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"O Interventor Nerêu Ramos é

; paz e do trabalho catarfnenses reuninde o
(4

Estado, esperando-se que continue a agir, como

agora, com isenção de animo partidário, em bem da co

munhão estadual" -- (Palavras do sr. Manoel Deodoro
de Carvalho á imprensa do Rio.)

a garantia
consenso do

até

o sr, Manoel Deodoro de Carvalho, um dos vultos confiança nos poderes federais.
mais prestãglosos do velho FartJd© RepubUcano Catarinen- -- -Quanto ,á politica, pode dizer-se que já não
se, personatldade attame.rte acatada e prestigiosa não só existe, neste instante, nem tão pouco partidos.
em São Franclsco, como em todo e Estado, ex-deputado O interventor é hoje em dia o eixo de tudo, e a

estadual e ex-chefe politico e prefeito daquele munlefplc, garantia da paz e do trabalho eatarlnenses. 5. excla,
faDando aos jornais do Rio, decíareus reune, no momento o consenso do Estado, esperando-

No meu Estado a paz é lmperturbavel, Em face do se que continue a agir, como até agora, com hen�ao
estado novo brasileiro, o povo catarinense encheu-se de de animo partidário em bem da comunhão esta�lD 1.

voz DO POVO Sem iluaisqller Iigaeões politieas

A AZETA
fri1prestimo de lAPOLICES

200 milhões da divida publica
RIO, 19--Foi transferida para No Tesouro do Estado devem

amanl�ã a nova reunião dos se-I ser apresentadas, a�,é o dia 31 do ANO

creta�lOs da Fazenda dos Estados' corrente. ás apólices do valor de I
----------

cafeeiros,
. . 100$000. emitidas de acordo com I •A proposIto, escreve <: A .Nolte_»: as leis 1.038 e 1.587. esta de 24.\ Registrou-se o ex-INOVO OFICIAI... '1 �:rvRREV�RNETSOSROND�R·IE�U· i" Um dos !:luxil;�res

•

« Ao que soubemos .a discussão de setembro de 1927 e aquela j� m n xc.' ti - mu

glfa em torno da se§'umLe propos-130 de agosto de 1915. para que as
•

t I- !erminou o �urso n�. Escola I RAMOS do sr. Nel-êu Ra�nos
ta: ," O ESLad? de Sao Paulo vol-

mesmas seiam resgatadas ao seu ln egra Ismo Militar, tendo SIdo classificado na

I
.

C I G
t�I:a a assumir t�das as responsa- valor nominal e pagos 05 juros ven arma de Cavalaria, o jovem AI

_ .

sera O sr•. ar: os 0-

bilidades do .se:_vlço do
.

emprestí- cidos até 15 do corrente. cindo Vieira Gonçalves, filho do Nao obstante a H!5erteza da mes de Oltve�ra
de 20 milhões de libras res nosso saudoso conterraneo Tertu-, hora de ch.egad.a _do aVIa0 especiAal RIO, 19-"A Nota" publica omo .S ,- .------- .... ------- ...------- d

.-

d Npoosabilidade que, já em tempos, A1al'l'gamentn I
liano Pereira Gonçalves e sobrinho posto a tsposiçao o s�. ereu seguinte:

teve, por proposta expontanea do I � iii "Ui' do nosso amigo sr. Felix Brandão. RaI?os para ? conduzir a est.a «O sr. Carlos Gomes, ex-depu-
�seu governo. Assim a taxa de I '

Ao nosso oficial do nosso glo- calill�al, !eVeRtuam-se de �Ita SI- tado por Santa Catarina regres-
6$000, destinada ao serviço da-I • I rioso Exercito Nacional, que fez g.mÍlcaçao as demonstrações

_

de

I
sará, por êsses dias aquele Es-

quele emprestimo, reverterá aos da rua CODseBhellco um curso brilhantissimo, apresen- i:nmI?atIa� e apreço de que Sua tado. Advogado que é, não vai,
demais Estados cafeeiros que, com 1 Mail-a' I ta �A Gazeta », com um abraço EXCIa fOI alvo.

. _ I por enquanto dedicar-se á pro-

uma. sobretaxa .�aria vel, formarão I I os seus melhores parabens. Na Base da Aviaçao Naval, fissão, em vista dos seus servi-
11m .Impos,to �mforme sobre a

.sa-, A Prefeitura de Florianopolís!
aguardavam a chegada do apare- ços se tornarem necessarios á ad-

c� de cafe saída de seu territo- receberá. até o dia 27 deste, as

I
i As "eCUr!:.lz;onO lho, que 1"010 pil(Jt�do peJo co- ministração publica. Assim, o ex-

t • .

d "
:s '"'u u; � mand.ante Caso tr.o Llm.a., alem das parlamentar, que é um juristano>. propos as para a reconstruçao e .

fachadas dos pred'os 9. 11. 13. 15 G I
autoridades CIVIS e militares, nu- autentico, tende a servir ao BC-

Ch S Paulo 17 d f
.

I enera e rnerosas p.essoas de elevad.o des- vo interventor, em importanteegou � , e o que az esquma C011.1 a Ili ".
rua Trajano, todos compreendidos en- I

taque S.?Cl� em nosso meio, que posição, por este designada.

J C �� t L rbl P 151
a Sua Excia. apresentaram cum- Na constituinte corno mi CG,-,

n

ce
re eSLJ. via pu IGl c a raça O nosso conterraneo sr. Auto d b

.

d
'

•
.� 'Ir"; .. de Novembro, I d

pnmentos e oas-vin as. mara o sr. Carlos Gomes foi_"" nio Melo vem de ser nomea o T d IA reconstrucão dessas fachadas E d d
oman o o automove, acom- uma palavra autorizada, no ple-

S
� " inspetor geral, neste ; sta o, a h d d t t I C

oares devera' ser feita de acordo com o DR. PLINIO SALGADO ��importante. companhia italiana de P?n a o o .enen e-corone an- nario, e uma pena adestrada, nas
Plano elaborado pela DIretoria de .

G I
dido Caldas, Ilust:e comandante 'j' comissões. Tribuno fluente, de

,seguros « Assecurazione 'enera e d 14 B C d d t
S. PAULO, 19-Viajando de II Obras Publicas. de Trieste e Venezia>. _O. ' .. , segUI. o .

e es ensa
.

palavra, e imaginação agil, não

I h h" 1'" h RIO, 19-A Associação Brasi-l Ílelf? de carros, dlflglU-s� o sr. 'I desmereceu, o parlamento, como
automóvel, c eg()u oje, as ;) O-IR -

d Nereu Ramos para PalaclO, onde
i homem de espírito e como po-

ras, a esta 'capital, proced.ente
do

I
emo�ao e leira de Cultura, sociedade civil recebeu as saudações dos que por' litico.» _

Rio de .Ianeiro, o sr. J. C. Ma- pl-ofesol-es e.m que se tr?ns�ormou o Integra- 'I CRE'DITO MUTUO desconhecerem a hora da chegada, I ------

I S ministro da Jus lismo, concluiu ontem o seu re- h' dei d d P I
III IIIcec o oares, ex- I .

-

I'
aVIam Clx.a o e comparecer na e otiça. I No Departamen to de Educação gistro no. 30. Oficio de Registo Ressacada. prIme I-

A' noite, ás 21 horas, o sr. acha-se aberta. até o fím do mês, de Titulos e Documentos, tendo

I
PREDIAL Em Palacio, em cujo largo ._

Macedo Soares tomou posse do a inscríção ao concurso para a pro-
tomado o numer? 767. Os estatu- fronteiro se agl0merava grande ro aViao

_ff.argo .de membro d� Conselho moção de professores primados. con- to.s da nova So.cI�dade �o�am pu-
.., massa popular, achavam-se, entre

__�upeflor da Escola LIvre de So- forme o Que dispõe a b 133 bhcados no « DmflO OflCml», no No sor�elO reahz�d? sabado, outros, o sr. desembargador Eri-
ciologirt Politica de São Paulo, de 16 de novembro de 1936 dia 15 do corrente. Os componeu' pelo .concelt.uado CredIto Mutuo

co Torres, presidente do Supe- CREME
após a solenidade de formatura ' - � --_ tes da Associação Brasileira de P.redIal fOI

�

comtemplada com I rior Tribunal do Estado; grande t CHARLAUTD
de bachareis Jicenciados por esse I ALUGA SE

Parte de uma Cultura, ao que se noticia, dentro 5.175$000 a Caderneta n._. 12.257,
I número de oficiais do Exército e

.

d
.

- casa com 5 corn- b
. _ .

t t t -'L E IestabeleCImento e ensmo. partim e n tos,
em pouco a nrao sucursaIS em p�r encen e ao pr�� amb a waA

-

(ln. Marinha, toda a oficialidade I

A Farmacia RanU,.
•--,-----

nrel'o 130$000 informal'ões nesta re- todos os Estados e filiais nos mu- dlr Gugbemyr, ret;ldente em Tres (Ia Força Pu'blI'ca f nc' na' I. .
·

d
.."

"nicipios. B r ',. . .'
U 10 nos velra , aVisa que l-e,,,,

.N fniO secretana O dação. ar as.
_.__ r llbhcos, JornalIstas, etc., que b" . I'. ..

)J'I{" prestaram ao interventor seus vo-
ce er:,! pe o primeI"

P�ul·lsta Radios C R O S l E Y" tos de satisfação pelo seu regresso. ro aVia0 a chegar da
UI

I
A guarda de honra foi feita por Capital da RepubUea

S. PAULO, 19-Em fonte bem�
uma companhia da Força Públi- O afamado cl-eme

informada, colhemos informações, O MI=LH"OR entll-"'e OS BONS ca, acompan�ada das respet.ivas �HARLAUTR
que reputamos dignas de fé, de L I banda de mUSICa e de corneteIros,
('ue a escolha' do sr. Cardoso de I sob o comando do capitão Amé-
Melo Neto, teria recaído nos se- rico Avila .

. guintes nomes: Fazen?a, G?stão I 1 •

• NO CONCEITOMUNDIAL «A Gazeta» esteve representa-
Vidigal; Justiça, Alanco CalUby; da pelo seu diretor:e redator

Agricultura, Joaquim Sampaio Vi- principal, respetivamente, jornalis-
dai; Viação, Francisco Ary Tor- AGE[UC IA EXCLUS IVA tas Jairo Callado e Mimoso Ruiz.

res; Educação, Sales Gomes Ju- ��
nior e Segurança Publica, major çe I50 Ramos

�UICidliO ES_Pirito Santo Cardoso.

na A M',"OOE' I A.� Decorreu sábado o aniversário nata-

JIri. ... . � licio do nosso distinto conterraneo

�Xp OSIVOS e _

�--- sr. Celso Ramos, acatado fazendei-

C d I t·t t N C t'
-

d P ro residente em Lages, onde e, co-

inflamaveis reaçao O ns I U O a.. ar OrlO e az �o g����a: zg.��n���rtã�:i f�r���
• de -a"uaruna

tigio.

C IOna I d·o Mate � e O ilustre aniversariailte que gosa
de geral estima será, por certo,

. muito homenageado.Achando-se vago o Cartono de I Os de A GAZETA abraçam-o ate-
. . . . II

Paz do lo. distrito de Jaguaruna, tuosamente.
�IO, 19 Ha dias, notICiamos que � sr. Ar�ur Torres !IlhO, em por morte do respetivo serventuá- -----�-------

uma sessao do Conselho Federal do ComercIO .ExterIor, enaltecera a ne-· . . ,

A b
-

cessidade da creação do Instituto Nôcional do Mate.

I
no, o JUlZ de DIreIto da comar- cro aClasA proposito, um vespertino diz-se informado de que, submetida ca de Tubarão, com jurisdição no

á_consi�eração do presidente da Repu.Illiea essa susestão, o chefe da Na- municipio acima mencionado,abriu
ça� tena I!lanrtado toma� as necessanE-s providencia,s para a �ua exeCut;áQ.\ inscrição ao r,oncurso para o pro- RIO, 11 (Especial) As acobra
AdIanta amda o vespertmo em questao que o InstItuto s,:,.a constituMo.· t d I f

_ I das que deviam ser levadas a efeito
de um presidente. da livre escolha do presidente da Republica, e 12 mer.:l- ! vlmen o aque as un.çoes, com i ontem pelos pilotos itali�nos lo
bro; 4 representantes do� Estados produtores, 4 dos Industriais, e 4: dos 10 prazo de sessenta dIaS, a con-II ram adiadas sine-die devid� ao
hervateiros. tal' de 27 de novembro findo. mão tempo.

'

Proprletarlo e Diretor Responsavel JAIR(ô �ALLADO

IVI FRorial1opolis, Segunda-feira, 20 de Dezembro de 1937 I NUMERO 1039

o sr.

do

Reformado ao

abrigo do art. 177
RIO, 17 (Especial)-O Presi

dente da Republica, assinou na

pasta da guerra o decreto refor
mando o capitão de artilharia
Carvalho de Abreu,' ao abrigo do
art. 177 da Constituição de 10 de
novembro último.

o prefeito Mauro Ramos bai
xou uma resolução sobre a fiscali

zação de depositos de explosivos
e inflamaveis no perimetro urba
no.

Pela referida resolução, não pó
de haver deposito em grande es

cala daqueles produtos devendo

os proprietarios obedecer fiel

mente ás instruções contidas na

ql1ele áto, que foi publicado no

,< Diario Oficial», de sábado.

Para abastecer de
"

agua
SÃO PAULO. 19 - (ESPECIAL)

- O interventor federal assinou c

decreto. lbdngo um decreto de I ()
mil contos destinado á comirucão
do adutor de Rio Claro. plra o abas.-
tec!mento de agua a esta capital. '\�"i'lt,l\ '

,
. \,11. ..

� , '

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA'

Alfredo P. de
fV1EDICO

Especiausta em moles/ias de creanças. nervos

hnpaiudiema e moles lias da pele
Tratamento do empaíudismo e das molestias da pe

le e nervosas pela flutohemot!wrapia

Consuttorio e resideneia -Praça 15 de Novembro, 13 I
I Telefor.e, 1.584 _jI Consultas:-Das 8 às 11 e �asJI4�_�� horas

Atestados
I

médreos
I

- -Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr I recorri á »Apyretiaa», sempre com resultados mara

vilhosos '

Ass. Dr. Fausto Brasil
Diretor do Hospital Frauenhilfe. Hansa Humboldte+

Consultoria em Jatag'Já.
-Poss(j) certificar que empreguei com óptimos resulta

dos. o renomado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiaria voluntario do lJépartamento de

Prophylaxia da Lepra em São Paulo.
--------------------------------------------

-A «Apyretinas , pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mendes

Major Dr. Victor Me[i}des-Dírec"or do Serviço de
Saude da Força Pública 'do Estado ele Santa Catarina

Florianopolis.
-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optlmamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarias. mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras, não deprime o coração, não dírninue o pe

r) staltismo gastro-intestinaJ, nem hyperacidifica o estomage ,

Ass. De. Osvaldo ESpindola
Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Bhl!nenau-Santa

Catarina.
-- Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders

beí Mi�raene. (Kopfschmerzcm).
Dr. George Richter

Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.
CatariAa.

- A fórmula dos cachets de <Apyretina « é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel-- Blum(nau-S�a.

Catarina. I
,-----------------------�-

Atesto qu� prescrevo, com resultados optimos, os ca- Ichets de «Ápyretina> neste Hospital.
'

I��

Dr. Anton Hafner
Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenllu-Sta.

Catarina.
----------------------------------------

-A Iérmula de <Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
é indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria

liadora-Nova-8aeslau-Sta. Cat?rina.
Auxi-

----------------------------------------

-Atesto que tenho empregado em miHha c1inica, vê

cachets de «Apyretina», com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- 5ta. Catarina.

- Alesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina'> do farmaceutico Carlos Henri'1ue
Medeiros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'.:Ia 15 de Novembro nO. 82 -- Blumenau-Santa

Catarina.
'�'.. ---- ---------------------

«AJ>YRETINA» é O melhor remédio contra

a dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.
Preço de dois cachets:$600, em toda� as Far·

macias.

Salão por preço de ocasião, 2 ca

sas em perfeito estado.

9resso sendo uma a rua Major
Costa n. 117 e outra a rua

Comunicamos aos !'lOSSOS fre- Frei Caneca SIno CO!l1 4 ano

guezes, que os bilhetes da Lo- de uso; uma de madeira e

teria de Santa Catarina para a outro de tijolos e cal.

extração de NATAL. só ficarão Para tratar com João Se-

reservados até 0 dia 21. vero dos Santos, Cais Fre-

Depois dest . data, seremos derico Rola.
forçados a díspôr dos mesmora I·

.. ---- ...... -------------�..�·

porq�e temos 6 nosso, reparte já I
An: a Seca

gUãSI exgotado para aquela extra- Preclsa�se uma de côr branca,
ção. paresentando relerencias, Tratar

S t\LÃO PROGRESSO no Hotel Gloria.-Apartamer.t'.::>
Rua Felipe Schmidt nO. 5 216'

Sementes de Cebola
A,--nsrela Tempara

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

Rua Trajano n. 16
,

,. �� -�-------�

CasaA C H I C
participa a sua enorme freguezía que acaba

de receber o mais lindo sortimento de chapéus.

I flore-,
fitas e tudo que se refere ao ramo.

I
Proprietaria: Domingas R. Bruggmann

I PRAÇA 15 DE blOVEMBRO N. 21

-

Acreditem
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 SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas corrlpras sem visi
tar a exposição da

CENTRALl.ivraria

I�----
-!H

-.-
- -_ ...-----�_.----- .:

".
--------

VISTA BEM
Lindas e

\
"

SEUS

Florianopolis, 20-12--1937

'�-'r�,�!!lª �

Desportiva

RIO, 18-São conhecidos de I A .,
.

-

•

todos, os trabalhos que vêm sendo Mumlste."RO
feitos para que o famoso centro-;d Ed

-
,

medio Fausto volte a integrar a I a UC2ça t"J
equipe do Fl�mengo. E' sabido \ e Sa ii IIe
que Fausto deixou u rubro-negro I .

.

I
d,evi�o. a uma desaven�a com.o

LIceu Industrl�. de

tec�lco Kruscbner e assim ? pn-l Santa Catari na
melro passo para a reconciliação
deveria ser a volta da amizade (Antiga Escola de Apren-
entre Kruschner e Fausto. O óti- dizes Artífices)
mo Daz" enviou ao treinador fIa·

no

Pau lo B. Bar bosa

.
,

,

Jogara n181S

Flamengo

..

EDI'l'.t\L

co a quem interessar possa que,
de 15 a 30 de [aneiro de 1938,
estará aberta a matricula dêsre
estabelecimento de ensino para
preenchimento das vagas existen
tes nas diversas Secções de Ofi
cios, devendo os candidatos sa

tisíazerern as seguintes condições
de matricula:

O CORINTIANS SEGUE
PARA A BArA EM

JANEIRO

S. PAULO, 18-Edá defirJi
tivamente assentaria a ida do Co·
rintians á Baía, devendo o em

barque do campeão paulista de
1937 se dar na segunda quinzena
de janeiro próximo futuro, pois
somente falta vêr qual o vapor
que conduzirá a delegação alvi
negra á "bôa terra".

Dr. Pedra de Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. I

c;;� RT.A\.Zf=:S
DO DIA

menguista a seguinte carta:

aRio de Janeiro, dezembro de De ordem do Sr. Eng. civil
1937 -limo. sr. Dori Kruschner. diretor desta Escola, faço públi
muito digno técnico de futeból elo
C. R. do Flamengo-Saudações
muito cordiais.-Sirvo-me da pre
sente para rogar a v. s. a grande
gentileza de desfazer, perante a

illmo. '�sr. José Bastos Padilha, o

malenteodido qu� se verificou na

palestra telelonica que tive a hon
ra de manter com o referido se

nhor. Estou absolutamente disposto
a defender, com todo o meu en- I-PARA PEDIR MÁTRI-
tu-iasrno, as gloriosas côres do clu- CULA
be mais querido do Brasil, para
o que submeter-me-ei ás obrigações
com o referido clube, tão superior
e eficientemente dirigido por v.s.,
como extraordinario técnico que
é. Antecipada e sinceramente re

conhecido a v. s. pelo que puder
obter do presidente do clube para
a realizaçr o do meu grande de-

I sejo. SubsCl t: vo-rne atenciosamente.

l(õ)FAUSrODOSSANTOS». II-PARA SER MATRI-
, I >usdner, então confabulou CULADO
com Banas Padilha, presidente
do Flamengo e este. sem mais pre
ambulos desiludiu o técnico dizen
do-lhe que Fausto havia movido
uma ação judicial contra o clube
e assim não mais poderia jogar
pelo Flamengo.

a)-PlOva de 'idade mimma

de 10 anos e máxima de 16.
b)-Atestado medico de não

sofrerem de molestia iníe-
to-contagiosa e

defeito físico
C;-Atestado de

ano de 1938.

não terem

vacina dI.} }

a)-No l o. ano prevocacio
nal-Provas de admissão
do programa do 30. ano

dos Grupos Escolares.
b)-No 20. ano prevocacic

nal�Provas de, admissão
do programa de 40. ano

dos Grupo Escolares.
c)-No 10. ano. Dprofissional
--Provas de admissão do
20. ano prevocacional ou

certificado de matricula em

Escola Normal Primaria.
d)-No z-. 30. e 40. Pf(;�

fiss!onal-CertificaJo de a

provaçao (Guia de Tram �.

ferencia) do ano irnedis ta.'
mente inferior de outra b,·
cola Complementar Técni-
(a. do mesmo genero e em

identico oficio.
Os candidatos deverão com

parecer á portaria da Escola
acompanhados dos pais ou res'"

ponsavelS nos dias 'citados. de
8 ás 11.30 horas e de 13 éÍs
16 horas, com os documentos
exigidos, pa�a serem preenchidos

CINE REX, ás 5, 7 e 8.30 os pedidos de matricula.
horas-.J1quela dama londri- As provas de admissão serão
na.

-

realizadas nos dia!; J, 2 e 3
CINE ROYAL, ás 7,30 de feveiro.

horas-Marcha da liberdade. Secretaria do Liceu Industriai
em 15 de dezembro de 1937:

CINE ODEON, ás 7.30 ho- A. Gonçalves
ras-Dá-me teu coração. Escrto.

FILHOS
�racíosas

A
confecções para meninas garõtos

CAPIT
,

50

L. Ii

-------------------------------------------_-----

NA

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
J�j������_�����_��_����_�__�-�--��•.�_���

J
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quaa. que não o,on.ome b.terla (2,5 ."'11.)
I...menaa durabiU......

A

Consultório: Rua João
Pinto. 7--- Te!. 1456

1_ .Res.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diclriamenle aas

4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Reeidência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

�----------------
.

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1rotamento moderno das
motestk: s do Pulmão

/�0nsult.-,\.. João Pir'.:._,. i;1
1 elelone. 1595

t?es. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

A

.enda e... toda. •......

Blumenllu, Cruzeiro da Sul,

Lages, Laguna, São Francis
ca da Sul

o.aaa do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

I\dvogado
�ua Cons. Mafra. 10 (sob.

Fones 1631 p. 1290

Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I III Dr Aderbal
da Silva

R.

I Accacio Mo-I
I •

I re I ra tem seu escrip- quinto-feira-'-----,

tÓj ío de advogada á rua

Vísconne de Ouro Preto Quereis conforto e
n. 70. -- PhohP' 1277.- bom passadio

I
Otimos bosques paraCaíx i Postal, � 10. descanço: quartos para

I casaís e solteiros
IDr. Pldro do Moura Forro Pensão Müller IA.dvogado I Esteves JUniOrU I""· 93 ....'Ow,O�I f(llci Trajano, rr 1 sobraão

'

"'" H �

I I E I t F 'I' I Eiâll,t·lHíÚj.IllTiU:
�ele��n' 1� ����s�c�r�u�p�u�o�s�a�m�e�n�e��a�m�I�la�r��������������������c=������

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ZEIA--FIQrianopolls--1937
__

'

,_" -=.,f.;�::_.

.:.....;._'---- ---
,

._ _�__�� �..........__, ."'.-:..:_•• .,_"'",..;....._.........

r I
M E R I D 10 N A L -·I�_�A�d�o�la�r�S���h�w�a�rI���-

I

.�t�;:��o�::' '.
,,' , ,Gi6�A.Va7ÂVa7��gÂVÂVAV.A.���

.Im,"�.as do

F:'�:�AS
/; I� Cálcu Iode qualquer

"

P Ia�ta, e.:<ecuç�o. fi!>- I�ESf-'lf\JHAS � estrutura em con- callzação e direção '

ULCERAS � t d de ob as
ECZ�Mf\S �

cre o arma o I -

• �
I.!:�";.�� MAi�CiIAS 0;\ PELLP. � e ferro AparelhaMento com �
.... ,..- DARTHROS

�
pleto para constru- �

ENI:.�E-SE NA li.';.._. �LHO:����;����AS � ções dte pontesd em

��;liJo..ojiJ SCROPHULAS �. concre o arma o �
C S -�, SYPHILlTICAS � Nasa avaS e finalmente em todas � �
de Es tefanoSavaS '_.,.eu,il11r11.. M ",,=:,;"!' .... � �RUA CONSfLHEIRO MAFRA N. 38 _� �:::��;:;g�:6:f. I� CONSTR�TORA IGUASSU' Ltd. I

C d
'

t MO. t P ··d·"�·!Ilt"I·1 �.'" Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �
r e I o U U o r e I a : , ENGENHEIROS (;IVI'S �

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIO�ES CL�BES DE SOR. 11 Rua 15 de Novembro, 416 _
SALAS 12t Á�DAR �

TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\IlIOS FORAM DESTRlBUlnQS A' MAIS � *"
DE MiL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- � Tel. 1503 Cur·.t.·b. • Parana' I"RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE ��
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

I��MEZ. ��

�
�r'-'remio maior 5:175$000, e multes

premios menores , Obras contratadas no I- semestre

� de 1937 �� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �� Ponte de concreto armado sõbre o Rio S. João (Estr. Curltiba=-Ioínvile) �

� Prefeitura e Forum de Mafra �I & !pOrup Escolar dI' Mafra �� � Grupo Escolar de Rio Negro �• � Grupo Escolar de lrati .r.

li � Maternidade de Rio Negro �Preto. N· 13 i! � E�tação Expertrnental de Vi�kult�ra em Tijuco Preto (Paraná) . �1
�. � Diversas construções de residencias �

�••IU----�--'••
-----•••••l\O.: ;����V.AV��A�.&Tô.'V'�AV.p.V�.

r---- _

UI&1081A DA

RIO - JUIZ DE FÓRA = RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937".

mOlocucletas "AROIE'

UM NOVO I\JlODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por
-

todos os motocycttstae
Motor "AROIE" de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizão por bll.tePia

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

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

Companhia de seguros
�de acidente de
�

Trabalho

Capita] sebscrtto
Capital realizado

1.000:000.$000
500:000$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�)sistencia Médioa, Far
rnaoeutíce e Hospitalar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.56'1
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríanopolis

I Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões íarnl

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAJANO,-! O sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Espelhos
Só os fabricados em Joinville pela -única fabrica

do E S T A O O

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

E' A U�ICA 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.

CREDITO MUTUO PREDIALr

Rua Visconde de Ouro

..

l
I

Endereço Teleg�.: DOLAR - Caixa Postal, �
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARH\;A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense. Ltda.c-Cabo Frio
Vandenbrand & Cia.-Santos

I
r
I
I

I
VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS le RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de l
t"das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I
tóros etc•. cereais e mercadorias em geral, para qualquer I

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterio IRecebe cargas de importação/do País ou, do Ex'
teríor, para desembaraço e redespacho para

I

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRJO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
d _

I TAMANCOS FANTASIA

-

PAF'A

I TYP�!!��sa��O,C���d�a�z 18�
» SAND,\ L IA. Salto baixo » «Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ 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

.���������__�_�__ �.-�.�__ �_����"'��'�"\Y__••�ltl

'I
Adovgado

IIFlorianopol is I.
Dr. Ivo d'Aquino
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� .Ao. - �

i C_ SA TRES IRMAOS�
I P A L A C I O O A S S E O A S, �
I que é o agulho do p�vo de Florianopolis �
I. �Nenhurn concurrente. possue stock pare- I

cido e por preços tão razoaveis �
Sedas estampadas, tudo que é G I
lfIildernissimo, toda s� ancon-

A MODA MÓRA NA �
CASA lRES IRMAos. ���

Ira, tais cama crepes, renards, �...�.\.�;!VENHA VISITA -LA E i<

E&}
�1;�

Peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI t���
§
��
(�
•
�
u
�
��

•

_---------------0

o melhor ates-

tado é a

preferencta da

elite !

G-----_O

r Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão
-,

satisfeito I

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

coração ! Entretanto, ela sonha com lindos vestidos conlecio-

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

nopolis.

� Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante.
". �, I

,..... ,

, ._.

.

_
;1�:2.. ,,,�;J�

...

EDIFICIO PRO'PRIO

TAMENTE CERTA,_DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

------0

I-O
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 Tres Irmãos

--", 1

V. Excia. já v;;-�I
lindos tinhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

o MAIOR EMPORIO OE SECAS
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM

PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$,18$, 20$, 22$, 2�$, 26$,

28$, 30$, 32$, LINHO BRANCO DA !\IELHOR MARCA MUN

DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40'000

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

EM CORES.

A maior novidades em Sedas �a
Rio e São Paula. Acab_lhas de =

�receber di"étamente das 'abri ��
c_s .. Por preçc.s nunca Vistos �s�
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MODA 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$. fi':�

COM I METRO DE LARGURA. "li;1
f�

Tuffi Amin & lrrnõos

Partidas de linho das melhores qua!�d_�s�es . i
por 1:500$000 com 10 peçasil �l'fiJ:�.':�'.--< �', i.",.�

:: .. �:·:t��?1:?1'{tl� �
AtençãoI. A.tençãC? ,rJ�Grande sortimento de péles, Renard ArgentE;lr %1)�1 flWl;�Renard marro� da Alascl". Renard Vermelho-Renard preto. Casacos de Pe:1e:s ,,�

..

da fnelhor qualidade - Curtos e 3'14, deste a�tigo da�os desconto:=> especiais �
para todos terem margen�) de fazer sues (""!ornpr-as de peles e aprovelt� ... I�� p.art9 �as fes't.as. - L",UVAS DF" PELICA DA IVIELHOR QUALIDADE POR 22$ _-,

'�(�I
�Visitai nossa exposição, principalmellte aos domingos ��

R. FELIPE SCHNIIIDT 22 v�
F o N E 1.401 ��

�(","
F L- o R I A N o PO LIS �1

� �.',
J�����������.--.---..����_r������ '.A�'\.,

'. ,I� .

• ••..
f
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ManCOnl\ilnada
fi t e.

A população do laborioso e pacato município dr Bom Re
tiro foi, recentemente, sacudida por pavoroso delito, cruel em sua

friesa e revoltante pelos seus pormenores.

..

No próspero distrito de Salto Grande, daquele municipio,
residia com sua esposa o comerciante Valentim Augusto Cordeiro,
ambos ainda moços.

Casado ha poucos anos, ali estava estabelecido com casa de
negocio e tinha como empregado Julião Rufino de Andrade, barbei
ro, cêrca de 22 anos, que atendia em uma barbearia anexa á casa

de negocio.
Valentim Augusto Cordeiro, entretanto, na luta pela vida e

pelo bem estar de sua família, não percebeu que, entre sua esposa,
Margarida Cordeiro, e aquele seu, desleal empregado, algo existia e

se vinha passando, crescendo e, afinal, terminaria no crime que esta
noticia mal descreve.

o lido

No dia 19 de Julho do corrente ano, cêrca de 18 horas, J u
lião foi adquirir em uma casa de comercio próxima certa quantida
de de biter, que ofereceu a seu patrão Valentim, misturado com ca

chaça e assucar. Logo em .seguida, porém, Valentim se sentiu mal e,
aos gritos de que ia morrer e que estava morrendo, passou ao estado
de coma e, em menos de uma hora. era cadaver, apesar dos socôrros ,

que lhe foram prestados, tendo atendido ao chamado dos parentes I
e amigos o dr. Max Pories e o padre do local, que logo perceberam I

pelo halito da vitima que a mesma estava entoxicada, pois, exalava
cheiro carateristico.

Apesar, porém, dessa morte traiçoeira e miseravel, a esposa
de Valentim, em ataques histéricos retirou-se para outro local e nada
promoveu perante as autoridades afim de se apurar a verdade do
fato que lhe roubára o esposo.

E o corpo foi dado á sepultura, em Salto Grande,sem mais
formalidades, Na esperança de que estava finda e impune a tragedia.

A viugant:a da lei

A justiça, porém, não é, apenas, um texto frio de papel que
se possa rasgar, com a mesma facilidade com que se póde armar

uma cilada e uma traição.
E a morte de Valentim começou a clamar pela bôca dos

habitantes de Salto Grande, a justiça gritava naqueles corações, a

voz superior da verdade se fazia ouvir por toda parte e os clamores
cresceram e se estenderam até aos ouvidos das autoridades de Bom
Retiro. Desde êsse momento, começou a vingança da lei. O Delega
do de Policia de Bom Retiro, no desempenho de suas funções sociais,
mandou abrir inquerito. A historia trágica de Valentim Augusto
Cordeiro veio a ser conhecida. Foi feita a exumação do corpo da
v.tima dez dias após e retiradas as visceras que foram cuidadosa
mente colocadas em vaso próprio e enviadas para Curitiba, onde se

procedeu ao exame toxicológico, que, afinal, confirmou a opinião
pública de Salto Grande. Valentim tinha ingerido com o biter forte
dóse de cianureto alcalino, presumidamente o formicida comum.

O laudo é uma pp.ça imp0I'tante e completa que honra o

trabalho da pericia e enche de louvores as autoridades de Bom Re
tiro pelo zêlo e noção exata do dever demonstrados nêsse caso

revoltante.

Os anteeedentes

Mas, a explicação dêsse delito é que ainda o torna mais
horrendo, pois, Valentim não fui �enão a vítima de sua própria es

posa e de seu empre�ado Julião, ambos temiveis e que aparecem
como os personagens principais dessa cêna dramática.

A população local desde algum tempo percebia que a feli
cidade de Valentim estava em perigo e que se tecia em seu próprio
lar uma desgraça que fatalmente haveria de chegar um dia.

D. Infancia Cordeiro, mãi do morto, declarou á poliCia que
muitas vezes ralhava' com sua nóra Margarida Cordeiro visto esta

dár muita confiança a Julião Rufino de Andrade, dizend� a esposa
de seu filho que não existia nenhuma maldade entre ela Margarida
e Julião.

Outra testemunha narrou que certa vez Valentim tenciona
va ir a uma viagem de automovel, mas, devido ao preço cobrado

pelo chaufeur, o primeiro teria desistido da mesma viagem. Julião,
porém, procurou o chaufeur e pediu que pedis&e menos, afirmando

que êle pagaria a diferença, pois, ° seu interesse estava na ausencia
do seu patrão.

Prova, contudo, completa da criminalidade de J uiião está
em que este, logo após ao fáto e quando Valentim se esbatia na

agonia da morte ante o pasmo geral dos visinhos, cautelosamente,
conduziu o cópo fatidico e o lançou ao rio próximo, com o fim de
fazer desaparecer o elemento principal de convicção de que a vítima r
fôra envenenada, coisa que somente, agora, em novembro último,
após ao exame toxicológico do gabinete médico legal do Paraná, se

demonstrou de modo certo e irretorquiveI.
Quando a autoridade policial perguntou a Julião porque

lançou ao rio o cópo em que servíra biter a Valentim, "respondeu
que atirou o c@po fóra porque estavam dizendo que o finado Va
lentim tinha t0mado alguma coisa e êle depoente estava muito
nervoso com o estado dêle e no referido cópo êle, Valentim e mw

lher tomaram cachaça com biter e assucar antes uma hora e meia,
mais ou menos."

Essa confissão decorreu da impossibilidade de negar êsse
cu :dado denunciador de ocultar o cópo que foi o veiculo da morte

premeditada de Valentim. Mas, os antecedentes ainda se completam
(lom o próprio depoimento de Margarida Cordeiro, esposa da vítima,
que não teve uma única palavra de protesto ou de desespêro com a

perda trágica de seu marido. Margarida, ao contrário de toda a po

pulação de Salto Grande, atribue a morte de seu marido a um "ata

que do coração" e afirma que êle ha dias já lhe dizia que passava
mal do estômago e presentia que iria morrer. E, afinal, perguntada
se Valentim bebeu algum liquido e quem lh'o teria oferecido, res

pondeu que ""oube" ter Valentim antes bebido "um liquido" ofere
cido por Julião, enquanto que esLe :::.Iirmou que êle e a mulher do
morto tambem tomaram do biter que matou aquele infeliz comer-

ciante.

Prisão pl·eventiva
O digno promotor publico de Bom Retiro, dr. Anisio Frei-

..

Florianopolis, 20 de D�zembro de 1931==

com o empregado envenenou o marido, causando-lhe
re de Andrade, � quem estar a cargo a defesa da sociedade ne=s= im - ',":';1<' barbeiro, solteiro, natural de Tayó, indivíd 110 que não possue

por��nte caso, tao �ogo lhe foram entregues os papeis referentes Ú)I bens- ou razão que o retenha ao distrito da culpa.
pencia dú.laborator.lO, procedida em virtude da exhumação do corpo Tratando-se de criminoso perverso e que pôde embaraçar a

de Valentim Cordeiro, ofereceu denuncia crime contra Julião Huíi- ação da Justiça peitando as testemunhas, em prova que se baseará
no de Andra�e. _

unicamente em indicios, visto a natureza especial e traiçoeira do

.

No dia 15 deste teve inicio em Bom Retiro, sob a presiden- crime, a população daquele município, alarmada. espera da integri-
era do. exmo. sr. dr. Norberto Ramos, integro juiz da comarca, () dade da justiça a segregação imediata do denunciado e quiçá a de
sumano de culpa do acusado, tendo o adjunto do promotor publi nuncia da esposa contra a qual se acumulam, tambem, as mesmas

co requerido a prisão preventiva do matador de Valentim, de pro-, provas que recaem sobre o principal criminoso.

Um colegio militar i Visitarão 5M Julgava-se 1fiQ_��_ _YJ__ P_A_
em São Paulo (Paulo ainda' perdido'=:RIOS

-

RIO, 17 (Especíal) E' pensa- I
mento do Chefe da Nação atender I este m eAs Iá sugestão do general Eurico Dutra, I ruo. 17 - (Especial) - Um te-

n� �entido da �riação de um coíegto I � Iegra ac��ado, de rece?er íllí�nJa.
MIlItar, em Sao Paulo. '

RIO 19 S b .qre o azrao da. esquadrilha Colem-
•

- ou emos que () ge- b
' 1 r , ,

neral Góes Monteiro. visitará em bre- o. que se juigava pera,íOo. aterr:-

_...6. ve o Estado de São Paulo. aceítan- S?U em Prisco, na república do Pe-

�-;- do o convite que nesse sentido �S!��,�
,

� � lhe .�oí fei�o. pelo comandante da 2a., COMPle:TA"Mn:NTB=. , ,

sma aúif Região Mt1ltar. I L l L
�'t,>-�l,::::�� fJf!I'/itlií. e O general Eurico Dutra. minis-

lti�l>..t�·,Jf r:

'��
t:o da Gu::rra. tambem recebeu iden- DESTROÇADOk I). � A

* ,hCO convite. devendo ambos em-

/�\\. V _'. 01y
,

barcar ainda este mês.

I �'� . I Essa viagem está ligada, a um RIO. 17 - (Especial) - O avião
importante empreendimento ralado 'II UNANINE. foi encontrado nas mcn

----.1 D!d') com o. problema de educa- tanhas de Sorato, completamente des-
çao do ExercIto

I truido,

I p
, Seis viajantes foram encontrados

Yan-I ara que mortos'! 5 ferijos.
Agrava ..se

O ineidente
kée-japonês

LONDRES, 17 (Especial) Agra
va-se a situação em face do afun
damento da Canhoneira PANAY.

Os jornais norte· americanos
abrem colunas com a afirmação de .

que o bombardeamento não foi PORTO ALEGRE!17 (EspeCIa�)
motivado por um simples acidente O general Daltro FIlho determinou RIO. 17 _ (Especial) _ O avi-

o sr. Antonio Albino. Zomer;
mas com o proposíto flagrante d� que tod_!ls as c�nt�s que foram.fei- ador Italiano Stoíanis q'.'IP se pro-

o sr. Manuel Domingos Bas-
uma alronta aos Estados Unidos. I tas e nao S�tlsfeItas pela extinta ,- -

I t
::.�"'!!��;:�::ot"�--"_'-s,..*".&,.r=.,� U. D. B., sejam pagas pelo sr, Ar- punha fazer o raid Roma-Rio de � os;

��
."".."

""'�.J""""''''''''''''''''''''''� mando de Sales Oliveira. [aneíro, sem escalas. e que dzví-] .

a exma. sra. d. Antonieta Fa-

� Teresa (;ancio ij A !. d' M·
do ao mau tempo foi forçado a des-

na de Barros, esposa do sr. Cris-

i e � posen[a O O I-I cer, alterou o itinerarto. talino José de Barros.

� � I ��. I
O aviador Stoíanís levantará vôo

o sr. "\ugusto Rolim Loureiro;

�
'-te so Lopes � nstro Ataulfo I !�r��diS. ll!'IO diretamente a Buenos- Se�et��� 1��::�eutico Francisco

ij participam aos seus paren- �, •
------

.

o sr. José Brueggemann, ar-

�� tes e pessôas amigas, seu i Paiva D,; sq,ue 1522
tísta.

" contrato de casamento. �� J "

� � RIO, 17 (Especial) O Chefe da
.

._

CHEGAM UNS

ijI , r.� Nação,na pasta da Justit,;a, cssínou ,.
__

:
__ mo"u .,

�� FPOLIS., 17-12-937. � o decreto aposentando o Ministro I e Slr,T<1j-se das canlor-
�

.

� do Supremo Tribu.nal Federal,AtauI-1 taveis limousines nu-�:::l���[=:�r$J�X�t$J��--.;__:��_.: fo Napoles de Paiva.
----�' - ,mel·OS 192, 203, 242,

Dra. Josefí'la Flaks Schweidson 20:' e 218.
MEDICA

I Seguiu hoie para o sul do

�
Estado o sr. João Gonçalves, re-

,:'
presentante comercial.

Pelo ônibus da Empreza Auto
Viação Catarinense, chegaram

�������������������������������������������-
ant�ôn�m do norte do E�ado.

;_
- 08 seguintes passageiros: C0nego

Harry Bauer, Gerda Pape, Juta
Pape, Francisco N. Culmann
Antonio N. CuJmann, CecÍ Cal':
doso, S. Oliveira, Jeronimo Var
gas, padre Huegler, A. Oarcia e

S. Cordeiro.

ALTEROUO sr.Armando Sa
les pague o itinerario

Segurança e presteza.
Ex-assisteate do serviço de Gin'cologia dos H0pitais:

1a Garobôa, F\!nda'tão Gafflé-Guinle e S. Fru!'lcisco deAssiss.
Ex-intema do S8lViço de Pediatria da Policlinica

de Botafogo NOVA YORK, 17 (Especial) Bi·

DOLNÇAS DE SENHORAS E CRIÀ"NÇAS du' Sayão foi alvo, ontem, no ME
TROPOLITAN de uma verdadeira

Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob. consagração.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas o entusiasmo Chegou ao auge,

S N
tendo a grande cantora brasileira

FLORI /', NOPOLIS .A. TA CATARINA sido chamada 2J vezes ao procenio.
',,5 __I���������������""":�-�=�,�_�....."..,_�"111

---_._{

Bidú Sayão acla
mada

DELICIEM-SE NA NOITE DE

NATAl..
Adquirindo, sem demora um dos novissimos modeE JS

do reputado

RADIO PHlllPS
recebidos pelos srs. COST ...\
(;ons. Mail·a, 54 e vendidos

coneu.·reucia.

& (;IA. á rua

a pl"e«:os sem

de presente
pelos menores

Brinquedos - Artigos
Albuns e Livros

. Infantis

preços da praça só na

livraria MODERNA de PEDRO XAVIER & (ia.

(;ompras superiores a 5$000
dão direito a um brinde

I'

--

-- --

PROF. CLEMENTINO BRITO

A data de ôntem assinalou o

aniversario natalício do nosso dis
Lin Lo conterraneo sr. prof. Cle
mentino Brito, nosso brilhante
colega de imprensa e alto funcio
nario da Alfandega desta capital.

O aniversariante que goza da
geral estima foi ôntem muito ho
menageado.

Os de «A Gazeta» abraçam-o
afetuosamente.

SENHORA EMANUEL LINHA.
RES

Decorreu ôntem o aniversario
natalicio da exma. sra. d. Celia
da Costa Línhares, esposa do sr.

Emanuel da Rocha Linhares ad
ministrador elo Cemiterio Muni
cipal.

FAZEM ANOS HOJE:

DR. SILVIO FERRARO

Acompanhado de sua exma,
esposa sra. d. Maria Batista Fer_
raro, regressou ôntem de sua

viagem ao H.io o sr. dr. Silvio
Ferraro, medico.

CONEGO HARRY BAUER

De sua viagem a Joinvile, re
gressou ôntem, o revmo. Conego
Harry B�uer, cura da Catedral,
MetropolItana.
OUTROS PARTEM

DR. FERREIRA BASTOS'

Para a cidade de Laguna, se

guiu hoie, o sr. dr. José Ferrei
ra Bastos, Sub-Procurador Geral
do Estado.
MAJOR PEDRO CUNHA

\

'r

{

III Seguiu hoje, para o sul do
Estado, o sr. maior Pedro Au
gJsto Carneiro da Cunha, repre

II
sen tante comercial nesta capital.

�ara .a cidade de Itajaí, se

gUIU hOle O sr. Antonio Guima
rães Cabral, nosso coleg:l de iro-
prensa.

E� carro .da mesma Empreza
segUiram hOle para ,a cidade de
Laguna" os se�uinte passageiros:
dr. Jose FerreIra Bastos, major
Pedro Cunha, Jovelino Soares
Daura e Terezinha Amuio, Joã�
Gonçalves, Virginia M. de Je
sus e Ana Souza.

A ELEGANClAMASCULINA'
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




