimos bosques para

descanço: quartos para
casais e solteiros

Pensão Müller

Quereis conforto

,
..

e
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-Adolar Schwarz� r�a����e:::��f�;ares II
���,:_,I!___ /''\(:!t'')\/gado

r-r: _ •. _ ... ._�iil End'�reço -Tclegr.-;oOL�\l�---=- Caixa Postal, 32 cintos para homens,
� Flertanopolts s. FRANCiSCO DO SUL- STA. CATARIKA'j IAGENCIA DA pe os menores preços.:J.._a.;;;;;;;;�iõiiMiiIõi�--_-iiiiiiiiiiiõiii-iiõlii-�"---'----iiii;-=_*iiiii"-_�'õiiI-f iiiI'c!iiiiii-_'iiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiOiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiliiiii�'

Sociedade de Navegação Paraná--Santa Catarina
.1 5Ó na Casa Be I· rãoI Limitada .•-Ri-ü

I D Alfredo P de Araujo Companhia Salinas Perynas=-Rlo IIr,., •
-.

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio

I
-

M e:D I CO Vandenbrand & Cia.-Santos :===,=====.===".:'1';=''::''-:;-::-=-:""===_-=
I Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- -------------------- --,,-'--.- .. _-_.�-- ------.----

Especialista em moles/ias ae creanças, nervos
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarqueimpaludismo e moleslias da pele
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-

I'ratarnento do empaludísme e das melcstias da pe- ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
le e nervosas pela ;1utohernotherapia Cubas.

Encarrega-se dr. classificação, medição e EMB�.RQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneíiciadas e em

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

Recebe cargas de irnportaçâo,' do País ou .. do Ex-

terior, para desembaraço e redespacho para

'1
-

as praças do interior

1 Hotel das Térmas SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDà
I

Preços "'"nodicQS I

'II Estabelecimento moderno r@c·l-}mconstruido
.. proxi-

1'.1
�����������-�-��������- I

.

mo ás águas térrnais

I h1 Optimas acomodações e serviço atencioso, Coziuha
II E s p e o �

I
de primeira ordem brasileira e alemã .--,Preoos modicas

Proprietario: Herbert Falk

Vendem-se as de números 124 fERi;)AS

e 128, á Rua Major Costa (Ca- ����RH�s3
nudinho), nesta Capital. ECZE.MAS
O motivo da venda é terem :�;::�:�., MANCiiAS DA PELLE

Linha de onibus p.ara Porto Alegre quartasj[e 'p D R r-v �,

...

os seus proprietarios de se f1a-U�S ,,;.;���;;:::' A THr\US

domingos f' d E t d :§ ,"J.. fLOI�ES BR.'\[\JCAS
tar para ora o s a o. I� " �. RHEU���.TU,,1C)

I Ver e tratar com Machado & �-�. SCROPHULf.;SPropr-letarlo ..Joao GC)nza es Rua João Pinto n.5. Z:' SYPHILlTiCAS

!l . ...... _ 'n_ , •• -r Tn '.,
__ ... ::.-:.':;S::2J?t�=

,����������VAV2�����' t,'Ã_"VARIA."

��.:� Cálcu Iode qua Ique r P Ia�ta. e:<ecuç�oJ fi3õ- I� 6RAH�il�;�sR:;IVc:����Nm;
:� estrutura em con- caltzação e direção
il ereto armado de ob.as

� ALUGA.--SE;f� e ferro Aparelhamento _c�m � o co.nfo�tavel prédio de I�SJ-
� pleto para constr u- � deacia a rua Este,es JUDlor
� ções de pontes em � D. 179.

�� concreto armado � Tratar no Banco Agricola, á
16""4 � Rua Trajano 16.
.,.

�-

,,� � QUER UM LINDO CO'RTE

��:�� CONSTR"UTOH A IGUASSU' Ltd.1�� �j�ti�;i����o;o� :f:1 RUA TRAJANO,-IO sobrado-nos altos da" � DRONAGENS. ,.§pgeteria ciloria
,

••••DG-----••-----__.ci••••••• :

� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva � i C r I d I' toM u t u o P r e d I- a J :�� ENOENRIUROS f)IVI�S p-J • r.�
�� � o •� �G •

�.�. Rua 115 de Novembro, 416 •
SALAS 12�� l�DAR �.

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. I

� � TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE' 110S FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS

����� Tel. 1503 9Cur.·t·.ba • Parana'
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$OOO), EXIGINDo APENAS PA-

- RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJEMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA pARA

I
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

- MçZ.

� mi
� L\\1 Premio maior 5:175$000, e multes
� Obras contratadas na I· semestre �I premios menores
l� de 1937 �@1 dente em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) �

t�·�� Ponte de concreto armado sõere a Ria S.joão (Estr. Curitiba-Joinvile) ���� Prefeitura e Fórum de Mafra �

� !pOrup Escolar de Mafra �
� Grupo Escolar de Rio Negro �
� Grupo Escolar de IraH � ••
. �� Mi:lternidade de Rio N�.gro � •
�� Estação Experim.ental de Viti.cultura em Tijaco Preto (Paraná) � •

. í�� Diversas construr.-õa·s de re'5idenci�s � ,_� .

y

�.����������������������.I••••••-----,-.-"_-,�-.-���.,t�·��=_"�'· _

Consultorio e resideneia --Praºí-l 15 de Novembro. 13
) I'elcloae. 1.584

I Consultas:_-Dap, 8 à" 11 .: d:ls�� horas

Só os fabricados em Joinville pela �única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 di Novembro n. 366 - JOINVILLE

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA �- Muntctpro de Tubarão

Santa Cetarine

CASASAraranguáIndo a EJf\p. 1'�' -":1' ((I.: :-, .1,..,,�' ., \ ,. i

.. rn(dl"�!!,J:, (I/(,\'f' -1-':;." i...\'.1
• UllJ.:'\IT't"LaS 1.lCt ",�III}_nU�'

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE'3TE cosinha de
1 a. ordena, asseto e higiene

.:1

...

Rue "-iradentes, 3

MERIDIONAL
--------�------ -_._-

Companhia de seguros
�de acidente de
�

Trabalha

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-dlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES I

DO INTERIOR
Agente-ge r-a I
H. AVILA

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

Floríat,opoliS
__ I
--

ri'I
TAMANCOS FANTASIA

I TYP�!!�€a�[��d�a�z 18$
I

» S '\NDALlA. Salto baixo » « Dz. 14$000 I
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz. II/

Vendas por varejo e atacada
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

... ,
.....

Jockey Club Florian<lPolis
O mais elagante centro de diversões famí

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

clonais e estran jeiras .

Feerica�ente iluminado com instalações rnodernís-
SImas

.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTENCIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUSPREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU,S PREMIOS.

ICREDITO MUTUO PREDIAL�
Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

.�"
.

.' -.,:0.-

,."

- -

• >
..

�I -

,

.1'
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o---------------o Sedas estampadas, tudo que é
.�-------.

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

rnodernissimorg iuda S� e�con·

Ira, tais como crepes, renards,

peles,i etc.

f.'
t.

��I_ '." .;;u��""'''.,li>�;i.IiÇ,iAi.

EDIFICIO PRO'PRIO

o MAIOR EMPORIO
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas nO' I

GRio e São Paula - Acabalhos de ti
receber di ..étam�nte das 'abri .. I

cas .. Po preços nunca Vistos !.XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD t\ POR �

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
TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$ •

COM 1 METHO DE LARGURA.

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

,

A MODA M6RA NA

CASA TRES IRMÃOS.

VENH� VISITA-LA E

V. EXCIA. SAIRÁ PERFEI

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

o melhor ates-

G---------------O

1-

tado é a

preferencia da

elite !
•

0---------------

Quer ser amável com a sua esposa, filhinha,

: PLETOS DE 12S" 14S" 15S" 10$" 18$" 20$" 22$" 24$" 20$"

• I

O 28$" 30$" 32$" LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN-

:: DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000
It
G
• EM CORES.
..
"
G
�J
�

�
pp �� Atenção ! A.ter1ção !

� Grande�';.ortimento de oéles, Renard Argenter� RenS'�rd rnarron da Alasc .�, Renar!:i Vermelho-Renard preto. Casacos de Péles
� da f"li'\elhor qualidade - Curtos e 3!4, de�;te a�··tigo damos descontos especiais
� parei todos terem rnargerr: de fazer sues (�'ompras de péles e élprovelt�-Ias piara

�
as festas. LUVAS DE: PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$

�� Visitai nossa exp.osição, principalmente aos domingos fi� ��

� T f A I
R .. FELIPE SCHMIDT 22 v;�

� u fi. min & rrnóos F o N E 1.401 �
�' FLORIANOPOLIS�
� , �
iJ&r1��§é§�ll������.--O--����J������������.

Noivo, na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

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

coração
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos coníecio-

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

nopolis.

� Casa Tre& Ir-

capital elegante. _j_-

mãos é um estab ele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de testas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irrnão'S

- 1

V. Excia. jd v;��:-,
lindos linhos para ho

mens?

I

I Casa Tres

1 I_r_m_ã_o_s_

Visite, então a

OE
•

.

SECAS

Partidas de linho das melho-res qua�idades
por 1:500$000 corn 10 peças

I \
____ s__� � �__� � � _
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NOSSA VIDA

GAZETA

Navo$ triun ..

fos de Bidu
Sayão

NOVA YORK, 8 - Bidú
�);)yáo obteve novo e grandioso
nH,TSSO perante o público nova

)'Itk;no, com a sua magistral re

ple�1entílção do papel de Mimi,
de "La Bohéme".
A soprano brasileiro interpre

tou Mimi com uma doçura e

lima naturalidade que arrancou

os mais calorosos aplausos da
ex: gente platéa do Metropolita�l
O� e a. O teatro achava-se cheio
F a glande cantora foi chamada
varias vezes ao proscénio 50b
l,rolor.gadas ovações.

Depois da função, o camarim
,la soprano brasileira foi invadi
, o por verdadeira multidão, de
sjosa de apresentar-lhe Ielicita
ções.

Observa-se, aliás, que toda
� distnbuição àa peça esteve á
altura de Bidú Sayão, com Char·
J', Kul!mann, no papel de Ro·
dolfo e ontros a" istas de no

meada ao lddo dt êlmbos.

MUDADO O NOME DA
«RUA FLORES DA

CUNHA"

PORTO ALEGRE, 8-
De ordem do prefeito da capi
tal, a placa "Rua Flôres da
Cunha" acaba de ser sub'stituida
jlela de nRua da Independencian.

o g'3neral
Carf'Y"\ona

Está no Rio
o sr- . ..João
Alberto

RIO, 8 - Acha-se no

desde ante-ontem, o ministro
Alberto.
O atua] encarregado de ne

gocias do Brasa na Argentina
teve lima carinhosa recepção por
parte de pessoas, de sua íannlia,
numerosos amigos funciona rios d»
Ítamaraty, ex-parlamentares e jor
nalistas.

Em meio aos abraços acerca

mo-nos do sr. João P-Iberta pe
dindo-lhe novas.

Três pes ..

soas afogall'l
dila no rio

Guaíba
PORTO t\LEGRE, 8

Tragadas pelas aguas do Guai
ba, morreram três pessoas: José
Lopes, funcionario do Banco da
Provincia, o sargento Santiago
Gualbenno e Bertolino Cardoso,
empregado da Sociedade Rio
grôndeuse da Baía. As vitimas
eram muito reiacionadas nesta ca

pital.

o sabão

Dr. Waldemar
Ferreira

CAIRO, 8-A pequena &1· fazendo todos fugirem horroriza
ia dI' Ghughe, no Alto Egito, dos com o seu aspecto, mas foi

Io. sacudida por um horrive] cri- prêso pouco depois pela policia,
me (Ui?"' circunstancias impie:;sio-. sendo recolhido a uma solitaris
nararn �;V;1ment.c a. H�a I

pacata I �Ia prisào local_. _

[,op�laçao. FOI PTHICIP.al.pl:ota- ENFERMOgomsta (Jo drama o mdlVIduo!Ahmed Beckit que, atacado subi
iemenre de acesso de loucura
Iuriosa. investiu. armado de faca,
contra apropria mãi, a quem
apunhalou repetidas vezes, '\te

mata-la. Com o rosto, as mãos

e as vestes tintas d� sangue, at;
rou-se em seguida ao cadaver
da infeliz e rasgando-lhe o peito
arr ancou-lhe o coraçãc ainda pal
pitante, comendo-o aos pedaços.
Surpreendido nessa macabra ta

refa por alguns visinhos, saiu a

correr pelas ruas da hcalidade,

A nova politica doiA ARTE BRAS�lEIRA
café 1- vitoriosa n� exterior DILRE;E-�'ra "VOCê

RIO, 9-Reuniram-se ôntem no Igabinete do ministro Souza Cos-
. , ..

ta, os representantes dos Estados,
. ,193: �oi sem duvida, um a,no de grand.e }ehcldade pa�a. c s

Cafeeiros,afim de estudar os meios artistas brasIleIr?s, nas suas <tournees ». e ex�oslçoes no estr�nJeIr?
de estabelecer a nova politica do Por mais de uma v�z, conseguiram e}es fazer conhecido VI-

LISBOA, 8 - Acha-se en- café. toriosamente perante o publico de outros paises, o valor da nossa

lermo o presidente da Republica, Arte.

general Antonio Oscar de Frago-
50 Carrnone.

Olga Praguer Coelho, a brilhante interprete de nosso »Iolk
lore» e da musica regional do Brasil, realizou com notavel exito,
uma grande excursão ao Velho Mundo. Vis] tou Berlim, Viena, Pa

ris, Roma e algumas outras cidades, difundindo, o que de mais tí

pico possuimos cm musica regional. As críticas dos jornais destas
cidades, foram unanimes, em considera-la uma artista interessan tis
sima e com qualidades vocais, dignas de serem comparadas ás me

lhores do mundo, no seu genero.
Cassio M'Boy, o jovem arusta d;) S. Paulo, cuja originalís

simas esculturas em madeira têm valido as melhores referencias
dos nossos críticos, obteve na Exposição Internacional de Paris,
uma medalha de ouro, atestado di) grande m erito de seus

trabalhos, com a estatua «Fuga para o Egipto. �

No <salon> oficial de Buenos Aíres, foi organizada uma sec

ção destinada exclusivamente a artistas brasileiros. Foram confe
ridos premios aos seguintes artistas: Georgina de Albuquerque e

Alberto Guinard em pintura e Joaquim Figueira e Humberto Cozzo
em esculptura. Os premios foram entregues no Rio. pelo embai
xador Ramon Carcano, poucos dias antes de sua viajem a Republi
ca Argeutina

Nos Estados Unidos é realmente surpreendente 0 sucesso de
duas grandes artistas brcsileiras: Guiomar Novais e Bidú Sayão.
Guiomar Novais ha bem poucos d ias deu um grande concerto em

I Nova York, onde foi delirantemeute aclamada, tendo sido �ecess�
I rio aôs diretores do teatro, apagar as luzes, para que o pubhco dei
xasse o recin to.

Bidú Sayão, que está hoje consagrada Uo mundo inteiro,
foi contratada pelo « Metropolitan» para tomar parte na temporada
de 1938, o que representa o maximo a que pôde chegar uma artista

lírica, pois o <Metropolitan> con ta em seu elenco, apenas, com cele
bridades de renome mundial.

_________________ Faz anos hoje a graciosa S0-

1= I N I PREMIADO EM DEZ nhorinha Ceci Camisão diléta
LSCO a ava i CON'.[@S DE RE�IS fi.lha �o s,r. Oscar Camisão, Iun-

_ I Realizou-se ontem, nos escrito- cronarro federal aposentado.
RIO, 9-Pelo Chefe da Naçao rios ela acatada firma 1\1 achado VA h

.

.

foi aberto um cr��ito �special de. & Cia., � rua João Pinto, n' �, I sari; n�i:li��ss:r �ntfleu 8::Ive:'�2.000 contos de reis, afim de ocor-I nesta capi: a I, o pagamento do ti- nha Edi te P
.

g
S k

hori

rer ás despezas doaparelhamento tulo n' 45506, no valor de DEZ
I ereira pec.

da nova Escola Naval. CONTOS DE RE'IS, ao menino FAZEM ANOS HOJE:
Hein lido, filho no sr. tenente

OH. ARTUll Francisco Pontes, do 14 B. C.,
BERNARDES contemplado no sorteio do dia

30 de novembro, da conceituada
M di voluntario RIO, 9--Seguiu ôntem para PRUDENCIA C APl T A L IZA-e ICO estaglano - Ponte Nova, onde vai fIxar resi·

do Departam�nto d� Pcofilaxia dencia, C) ex-presidente da Repu- çÃO, de São Paulo.
da Lepra. São Paulé>. blica sr. Artur Bernardes. Estiveram presentes ao áto os

----------------------- ..---- representantes da imprensa, gran- ENFERMOS
Ora. Josefírta Flaks SchWeidson de número de portadores de titll-

M E O I C A los da conhecida Companhia e

diversas outras pessoas, ás quais
foram servidas finas bebidas.

Ex-assistente do serviço de Gin:coJogia dos Hopitais: E' de registra-se a presteza com

la Gambôa, Fenda'são Gafflé-Guinle e S. Fral'lcisco deAssiss. que foi efetuado o pagamento,
Ex-interna do safviçe de Pediatria da Policlinica que atesta, aliás, o concp.ito que

de Botafogo a PRUDENCIA «esfrula nos Disque 1522DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS :r����oêsxi���e vem operando com
•

_

Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob. Estão, pois, de parabent< os srs. e sirva-se tias confor...
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas Machado & Cia. toveis limousines nu"",

FLORI.ANOPOLIS - SANTA CATARINA I
Veio especialmente a esta ca- meros 192� 203� 242 ..��������������-��- -- pital efetuar o referido pagamen- 205 e 218.

-

I 'to o nosso distinto patricio Emo

F E T T & C I A M. Viana, diligente inspetor ge-
, • ral para Paraná e Santa Catari-

_____.....'_ na da acreditada Prudencia Capi-
talização, da qual é in&petor re

gional o estimado patricio Alva-
10 Guaspari. na hOI-a do casa-

Inaugurada na Uni- Inento

versidade 'de Coim- FLORENÇA, 9 - Guido Gandí de
84 anos e Eletra Gandi de 81.bra O "Sala Urasil�' consorclaram·se na Catedral desta

LISBOA, 9 - Realizou-se on- cÍl1ade.
>.�.,. '.r--,v.:;......y.;,;;.,..-....... """,. ..-1r_....�,,........... '&I' S. PAUI�O, 7--0 secretario tem na Universidade de Coimbra Ao sairem os noivos do templo..�II... � ..�L.�L..�.;.·-......_�����ri ,..

�ti' "Qual o me1hnr pIayer"? i de Sr gurança sugeriu ao governo. Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16 a cerimonia da inauguração da um estudante motejou do par. exaI-

� � obtendo aprovação, a construção Técnicos, Industriais e «Salal,do dBraSil»'be�tadndobPre3en-11
tando GanddJ. quhe. I"vantando a mão.,

.nI � tes a em o em aIxa or rasIlei- procurOI< aro! e uma bofetada.
� Nome do pIayer: • • • • � urgente de um hospital de loucos outras secções das 15 ás 16 ro, os delegados srs. Pedro Cal- O estudante ahaixou-se. o que deu
�'�

��,
para recolher as centena� de do·· Com a Gerencia das 15 ás 17 mon e Afranio Peixoto. motivo a que a bnfehcfa atingisse� �. entes mentais que, por falta de A cerimcmia revestiu-se de gran- em cheio as faces da noiva. que:�� .' aIo)'amento adeguado viv m Todos os assuntos que não esteJ'am Hgadcs diretamente de imponencia, tendo sido troca- caíu ao sólo com a vioIencía da:ft,� Nome do votante: • • . • �ti ..

,e em
d d L f d b\ � � d d d d I

aos interesses industriais e comercíais da firma. pedimos. encare- as sau ações afetuosíssimas, es- l'O da a. atendo com a cabeça�,� H prol.m.lscul li e n�s xa rezes. e
"

'd t
'

t' t d 't treitando cada vez mais os laços em um dos balaustres da escada ..� " � pOliCIa desta capital e do mte-,
Cf· amen e. somen e seJa TI apresen a ('Js por escrl o.

'!i � I, de amizades entre Portugal e ferin,:Jo-se. sen:io recolhida em es-

��Edadt����i�L��Rm�7ir�.�.���i�.i_i'�n�'����.���-���,��.��.�2���w�,������i-'Bn�l. b� pH�

LISBOA, 8 - O presiden- �U.O, 9-�ara .São Pa.ulo.: onde

te da Republica general Oscar vai fixar residencia, par�lU ontem,
J F' C

'
- 'd 110

sr. Waldemar Ferreira, ex-de-
ne ragoso a�"!�na, nao po e putado federal.
comparecer ao 100ClO das come- -------------

m.J�açõ�s, do 40. cent�nariG da] CA
RTAZES

U11IverSI,' ade de COimbra em DO D IA
virtude de sub.ta enfermidade.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas-finjo da ribalta.

Rio,
João

- «Venho justamente ver o .-------------------------

gue ha de novo.»
'-Posso certificar que empreguei,

I com otimos resultados, 0 renoma-E subiu para o automo. e .

-----------1
do prodúto «APY�ETINA» .nas

AMASECA algias Íeproticas, sem notar alte-
Precisa-se uma de côr branca, ração da função cardiaca.

apresentando referencias. T ratar

no Hotel Gloria.-Apartamento
126.

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Diabo á solta.

CINE ODEON, ás 7.30 ho
ras--Mar;a Bonita.

Não é só para o footing, para
OE teatros e bailes que a mu
lher deve ata viar-se e enfeitar-se.
No lar, taruhern, dela se exig«

o saber vestir com graça, garri
dice e donaire, para que seja o

seu encanto, unico meio habil de
prender o marido perto de si.
Para de manhã um lindo kimo
no de sêda estampada ou bor
dada, vale como um perfume ex

tasiando o ambiente.
As flôres dêsse perfume só

poderão ser colhidas no cantei
ru rnulticôr de «O Paraizo », on
de se encontram á venda os mais
vistosos padrões para a confec
ção dêsse vestuário encantador e

atraente, que faz lembrar as lin
das geishas no seu romantismo
gracioso e melancolico.

FilA DI ..'\.VOLO

ANIVERSARIOS

MAJOR ACACIO MOREIRA

(a) Dr. Alfredo Cinielo,

H.

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS ° SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

Passa hoje o aniversario na
talicio do nosso ilustre conter
raneo sr. major Acacio Soares
Moreira, acatado advogado nos
auditorios do Estado, e prestigio
so politico.
Ao distinto aniversariante en

viamos as nossas felicitações.

a exrna. sra. d. Julinda
bas Camargo, esposa :do sr.
João Batista Camargo;

o sr. dr. Roxinaldo Lessa'
o sr. dr. Manoel Inaci� da

Silva.

Ri
dr.

Encontra -se enfermo recolhido
em quarto reservado do Hospi
tal de Caridade, o sr. João Da
masceno Barbosa, funcionario es
tadual aposentado. •

ASSUNTOS: HORARIOS:

Segurança e presteza.

"Virgem Especiálidade"
de Wetzel & Cia••• Jaínville (MARCA

commumreconlmenda-se tanto para roupa fina como para roupa? 'o, !&'"'!!f!!ll'_lV:' IMi' '!Plu!ft�··.&4 f ;;$4$1& w-r = •__II'3II.IIII11-Il-_'-_� .�t:' ..If"O!.,.- ........ .c.·IK.a...'r=- M(��:I.'52! iii-- --_ ... __ .. ------ --- ----_-
-- _ .4j"h'swm+=##m....--- _;:.i;w..;:-"f(õl?#!'1ih.T-g-��A�MW$F '00" •

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




