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decretará
xistente a

ANO

o FE
li extinção dos partidos' politicos e considerará Ine
Ação Integrallsta Brasileira

ETA
POVO

-------

Idia a dia ealoaetes·i
vem z3utlo-se l.ela iuci

delicia sucesshru lias

valoias f,f"�§ tia vida
UIl(�iOllal. Os pal·ti
dos, (Iue se iluvial..
loegistrados, S9); a vi
gellcia do CodigoElei
to.oal, estão em sua

Sem quaisquer Iigaeões politicas ultima fase. E sOluen-
------------ t€� se agual·da oro de- DR. GETULIO VARGAS

Proprietario e .�!retor Responsave! J A I n O e A L L A D O I c.oeto do gove.ono declatOando inexistentes

IV I
.. todos esses I)al·tidos; Assim IU1SS31'ão de-

Florian�Q' Quarta4e�ira_,_1_.·_d_e�D_e_z_e_m_b_r_o�d_e_l_9_3_7���IN_�_U_��E�R_O__�I_O_2�3.lfi�itiVaGleUle á historia os partidus gaé-
chos, os �ataloiuenses, os pa.oanaenses, os

A D R A G A G E M I interventor NerêulOS DIPLOMAS 1:::I�i�:te�S lui�leiros, os cariocas e assim

I

R fALSOS
]'nmbem seleá deelau�ada inexistente

do canal de florianopolis amos .

a A(�ão Incegl·aUS�ólR DrmsUeira, (Iue estava
Ao contrário do que foi noti-I RIO, 30 - Noticia-se que o inscrita COURO Ital·�,ido politico nacional".

ciado (3 interventor federal, neste
I
diretor geral do Departamento

Tendo sido contratados pela Cia. de COIl1S- Estado, sr. dr. Nerêu Ramos, só! Nacional de Educação está pro- falarã pela R2dl·o I,' lUove m·11 fa-truçêes CÍ'J6S e Hidráulicas, os serviços de dragagem partirá para a Capital da Repu-I videnciando no sentido de se co- .� U I�

do canal de Florianopolis e do Rio Cachoe�ra, res- blica depois do dia 6 do corrente I municar com os governos de to-

R di.peetlvamente pelas quantias de 1.845:000$000 e •••
mês. dos os Estados da União, relati- ecor 'I natlcos

667 :2.00$000, acaba de chegar uma draga a es.ta ca- CONCERTOS E vamen!e ao reg�stro de diplomas O dr.. I'G'J.·ez'"'lo .ollJos S e.MlV .tI. C' ,&M INVAdo ensino supertor e sobre o exer-
m = lIlll ., ll1l .IDIr&V.tlll -

pltal, enviada peja firma contratante para tnicio LIMPEZAS I cicio profissional pelos respetivos S:uoaiva 101ft O CEARA'
das referidas obras e para as quals já estão á dls-

..

, . ,.
titulares.

eeslcão da mesma fãrma, as Imncrfaneias de A1�1I\ em maquinas l,te. �screver, rádios I Tendo sido concedidos varios Hoje, ás 15 h?ras, o �r. Eliezer II FORTALEZA 30 - Um bando de
Il'" � II'" • ......... "' ..m ....UII9 I 11 I t

dos Santos Saraiva, presidente da.,
•

e de 100 contos, consignadas t dê t I
e apare lOS e e fICOS.

I mandados de segurança pela jus Cruzada Nacional de Educação, nes-
I Ianatícos, calculado em 9.000 pes-

no erçamen o as e

I Hua. Consel.hel·ro Mafra. 66. tiça federal e loôcal a portad·ore-s E h t dte stado, falará pelo mícrorone da soas, que se ac a concen ra o na

ano. Florianopolis. de diplomas ilegais, estão sendo Radip ,1!ecord de São �au!o. O te- fronteira do Rio Grande do Norte.
,-

-�-,
l1i '

tomadas as providencias necessa-
ma

_

e A Cruzada NaclOna� de. ��u- ! ameaca iavadir O Ceara'. pelo dis-

(asa de correção'O SINDBCAlO CONDOR riaS á respetiva cassação. caç;� e�rra �aJ�hc��:er:tea ;���n�n�s_1 Íl,íto de Irace,?a, cuja população es-

_______

•

_
i ma emIssora e a mesma hora {) dr. ta alarmadissíma.

! Inspira ruidados I
Eliezer fala�á sobre o tf.:;:'��.; :'A I Fensa-.se que os referíd.os íanatí-

I
Cruzada Nacional de Edu ...açao rem cos façam parte do k .'do do bea-

seu .,.
uma obra de emergencta",

I lHO, 3D-ComunIcam-nos de, to Lourenco.
PorLo Alegre que peorou o estado A- dOfo--"""---d- O interventor pfovL;�dotl rcíor-

I de saúde do gal. Daltro Filho, o mo I ··Icaçao a ços que serão enviados para aque-

qual foi internado no Hospital la localidade, afim d, garantir a

I Alemão. politic� (�fee;r!:l uopulação C evitar a entrada dos

I ° seu estado de saúde inspira (I '-li li U íanat.cos neste Estado.

I
cuidados. lHO, ao - O ministro do. 1:<'n-
.----------------�--------. zcnda telegrafou aos interventores
POSTOS EM DISPONI- dos Estados cafeeiros, pedindo-/NOVA TAXAI BILIDADE os JUIZES lhes o comparecimento dos secre-

! FEDERAIS .

tarios da Fazenda, para uma re-I'

I união que se realizará no dia 8 PARIS, 30 - O jornal oficial

RIO. 30 _ Foi baixado decreto.' de dezembro;
.

para tr�tar-se. de

I
p,ubr.cara' amanh� o decreto que íns

aposentando nos termos da Constí-
assuntos de interesse financeiro, titue a taxa de Iícença de 150 fran

tuicão, Fe:nando LUIZ Víeira Fer-
em face �a modificação da poli- cos por cem quilos de café em grão,

reíra, Juiz federal da primeira vara
tlCa cafeelra. torrado ou moído.

da seccão do Distrito Federal eM.pondo em disponibilidade, nos ter- aIS de m i I
mos do artigo 182 da Constitukão
os juizes federais dos Estados.

'

.!iii\», ao -- Abloindo u sua se(�;'i@ �.,�Uti-I gllinte nota:

ell!J o "(�il.rílÍl·&·eiu da �J';1I1hã�' pllbJi�"!l ';1 se- "1\ ·tt·ansformaeão politiea do país

RIO, 3D-Por decreto assinado
hoje pelo presidente da Ilepubli
ca, na pasta da Justiça, foi exo- I

nerado o bacharel Carlos Vaz LO-I'Lo Lafrancc, do cargo, em comís
são, de diretor da Casa de Cor
reção do Distrito Federal, e no- I
meado, em identicas condições, I

� -. I

para o mesmo cargo, o prnneiro I

tenente do exercito Vitorino Ca-
nepa.

REfORMADO O gal,
Pantaleãe Pessôa
RIO, 30-Por decreto publica

do no <Diário Oficial» de hoje,
foi reformado, de acordo com o

art. 177, da Constituição, o gal.:
Pantaleão Pessô'l que hoje mesmo

deixou o Departamento do Pes
soal do Exercito, onde estava

adido.
-----����-�- (

A Virgem do Pil a r!
RIO, 30-A imagem da Virgem

do Pilar, trazida pelo marquez de
São Miguel, para o Brasil, vai fi
car na igreja do Sagrado Cora

ção da Tijuca. A referida reliquia
foi oferecida pelo cardeal de To

ledo, ao cardeal D. Sebastião Le

me, do Brasil.

Creado novo

bispado

Vão

homens
PRONTOS PARA ENTRA� EM AÇAO

o

Secretaria
da Viação

PORTO ALEGRE, 30 Depondo na Comissão de lnquerito so

bre. os trabalhadores de estradas, o sr. Vitor Dumonder declarou que
maIS <!_e 1.000 homens se encontravam na serra, prontos para entrar
em açao.

. . --�,,- ---------

mineira O J
�

BELO HORIZONTE, 30 _ Foi
sr. o s e

exonerado ,o sr. Ra�l �Sá do cargo A m e� r i c ode secretarIo da Vlaçao e nomeado II

plra�stitui-Io o engenheiro sr. VAI DEDICAR-SE A
�íl�ias Pereira. ADVOGACIA

Marlse Bastie
RIO, 30 - l\1arise Bastie ater

risou no Campos dos Afonsos,
sendo recebida pelo embaixador
frar:cês, representantes do corpo
diplomatico e pessoal da Escola
de Aviação.
A recepção foi carinhosa.

'i) IIOlMVT

MADAME E SENHORITA
estão convidadas pal·a APBECIABE� l

• ''I'" '.:'.�
.

..., '''.,. .. [.-., �>.'..
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141 P f26 (n) A. A. Portu;wÊ'sa x Olaria A..C. C!uba ecreattvo " -', os�,' ._,
'
.. :;::-.,. ',� t'"

t..t:'� ,-i. '--.-.,.-.... Bonsucesso F�C. x Am�rica f.C. de Outubro (')ID otirnos resultad " í. "1\.- ..

-i.� il:7 :"'� L -- "

.f!§ �';) P
/"

,,';i \ ::l�, orodúto «APYr<t�TI ,; /',;) ", ,,'3... f'1 e.c -. L'...... �-:'4.." ,1 e-'t -,7 C.R. Flamengo x Fluminense F.C. .'<-...... ��- .. ' cz : -r ,.:;,_ � h,_ 'Ç,;_ -

A ...... _
.

d tem aizias leproticas, 5em fJOlM altc-

D'
I 30 (dI C.R. Vasco da Gama x S. Cristovão A. C. comusao organiza ora - o_ d f _I'

,

.

�.�"S p�OrtlVa IJ 'A C M d
.

A C d id ]raçao
a unção carrnaca.

j';::::
.

iangu . -. x fl urerra' . . o prazer e convi ar os srs. so-

Botafogo F.C. x Andara! A.C. cios do Clube Recreativo 14 de
C,) D Alf. ,," r: ..�I.

Outubro, nos Coqueiros, para o I
,�r. rc .u _' ", (,

baile que será levado a eleito, Medico estagiaria vr-lunta-io
nos seus salões, na noite de 4

do Departammto de Pr"f;laxia
de dezembro.

Abrilhantará essa reunião o
da Lepra. São_,_P_au_l_o. _

formidavel Jazz do 14 B. C Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Traíano n. 1

Venceu a iabe a propus-, . .._

RIO, 30-0 'DIamante Negro" aceitou as condições que
ta peDo Rol.fogo ,lhe ofereceu.o F�ame()go, e ass:ntou a assinatura de novo contrato.

Corno Leomdas integrou a equipe rubro-negra para o match contra

o Fluminense, estará prêso, por contrato, ao Flamengu, por mais
dois anos.

O mundo inteiro tem manifestado o seu horror deante
das harb:llas manifestações anti-religiosas que desde o principio

ipôz em pratica o comunismo sovietico. A. propaganda oficial
do atêism r, a supressão dos cultos, a perseguição aos sacerdotes
e a05 adéptos de todas as religiões, formam um quadro realmente
impressionante, que mancha, de modo dphnitivo, a terra e a épo-
ca em que ocorreram, alén de condenar, para sempre, os homens
que o puzeram e m execução.

A reação contra essa situação de terror, faz-se, sentir,
entretanto, cada vez mais forte, na propria Russia, onde: a

grande massa da população permanece rebelde á sovietização que
uma minoria lhe quer impôr, submetendo-se á força. mas não á
razão dos argumentos que lhe são apresentados, visando a con

denação das suas idéas religiosas.
A vista dêsse fáto, e deante, tambe-n, da necessidade c!�

defesa. que cada vez mais veementente demonstra o regimen 50-

vietico, novamente se atiçam, agora, os seus dirigentes, tomando
meàidas que têm em vista combater a fé. impedindo que se

'1
manifestem, de qualquer forma, esses sentimentos religiosos do sub
jugado povo russo, vitima principal, e não autor. da imensa tra

gedia comunis ta.

De fáto, confessando essa situação de incapacidade: d'JS
atêus vencerem os religiosos, publicou a «Pravda», de 15 de s e

tembro último, U'TI importante artigo de Yaroslavski, no qua! e'x

pressa o seu temor ante essa reaçã) do; fiés. Tambem a re'ústa
nÃgricultura socialista", de 20 de setembro, o jornal «Tro'.ld» ,

de 27 de agosto e de 4 de sétenbro, e a «Gazeta Krasnia. dd
16 de agosto, !?;l1nib.,t"ram aquela situaçãc, mostrando temer, prin
cipalmente, que a obra ilnti-religio.a d.l comunismo sovietico venha

I I rece.ber consideravel cond,enação nas anunciada.s �1-eiçõe5 ao Con-

_____.�����-�����������.������������_��_se_lh_o_S_u-:-p_re_m-=-o,:--e_s_til_b_e_le_c_ld_a_s_p_e_la_n�o_v_a_c_o_ns_t_lt_u,l_ç_ã_o_r_u_s�_a_.
_

--Os analgesic:os campo- --"Aflyndina" ein ausge-I A formula ae "Apyretina" --Atesto que presrrevo com I -- Die Zusammensetzung --Atesto que hmhO empre-' --Atesta que presrr-eV0 em
nentes ae "ApYI'etina", es- I toaos os rasos inaicaàos o
tão àosaàos optimamente, ae zeirhnetes Praparat

beson-j
é ae molde a corresponaer optimosresultaaos, os ra-. von "Apyretina" ist bereits gaao em minha cÍinira os proauto "Ap"retino'" !ào f�r-

manrzira que a energia espe-

I
mareutiro ('orlas (-lenriquecifira' àos orgãos não é atin-I aers bei migl'ane (Kopf- perfeitamente aos casos in- chets 1311: "Apyretinu" neste ein Seweis aer schnellen " medeiros.

giàa por efeitos, ecunàarios,l cachets ae Apyretina", com
I
Dr. Piragibe de ArauJ-omesmo quanõo os aoia ra- scnmerzlZn). aieaàos. . hospital, una hl'ilsamen WirRung in

chets se'am ingeriaos simul- optimos �resultaaod. ,O:. Piragibe àe Araujo.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg R."chter. aen angegebenen fallen. (,lImca. geral e pediatrin. con-

Dr. Alfred Hoess. sultorlO e residenria: Ruolavras, não àeprime o ro-
D A to Hafner D Pld C Ih 15 àe Novembro " 8Z-olu-l'oção, não àiminue o pl2r"s- D
r. •• n • r. au O e arva o

5
U

taUismo gastro _ intestinal
r. r�

eorg Richter. nini- Dr. Nilo SaldanhaJFranco. menau-"_ anta ('atarina.
h ''''f' t Dr. Paulo ae ('orvalho.nem yperaClullca o es 0-

ra !;leral e operações. Diplo- Dr. fllfred Hoess, (,!inica Dr. Anton Hafner, clinico
ma100 ('!in ira geral e operações. Dr. Nilo 5alàanha fremo
Assinado: Dr. Osvaldo Es-

modo na Alemanha e no geral 11: operações. médico geral e operações, méàico
pindola m�dico àiretor do Hospital co. méàiea àiretor ào Hos-Dr. Osvaldo Espindola,ni- Brasil. m�dico ihefe ào àiretor do Hospital 5anta diretor do Hospitul 5antanico geral e pediatria. ('on- e maternitaàe mar!a Auo
5ultorio II! residencia: Rua Hospital são José, Jaraguá. Isabel. Slumenau,15 àe Novembro t-J, 84 A--
Blumer.la 5anta ('ata,rina .0 5anta ('aterina.

A GAZETA

REDATOR: Pau lo B. Bar bosa

A tabela do

E' a seguinte a tabela aprovada ôntem para os jógos do
returno do campeonato de profissionais:

DEZEMBRO

4 (n)
5 Cd)

C. R. Vasco da Gama x Rotafogo F. C.
S. Cristovão A.C. xC.R. Flamengo.
Olaria A. C. x America' F. C.
Flumil.ense F. C. x ['v1adurtira A. C.
America F.C. x C. R. Vasco da Gama.
Andaraí A.C. x A.A. Portuguêsa.
Madureira A.C. x Olaria A.C.
Bomucl"sso F.C. x Flum·nense F. C.

Bangú A.C. x A.A. Portuguêen.
S. Cristovão A. C. x Al1caraí P. C.

Botafogo F. C. x C.R. Flamengo.
America F.r. x Botafogo F.\-:.
C.R. Vasco da Gama x Olaria A.C.
Bonsucesso F.C. x \1adureira A,C.
Fluminense F.C. x Bangú A.C.
A.A. Portuguêsa x C. R. VdSCO da Cam?
America F.C. x Andaraí A. C.
Olaria A.C. x S. Cristovão A. C.
C.R. Flamengo x Madureira A.C,
Botafogo F.C. x Bangú A.C.
Fluminense F.C. x Andaraí A. C.
S. Cristovão A. C. x BOll5ucesso F. C.
A. A. Português» x C R. Flamengo.
Madureira A. C. x 1'\mlOrica F. C.
C.R. Vasco da Ga'lIa x Fluminense F.C.
Botafogo F.C. x Bonsucesso F.C.
Bangú A. C. x Olaria A.C.
Andaraí A.C. x C.R. Vasco da Gama.
S. Cristovão A. C. x Amtrica F. C.
Olaria A.C. x C.R. Flamengo.
A.A. Portuguêsa x Madureira A. C.

8 (rz)

12 (d)

15 (n)

19 (d)

22 (11)

26 (d)

29 (:1)

•

1938
JANEIRO ,.

2 (d) Fluminense F.C. x Botafogo F.C.
Bonsucesso F.C. x A,A. Porluguêsa.
Bangú A.C. x S. Cristovão A.C.
Andarai A. C. x C. R. Flamengo.·

5 (n) Madureira A.C. x Botafogo F.C.
c. r . Vasco da Gama x Bangú A. C.
Am. ;:ca F.C. x Fluminense F.C.
BOIH<lCeSSO F. C. x Olaria A. C.

19 (d) Madureira A.C. x S. C. Vasco da Gama.
Andara! A. C. x Olaria 1\. C.
S. Cristovão A.C. x A.A. Pcrtugu@sa.
C. R. Flamengo x America F. C.

12 (n) Botllfogo F. C. x A. A. Portuguêsa.
Fluminense F. C. x S. Cristovão A. C.
C. R. Flamengo x Bonsucesso F. C.
Andara! A.. C. x Bangú A. C.

16 (d) Olaria A. C. x Botafogo F. C.
c.R. Vasco da Gama x Bonsucesso F.C.
Arncrica F. C. x Bangú A. C.
A.A. Portuguêsa x Fluminense F.C.

J 9 (n) C. R. Flamengo x c.R. Vasco da Gama.
Madureira A C. x S. Cristovão A. C.
Olaria A. C. x Flummense F. C.
Bonsucesso F.C. x Andarai A.C.

23 (d) Botafc;go F. C. x S. Cristovão A.C.
'\.A. Portuguêsa x America F.C
C. R. Flamengo x Bangú A.C.
Madureira A.C. x Andara! A.C.

DOR
,

,

V
,

LEONIDAS REFORMARA' O CONTRATO COM
O FLAMENGO

Faça desua vida um triun
fo, e nunca uma de. rota

: Florianopolls, 1-12·-1Y37

A comissão

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticos rapuiissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SA 'BEDORIA controla os seguintes

1111 cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola,

I I chefe /!,andlzista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI
I � LEIRA DE BELEZA, que adquiria para o Brasil

os segredos do famoso dr. Clouner Bab, técnico
de vital beleza de Holtywood.-e ACADEMIA BRASI
LEIRA DE ARTES DO\1ESTICAS, com a exclusivi
dade nacionaI das descobertas prevtlegiadas da dra.
Calani Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a felicídade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sêlos, peça informa
ções tninunciosas á c. postal 2911, S. Paulo.

ditem

.
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II Novo Plano!
Novo Plano

,. ta-feira

cre

-I

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

fOTO ....RAFICA

<f

I

A campanha anti�lreli�io.
Russi.

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 corJ1pras
tar a expostçã"o da

sem visi-

CENTRAL

5a na

l.ivraria

(Comunicado da AGENCIA NACIONAl.)

o_!l '�Apyretlna", pela as
sOClaçao feliz aos seus in
greaientes, será um auxiliaI'
preríoso 110S casos inà1raao:5

DR.VICTOR MENDES
.major ar. Victor menàe5.

DIretor ào 5erviço àe 5aú
àe àa força Pública ào Es
taào.('atarina.

5 t r t· ""I 5 t pital ae Tlmbó.15anta ('ata-on a a arma, u Ulílenau, an a xiliaàora, Noua-Sreslau-Ha-

rina.monia, 5anta ('atarina.

OE

R
CABECA?

,
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RUA TRAjl\NO,-IO,' sobr,ado-nos altos da '." CHr',tal sebscrlto 1.000:000.$000

I I Sorveteria \,,;1oria '"':ar- tal f·eal izado 5 $

I'&.,;;;a iMa ,t ..!Q$ , J.t;;;j;n-,'!-Jll.AAI!fP:!:'S�; .. .,____.'_�

,

[i
00:000 0'00

t:

!'IIJ!,!!II!I!�!!RIp�:.II,·��n:2t�a�,��e�c'u�ç�aNoM,�f'i'�_·12�,:,=,�",:f.�,:1 .�bn�P;l�II:Se�s:od�Orc;S'::'I<:n'�u··�.',���;�,.�. I

Oferece a��r�fç�Jt����I:t� ��dO Estado I
;:� ':: I\. �,[t,:-J �� .. �

�
.t��S jst6, ;"'h-�' i 61 ij\ll é c§ i C�a , Fa r - l'f'I'""'''' - e!Io

• r

Hcallzação e direção li FEI"\IDA3 r. I=cel..� ��� ':': ': E� • rJ�-:;,pitd;ar
de obras �� ESfilr'ifHM SUB-AGEN\�[ \S EM TODAS AS CIDADES

.

I

Aparelhamento com � �2��� I· DO INTERIOR IIpleto para constru- � IIJANCIiAS D,� PELle � Agente-ger-al
çees de pontes em � ������;ANCAS II Ha �ViLA
conc reto armado

�"'" .�IInH��t��e�,At�etm�tCAo04,�� ,li ����E��:]l\� t�t���1-NJ.E�f��I'�A�i��! l
= "" v _ [ F I ' ') f í 2: ! "l :.�po I ie .1,,;r:� III 8��!i. wl8 orlo-

I2;" lI'!iü �1l'IJ'é1fl tllfll têi'a a a.. êW',. t rt �"biiiiii""_'"

U' Lt4J<! _ �J aaÂVAft'EA" '���".,""��"��U - � 6kAI�';;:�f:���ãi [I--�-�='$,'
� '"�...._.

� ,=-,._, -, ','
" ,-�-I III' ue�f.���§ conforto e

��
I �...) í..... - R i <:: t', r t.:'j (.,J !

� I Gott.srnann I
�!lOm !if1l�ill>:í.Hl\lidi@ I

�j'(4 IEx.chefe da clinics do Ho'pi I, Ótimos bosques parall��\ tal de Nürnberg, (P.vressc! de -, � � n � ) t�� lndérg l:3urkhardt e Professor
l �:$ "� 'l�t., V�: q ua r os pa ra

ftt ' .

V) t'''> ;;;:; 11"> ,.._" {' , >...... <" ' mA" í
�"'0 t...rwm l'\..reuíer V">'�' 'J' ...�i � :";il t";.'J 5;1 t ,le I tos 1

� ��:P:����::�:i::::i:�:: I Est�:�!��'�fi.'�MÜ�!r�i9,g]3
I.

�\..� e?ças. das se,�horas) e partos,

I
!iIMJ ti. 111 � �

-

� n

� cirurgia do SIstema nervoso e

� operações de plástica Escrupulnsamente Familiar

\l.l Ob....s contratadas no a- semestre �. ��N��\��I�I�õ��·I�ra; 1��M�jiij_"'j-��� d'e 1937 �� das J 5 ás 16 112 horas. �V l""'\ 2 "\a'.._, '\...)':.:"1' i- .'��. NTAS iA I

� � ��AFtA I'� � TELEF.l,28)

[,: I �.�,/� d!ft b h�,",� dQnte em concret@armadosôbreoRioPassaTrês(Estr. Curitioa-S. Mateus) � RESIDENCIA-l<ua Este-' � (f� Ia � an o
� Ponte de concreto armado �ôbre o Ria S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) �

'I
ves Junior N. 26

'I'f� Prefeitura e Forum de Mafra � TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz J8df ,.i,�� !pGrup Eicolar de Mafra � TELEF. 1.131 » SANDAL1A. Salto baixo» «Dz. 14$000 I
� Grupo Escolar de Rio Ntgro �1 CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz

,iJ��,�" Grupo"Escolar de. IraU ,� LUGA --SE Ji Vendas por varejo e atacado
.

II�� Miltermdade de RIO Negro � o f t I 'd' d .,,� Rua:,Cúnselheiro Mafra, 39

;:',� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � de��t: o� a;:a PEst��es ejuI:i:; :1 CÜRTUME e TAMANCARU\S--BARREIROS

,�� Diversas construções de residencias �� n. 179. ' j.'\.,. LH EU REUX i �

����y��"" _
.

"''V- {L_�I Tratar no Banco Agricúla, á PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124 ;�
íf'\: .,..v���1f!I. '" . ���.:'. Rua Trajano 16.

�--.--- • 1'?'5"'"",..,,;m;;;;,..;...... ----=._ mzà _........" i ,j

Omar Carneiro Ribeiro - Ilausino Mendes da Silva

Curitiba !!i1 Paraná

A\dovgtado
Florianopol is

Dr� Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaluIismo e das molcstias da pe

le e nervosas pela ,Jflltohemotherapia
Consultoria e resideneia +Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584

Con�!!_��as:_-:Das 8 às 1 t e das 14 às 16 horas

Hotel
'I Estabelecimento moderno rceem construido,.. 'pr-o-x-i-
I mo íiÍi águas térma:s

l Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

"I
Pl�ecos ()'")odicos

Proprietarioi HEJrbert Falk

'II (Mau sprtcht deutsch)
GUARDP, _ .. Munlctp!o de Tubarão

I �anta Cetar�irHf_j

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE casinha de
I a. ordem, asseio e higiene

Linha
�

de oníbus para Porto Alegre quartas'[e
domingos

Propr-tetarto ...Joêfao Gonzeles

ENGENHEIROS l:IVI'S

...._----

Endereço Telegr.: DOL ,\, � Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Par:.má- Sants Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para H!O DE, JANEiRO; P0311-
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynus, Aliados; viagens dirétss Da"

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega,se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadories em gel al, pura qualquer
porto do N.rte ou do Sul do País. be.n como para o ExtcrÍo

Recebe cargas de importação; do País ou. do Ex'

terior, para fIlesembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇÜ GARANTIDO E RAPIDO

50
. li

�------
-_._-----_

S6 os fabricados em [oinville pela única fabrica
do E S T f\ O O

PEÇAM PREÇOS-C A s ta p�EPER
Rua 15 de Novembro n, 36& J�HH!RJ•. r,::

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

"",-: ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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U ma s
BOSCH

Velas e Magnetos

.Ao , a mais barata, porém 6

• melhor do mundo

.em forte - de um som e varios sons combinados

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

A

�i:�f,:�U, t.'

La��;$, L�;;�Ufi!:\:",

Sul.,

venda em todas aa boas

casas do ramo

e noa

te de
. ..

DEIXE U�lA RENDA

�1!!N5AL Á SUA E'SPOSA
APÓS A SUA MORTE

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

AC

1.0 - um peculio pagavel CIO beneficiaria
lego opés o folleelrnento do seçurcdoi

2.° - uma renda me nsal pagavel durcnte
cinco annos a partir do falleciimentE>, e

3.° - um peculio addicional p.a q c v e l
cinco annos depe is do falle-cimento.

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

elo pelas seguintes cifras, relativas ao liftrillo ep;lnquennio:-
ACTIVO R!SERVAS

1932-17.036 centos 13.064 contol

19:J8-18.205 ,onlos 14.164 cealcs

REC�ITA GERAL

6.726 conlos

7.941 conlOll•

A
1934-19.943 conlos 15.922 contos 9.485 ceates

10.741 conlu1935-22.314 conl05 18.427 eeales

1936-25.973 CODlos 22.373 conlos 12.375 conle.

A "SÃO PAULO"
Companhia Nacio,ftal 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. JOS'É CASSIO DE MACEDO SOARES

Rua Felipe Se,_;hrnitd n· 7 e 17 a

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursoes. RIO'DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGlRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

1
"

I

I
•
•
fi
•
•
•
..
•
•

I
•

De Fama Mundiall

Brueníng

Dr. Arminio �Tavares

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido _'Nariz - Gar

ganta - Pescoço i·

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

��,õIl;'iE":-::;����

Consultorlo: RllitJõãô�-:
Pinto, 7--- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317
-

�\f7"���������"'��'��m)�����Jr.:.N'.l�rti';'@.T��'W"������Ã�!:�� ���C:��l�.
�. (IA AL. dtr.a 4!SM_$ ..

I Autllmoval 'CDnOm!�O
III

T I Percorre 11 qnilornetros
��lJen ln".· ra 11SpO r-

.

com I litro apenas de ga
tj

.

zolina.
II Inteiramente reformado,

ai{�t1�lS e assagearos trazendo:
'I:!JW I pistões, aneis, pinos, caixa

de tróco, acumulador, tolda,

TU ba r·a!"""o sanefas, jogo de capas, pin
tura, etc., completamente
nóvos.

4 peneos c 1 �'.'corro no

víssimos.
Tudo por 3 :500$000 á

vista.
A' tratar com Raulino Horn

F;;'iíír��"",.._ iã3ii"'Wt' :.t!!íi_�"?à-:=a""�6iiií�iiiiíiiiiiUlíõiiiiiiiiiii ·!iiiiSi'?iiiiii)iii'·iiíiiiliiiiii'illíiiiiiiiiiiiiaiiiõiiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Ferro. Florianopolis.

A Gazeta In·arc·ã·:·······
I

Companhia Nacional de Seguros de
Trabalhó

� (Uma Companhia Bras.leira para o Brasil)
Autorlzadn a funcionar paio de

creto n' �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00S0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

r' i r .-;, .. ;..!.., '. i ó". •

.....J! "-_ '\..iI: • �. '-"

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente
JOSé de Sampaio Moreira
Dr. Virgílio de Mele Fr, nco
Dr. Henrique Douswortn

Ge: ente gora'
Elzernann Freitas

�uperíntendente gera!
Dr I..,,,,, j\"2aalhàps•

.1
Cd. J . � - t!1J

Serviço iuédic eficiente e moderno, com 1\8s1s- �lil.tcncia in.e .ata aos acidentados ;j
Agentes gerais �1i.�"�)y
Machado & Cia. e

Rua JC1ão Pinto.ô - Telefone 1358 �
FLORIANOPOUS •

8� i
Tift�"'l,"''';: � � r.'í', ..• , - �j�j.<> ��.;{!;r; ;;.." f$� g:> �",�,'(1)) 'olJ� •. �d' ����q�1.;"" -

';0. � ••, �-�q..:,,_.. �{:... T.({.1i'. ""'t � t..iL."- ·�lt.. · (1(Ái'i'1' .t..,.-� ����- � I
_., S.l nrtn==-����!.._.__ !!ilBP& TT"WMFJ'a';: X �I

A D O Ciaa ·';i
--,«1.--.---r.III--·- 1.1,1..t1i.fgeneuls e .fid�pi�eSelTltae;ãe§ � .

Teleg.: PRH�1U5 Rua João Pinto, 5 i
Cabla f,lostaB9 31 Telefoau�, 1658 i

FLORlJANOPOLIS i

.'_:;íff.�\._�I'.;_;::'�'·'�;'.<.���':'��·:':'·�'�.����:j �...'i,"" [ .;.... '�1il IIr..."" .
- � '.:c. .·'í·�����'��'�.. �

'��)

�I
a ��I��

��
Em loteria a sua favorita r

I
�
�

I
�i
��,'. t g J!iiiBt' .�'?"-'-'_'E9" I$iê

� A V E L I N i:I!J ,,1 o S E� V I E I R A INOS CLASSICOS EI\VELOPFS FECi {ADOS [�:i C,;;;;,;i:��-;ê;l�l� Licenciado

• : ".' ." c.• �.�. _� . _..
�:l ESTREITO (João Pessoa) ---- R. 7 DE SETEMBRO, 177 li�����J�--- .-----���.� . ..

- �iiiiiiiiliiiiiiiiii�1 I

,._ J -

,-' ··ç...irtr;;s;w ......"'__
----------

I
�

ir-1for��-Y�"ejOO(�S com DAViD �SILVA á Praça
15 de Noven1bro - Agencia SELL

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médica de erlan
ças e 2dultoa

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524
---------

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

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

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

Dr. Carlos Corrêa
.�

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldade'�

",

Medico do HOlpitui

(Curso de especializaçâo em

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

I Dr. Aderba��
da Silva

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

Fones 1631 e 1290

I Accacio M-;I
I. "

reira tem seu escríp-

tÓ1 io de advogada á rua

Vísconne de Ouro Preto

n, 70, - Phone- 1277.-

I Cai:x i Postal, 110. I·.'
I Dr. Pedro de Moura Ferro I

Advogado
Rrd Trajano, rr 1 sobrado

Telephone no 14�f

I. �
,.

e,

)

'",:,

�;.;,( ....
'�,.._r
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possue stock pare
por preços, tão razoaveis

Sedas esta��adas, tudo que é
• •

A MODA MÓRA :NA

CASA TRES IRMÃOS.

VENHA VISITA-LA E

V. EXCIA. SAIRÁ PERFEI

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E· BOM E FINO

@ fi

�· G

o melhor ates- anedernissi 1rítO, tudo S� encan

traa, ta�s cl7. '(Crepes, renards,
,.,
"

" tado é a

preferencia da eles,] e c.

elite !

""'.,-------
�-------

�
1,'

,_��1'
satisfeito ,----

Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,
Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão

Casa Trss Irmãos

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

,,;j
�

t � � ,�

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo
coração ! Entretanto, ela sonha com lindos vestidos coníecio-

de festas como só se encontra na conceituada
'�

nados com as nossas sedas para o verão ardente de Floria- , ,

I ,.:
..

j
...

-_

I

.�

___Inopolis.
.

,

V. Excia. já :�.�
lindos Unhas para ho

mens r,

A Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a
Visite, então a

Casa Tres
Irmãoscapital elegante.

EDIFICIO PRO'PRIO

'ORlO OE SECASo
I
= PLETOS DE J2$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$,22$", 24$, 26$,

� 28$, 30$, 32$, UNHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN
\]'�

i DIAL LEGíTIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000

��

LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas na .
I

Rio e São Paulo. AcabaD'iSaS de �
receber di ..étam�nte das fabri. e

G
CaiS .. Por preços nunca Vistos ii
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO!\. POR :S$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, �

27$, ,28$, 30$, SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- ::
TIDOS PARA BAILES 1&$, 20$, 22$, 25$, 30$. ::

.COM J METHO DE LARGURA. W

II
•
•
•

�

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS
�l�
�!
�

EM CORES.
f<. ..Jj

;.;._.$1

;;� Partidas de linho das ntelhores qua�idades•
� por 1:500$000 oorri 10 peças , .;;.�;�i '1
%í;I

, k:'" J��: � 1r�� , ,�, 'dfift

�'; ,�tenção ! Ll..tenção !
�� Grande�.ortirnento de ;� éies, Renard Arger�ter Irli1\'�
� Renard marron da Alasc �, RprH::,u-d V-:. "'�rnl'f...lhomRer,srd preto. Casacos de Péles

�'l
da inelhor qualidade .� Curtos {=ll 314, d"� te a·�tigo darrios descontos especiais

'.� para todc")s ·tE- r ecr f "'\ê;,(ger,' de )C'",_ z--:..r f..:;;U
�

S . .Jrnpréis de péles e aproveita"'!a�; para

;� as fes'ta!b. LUVAS Dl' [. '=::Llc.:A UA MELHOR QUALIDADE POF� 22$

,� Visitai nossa exposição, �it;�'ê1Gipalmellte aDS domingos
��
C�
�.�

)
I

I

I
f •

.
'

�...,
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I c tado
..

I

"DE Sindicatol

e
Os

terventor Nerêl,J Rafno,s" de todas
ções, atestam exuberantemente
lhe devota a gente da sua terra.

ARTE" "Trens torpedos" O décimo aniversario {r10
IUO,30-Noticía o DIARIO ��������_,.-'_.�..�

..���.�-��-�_.�._����-����������

DA NOITE que está sendo estu- Condor ltdadada nesta capital a realização
III

imediata de um 1l0VO serviço de
comunicação de transportes entre

esta capital, Petropolis, S. Paulo
e Santos, através dos "trens tor-

pedos."
Para insl alação dos Lrens pla-

no-aéreos, já se acha na Europa
um dos diretores da "Equitativa"
que, em nome da Companhia, de
Transportes Plano-Aêreos, estuda
com a S. A. Hairplare a instala
ção, no Brasil, do referido meio
de transportes.

Os trens torpedos poderão fazer
350 quilometros a hora.

milhares de telegramas de apoio recebldosjpelo in
as classes sociais e.:i�agremia
prestlglo e acatamento queo

No labôr diario do jornal, das
tragédias, das miserias e mazélas
humanas, dos Ienomenos fisicos,
tão repetidamente estamos tendo
conhecimento, que já não nQS cau- NOSS AVIDA
sam especie, nem nos provocam
admiração. O noticiario dos jor
nais de segunda feira, registaram
o suicídio de José ALadil, de 29
anos, musico; deixando-nos sur

prezes, pois nunca imaginámos,
nem nunca nos constou que um

médico da propria alma, não pu
desse curar o seu desespero. O
musico é um encouraçado para
os embales do sofrimento; resis
v'- HlP� impávido, e quando a re

f r..ga é maior e mais intensa a

tempestade intima, um conluio SUCESSO FOR�I_{-
com o instrumento favorito, diri-I DAVEIA
gindo ao Altissimo uma préce em RIO, 30 (Argus) A gerencía do

sons, sucede-lhe a calma e reani-\
Auditoriam �a High. Scohoel, em

II " Nova York, vm-se obrigada, ontem
lIla- ne a tempera. á noite, a apagar as luzes com o

Quem abraçou ou cultua a

ar-I fim de fazer sair os apreciadores da Na data de hoje em 1927 fun- sul-americanos são ligados entre

I
KERS, pan-metalicos.

te sublime da Eulerpe, já vem boa musica que assistiam a um dou-se o Sindicato Condor si pelo serviço da Condor, cuja
desde a iniciação VACINADO concerto de pianista brasileira sra. Ltda.. tendo a frente, o conde fróta, atualmente, conta com 16 O MINISTRO DO AR DO

, di J-- P
Guiomar Novaes Pinto. Depois de

lontra os issa rores. ara um terminar o programa, a querida Ernesto Pereira Carneiro, a firma
I
aviões, na sua maioria

tri-moto-I REICR FELICITA O SIN-
"glomerado amorfo que, conven- pianista, delirantemente ovaciona- Herm, Stoltz & Co., os técnicos res, de construção alemã JUN -

DICATO CONDOR
cionalmente, cognominaram "80- da, executou ainda sete peças extra, e aviadores alemães, srs. Fritz \V. � �w_n .'

«icdndc- (I musico é um pária de Beethoven, Brahms e Chopin. Hammer e \ I ax Saucr. A exploraeão da Loteria
.

'
.

.

� Não obstante, a nssístencía recusou- '( ., ....

�. um a110I1J1l1O; que ao �asceJ', fOI se a deixar o salão, o que deu Feitos os PS!U(�(lS preliminares Federal
j()gadu na Itóda dos EXpOOiLos .. motivo ao gesto da gerencía. Apus em 19:26, os tCC!llCOS perceberam
Si ele vai em concurso com essa o. �oncerto, a sra .. Guioma� Novai�, a irnportancia reservada á aviação
rueerna « sociedade », com a sua vísívelmente fati�a.da, toí C�Ht�pn- comercial no Brasil.

ibui
.

1.
mentada pelos crmcos mUSicaIS e ... .

contri iuição me ispensavel, para apreciadores de seu talento os quais I
A pnmeira linha regular fOI

lima festa de caridade, para uma lhe ofereceram numeros�s
rama-I

trafegada no percurso Hio de Ja-
obra altruistica, terminado o pro- Ihetes de flores. neíro-Porto Alegre,inaugurada em

grama, o seu papel é: rua! Não é I II
fevereiro de 1927, isto é, logo de-

In.ais necessaria a sua presença I DIsque 1522 I p��s de obti.da �ma licenç� oficial,
ali.

I.---------M--------------- aliás, a primeira concedida pelo
As vezes, quando se lhe quer I

•
" d f governo a uma empresa do genero,

fazer uma deferencia, I
e SII ya-�e as.COO 01."-

nessa ocasião ainda conhecida sob

emquanto a Comissão Promotô-I tavels hOIOUSlnes ou- a denominação de Condor-Syn
ra vai ao champanha, com o dr. í melOos 192" 203" 242" dlkat.
Fulano

.que
exaust LI o auditorio : 205 e 218. I O Sindicato Condor, ernpre-

com uma choruméla de asneiras, sa sucessora da referida, desen-

l:_om o dr. Sicrano amador de �io- Segurança e presteza. volv.eu desde logo atividades n_o
Imo, e as senhoras e senhoritas sentido de estender cada vez m81S

Beltranas, que atormentaram os a rêde aérea comercial no Brasil.
ouvidos e esgotaram a paciencia Foi a primeira a lançar as cha-
dos presentes-e-então manda-se- madas linhas ds penetração.pondo
lhe, como « homenagem especial» em comunicação diréta e rápida
o tradicional cópo decerveja, obe- os grandes cenLros e o hinter·
decendo a receita conhecida: um Iland, tendo sido tambem a pri-

I

cópo de espuma para uma colhér 1 meira a executar vôos de estudos
de cerveja. Fatos comuns na vida para o territorio do Acre.
do musico dentre os quais o que I Proseguindo nos seus esforços,
relatamos e muitos outros fazem- no correr dos anos, instalou a

lhe 11m forte, um luLador ..Ele Condor, sucessivamente, serviços
acaba desdenhando dos homens, ----.----- aéreos regulares entre o Rio e

em quem vê um animal qualquer, seguiu-se galinha. E lá vieram Porto Alegre, Rio e Natal (em
assim como recebe igualmente o II para a nossa mesa 18 pescoços conexão com os aviões transocea

dissabôr e a alegria. Aceita a lu- de galinha ao môlho pardo. 1ndig- nicos da Lufthansa, que ligam
l:l como é!a é; e paga aos que lhe 'I nados fizemos reLirar a iguaria, o Velho Mundo ao nosso Conti
olham de través, na mesma moé- emquanto os companheiros riam nente), Rio-Montevidéo-Buenos
da, e quiçá com maior deilprezo. a bom rir. Mflsmo ante o desa- Aires, Rio-Belém do Pará, São
Um caso interessante aconte-j fôro do estrangeiro que explorava, Paulo-Cuiabá (M.ato Grosso), em

ceu conosco quando profissiona- e ainda explora, o conceituado conexão com o serviço do Uoyd
lisávamos a lllusica. Contratado o I estabelecimento, os musicQs acha- Aéreo Boliviano, Buenos Aires

«Chiquinho Jazz" dirigido por nós, ram graça no fato, e continua- Santiago do Chile, Parnaiba-Urus
e pelo maestro Hugo Freysleben, ram, regando a refeição cor...: gran- suí (Piauí). Nada menos de 17

para abrilhantar a inauguração do des e gostosas gargalhadas... Estados brasileiros e cinco países
mais importante balneario do nor- Não atino, pois, qual fórte mo-

te do Estado, além de bôa pro- tivo tenha levado o mavioso e

pina em dinheiro, deram-nos con- magnifico flauLista José Abadil a

dução, e garantiram-nos hospeda- tão desesperado gesto!
gem no melhor hotel da cidade, Que Deus se amerceie de tão

Ique era, então, o mesmo balnea- grande pecado, é a nossa prece
)'io. Depois do preciso descanso, fervorosa e ardenLe.

cugulido um aperitivo fomús ao'
_ i

almoço. Servidos os frios, a sôpa, JOAO BAHBOSA i ,

BILHETE
P'ra Você

A data de hoje regis ta o ani
versario natalicio do sr. Angelo
La Porta, conceituado capitalis
ta, concessionario da Loteria do.
Estado, e chefe da importante
firma Angelo M. La Porta &

(TRADUçÃO)-« Graças tra- Cia. Figura de grande prestigio
balho tenazmente desenvolvido nos meios comerciais, cavalheiro
durante 10 anos, Sindicato Con- de fino trato, espirito progressis
dor Ltda. tornou-se marco inde- �a, o distinto aniversariante, que
level do trafego aéreo brasileiro. e bastan te estimado, receberá
Enviu meus melhores agradeci- pela auspiciosa data muitas ho-

A It
· mentes peja amizade e prontas I

menagens, ás quais A GAZETA
ssa aram o escrI- assistencias dispensadas ao trate- se associa.

• go aéreo alemão, transmitindo ao

tono rasgaram du .. r mesmo tempo _os. mais cordiais OSCAR CARDOSO
,

1
votos pela continuidade sua pro- V" h

.
.

I"
-

I f � . I
e passar oje o seu arnver-

P ícatas nao eva-
/
����oat�:;aoa e. feIo pr�slseg�ll-I

sario o nosso distinto conterra-
, nus ?sas re �çoes neo sr. Oscar Cardoss .p_

d.. h
· com o trafego aereo alemao -

t
.

d
.

' propn �

ram ln elfO e :Aos 81'S. Carlos Roepcke s. A., I p����» :-����eltu�a casa «A Ca-

I.esforçados representantes do Sin- cici0 d �resl.. entde, eAm ex�r-..ameaçar!:lm
dicat'1 Condor, «A GazeLa» fr.]ici- ç�ao-C

a

pr�sll enduaFl a. ssocm-

lUi "d d·' omerCIa e onanopolista, iazen o votos o maIS franco F· d
.

progresso. 19u�a marc�nte o nosso alto

PORTO ALEGRE, 30 - O es-
.-- ..-------- , comerclO, perfeIto gentleman, go-

critorio do sr. Bernardo Chazam,
"

J fl� f';'� -r .t:-\ Z t: s ,zda o s�. Oscar Cardoso de gran-

DO
..-

I
e estIma e admiração, de que

no nuificio Fischmann, na Ave- D I A t d Ise ornou cre or pe as suas in-
nida Otavio Rocha, foi assaltado CINE REX, ás 7,30 horas- vulgare;;: qualidades de carater.
por misLeriosos individuos que Nas aQuas da esquadra. A GAZETA feliflita.
rasgaram varias duplicatas, mas �

não levaram o dinh{\'Íro que est�- ,

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30 FAZEM ANOS HOJE:
va no cofre. Os assaltantes deI- horas-- Tirano irresistilJ<el
xaram um bilhete assim redigido:

.

«Se denunciares, morres assassi-I CL\lE ODEO\T, ás 7 e 8,30
nado.» I horas-A noiv!1 Lildecisa.

RIO, 30 O diretor da Fazenda
Nacional resolveu convidar a sra.

Matilde Pi da Cunha e srs, Aníbaldt
Primio Beck, Antonio Peixoto de
Castro, Domingos Demarchi e João
Leite Filho para apresentarem pro
posta, até dois de dezembro, na

concorrencía para a exploração da
Loteria Federal, devendo a propos
ta acompanhar um recibo de 100
contos para caução, que deverá ser

depositada no Tesouro.

Por motivo ainda da passagem
do drcimo aniversario de sua fun
dação, o 8:ndicaLo Condor Ltda.,
I�io de .Ia.reiro, recebeu o seguinte
telegrama enviado pelo ministro
da /I viação da Alemanha, sr. ge
nem: Hermann Goering:

Entrou Dezembro, o mês das
festas. Dizia-se, hoje, nas rôdas
elegantes que os aristocraticos
clubes «Doze» e «Lira», come

morarão o dia de São Silvestre,
com um baile <rafinê ». E' tra
je de tolerancia o branco, e que
ao me vêr imprime mais alacri
dade e vida no salão. Assim,
acho que o seu amiguinho pode
rá vestir-se, com distinção e a

rigôr, fazendo um belo terno de
linho branco, de custo razoável,
artigo finissímo, especialmente si
vier do <Paraizo », cujo stock é
simplesmente tentador.

[lIDa unidade típica da f."6ta aé."ea da Condo.o

FRA DI�L\VOLO

ANGELO LA PORTA

V. Exciao tem radio?
Pois bem! Convem

lhe muito aS.T.P.R.

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

o sr. Alfeu Tolentino de Sou
:ta, funcionario da Carl®s Roep.
cke S.A.;

o jovem Mario Ramagem;
o sr. professor Heitor Pinto.

da Luz.Ora, Josefí'ia Flaks Schweidson
MEDICA

Elogi�dD

s. T. P. R.

Ex-assistente do serviço de Gin -cologia dos H0pitais:
la Gambôa, Fcndayão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-íntema do SiHviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob,
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORLL\NOPOLIS SANTA CATARINA

o sr. Diretor do Departameil
to de Educação baixou �rtaria .

elogiando o professor Sálv�o 01.-
I e ra, diretor do G. E. 'Lebolll
Regis", de Campo Alegre, peJo,
esfôrço e dedicação com que cum

pre os, seus dcvere�.

Vistosas bijouterias, lindas fantasias,
CA M

as ultir:las creaçães
mais modernos artigos para

da moda:

presente

Para o nOSSrA mundo elegante

os

RUA TIRA.JÀDO

NA
CASA QUE MAIS BARATO

CEOONIA
i'vENDE
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




