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A gentilissima senhorinha Yette Corrêa, um dos mais encanta
dores ft�\!fnel�tos da nossa "jeunesse-dorée", aquiescendo ao convite que lhe
foi (r�[r�gido, presidirá a Comissão Angariadora de Donativos para o 'Natal
dos Pobres, de iniciativa de "A Gazeta".

Pela direção desta folha foram entregues á
graciosa senhorita Yette Corrêa, todos 05 cartões
para distribuicão aos pobres, que lhes darão direi
to a no proximo dia 25, receberem o respetãvo au
xilio.

Assim, os interessados deverão procurar os
referidos cartões na residencia da senhertta Yette1033 Corrêa, I{,Hltilissima falha do distinto fa,�uJtativo
sr. dr. Carlos Corrêa, á rua Anita Garibaldi; �1' ·:1.9.

Propagando a noval:::'�:fc,::���'!.!�rá MONSTRO REPELENT-E----
--------·--·-a·lt�-s

----

d I Constituição I CURITIB_�, 12-Sãoo�seguin- Escritos semelhantes aosnos v coman os tes os vencimentos estipulados

i:J�: a Fôrça Pública deste Es- de Lombroso e FerriI Tenente-coronel comandante ge- RIO, H - O ex-cadete Cajati ] sinado por ela Eleonora anuncia
ral, 2:150$000; tenente-coronel, foi interrogado até ás três horas que »pretendia passar as suas fé-
1:650$000; maior, 1:350$000; ca- da madrugada de hoje, negando rias em Mendes em companhiap�tão, 1:15?$000; I: tenente, : o crime aos gritos de «Não fui de Adalberto.»
9;)0$000; 2 tenente, 750$000; � eu 1»

I Agradecendo o oferecimento
tenente

..g�aduado,. 650$000: aspi- O d-elegado declarou que Caia- que lhe fizeram varies advoga
l'anL.e ofIcI.al, 585$�00; auditor .de 'tí é um monstro, pois as cartas

I
dos, o cadete Adalberto Cajati

I âIJe:ra, 5ià����?01�' sargento aju- de Eleonora são provas insofis- resolveu aceitar, para seus patro-
an�e,

.
� , sargento, ....: ..... maveis. Em sua vida de policial, nos, os advogados Alcides Hodri-

481$000, 2 sargento, 381$000, 3. nunca se sentiu tão atordoado I zues Junior Mariano Nozueira
sargento: 337$500; cabo(tabela A): como hoje ante a pavorosa im-I da Cunha e 'Francisco Rod;igues,
251�S5dOO, cabo (�abel;���',..���,$�go" pr�ssão ao ter lido as horrorosas I todos indicados pelo sua noiva

�Q a( °bclornlt)elf�29$J500;). ,tilOd da-, coisas que a moça escreveu para I senhorinha Djaby h! iranda,
o ta ea,

.

,so a o! um rapaz que era, apenas, o seu: _. ---- -----

(tab�la M), 189�00?; 1 sargento il:mão: Eleonora desceu a minu-I O'" di' tmUSICO, 481$000, 2 sargento mu- cias so encontradas semelhantes � novos .J.e ores
sic�, 381$500; 3' sargento musico, nos trabalhos de Lombroso e I d T N33/$500: . . .

,Ferri. O esouro a ...

Os ofICIaIS que contarem mais I A' tarde o delegado Brigidode .25 anos de serviço percebem
I
Tinoco rec�beu do comando da I donal

.... d .........._ �aIs uma quarta parte dos ven- Escola Militar copiosa correspon-

DR���r�� AQUINO. I CImentos.
•. _

d�ncia apreendida no quarto ocu-/u :�?�s, l�era���a�a�li�f:t�e� �:
- �'l.I.'5i "" . •

- As assoclaeoes de pado, naquele establ'lecImento,pe-! Fazenda, os srs. Romero EstelítaO dr
..
1\0 de." A9nmo, llu��re I f ••

lo acusa?o. Trata-se da corres-: Cavalcanti e Paulo Lira Tavares,Secreta�1O de I��erlO.r e Justiça, r
uoclonarlOs pondencía trocada entre o cadete I nomeados re�petivamente para os

no sentido de difundir nos depar- I e a sua irmã Eleonora. Nessas cargos de díretnr geral da Fazenda
tamentos afétos á sua pasta, os I RIO, H-Respondendo a uma cartas é referido com muito in-I Nanional e diretor do Expediente

. .. .

ituid I C' lt do I t
.

Id' e do Pessoal do Tesouro
pnncipios institui OS pe a onsti- co?s_u a. o mspe or regiona o

I teresse, entre ambos, o estado de ._
tui.ção de 10 de No�embro úl�imo, '11\'lImsterlO �o Trabalho em Porto

I sande da jovem. Juntamente com PI
·

baixou uma portaria d.etern;unan-, A.legre, o diretor �er�al �o �xpe-, aqueles documentos o comando aneJava-sedo que duran�e as cerrmomas da

I
diente daquele J.\!�m:steflo l�fo�- da Escola Militar, fez chegar as'A MORTE BDcolação de grao nas escolas nor- mou que as ?ssoc�açoes c?nstIt':l- mãos do delegado diversos livros

. D DEL··,
mais e co�pl�melltares .de todo o I das_, por !�nclOnanos publIcos nao de circulação proíbida pela poli- BOS E�UTRAS PER-
Estado, seja lido o Capitulo rela- i

estao sujeitas a registro algum cia pela Impropriedade da sua SQNALIBABES
tivo á Educação e Cultura. I

nu Ministerio do Trabalho, mes-

'I leitura. FR i\NCESAS
Em obediencia a essa determi- mo para o efeito de eleger dele-

�

nação, já ante-ôntem, na colação I gados que devem participar das No livrinho de missa
de gráo realizada na Escola Nor-I eleiçõe.s para representar da res- de Eleeno••a
mal Primaria, foi lido o capitulo pectatíva classe para qualquer
em questão, corporação.

.-----------------------
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ZETA CARTÕtSPARA O'NATALOOS POBRES'

voz Sem (1lIaisquer ligaeões politicasDO

ANO IVI
Proprietarle e Diretor Responsavel J A I R (J

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

Florianopolis, Segunda-feira, 13 de Dezembro de 1937

IFICAÇÕES

EJcército

1-;10, :\.2 o pr ..."id . '."� ': 'lblica assinou ontem díver-
íruportantes decretos m_

" r) uerra,
c\ general 0,� divisão :R,ê. 1 �:J< :?",!il'igues Barbosa e os generais

..:i·' -;J�jgacta J(,sé An onío Coelho Néto, Newton Cavalcanti, José Joa
q.itrn (!.f Ancrade e Mauricio Cardoso foram exonerados, respetívamente,
(Í,13 cm'gos di� cl:1.de do Departamento do Pessoal, diretor da Avíação e

"·,'T:f:I!I.::'l"nie dás ta. 5�. e 4a. brigadas de íntantarta.
Fara exercer fi Comando da Aviação roí nomeado o general de

.!' 13 u< lc·�:: Joaquim de Andrade.
(; general de brigada Mauricio José Cardoso foi nomeado para

cei "fiM interinamente o Departamento do Pessoa! do Exército.
RIO, 11 Foi baixado um decreto exonerado o general Valen

·tim Beníeío do comendo da Oítava Brigada de Infantaria e o nomeando
comandante da Primeira, em substituição ao general Newton cavar
cnntt,

Em vírtude de contarem mais de 25 anos de serviços, foram
'trenstertdos para a reserva de primeira classe o general de brigada Eu-.
!CEdes Fleuri de Souza Amorim e o tenente-coronel de artilharia Raul de
Líma Tavares.

O general Euclides Fleuri tõra recentemente promovido a esse

posto.
Sem prejuíao do processo a. que deverá responder e de acordo

com o dispositivo citado da Constituição, foi reformado o capitão da ar

ma de avíaç o Rui Presser Belo.
De acordo com o mesmo dispositivo, e por conveníencta de ser

�Tiço, também foi reformado o 1'. tenente da aviação Benedito Alves do
Nascimento.

Foi considerado promovído ao posto de tenente-coronel o ma

jor de infantaria Carlos da Rocha.

,A ltalia vai devol-IO Sr. Osvaldo Ara
ver a Djublandia á nha partiu para

Alemanha o Rio
PARIS, 11 - <Le Jour» infor

ma que a Itália deixará o Comi
té de Não Intervenção e que
Mussolini devolverá a Djublan- jdia, unica colonia alemã cedida
á Italia, depois da Grande Guerra ..
Embora se trate de urna região

deserta, a devolução se destina a

servir de exemplo, esperando-se
que as demais poLencias sigam
Roma.
Para esta noite esperam-se de

,cisões sensacionais do Grande Con
selho Fascista, acreditando-se que
;3 retirada da ltaha da Liga das

Nações seja um fato de pequena
·importancia, comparado com as

,decisões que serão adotadas hoje.
O gabinete esteve reunido pelo

<C!l)Y<iÇO de duas horas.

!Pretendem

CALLADO

I NUMERO

���i����� •

DR. OSVALDO ARANHA

NOVA YORK, H - A bordo

PARIS. H-Repercutiu forte
mente a noticia do planejado as
sassinio de Delbos e outras perso
nalidades, pelo bando secreto dos
OUTSTACHIS, assassinos do rei
Alexandre.Espera-se varias prisões
na Europa, tendo sido feitos seis
pedidos de extradição.

Já foi noticiado que entre os

objétos arrecadados no quarto de
Eleonora e de propriedade desta
existia um pequeno livro de mis
sa.

Sendo examinado agora aque
le iivro, a policia encontrou, en
tre as suas paginas, o seguinte
bilhete:

»Meu Deus, se é que existe
Por ordem do Delegado Espe RIO, 12 Amanhã será come- ,

f" ..
morado o DIA DO MARINHEIRO, cou, azei com que �dalberto só

cial da Capital foi. �ôntem, prêso devendo o presidente Getulio Var- me faça uma vez. Amda mesmo
e recolhido á cadeia pública de

gas inaugurar, solenemente, o mo-. arrependida vou ser freira."
São José· o sr. Francisco José numento a Tamandarê, na praia do i Num outro bilhete, tambem as_

I
Breiner. _���fogQ. O sr. Cal·doso de até-

H'S SUAS ORDENS ••
lo Néto regressou a
s. Paulo eom o apoio

Taileurs de Seda - Linho e Lã
do sr. Getulio Vargas

nnaior IRenards Russas e Casacos de Pele

Bluzas (linfinidades de tipos indis
simos)

ALUGA S-=
Parte de uma

A- L casa .com 5 com- S
partlm e n t o s'l'Preço 130$000 informações nesta re-

ddação.
. O

Prêso a ordem do
delegado

-

comemoraçoes
"Dia do 'mari

nheiro A reorganização
administrativa de

São Paulo

«Western Prince», seguiu para o

a Rio de Janeiro o embaixador Os-
Bons e Lindos Tapetes (ovaldo Aranha.

stock da parça)

"A Modelar"
desoficializar
Faculdade

lBAI'A. H - A Congregação
,da Faculdade de Medicina pre-
tende 8 desoficiali�ação, em vir- ALIANÇA CONTRA I�ongol@uns desenhos
tude das acumulapoes, tendo en-,

AS POTENCIAS
'

,carregado o sr. J�dgar Santos de
S ....ISTAS MOVEIS FINISSIMOS

tratar do assunto. Fil ._,

I
'Regressou o gal. Hei- GENEBRA, H-Não se acre-'Relogios de' 'Balcão e aCbeceira"

tOI' Borges
I
dita que outras nações sigam o

,8egressou, ôntem, ás 9 horas o ex�mplo da Jt�ia, retirando-se
da manhã, de automovel, a Cu- da LIga das Naçoes. A nova fase do S.·gmaritiba acompanhado de sua ex-I Com a Alemanha, a Italia e o

ma. �sposa e de seu ajudante de Japão fóra da Liga, esta passa n

ordens capitão Mario Cavalcanti, ser uma especie de poderosa ali-
o ilustre general Heitor Augusto ança contra essas potencias. Acre
Borges, eomandante da 9a. Briga- dita-se, por isso, que um blóco
·da de Infantaria. de alguns países sul-americanos

Ao bota-fóra compareceram nu- advoguem a reforma do arLigo
merosos oficiais do Exercito, Ma- 16 do Estatuto da Liga, median
l'inha e da nossa milicia estadual. . te o qual os Estados menores tor-
Em frente ao Hotel Gloria, to·! nar-se-iam automaticamente mem

'raram durante o embarque, as' bros da Liga, no caso de um chó
,bandas de musica do 14 B.C. e' que da França e Grá-Bretanha
>da Força Pública. ! contra o blóco fascista.

Na

modernos

Kimono� Maravilhosos

Jogos de Jersey de Seda

Etc. Etc.

Esquadrilha de

aviões italianos

" d N"t"" f RIO, H-Está sendo esperada, IRIO, 12 -- O "DiarlO a OI e In orma que amanhã,uma esquadrilha de aviões i

numa rsunião realizada, hoje, na residencia do sr. italianos, tendo o Ministerio da
Plinio Salgado, foram aprovados os novos estatu- Guerra preparado um programa
tos da sociedade ��uc substituirá a Ação IntegraEis- de" recepção constando visitas ofi- INTERVENTOR CARDOSO DE
ta Brasileira, tencllí) 0'5 presentes passado a delibe- ciais, pa�seios e festa�.� ,

ME'LO NE'TO
-

d I b
-

"d-' Os aVIadores seguIrao, no pro- S. PAULO, 11 Chegou de aviãorar sobre os meIOs e tJm3 co a oraçao mais Ire-II ximo dia 23 para São Paulo: o sr. Cardoso de Mélo Néto 'lu;
ta com o governo e adoção de medidas de emer�. acompanhado� de colegas brasi�11 tro�xe _o apolo do pr�sid�nte Ge-

" ! I . tuho Vargas a reorgamzaçao adml-genela. eIrOs. nistraUva do Estado. \
".
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Florianopolis, 1-·312 Lt:I)I-
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I: VISTA BEM SEUS FILHOS
------------------------------------

Lindas e graciosas confecções para meninas garôtos só

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

I -------------------

•

onuncrou
/

a retiroôo

"!�LUGA-SE AMA SECA

Dr. Georg Rlchter. Dr. Alfreel

Ca,tarlna.

COR

PV'A

Salão Pra",
gl-esso

Comunicames aos AOSSOS fre
gU€U�S, que os bilhetes da Lo
teria de Santa Catarina para a

extração de NATAL. só ficarão
voluntario reservados até 'J dia 21.
Prohlaxia Depois dest data. seremos

forçados a dispôr dos mesmore

porque temos e nosso reparte ji
ferro - quasi exgotado para áquela extra-

5 O N ����������������������������,-Posso certificar que empreguei,
•

com ótimos resultados. o renoma-
· ·

AC e d
·

tem
do prodúto «APYr<ETINA»,nas

�OMA. 11-A anunciáda r I aigias leproticas, sem notar alte-

reumão do Grande Conselho Pas- ração da função cardíaca.

cista polarizou a atenção do
MUSSOLINI mundo nos ultimos dias, sendo

geral a""espectativa pela resolução que deveria ser comunicada ao

povo, logo após a reunião, marcada para ° Palacio Venezia.
Afirmava-se que o Grande Conselho aprovaria delínitiva

mente a retirada da Italia da Liga das Nações, o que constituia
assunto de decisiva importancia para a política internacional.

Logo que tetrnin u li reunião, com efeito, Mussolini asso

mou á sacada principal do Palacio Venezia, em frente ao qual se

h.ivia apinhado enorme multidão, vibrando da espectativa pela
sensacional revelação que seria feita em seguida. Quendo Musso
lini apareceu, foi saudado por uma prolongada e vibrante salva de

palmas, que durou vários minutos. Qua.ndo o aplausos cessaram,

I] «Duce» iniciou o seu discurso, ansiosamente esperado.
Começou dizendo que, ao terminar a leu lião do Grande

Conselho Fascistas, devia ele informar ao povo que a Italia se re

tirava da Liga das Nações. Era chegado o momento de decidir,
de um modo definitivo, se a ltalia continuava dentro ou fóra de
um organismo que estava longe de ter alcançado a paz, mas que,

pelo contrario, conduzia pala a guerra. Por isso, perguntava ao seu

povo se a ltalia devia permanecer dentro desse organismo ou

abandona- lo.
Um brado unisono e demorado correspondeu á pergunta

do DUCE. afirmando a multidão a uma só voz;-PO'RAL
Mussolini, r��tomando o seu discurso, disse que se alegrava

por vêr que havia :)ensado como o povo e que a decisão tomada

correspood;a aos H n seios deste.
Em segui, 'dJ lembrou que, no estranjeiro, se dizia que a ati

I udc da Ihlia fora sugerida por Tokio e Berlim. E disse:
«Desminto essa baJéla. A ltalia não abandonarà a politica

de colaboração com as demais potencias, mas a nossa colaboração
selá pari.! alcançar a paz, numa base de justiça ,»

Em seguida, Mussolini disse que a ltalia estava preparada
para a guerra, tanto por mar como por terra, e que era invencivel,
E se as suas armas de terra e mar não fossem invenciveis, a mo

Ia! do povo italiano era invencível e nenhuma (orça humana seria

capaz de d,�rrota-Ia.
As ultimas [,alavras do cheje do governo da Ítalia foram

c(,rrespondidas por aplausos veementes e eetusiasticos, lraduzindo o

delirio de que se achava pObsuicia a imensa multidão. i�"'�"'''''''''''_'iI 11""""'''''''''
......'''''''''''''''"''''''1I!

� �" �lI �� I� "Qual o melhor player"? � � "Qual o clube mais simpático"? �
ij � � �� Nome do player: • • • • � � Nome do clube . • • • �

'I �� � �I,! ti ii 'irPrecisa-se uma de côr branca I � . �� ��

apresentando referencias. rrata; : � Nome, do votante: • • . ., l�
Nome do votante: • • • • �

no Hotel Gloria.-Apartamectolg I� � �
129' I!!I � I Jt ft

,a���r.:.l .aIl.������rt1����

(I confortavel predio de resl
dencia á Rua Spivak, em

loão Pessoa. - Tratar no

�anco Agricola- Rua Tra

jano.
----------------------------------------------

--Os analgesicos rompo- ••"Apyrelina" eln ausge- A formula de "Apyretina" --Atesto que prescrevo com

j
.. Die Zusammensetzung

nentes de "Apyretino", es-

tão ê'losaê'los optimamente, ê'le zelchnetea Praparat bescn- é de molde a corresponder optimosresultaê'los. as co·, von "Apyretinau ist bereits
maneira que a energia espe-

Icltlcc õoa orgãos não é otln- õers bel migrane (Kapf- perfeitamente aos casos ln- cheta de "Apyretlna" neste eln Beweis der achnellen

giê'la por efeitos f ecunê'larios,1
mesmo quanóo os õols cc- echrneraen), OicaOos. . hospital, unõ hpilsamen WirRung in
cheta se'am ingl?riê'los alrnul
tcnecmente. Em outroe pu
louras, não õzprtrne oro-

r-cção, não ê'liminue e pervs- Dr. ôeorg Richter. Clinl-
tnltlerno gastro - intestinal
nem hyperaciê'lifica o este-

ca geral e operações. Diplo- Dr. AlfrlZd HOlZsB. ClInico Clr. Anton Hofner, clinico
Clr. Paulo ê'le Carvalho.

mc-jo- rtInica geral e operações. Dr. I...Wo 5alê'lanha Frcn-
Assinaê'lo: Dr. Osvaldo Es- maê'lo na Alemanha e no geral e operações. médico geral e operações, méê'lico

pindola méê'lico ê'liretor ê'lo Hospital co. mlfdico ê'lir"tor "'o Hos-Dr. Osvalê'lo Espinê'lCilla,ru· Brasil. médica chefe do diretor do Hospital 5anta diretor ê'lo Ho�pital 5anta
'" u

nirc:> geral e peê'liatria. Con· e maternic..aê'le mar!a Au-
5ultorio e resiê'll?nc:ia: Rua Hospital são José, Jaraguá. Isabel. Blumenou,
15 ê'le Houembl'o ti, 84 fI-·
Blumena Santa Catarina -. 5anta l'aotari.na.

(a)Dr. Allredo Cinielo.
o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PARA
PRESENTE DO NATAL E' UMA MAQUINA

t'OTO�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 compras sem visi
tar a exposição da

CENTRAL

Medico estagiario
do Departam�nto de
da Lepra. São Paulo.

I Dr.

I
-------------------------

I CONCERTOSE LIMPEZAS
em máquinas de escrever, rádios
e ap .relhos elétricos.

Rua Cu.;elbeiro Mafra, 66.
F! 'Jriall(iflolis.

Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n. I
ção.
S L\LÃO PROGRESSO

Rua Felipe Schmidt nO. 5

l.ivraria

Hoess.
õen angl?gebenen flillen.

Dr. A ..ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

BOINAS, CARAPUÇAS DE.
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR

I
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

'INovoPlano I,,I,
Novo Plano

quinta-feira

··Atestó que tem o ernprz.] -·Atesto que prescrevo em
toê'los os rasos inaicaê'los o

gado em minha cllnlru 05 proê'luto "Ap"retino" !do f�r
mcceuttco Carlos Henrique

h t ... "A· meê'leiros.
ccc e s oe pyretlnc», com D p. ·b dr. Iragl e eAraujo
optimos resultaê'lo.3 I C1·D:. Piraglibe ê'le Araujo.

•

Ifllr� gera e peê'liatrio. con-
suttorto e resiê'lencia: Rua
JS ê'le Novembro H' 8Z.Blu.

Dr. Nilo SaldanhalFranco. menau-·Santa Catarina.

-·fi '�Apyretina", p�la as

sot:l�çao feliz ê'l05 seus in.
greà_rente9, será um ouxilhilr'
prerlOso nos rasos inê'licoê'los,

DR.VICTOR MENDES
.ma'jor ê'lr. Victor menê'les�

Diretor ê'lo 5erviço ê'le 5aúe
ae ao força Pública do Es.
taê'la.rina.Catarina.

Sonta Catarina, Blumenau, 5anta xiliadora, Houa-Breslau.Ha- pital de Tlmbó,!J5anta_l'ata-

mania. Santa Catarina••

CE

R
CABECA?

E T í N A"
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\

,'. ,." '-,:, '

�:-I�O d;Aq�ino I�I
-

AdovgacJo :11'1 Flortancpclls
:

...e jMIIj
*.$ ••• � -$.....

_.. -_.

Alfredo P. de Araujoo-.
ME:DICO

Especialista em moiestias de creanças, nervos

tmpaludisme g moiestias da pele
Tratamento do empaludismo e das molcstlas da pe-

le e nervosas pela .flufohemotherapta

Consultoria e residenoia -Praça 15 de Novembro, 13 \
II Telefone, 1.584 ICousultas.r-Des 8 às 11 e das 14 às 16 boras

__

Hotel das Térmas
'I Estabelecimento moderno recem construido. proxi

mo ás aguas térrna!s

I Optimas acomodações e serviço atencioso, Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

'I Preços rnodicos
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA _ .. Municipio de Tubarão

1.__ s.a�_�.�__ ,,_.�_�,�.:_���a
Indo a Arar_nguá

•

Adolar Schwarz
.

TPa�ta��c�lares
e comerciars;
cintos para homens,
pelos menores prdças

só na Casa Beirão
1,[ Rue. Tiradentes, 3

E li X I R O E Nr}' � -: 1
..

,\
Erllprcarltin CO!:I -u cr ,

• Jd ,�.

i'l118 moh-stias r!'{)V\'IlJ IIlt'� U.I .<.3

• impurezas (jIJ :)i1.1I':';'ue ; �

HOSPESE-SE NO HOTEL NOROESTE cosinha de Vl2eSndemR-se aSMd� nÚCmeros (IC24 ���:��:s III I d
.

h'
. e ,á ua ajor osta a-

ULCER"-Sa. or em, aS5€!,:,O e ugrene d h) C
-

Inu in o ,nesta apital. ECZtMAS

I
O motivo da venda é terem ';cm:I!\. MANCHAS DA PELLE

Linha de onibus para Porto Alegre quartasle . . 1 n U"'S !::;;:.1.:�::" DARTHROS
os seus prcpnetanos ce se a-... '-,.'li;""

domingos tar para íóra do Estado. i��,
.

FLORES BRANCAS

Ih d '8 RHEUM/ôTISMO

G I Vêr e tratar com Mac a 0&
. ;

SCROPHULAS

II
Prop r ietario uJ :��_ u � ��

Z Ia

�s Rua João POrto n.5.,
'
� /

�.:�',�����
�5��AV.a7��.AVÂ�MM; "::Ã""YA;;';;"
� Cálculo de qualquer 'Planta,execuçãO, fís- � 6RÃi4:�I���R:;I;:����N6uE
':�1 estrutura,_,em con- cattzação e direção I
r� creto armado de obras - � LUGA--SE'
�� e ferro Aparelhamento com � Ao coníortavel prédio de resi-

� pleto para constru- � dencia á rua Esteves junior
� ções de pontes em � n. 179.

�� concreto armado � Tratar no Banco Agricela, á

�� � Rua Trajano 16.

� � QUER UM LINDO CO'RTE

� CONSTIIUTORA IGUASSU' Ltd � D�f.Af��I�!�AISOl> E ES- RUA TRAJANO,-IO sobrado-nos altos da
��. n _ I

COLHA ENT.RE AS 200 PA-
I Sor.v�teria Gloria

I
.

.' ��N,��:� ���������������
�

_ ;w.�_��----------••
--------__•••••••••

� Omar Carneiro Ribeiro .. flausino Mendes da Silva � :
� ENGENHEIROS CIVI'S I i C r e d í toM u t u o P r e d i a I !� Rua ,15 de Novembro, 416 -

SALAS 12�� l�DAR �. E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- I

"�
f)

,. � TElOS DO BRASIL, SO' EM PRE'110S FORA�A DESTRlBUlnos A' MAIS

��:"1 Tel, 1503 Cur.·t.·ba • Parana'
DE MIL DUZENTOS CONTOS (I �200:0úO$OOO), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , ?ROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, pARA

� PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E e DE CADA
MEZ.

Obras contratadas na I- semestre
de 1937

� donte em concreto armado sôbre o Ri.o Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
� Pont� de concreto armado sôbre e Ri@S.João(Estr. Curitiba-loinvile) ���� Prefeitura e Fórum de Mafra �
� l.pOrup Escolar de Mafra

.

R!

�.�� Grupo Escolar de Rio Negro �. CREDITO MUTUO PREç:>IALs
.� Grupo Esco.lar de lraü � "
� Maternidade de Rio Negro �ti. .,
� E�tação Expe:rime�têl,l de Vi�icult�ra em Tijuco Preto (Paraná) � fi Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 ..
f:,1� DIversas construções de resideacias ' � • ..

;��A�â�VÂVar��Â�a��AVAV.a=I:•• fJ••_.�"_'=-=·"'''''''':-=��'''''''';�-.:::::===':::::::-_I:"'_�_"--z'jJ:=,,>,.�=,,..::.::..:,,,-=-.-.__••••••••:

-
.

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

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE Os SEU3 PREMIOS.

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

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIr\A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perylias-J�,io
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarrega·se de classificação, medição e EMB�.RQUE de

.

todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
'

porto do Norte ou do Sul do País, bem corno para o Exterio

Recebe cargas de importação,', do País ou. do Ex'
teríor para desembaraço e redespacho para,

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços modicas I

, I

Espelhos
S6 os fabricados em [oinvílle pela' única fabrica

do E S T A O O

PEÇAM PREçOS-e A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 -- JOINVILLE

CASAS

MER·IDIONAL
------------------------

Companhia de seguros
�de acidente de

Trabalho

Capital sebscrtto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000$000

..

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Jsistencia Médica, Far
rnaceutíca e Hospitslar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríanopolis
--t

"_\.- ',i'.
'.'''Ç'. - -

TAMANCOS FANTASIA
P·ARA

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

» S t\NDALlA. Salto baixo » « Dz. 14$000
C lNTOS FANTASIA desde 12$ a OZ. II

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

-- --
.

---

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

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

cionals e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis-

simas
•

'. " If� "'"
•••

- -

".,

i
"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'-: ��������."O.�@.G..rt....oe�•••••o••••••••o.o.:••••�••�.������:::f:-;T��.
�� REPRESENTANTES E DEPOSITAFlIOS EM STA .. 'O'�OATARíNA r-�
�� CDA��R!L. O S I-t O E P C K E S. A.

B u z inas Matriz FLORIANOPOllS
BOSCH

.110 , a maia barata. porém 6
.

• melhor do mundo

.om forte - de um .om e vario. sons combinado.
�ua.i que não consome bateria (2.5 amp.)

Immen.a durabitidade

A

venda em toda••• boa.

casa. do ramo

• no.

Companhia Nacional de Seguros de ACidente do
Trabalho

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

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

[)iretoria:
Dr. F. Solano da Cunha- Presidente
Jose de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mele Franco
Dr. Henrique Dodsworth

Gerente geral
Elzernann Freitas

Superíntendente geral eDr. Jacy {\.'\agalhães aServiço médico eficiente e moderno, com Assis- átencia imediata aos acidentados D
Agentes gerais .,
Machado & Cia. •

Rua João Pinto.õ - Teiefone 1358 •
FLORIANOPOLlS •
---�!I!l� .-

e�·."""e

MACHADO & Cia.
AgenciaIs e Ilepresentaeões

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

'

FLOBIANOPOLIS

t

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

EI I LH ETES

Filiais em:
- --'1'

Velas e Magneios

Blumenau, Cruzeiro do Sul,

Lages, Laguna, São Francis

co do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Proprietario Silvestre Brueníng
Informações com DAVID SILVA á Praça

15 de Novembro • Agencia SELL

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás J 2-
das 16 áS 18

""'GL.6�J.:..t......no�

Consultorio: Rüa�)o-ão-"
Pinto, 7 "�- Tel. J 456

Res. Rua Bocayuva, 1 J 4
Te!. 1317

bom passadio
Otimos bosques

descanço: quartos
I --I

casais e solteiros
lDr. Pedro de Monra Ferro Pensão Müller
I

Advogado I.Esteves Junior IlI· 93
Rua Trajano, n' 1 sobraão II Telephone n' 1458' II Escrupulosamente Familiar

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

Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 163 I � t 290

,
,

.

De Fama Mundial!

'.:.�•.������G.�\!)••a.�••G••G�.O.,*�••o�aa•••••••�.OG••8C•••G.O!������ �
,�������.a __••••• . -

. I Automovel economlt:o

: M E T R O P O L E i Empreza Bruening • Franepcr.. ·I���r���o ��en�n;lo�:t��s
: te de Cargas e Passageiros ·traI;:����ente reformado.

G pistões, aneis, pinos, caixa
ti ". de tróco, acumulador, tolda,
• Flerlanepells • • Tubarão sanefas, jogo de capas, pín-

tura, etc., completamente
nóvos.
4 peneos e J s..corro no

víssimos.
Tudo por 3:500$000 á

vista.
A' tratar COfT1 Ra u1inoHorn

�������������'��������������� Ferro. Florianopolis.

A Gazeta Indica:

I -I r Dr. Carlos CorrêaDr. Arminio
Tavares

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

I
Federal e Santa Catarina � 1':�1::;:i�: :J:,°�;Z�ã�as

I
Consult.-R. joão Pint::, I 3

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHi\DOS 1 elefone, J 595
� Res. Hotel Gloria-fone J 333

.

Ii��� �
� Consultas das t 3 ás 16 hrs,

"'������_._--�--����_.'----

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crian
ças e adulto.

LABOR.ATORIO úE
ANALISES CLINICAS

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor dâ Maternidad.�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Faça desua vida um triun
fo, e nunca uma derrota

Estude por correspondencia, mas por proces
sos prattcos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AçAo TE
CNICA DE SA<JjEDORIA controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS

I
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.
chefe gandhista do Brasit.-; ACADEMIA BRASI"
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Clouner Bab, técnico
de vital beleza de Holtywoodç-e ACADEMIA BRA.SI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevtlegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar
a [elicidade domestica. Conferimos diploma e al1ei
de gráu. Com 1.000 réis em sêlos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911, S. Paulo.

A V E L:O:8:D�:�e:De:a�oE I R A II
ESTREITO (Joã� �e.ss�a) -� R. 7 DE S�'fEMB�O�

I

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-t595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

rONE-1524

R.

1 Accacio Mo-I
•

rerra tem seu escríp-

para
para

tór io de advogacía á rua

Visconne de Ouro Preto Quereis conforto
n, 70. - Phone: 1277.

I Caixa Postal, 110.

e

I

�I;

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




