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urecem os horizon
"

o bombardeamento de navios norte-americanos
.

nipenlcos, ameaça na hora presente a paz mundial, em face
opinião publica Iankee,
«-_"" _ . ...-' -_._---- --- --------------_,..--------------- ---------------------_ .....�� .._--

CARr(_}�S PARA O'NATAlOOS POBRES'I\

pelos aviadores
da agltaçêo da

A GAZETA

Mais
de

Peh'i tHn�ção desta folha foram entregues á
graciosa senhorlta Yette Corrêa, todos os cartões
para disbibuicão aos pobres, que lhes darão direi
íw a 110 a:;j'oxhno dia 25, receberem o respetivo au

xilio.
AssEm, 05 interessados deverão procurar os

rofertdos cartões na resldenela da senhorita Yette
CorrêaJ gO:'ntmssima filha do distinto facultativo
Sª'. dr. {�.�dos Corrêa, á rua Anita Garibaldi, n· 49.

,.,

A POVO
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R () e A L L A D O

--'----------- -----------------------�-_ .._---

ANO IV i Florianopolis, Terça-feira, 14 de Dezembro de 1937 I NUMERO

um triunfo Complementaristas I Morl"eram
Guiomar ddoe �Joelseugsio �ora�ão

RIO, 12 (Band)-E' esperado
nesta Capital, no proximo dia N·31, o avião .que detem () record ovais Realizou-se, ontem, no concei-
mundial de velocidade. da {abri- tuado estabelecimento de ensino
ca de aviões Bagerischex Flug NOVA YORK 14 (Especial) Colegio Coração de Jesus, dirigi-
Zeng Werke, o «MesserchUIttll·1 Ad·'. do pelas Irmãs da Divina Provi-
E Ih

.

610
- gran e pianista brasileira [ d -Ih dsse apare o conseguiu qUI- G

.

N· f' I d dência, a festa do encerramento squa ri a elometros e 21 metros, devendo
uiomar ovaI�, 01_ a vo e

do ano letivo.
chegar á bordo do « General Ar-

uma grande. mamfestaç�o, dura�- Após a missa teve inicio a Ies-
tigas ». viajando, tambem, os pi- tedo seu .bn.lhant� festival reali-

- .

I
. b d tividade com a entrega de prémios Ilotos Brindlinger e Von Slomon, za_�_n0 u_�Imo sa a o.

as alunas que mais se distingui-Ique exibirão perante as autori- A visita da Deutsch- ramo PORTO ALEG.F:J_; ]4 (Espe-
dades militares a possante má- lfand Nessa ocasião foram entregues! .
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'I CIa
- eguiu para o m enol' o

quina. os .diplomas á� novas complemen- Estado, a esquadrilha de aviões

• • • R�O,_ 12 (Band) O ministro tamt�s que sao: ,I do comando do major Seco, a

OfiCiai que esta sen- da vtacsc comUnICOU ao seu cole- Adir Cabral Neves, Avam Fre-j qual depois desta excursão reares-

do chamado g:1 do �xte!!"ior que o navi;>-escola derica de Oliveira, Benta Cherem, sará a Curitiba
o

da Marmha Mercante alema, DEU- D d C V D· Sil
I

•

_

PORTO ALEGRE, 12 (Band) TSCHLAND, que virá ao Brasil no �urad aS osta H·ladz, FI�ce. 1,- II A ·

d-Por edital está sendo

chama-1
corrente mês.gnzarã de isenções das veira e ouza, I a igueiro, dia as

d» para ap�esent�r.se ao quar- == nos portos, vis�o ser o mesmo
I

Hilda Silva,. �olit.a �vila, Jure:na
ti' I d B' d MTt equlpa�ado_ aos paVIos. de �uer�a, I Soares,

Lncilia LIsboa, Ludovica I RIO,14 (Especial) Foram adiadas

d�nt��neJ� pra�o ;�g;oa dia II8a06 I
os g�aIsdnao estao1 . SU]etltos .as dIS- Machado Zanmi, Maria de Lour- i síne-díe as homenagens a Taman-

.

1 5, I posiçoes a nossa fI por uarIa. I d S za Sil M· F·I I darê,

I pena
de Incorrer em sanções I -----------;;--

es ,ou�a 1 va,. irta

Io.m_e-,legais, o ue: ceI. da reserva dessa A gar�utla pessoaldo nT� .d.AvI:a".Mana..da <;onceI\ao .. -- ----... � .. ,.- . _

força, Serafim Moura Assis, que pl·e�ildente ,I liStO '.lOIra, Nilcêia CeCIlIa AVIla, Olin-
I

I se ausentou, sem licença, para
dina Cascaes, Olga GOI�çalve.s da:R-fDH. GETULIO VARGAS, estranjeiro. PORTO AI,1i:GRE, 12 (Bal1d\
Luz, yan�a Kuenzer, Zita SIlva: I I a-se

Ao seu cole"a da C'lpital portenha.]' F01 oradora da turma a gentil]
RIO, U(Especial)---O presiden- '.. ., _ ••

� 10
chefe de policia lJ;u'cho telegrafo� senhorinha Hilda Silva, que pro-

te da Hepublica assinou o decreto Cal)ltao Ar. PII·e� _

solicitando informes sobre as medi- nunciou béla oração.
c- lando o registro das socieda- RIO, 12 (Band) - O capitão d.as a serem tomad.as para a garan-

reou.
.. t 'f I Ari Pires que foi interventor fe- tia ��ssoal do presidente Justo, por'

des CIVlS em que se rans ormaram r-r-v v v-».
, • ocasiao no seu encontro com o sr.

C fqJS partidos politicos. I
dera I em l\�ato Grosso, fOI no- Getulio Vargas, na cerímonía do on essou

Além do registro a que são obri- meado supennte.ndante da .Se�u- lançamento d� pedra fu.nda�ental
gadas por lei, deverão fazer um rança da Prefeitura de Distrito da ponte que lIgara os dOIS parses,

outro no Ministerio da Jnstiça, Federal.
------------------------

sendo o requerimento acompanha-
do dos seguintes documentos:

Copia dos estatutos, sêde social,
oedaração dos nomes dos respon
saveis peJos jornais ou quaisquer
<outras publicações e outros docu

mentos.
Qualquer alteração nos estatu

tos deverá sei' comunicada ao mi

nistro da Justiça no pruso de 48

horas.
Nenhuma sociedade civil quer

das que hajam resultado dos an- P E N 5 O UEMtigos partidos políticos, quer da-

quelas que venham porventura a -

T tiundar se, lião poderão funcionar Moveis - ape es
sem estartm registradas na forma

desta lei.

VOZ DO

Registro das socie
dades civis

Esperado o Messer
chllitt

a sua monstruo
sidade

foi operado o sul- O Papa
tão de Marrocos sistorio

no Con
Secreto

RIO, 14 -- O cadete Cajati,
depois de haver permanecido em

formal negativa, acabou por con
fessar-se autor do homicídio de
sua irmã.

LONDRES, 14 (Especial) VATICANO, 14 (Especial) -
Sabe-se que o sultão de Marro- Inaugurando Q Consistorio Secre
cos foi sujeito a uma pperação I to, Sua Santidade produziu um

cirúrgica, achando-se em boas substancioso discurso, combaten-

condições. do o comun.ismo.

--Ã-ÉLEGANC'iÃ-MAS'(!ütiNA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI:> E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

COMPRAR
Congoleuns ?ou

VANTAGENS DA

Naufragio no

farol Santa
Marta

"A MODELA R"
(Stock de Relogios de "Balcão e Cabeceira""

-----.--

Noticias recebidas n.esta capital. GRAVEinformam haver nau,ragado �m
n.lvío de nacionalidade holandesa -

nos rochedos da farol Santa Marta Iperto da Ba.rra da Lagun�. ,

O referido navio conduZla um Im-

portante carregamento de üigo. r
.

Acrescentam as noticias que o

navio está totalmente perdido. haven

do. porém. esperanças de poder sal
var se parte d.l carga.

DIPLOMATICO

ç a d a a z'

CONFLITO
A ,_ pam ea

Sem quaisquer liga�ões politicas

1034

soterradas

CAMPO BELO, (Minas) 14 (Especial) - Violentissimo tem

poral desabou nesta cidade, resultando terem caido varios prédios,
soterrando nos escombros varias pessôas,

Ha mortes e grande número de feridos'.
-------------------------

Está em Belo Hori
zonte o Emb�ixador

do Japão._

aviees
BELO HORIZONTE, 14 Especiali
Acompanhado do Secretário da

Embaixada, chegou a esta capital
o embaixador do Japão, que foi re
cebido pelo representante do gover
nador, secretários de Estado, chefe
de policia, comandante da Força
Publica,consules de Portugal, Fran
ça e Holanda.

O ilustre diplomata seguiu para
o Grande Hotel escoltado por um

pelotão de cavalaria e um grupo de
batedores.

A guarda de honra �oi feita por
uma Companhia do r,;". B. C. com
a respetiva banda de mu-síca.

Logo após o Embaixador nipo
nico dirlgíu-se para o Palaeío do gOQ
vêrno, sendo conduztdo para o sa
Ião de honra, onde Sê uemorou em

palestra com o govrernador Benedi
to Valadares, regressando ás 15 ho
ras ao Hotel.

De tarde visitou varios estabele
cimentos publicos bem como a Fei
ra de Amostras.

uma

bicicleta
Por solicitação da Diretoria

da «Sociedade de Assistencia aos

Lázaros e Combate â Lepra, ci
entificamos aos que compraram
bilhetes da rifa da bicicleta ofer
tada pela «Casa Moelmann S.A.>
que o bilhete nO. 186 premiado
foi adquirido pelo sr. Luís 01'0-
fino.

O referido senhor ao receber a

bicicleta, fez á dita «Sociedade",
o donativo de 50$000 em benefi
cio da construção do «Prevento-

Visita
AO TUMULO
DOS REIS

BELGRADO,14 (Especial) Este
ve em visita aos tumulos dos seis
da IugoslliVia, o ministro das Rela
ções Exteriores da França sr, Del
bau.

rio �.

Dr. Armando Sales N 0c�e:!deponeia
CURITIBA, 14 (Especial) To

mou posse do cargo de chefe de
Policia, para que foi recentement'!

I no�eado pelo Interventor Manoel
Ribas, o coronel Dagoberto Pereira.

l
�

Reassumiu a inter
ventoria

PORTO ALEGRE,14 (Espeeial)
.

Completamente restabelecido da
enfermidade de que foi acometido,
reassumiu ontem as funções dos
elevados cargos de Interventor Fe
deral do Estado e de comandante
da Região,o general Daltro Filho.

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

Interventor �oiauo
NOVA YORK, 14 -

(Espe-l bc-se que foram tambem metidos venturalvier a tomar, em face dos

cial) - A noticia de haver sido a pique três navios tanques, per- bombardeamentos de ontem.

bombardeada por uma esquadri-,' tencentes á Standart OH Compa- LONDRES, 14 (Especial)-De
lha de aviões niponicos a canho- Iny, que se encontravam abarro- ante da gravidade da situação, o

neira nort�-a:neric�na PANY, cau-\ Lados de refugiados chinêses. sr. Eden avistou-se com o embai
sou geral mdIgnaçao em todo

o,. TOKIO, 14 (Especial) - O sr. xador dos Estados Unídos nesta

país.
.

!rota. ministro daS Relações Ex- capital.
?abe-�e. que na r�fel'lda can�o- ,teriores do Japão, visitou o em- O embaixador norte-americano

neIra VIajaVam dOIS secretanos I baixador norte-americano a quem declarou ao sr. Eden, que os Es
da embaixada dos Estados Uni-I apresentou desculpas p�lo bom- tados Unidf1s não tomarão qual
dos.

_ , I
bardeamento, declarando que os quer deliberação, emquanto não

Nao se sabe ao certo o nume- aviadores serão rigorosamente cas- forem recebidos os respetivos re- Nankl·n
·

r? de mortos, mas tem-se conhe- ligados. latorios. G sr. Eden concordou caiu
Clmento de que o comandante da

WASHINGTON, 14 <Ewecial), c0m a opinião do Embaixador.
canhoneira ficou com uma perna 1decepada, em resultado do bom- -O presidente Roosevelt, lallçi1U TOKIO, 14 (Especial) -- O co- LONDRES, 14 (Especial)-Um

uma proclamação DO povo norte- t mandante da esquadra japonê$a comunicado do quartei general
bardeio. .

d I cl
' . .

d t
. . .

f ·d d damencano, ec aran o que esp�ra esteve em VISIta ao coman an e mpomco, m orma que a CI a e e

NOVA YORK, 14 (Especial)- que não s6 a imprensa r,omo to-I da esquadra norte-americana, a- Nankin foi inteiramente tomada

Além da canhoneira PANY, sa- dos apoiarão as medidas, que por-I presentando desculpas. _ôntem, ao pôr do sóI.

liomenagem ao

Interventor
�'aranhão

do

SÃO LUIZ, 14 (Especial) - O

lnterventor Paulo Ramos foi al

-VO, ôntem, de uma grande �a
nifestação popular, por motIVO

da sua nomeação para Interven

tor Federal do Estado do Ma

ranhão.

•

ARMANDO SALES RIO, 14 (Fspecial) Chegou a es

ta capital o Interventor de GOiáz,
sr. Pedro Ludovice., que foi recebi
do no aeroporto pelo representante
do Chefe da Nação e numerosas per
sonalidades de elevado destaque so
cial.

DR.

RIO, 14 (Especial) -- Noticias
aqui recebidas dão conta de ha
ver chegado, ôntem, ao meio dia,
a Nova Lima, o sr. Armando Sa·
les Oliveira.

NO INTERESSE
da população

PORTO ALEGRE, 14 (Espe
cíal)--A comissi'ío central do Cus
to da Vida reunir-se-a hoje sob a

presidencia do prefeito, afim de'
tomar medidas beneficiadoras dos.
interesses da população.
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alor em

Com·grnorararn,
neste mês, o de
cimo segundo ani
versario de traba
lho proficuoé hon
rado os srs. TuffL

.

Oahil e Esper,dião
Arnin, dir-'igerltes da
conceituada Ca�3a
Três Irn-'ãos, con
side ada pela so
ciedade catarinE�n·
se, que lhe dá a

FJreferen_cia-o "Pam
lácio das Sedas" Tuffí Aloio

Esperidião Amin

Passou, neste mês, o décimo segundo aniversario
da fundação da conceituadíssima CASA TRES IRMÀOS,
mais conhecida por PALACIO DAS SEDAS ou REDUTO
DE EI.EGANCIA.

Instalado em prédio próprio, no ponto mais chie e

preterido, á rua Felipe Schmidt n. 21, é de vêr-se a azáfa
ma que por alí vai, não �Ó nas épocas de festas e sim co
mumente. E' assim um orgulho de Ftorianopolis o grandeEM!'üRIO DAS SEDAS ou REDU 1'0 DL\ ELEGANCLL

Curta, ainda, é sua existencia, atendendo-se o re

nome e conceito que disfruta 110 comercio do Es!ado.ond�,
em todos os rec.intos, conseguio impõr-se, em vista da 11-
sura com que está transacionando.

E não é só! ;\133 suas artísti -as 1'v'L)NTRES encon
tramos as mais finas perfumarias p ::::í031S renards, casa
cos de péles e lindos enfeites, e I) que S� refira a garruli
ce, ao bom gosto e a própria economia.

Os produtos que a.i se expoe.n são adquir.dos :W5

própr.ia� fabricas, consentindo faça -se a revenda a preço
baratissirnos. Além do mais os propríetarios da CAS.4_
TRES IRMAoS antecipam ou profetizam, e por isso é quemal �urge DU se inicia nova estação, lá s.e encontra o que

I cor.diz e o que se faz preciso.

Tuffi, Esperidião e Dahil Arnin souberam, como

poucos conquistar a preferencia do mun�o elega�te, pela
excelencía dos artigos de seu ramo e muito especialmente
pela fónna gentil e cativante porque tratam a �ma. n.ume
rosa e distinta clientela. Tudo o que se possa exigir em

rnateria de rigôr da móda, fartamente dispõe a CASA TRES
iRMÃOS.

Vai entrar I) verão na ante-vespera de Natal. mas
o �EDUTO DA ELEGANC!A já está premunido de tudo:
linhos, brins, ricas camisas leves já está ofertando á sua
freguezia.

Tuffi Arnin, centro dsnde se irradia a atividade e
adireção suprema da firma, corri o concurso d e Esperi
dião, �ompleta organização do mais hábil e ínteüze ite
comerciante, aliados ao cavalheirismo e lhaneza de Dahir,
to�nou-se o comerciante que tão cêdo irnpôz-se 110 con
ceito da população e do comercio em geral.

Sêdas, caserniras, tecidos dos mais finos, gravatas.
enfeites, enfim o que possa satisfazer ao gosto mais eXI

gente, all se encontra.

Florianopolis resentia-se da falta de um estabeleci
mento de tal género.

Hoje o que LE MONDE CHIC �xige não � dificil
de achar: e, isto graças ao esforço e o ttno comercial dos
socios da CASA TRES IRMÃOS.

O espírito organizador e a inteligencia dos Irmãos
Arnin elevaram, de fórma invulgar. o nome da importante
firma.

.

Firmada está a reputação do grande estabelecimen-
----__--------------------------------------

A GA":ET.t\ presta pois aos irmãos Arnin a soa
mais sincera hornenag m. desejando que por muitos anos
continuem os distintos homens de comercio, enveredando
pela senda do progresso.

Dahil Amin
to tão reputada pela nossa população.

ft.Wl'�m rrrrFlM"'
.. _._ ---- --_.

-

Novo horario para ALUGA-SE �:::�Ol��c���1 DEMENTES
.

o Comercio durante . partím e n tos,' .

'" ._,_,

as festas de Natal pceto 130$000 informações nesta re- 0\,. ,:" !'HL� " n :0' 'c:'dação. \,.. U 'K" -2 .o- I.{I �
e AooBom -Artigos de

Infantis
presente -

pelos menores

Brinquedos -

Albuns e Livros
o Deie.;üJ0 ,1.: Pdícifl de ]0-O sr. Mauro Ramos, Prefei- Liga dle São invile cornunic u á Secretaria eg··

to Municipal, baixou resolução D..Ja tarem curados, cornpl- tament€ .•facultando ás cases comerciais Ir e iil.l r�o os dementes qw� se acham inter-
conservarem suas pertas aber· nados no t·Lspício «I ':-;cal S:�h··-
tas até 21 horas, DO período A Liga de São Pedro, asso- neider», daquela cida-Ie, que sãn,

: de 20 a J I do corrente. ciação religiosa que tem sua os si'g'lli'1tes:
! Essa faculdade só é conferi- séde na Cat,�draJ Mdcopolila- Matilde S iva, . de Laguna;
da, entretanto, ás casas que ven- na, devidamente :,n�tdri,n(L JJ): :\1 Afia ,� .:= ut _kJ :\l'u,Jc:', dl;.
dem artigos para Natal e Ano s. exa. rev na, o ,·,r. Ar,: 'b;spo rubarãn; }J10 Po;!tes, d"! Tlju"
Novo, e os proprietários destas D. jeJaqulfFl Domingu�5 de OE- cas; M na di Giona Ferreira.
devem observar as leis trabalhis· veira, fará, dormngo vindouro. Ítajaí; Muia Santana, -de Paran'l'
tas, em relacão ao, seus empre- uma excursão ao ·�,ot(ito da gu·�; Nat:d Mansoul1, d: Ara-

������.�.�����������������i������������� gados. Armação d� S��dn,. (anguá .

preços da praça só na

livraria MODERNA de PEDRO XAVIER & Cia.

C:::ompras superiores a 5$000
dão direito a um brinde

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

•

,

,
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, atriz

••0 • amai. ba ..ata, por'...
• melhor do mundo

a.1II f�rt. - de um .om e vario. aon. combinalloa

qua•• que não conaome bateria (2,5 amp.)
Imnlena. durallilillade

A

venda elll toda. a. lIoa.

c.a.a do ralllo

CO eZo Sul• no.

MOSTRUARiO ENg:

I

I Dr. Migl,�$e! \

, Boabalc�

� B I L. H E T E S
CLlNICA GERAL I IfI:.' Vias Urinarias D r.;, d d liIlI!I

r! r. rI ro 8 ltáOUf:::l Ferro
&\\1 Federal e Santa Catarina �"� 1 t d d I I I�, ,� ratamen o mo ema

as! Advogado� 11 moiestias do Puimúo _..... "

�I\\'t;l.. NOS CL"'SSICOS ENVELOPES FECHADOS I consu�td��::'� r9�" :' 11'1".\ Trajano, rr 1 sobrado

II.}� �j Res.HoteIGloria3"FoH:' J333 ,l_T_eleph_one_n' 1458 I' !,' ,

Eserupulosamente Familiar

.����4�===--- ��� _t_C_on_sultas das_'_a_'s_I_6_h:2 ;.;..;;;;;liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii__íiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii__iijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

�""
�,

I
I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de criEm

ças e adulios

LABOl1A.TORIO DE
ANALISES CLINICAS

& Cia.
��,"'l"'Z'r\·,z:or.J, .• t

Consultorío: R��Jo'ã'ó,i,i�
Pinto, 7--- TeJ. 1456

Res. Rita Bocayuva, 114:
Te!. 1317

MACHADO
Agencbls e Ilepresenta�ões

Teleg.: PR�MUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLOB.IANOPOLIS
���--;;;;;;;����=����
��� ����

�A Favorita �
� �� �� Em loteria a sua favorita I�

IRua Felipe Schmitd rr 7 e !#7 a

I

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

fONE-1524
N O"Estreito Ponta do Leal

E:stude por c?rr�spondencia, mas por proces
sos praucos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE·

I CNICA DE SAljEDORIA controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENeIAS

I
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola.
chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI-

I LEIRA DE BELEZA, que adquiria para o Brasil
os segredos do famoso dr. Clouner 8ab técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA' BRASI-

I
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevdegiadas da dra.

1__ ------- Calan.t ,

Mitchel, e que constroem a sedução do lar,

I II' I i a ielicidade domestica. Conferimos diploma e anel

Dr, Aderbai R. j -: sro« C�m l.O�O réis em sê/os, peça informa-
da Si lva : � çoes mtnunctosas a c. postal 2911, s. Paulo.

...

I\dvogado
·'1ua Cons, �/íafra, 10 (sob.

Fones ! 63 I f; 1290

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Dkeic;r da Maternidade�
Medico �Q Hospital

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -- Consuttoru»
ANITA Gfo,PIBALDI, 49

1- Accacio Me-I'
.

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconc- de Ouro Preto I

as

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

e
li. 70,-PhíJJIl'>' 1277.-

I Caix 1 Postal, 1 10.

II
,

,

AVELINO JOSE" VIEIRA

t:;onstrutor Licenciado
ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177

Quereis conforto
bom passadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casais e solteiros

Pensão Müller
Esleves Junior
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MEDIC:;O
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

tmpatudismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludisrno e das molestias da pe

Je e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultoria e resideneia -Praça 15 de Nove rnbro, 13 I
� Telefone, 1.584 III Consuttasi+Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
---

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

12 3D

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido

.. proxi-
1:)0 ih :1QII:l:3 termais

Optimas acomodações e "'sorviço atencioso, Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã

Preoos modioos
Proprietarlo: Herbert Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA _- Municlo!o de Tubarão

Santa Catarina

Inda a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE.:iTE cosinha de

I a. ordem, asseio e higiene

1'1
-

II. Espelhos

I
,\
I

_:::;:: .1

S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica
do E 5 T A O O

PEÇAM PRECOS-C A S A PIEPER IRua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE
_.

CASAS
Vendem-se as de números 124

I
e J 28, á RIJa Major Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem

[' .v
,.,., ,.

� � ti .

,\;..'-',', '

f:\llpn'l�;1qn " '.!I ,

as molestlas i'"� ","'.,.

• 1nlj'urf>Zé.\8 do :-,Ji.<.;_P'

Capital sebscrtto
Capital real lzado

1.000:000$000
500:000$000

'

Linha de onibus para Porto Alegre quartas'[e
domingos os seus proprietarios de se fla-UdS

I tar para fóra do Estado.

P íetar-l Vsr e tratar com Machado &
I ropr re arro ..Joao Gonzales

II
.

Rua João Pinlo n.5.

u �,,,"". cuja ,.,"

��B�:M�����������Âv�����r
llarcaregl.trada licm sei" a

�li � IUAVARIA"

*' Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �
- Milhares de curados -

�"'"

1'1 BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

�� estrutura em con- cauzação e direção II�; ereto armado de ,.oblas � LUGA-"SEI� e ferro Apa: elhamento �om � Ao confortavel prédio de resi-

� pleto para constru- � dencia á rua Estev es JUDior
.

� ções de pontes em � n. J 79.

� concreto armado � Tratar no Banco Agrícola, á

� � Rua l'rajano 16.

� �� � QUER UM LINDO CO'RTE

�1 r�1 DE CASEMIRA?

[iJ CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd �j VA' A.:O PARAISO» E ES� RUA TRAj,'\NO,-IO sobrado +no s altos da: I·�\il
.

• r� COLHA ENTRE AS 200 PA-
I Sorveteria uloria I

�

�� l� DRONAGENS. �������������������.
� � :"e�IjG--- -.. OO�.O.�GSi
� Omar Carneiro Ribeiro .. flausino Mendes da Silva � •

�J ENGENHEIROS (;IVI'S � i C r e d í toM u t u o P r e d i a I ::
� Rua i,.',·,15 de N .....vembro, 416 ..

SALAS 1211e. Al�DAR
� I

.

=1,.·[JJ � 't,J
:�J E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES OS SOR-

����'� Tel. 1503 I�
TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE\1iOS FORA:'A DESTRlBUlnos A' MA.IS l,l!j•.fÇ. Curlal.aba .. Parana'
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0úO$OOO), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;vJ. HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

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

I MEZ.

i � Frernlo maior 5:175$000, e muitos

� Obras contratadas no I· semestre �I premios menores

�
de 1937 �

t�, donte em concreto armado sôbre o Ri<! Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �l,� Ponte de concreto armado sõbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) N� Prefeitura e Fórum de Mafra �

�.�.�. !pGrup Escolar de Mafra �l'Grupo Escolar de Rio Negro ��,. GMrutpo _dESdcoladr dRe. IraNti �.. ' !n a errn ac e e 10 egre i!Â �

� E�tação Experime�tal de Vi�i.cult�ra em Tijuco Preto (Paraná) � �
:iQ Diversas construçoes de resldenCl!iS

. . � :I��.A.VPâVAV�V���������v��.I.G•••

-,--
-.

-._.'-·--f�������-��"""'"�·��-�-��-�.��--��.
-'"-�·Dr-:--I;;-d;q;'i-;'. -�( Adolar --ChWarI I �a���e�1�f�;ares IIIAdovgado

..
:,1 Endereço Telegr,: DOLi;X--=--Caixa Postal; 3� cintos para homens, I'.

FI·' S. FRANClSCO DO SUL- STA. CATARII'\A ·

onanopoíi� pelos me�11fjrJles plffdllecos Ir.;AGENCIA DA .. li

�.__""R·_..",.,::m____ mini(
#

?a.

�f������_deR�avegaçãO Paranã=-Santa Catarina
Ái ::ió na Casa �írão li1

���t���e�a�"�t��r�!:!���iO II Rue ,=:_ dc:ientes, 3 I
Vandenbrand & Cia.--Santos -

L�-=__ ,--,._-_-,-_-,-,

�;s ::1�e:::�;,���������fa;;;;i1�:;;::�i:.;::: i'l !:I�··'"'M·.:,. ·ER�--'D::-�-O��_����.'-"',L_�II;I:::,ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
;l

.. ri I..
�

Cubas. . ri
' I�

Encarrega-se de classificação, medição e E.MBARQUE de
"

I Companhl�
de segures I�todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em r'1 ...I It _3 .I. ",]i

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer � J�e ac HQ e�n '11. fi) ue
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterio

-

Tra IIa 1110
Recebe cargas de importação, cio País ou. do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços modicQs

,_

-. : ' "",f·:'

..� , "
.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E l�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTf�EGA PO� rUALMENTE OS SEU., PREMIOS.

CREDITO l\11UTUO PREDIAL,

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Jsistencia Médica, Far
m,9ceu tíc �� �; 1--1 c_, -spjtd Ia r

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

Flor-íar10polis

1,'1
�__�T.... �=-:m

TAMANCOE", F/l..NTASIA

II P
r

P

Ad RbA h'rala E� an o
TYPO 0ARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$

I
» 5 \NDAL.lA. Salto baixo» «Dz. 14$000

Ci>JTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, II
Vendas pur varejo e atacado I·Rua Consetheiro Mafra, 39 i

'CO:{TUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
I

A
.. LHEUREUX

•

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

...' .
-. '"""k' '. '. I�:� -, .

JOC�:'iS �!�t� ce�r�02�i��fesOf�:� I.liares,
Luxo, seriedade, conforto e distinção. ,i
Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

'

cionais e estraajeiras,
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

-----------.�---------

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

...f' l
"�

��
.••..
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BEM

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS Ex-chde da clinics do Hospi•

RIO DE JANEIRO tal de Nürnberg, (P.oressor
C

.

tiS 5 $ O lndórg Burkhardt e Professor_,apl a . 00:000 ao

Opera nos segutntes ramos:
Erwin Kreuter),

Vid a Elpeclalllla em cirurgia
Fogo garal
1 ransportes alta cirurgia, ginaecologia, (do-

Acidentes pessoais eaças elas senhoras) e partos,
Autornovels cirurgia do sistema nervoso e C

.

fomumcamos aos nossos re-

O I RETO R IA: operações de plastica guezes, que os bilhetes da Lo"

I I Dr. F. Solano da Cunha-Presidente � teria de Santa Catarina para a

J é d S
.

M
. , CONSULTORIO·--Rua 1 ra- extracãe de NATAl 'f' -

os e amparo oretra
ano N. IOdas 10 a's 12 e

:r v '" 50 icarao

I Dr. Plinio Barreto I
o reservados até') dia 21.

II Peça pr-ospectos e informações acs
das 15 ás 16 112 horas. j Depois dest i data, seremos

L\GENTES GERAIS o TELEF. 1.28S forçados a dispôr dos mesmora

I
Machado & Cia' RESIDENCIA- Uua E.ste- porq�e temos e nosso reparte já.

R J
-

Pi t 5 T I f 1658
1\ quasr exgotado para áquela extra-ua oao In o, - e e one

II ves Junior N. 26

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiii__iiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
FLORIANOPOLIS �ã�'LÃO PROGRESSO

I �o�����������������'
TELEF. 1.131

=
Rua Felipe Schmidt nO. 5

==������--�-----�--�=��'
--Os analgesicos cornpo- • ...Apyrelina" ein ausge., A formula õe "Apyrrztina" ··AI'esto que prescrevo com II

-- Die Zusammen�etzung ·-Atesto que tenho ernpre-] -·Atesto que prescrevo em
nzrriea ôe "Apyretina", es- toaos 05 casos indicados o
tão õcecõos optimamente, de zelchnetze Proparat

be5iiOn-1
é õe molde a corresponder optimosresultaôos, 05 co·. von "Bpyretlnc« ist bereits gaôo em 'minh. clinico 05 proõuto "Ap"retino" !ôo f�r-

maneira que a energia espe·

I maceutico Carlos Henrique:r.ifica aos orqãos não é atio- ders bei migl'one (f-{opf. perfeitamente aos casos in· chets de "Apyretína" neste ein Beweis der schnellen
h t d "A t. medeiros.

gioa ar efeitos ecunoarios,l
. cac e s e pyre ma", com D p. ·b dA.

Ii ,esmo quando 05 aoi:3 co- scomerzen). dicados. i hospital, und hpilsamen UJirRung in I
r. Iragl e e rauJo

chets se'am lngerit10s sim ui· optimos resultaOod. .o:. Piragibe Oe Araujo.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. den angegebenen follen. ClinICO geral rz pediatria. con-
lavras, não ôeprime o co- Dr. Alfred Hoess.

Dr A to Hafner D Pld C Ih
sultorio e resiaencia: Ruo

ração, não aiminue Q perus· Dr.
�

eorg Richter. rIini-
• •• n • r. au O e arva o ]5 oe !·.jolJembro t-j. 8Z-Blu-

taltisma gastro - intestinal Dr. Nilo Saldanha:Franco. menau-'Santa Catarina.
Dr. Paulo ae Carvalho.

nem hyperaciaifica o es,ta· co geral e operações. Diplo. Dr. filfrea Hoe5-s, rIinica
mala
Assinado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Dsvolào Espinàola,CIi

ni� o geral IZ pediatria. Con·
sultorio e residencia·: Rua Hospital Sõo José, Jaraguá. Isabel. Blumena'u,
]5 de Hovembro N, 84 H-·
BlulTleoa 5anta Catarina •• 5anta Calarina. Ca,tarina.

---_....�----------

E�������---,�-��������.��-���·

i·-----o
-----0-

I O SorteiG Tonico Byear
I

I
.__._--.

I Transferido
,I Dezembro

!

I
I
I

I

para 22 de I

De vido 3D grande interesse que este scrteio
t-m desp-rtado entre a população de i-lortanopo
lis e, atendendo a nurner. )SOS pedidos d,o� amigos e

fregui:'zcs, foi adiad. \ para 22 de dezembro ,1 ex

tração u: ,.; valiosos premies, dando assim o L rnpo
nccer.saii . ;c,)S ' onsurn di res de TONICO Bl\VER

para concorrerem neste lntere. s inte
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
Bi\YEi� pur um Cai pOrl numerado. em qualqner

, Iarrnacia de Florianopolis.
�'
I � ._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

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

fOTO,-,RAFlCA
..

I
I
'!

I
,I
"j

I
!

oi
I
i ALBUNS PARA FOTGORAFI <\S

11 LINDOS E VAFIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

I VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES

PARA ARVORES DE NATAL

BRE�QUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas compras sem visi
tar a exposição da

CENTRALlJvraria

DE

Florianopolls, i 4--12-1 037

SEUS FILHOS

quinta-feira Domillgo houve jogo entre o Avaí e o

Figueirense ..

MRs devido amentalidade fae",1illl, �Ja de
diversos diretores da L.F.F. e do jni� ��D:O
Dio P. o. Neto, não consentindo qlJ<I'" os

eronistas esportivos permanecesselo no

,Jogar destinado á Imprensa, deixamos de
,fazer alguns comentarios sobre o matcb
de domingo.

Prejudicando em todos 05 setores o desenvolvimento do es

porte em nossa terra, alguns diretcres da L.F.F. chegaram a proibir
ii entrada dos cronistas na verdadeira "banca de peixe" para trans

portá-los a um velho tablado de box, escondido atrás do pavilhão,
I Lamenta-nos ° gesto "Eunebre" da L.F.F. privando Que os

verdadeiros baluartes do futebol da nossa terra fizessem as suas cro

nicas.

De quem seda tão INTE�IGENTE gesto. Do juiz ou de
algum diretor da L,F.F.?

Tiveram a ousadia de proibir a entrada do sr. João Cunha,
presidente da F.C.D.

'�'"a.r3"""'$"":S"�':ier=:"'�""S""S:"��'llI "'rz"��"*,,r=..��"Z....'Z',,=,,�r.lI Em que fase esta (J esporte em FJorl·anopolI1'S ...�Ilr.::!��': ���l.: �II.!! !"AI�L:!!!:oI��� t:.�-��'!'A" ���Io:::!!!!'A�1o: ���n
M "Qual ° melhor plaver"] � � "Qual ° clube mais simpático"? � AMASECA Vende �o::ie.� Nome

-

do player: • • • • � � Nome do clube • • • • � Precisa-se uma de côr branca,
por preço de ocasião, 2 ca-,� ��� � ��

apresentando referencias. Tratar
!� tfJ � ltJ H I OI' A sas em perfeito estado,I�

� �i1 � no 'lote ona.- partamento� fi! � t!i 126' sendo uma a rua Major
� Nome do votante: • • . • � � Nome do votante: • • • • � Costa n. 117 e outra a rua

'� � � � Frei Caneca sjn, CO!l1 4 ano

�� . M I � �tDr. Padro dI Moura Ferro de uso; uma de madeira e

11If,f
.........r..õiiõ."9�r.iiíi"'I�.......,�V'"....��� ...._...,�...����r.; ..... r.iiiõ.'t' ......,� Ad d t d tí I,a��..#�__"--""-""'_"'''-_L_�"""",,,,,",,,,'''''''''' �'--"""""'''''''''''''-�''''''''''''L'_'�''''''''''''''''''''''''' voga o ou ro e lJO os e cal.

10_- __

. Rua Trajano n. 1 Para tratar com João Se-
vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola.

ALUGA-SE:
(I confortavel predio de resi-
dencia á Rua Spivak, ern
João Pessoa. - Tratar 110

lSanco Agricola- Rua Tra
[ano.

rDr. �icardol
Gottsrnann.METROPOLE'

Salão
gresso

Dr. Antan Hafner, clinico
.. � '�ApyrlZtina", pela as'

socloçao feliz dos S2US in
greó.ientes, será um auxiliar
pre{'1050 nos casos indicaôo5

DR.VICTOR MENDES
.major ar. Victor menôes.

Diretor 00 Serviço de Saú
ele da força Pública do Es
tado.

mnica geral e operações. Dr. Nilo 5alôanha fron·
maào na Alemanha e no gera) IZ operações. méaico geral e operações, médico

médico diretor do Hospital co. médico diretor do Hos
Brasil. médico chefe do diretor ào Hospital 5anta airetor do Hospitul Santa

e materniêJade mario Au.

OOR

PV
,

5anta Catarina, Blumenau, Santa xiliadora, Hova-Breslau-Ha- pital de Timbó,!ISanta fata-

I .

rlna.Catarina. monia, 5anta Catarina.

OE

R
CABECA?
E T í N A"

h

III

I
J
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NOSSA VIDA
FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Maria A. Mel

quíades de Souza, viuva do sau

doso conterraneo sr. Otavio Mel

quiades de Souza;
a exma. sra. d. Cecilia Porto

Gournfeldt, esposa do sr. João
R. Gournfeldt.

ENLACES

VASC0NCELOS-TAULOIS

Healiza-se hoje, em Pouso Ale

gre, Estado de Minas Gerais,
o enlace do sr. dr. Eugenio Trom

powsky Taulois, Promotor Pú
blico da comarca de Urussanga
com a senhorinha Jení Vascon

celos, filha do sr. Antonio Vas
concelos.

O ato civil será paraninfado
por parte do noivo, pelo sr. tte.

Pedro Taulois e a senhorinha
Iná Pederneiras Taulois e por

parte da noiva pelo sr. Amadeu
Bertolacini e sra. Ada Bertolacini.
No religioso serv irão como pa

drinhos, pelo noi \ '), o sr. An
tonio Vasconcelos e sra. Hermin
da Vasconcelos, e pela noiva, @

sr. ceI. Eugenio Taulois e sra,

Maria Pederneira" Taulois,

BODAS DE PRATA

CHEGAM UNS

NICACIO HEUSI

Encontra-se nesta Capital o

sr. Nicacio Heusi, secretario do
dr. Humberto Pederneiras, digno
diretor da E. F. Santa Catarina.

Acha-se entre nós o sr. sr. dr.
João de Deus Faustino da Silva,
integro magistrado.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
{fELTRO E LANS EM NOVE

,OS DAS AFAMADAS MAR

,;:;AS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

•

le

--;:'I;: _ --: .. - .
. '" .... . �

a
•

I

e,

N\� desbravando o sertão

'"l'I.�rl�i� () nicipio de Hamonia num rlqulsslmo
'�!l!I( � � graças ao espirito empreendedor e á operoslda ..

",. �( de de seu diretor dr. Bruno Meckien.

A atuação da Sociedade Dolonizadora Hanseatica em nOS80

Estado, tem sido das mais proficuas e das mais operosas.
A ela se deve o surto progressista de uma das zonas mais

rica!' do só lo catarinense, hoje transformada em um verdadeiro ma

nancial.

Harmonia, Nova Berlim e Nova Breslau nada seríam si não
Iôra a prodigiosa influencia da importante sociedade, que tem como

seu dirigente o ilustre dr. Bruno Meckien, abrinddo com as Iacilida-
.- ...... _ ... - ..... ,,-_ .. _--

I *
*
* Um dos melhores meto

dos f ara limpar a bôca de
uma criança, antes de nas

cer os seus dentes,�' o

seguinte: envolve-se um pe

daço de algodão no dêdo
indicador da mão direita,
a qual deve ser bem lava
da com sabão. humede-se o

algodão em àgua estéril ou

uma solução de acido bo
TlCO e passa,·se depois 50·

bre a superficie da lingua,
milito particularmente na

parte inferior e entre as

duas max-las.
Com este cuidado diário,

serão evitadas certas enfer
midades, como o sapinho,
que bastan'e maltrata ás

crianças.
Quando os dentes come

devem

Festejam hoje, as suas bodas de

prata o sr. Alvaro Ferreira da
Cunha alto funcionario da Car
los Hoepcke SIA e sua exma.

esposa d. Maria da Gloria Lo

pes da Cunha. A's 8 horas da
manhã foi rezada missa votiva
na Igreia de SaNto Antonio que
foi grandemente concorrida. Ao

,

distinto casal «A Gazeta» curu.
I CINE ROYAL, as 7,30

primenta. húras- Estudante mendigo.

çarem a aparecer,
os pais observar a mes

ma reg a de higie=e, ate'
que toda a erupção tenha
sido completa" pois aí ne

cessita usar escovas dentá
rias, sendo que estas devem

ser de tamanho pequeno e

cabelos macios.

A.
r;:;ARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas
(J!c.oscou-Shangai.

Han e

CINE ODEON, ás 7.30 ho'
ras-Sa:zgue esportivo.

Concurrên.
cia pública
Na Diretoria de Obras Mu

nic:pais foi aberta concurrência
pública, pé.lra a reconstrução das
tachadas dos prédios 9, 11, 13.
15, 17 e da do que fica na

esquina ,:om a rua Trajano.
As plopostas devem ser en

viadas até ás 15 horas do aía
27 dêste mês.

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

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

bruto, transformou o mu ..

mananelal,

des e a proteção dada aos colonos, o caminho do futuro. O colono da Sociedade Hansiatica, a par de todas as faci-
Toda essa prodigiosa e gigantesca obra 'se deve ao dinamis- lidades para a aquisição d03 10Les, encontra na dedicaçãoe no am

mo dêsse homem excepcional, cuia operiosidade tem sido o penhor paro do dr. Meckien, o e itimu'o para as suas atividades.
do desenvolvimento da prospera região. Daí o triunfo obtido na Lransformação quasi milagrosa

Não fôra êle e o desbravamento do sertão bruto não se porque essas terras dadivosas.outr'ora fechadas á atividade huma
teria feito, e quando feito fosse, não teria encontrado a amplitude na pela barreira do sertão bruto, se ..lJ.'em hoje, cheias de viço,
que hoje apresenta, tornando-se.um dos recantos que mais contri-I na vastIdão.das suas cultura� ..

buem em favor na nossa economia. Hegistrando a operosidade do grande propugnador do nos-

São valores da competencia do dr. Bruno Meckien, que 0\
so progresso, que é o dr. Bruno Meckien, comprimes apenas um

nosso país necessita, pois a sua obra vale como um atestado de pa- cornesinho dever de justiça.
triotismo. I

Gal. Góes
Monteiro canto

de II es��it�o�os, pois, certos, que Fio-IVidondo
rianopolis se fará representar con-

I dignamente no grande recital de
E t

- . < f· I"TE

I
. . :> reara qumta- eira no C 1"

c?nto, que a I�sIgne sopr�no an�n- REX o distinto ventriioquo patrícío
era para a noite de quinta-Ieira ] Vidondo, um dos mais brilhantes

ESCRITORA E I no salão nobre do aristocratico artistas no genero.Com um progra
SOPRANO I «Lira Tenis Cíub- cujo escolhido ma rigorosamente a capricho a SUJ

bli
' REENTRE' na nossa platéia constí-

CONDESSA LUCY !tl .. l pr?g!ama pu Ica�emos em nossa tuírâ uma atraente noitada tão)

AUGUSTI I
edição de amanha. I ansiosamente esperada

Ilmposto _rf-"V�B�IExposiçãO
I r-itoria�. Ur�

. ben(�

Grande recital

RIO, 13 -Faz anos amanhã,
o gal. Góes Monteiro, chefe do DA

Estado MaIOr do Exército.

Faculdade
de Direito

CICIO

Na Secretaría da Faculdade
de Direito de Santa Catarina
está aberta, até amanhã, a ins

crição á promoção aos segundo,
terceiro, quarto e quinto anos do
curso jurídico.

Tivemos oportunidade de visitar
a linda exposição de Chapéus, flores,
e belos enfeites que a conceituada

I Durarl!'e o 11'P.:; corrente ser'
CASA CHIC.á. praça 15 de Novem-

, , • '- ,L bro levou a eleIto.
�

I
procedida, na Prefcilura Munici· Lindos.modelos, obedecendo ti·
,., l b 'I.· T, _ gorosamente ás exíg encías da mêda
I·,a ". a co rança uo [�po .. to !, r I constituem verdadeiro encanto para
'nton:d Urbano, relativo ao se' o bêío sêxo.

�lundü sern-stre do presente exer-:

IResgate de
apulice

Disque 1522I DlútnrrrtU-SE o CBE� .-------------•........._-

Í,'E DE POLiCIA e sirva-se das contor-
n.ü PARANA� ,taveis Ibnousines nu-

CURITIBA, ll-O s� .. Rober�o l.neros 192., 203., 242;",Barr_os�, chef� de policia, pediu 235 e 218
.

I demissão, FOI nomeado para su-
•

bstituí-lo o coronel Dagoberto Pe-
reira, da Policia Militar. Segurança e presteza.

�-_._-_._----_ ..

Dra. Josefírla Fl aks Schwerdson
MEDICA

Termina depois de amanhã
o prazo para a apresentaçao, no

Tesouro do Estado, de títulos
da divida pública, emitidos de
acôrdo com as leis ns, 1 038
de IOde agosto de 1 91 5 e

1587, de 24 de setembro de
1927, do valôr de 100$000 a

afim de terem os mesmos resga
tados no Sf"U valôr nominal e

pagos os juros vencidos até o

dia de amanhã.

CONDESSA LUCY M.
AUGUSTI

Ex-assistei'lte do serviço de Cio ·cologi.'l dos H')Pltllis <

la Gambaa, f(:nd'htã,j GaHré-Guinle e S. Fraocisc0 de Assiss ..

Ex-interne do 'l'i} viço de Pedíatriil ri;; Polichnica
de Bo�af0g\'

DOi:,NÇ \S DE �ENHuRA5 E Ci�1��.fÇi'lS
Consultoria: HUa Trajano n: 12-· Sub.
Consultas: Das 10 ás J 2 e das 2 S horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARIN",

Já é decorrido algum tempo Ique o nosso meio artistico tives
se tido a ventura de assistir a

um acontecimento de arte de maior
vulto, de sorte que foi acolhida
com o maior prazer e o mais fran
eo entusiasmo a visita a nossa:
capital da ilustre escritora e so.',prano Condessa Lucy M. Augusti,
q.ue .atualmente percorre os p.ri�-I

No Departam-nto de Educa-, cipais cen�ros de cultura br,a�II.eI- __V IIII.....'s..."'==_"".,..,._""""'"',..., ._j�'....�_� __' ......
.

b
.. ros em brIlhante TOURNE E lU-

. - --. - .--- -. - = -. ---

ção contmua a erta � lO�l:f1ção telectual e artistica, tendo obtido

C I A.
i i�1ao concurso para provImento da em toda parte inconfundivel êxito H F E T T & I

cadeira de Pedlgogia e Psico· nesta nobre missão educacional. •

logia do Insritlllo de Educação A distinta cantora italiana pos- Ide Lages. sue cred.enciais de perfeita artis-
_____________ 1 ta, que mterpreta, com absoluta

TAXA D E fidelidade, todas as incompara

H IDROME-I v.eis belezas que a dificil e deli-

T�O
cIOsa arte do C:lUtO encerra. Em

...� seu volumoso album de criticas e

Durante êste mês será cobra- de colaborações na imprensa de
da. no Tes\'uro do Estado, a vários países europeus e america

taxa de hidrômetro relativa ao nos, que representa um valioso

3'. trimestre do pr:sente exerci- arquiyo dos seus. triunfos artisti-

d ·b
. cos, tIvemos ensejo de nos conven-

CIO, os conto ulD�es q.ue se
cer do alto e legitimo merecimen-

acham em atrazo, cUJa hsta o to da sra. Lucy M. Augusti, que
DIARIO OFICIAL vem pu- procede de alta aristocracia ita

blicando. liana, constituindo este fáto mo-

O prazo termina a 4 de ja" tivo bastante para qu: mereça, Todos os assuntos que não estejam Hgadcs diretamente
�. ,

.

d - de parte da nossa pIa tea culta e aos interesses industriais e comerdaís da firma. pedimos, encare-nvlrO proxlmo, quan o serao ex- d nd I t a alh a I ·d • '

t' .$ '.

'd ·d -

o mu o e egan e, o ag s o
.

C1 amenle. somen e seIan apresentau0s por escrno.
traI as as cerh oes para a co� que faz jús, na qualidade de ar-

branc;a executiva" tista de fina educação e brilhante
1 t'*il:==::"ó":";'"

i·nstriutõ'··ãã···Édu·cã:
ção de Lages

Comunicai" AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 11

12 ás 16

I
i Para nossoG

Vistosas

A

NA
OASA

mundo elegante

---_._�-_._-

bijouterias, lindas fantasias,
CASA
QUE MAIS BARATO

,...,

..

os
"

mais

ultimas creações
artigos para

da modalas

modernos presente I
II!!
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




