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Na Ca�11ara Yankée fel apresentada uma emenda nesse

gendo que o presidente Roosevelt só aceitará desculpas se forem
das dirétamente pelo imperador Hirohito.

da extinta
Eleitoral

sentido,
apresenta-

o secretariado

Funcionarios
Justlça A GAZETA

ruo, 11 - - o presidente da Republica, usando das atri

buições I.} u« lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal, assi
nou o ser: li :Ji te decreto-lei:

«'Artigo l.-São declarados em disponibilidade, a partir de
10. de Janeiro proxímo, todos os funcionários efetivos da extinta
J nstiça EJcil oral; com vencimentos integrais os que já contavam 30
:aIlOS 'de serviços e os demais com vencimentos proporcionais ao

tempo de serviço,
Poragraío 1.- Aplicam-se ao aproveitamento desses fun

cionarios as disposições da legislação em vigor.
Paragrafo 2.-- Aos funcionarias declarados em disponibili

dade, M fórma desta lei, ficam assegurados, até 31 do corrente

lUGS, os refletivos vencimentos, como se estivessem em exercício.

Artigo 2. - Revogam-se as disposições em contrario. »

voz DO POVOA Seul quaisquer liga�ões ItoUticas
---------------- -------

J A I R OProprietario e Diretor Responsavel CALLADO

IVIANO I NUMEROQuarta-feira, 15 de Dezembro de 1937Florianopolis,

DISSOLVIDA A DEFESA SOCIAL BRA.! O_IN_T_EB_V_E_NT_O_R_N_E._RE_U_Ri\MOS
SILEIRA

NOVAMENTE RE�EBIDO

RIO, 14 - Recebemos da De-I Do exmo. sr. presidente da I RIO, 15 (Argus) -Foi recebido, ontem, nova-
fesa S�ciai_ Brasileira a seguinte I Re�ublica, recebeu o embaixador

I
mente pelo pr_esidente da Republica, no Palacio do

comumcaçfln:, I Jose. Carlos de Macedo, Soares, Catete, O dr. �:{)reu Ramos, interventor federal de

paulista
I «O �(ln:;elh�) �Iretor ?a Defe-l pre�ldente da pefesa Soc131 Bra- Santa Catarina.
sa SOCIal Brasileira, considerando sileira, o seguinte telegrama: I. .

que as.suas finalidades constituem, i »Josê Carlos de Macedo Soa. O Interventor catarlnense demereu-se em een-

PORTO ALEGRE,13-0 COR- S. PAULO, 13-A's últimas ho- no regime constituicional vigente, I res- Acusando e agradecendo o

I
ferencia com o Chefe da Nação durante largo tempo,

BElO DO POVO publica uma ras da noite, nos �eios �o P.R,P. prerogativas do �snado, resolve. r�cebi�ento, comunicação hav�r Ao deixar o Palacio do Catete, foi o sr, Ne
n'p',rtagem em torno dos carros s�ubemos que sera possivel, em nos termos ?O artigo 18 dos seus; SIdo �Issolvlda, por del�beraçao I reu Ramos abordado pêles representantes da lm
blinc'ados, importados pelo ex-go- virtude de novas dernarches, a estatutos, dissolver a Defesa So- i respetivo conselhe supenor De-

prensa declarando haver tratado de assuntos r I tl
vernador Flôres da Cunha. Com sua cooperação com o governo,' cial Brasileira, fazendo publica, i Iesa Social Brasileira, aproveito i

'
•

e a I

I· b' d através de duas secretarias. nestes ternos, a sua deliberaç,ão.! o ensejo reafirmar ,'.esnecial apre-I'
vos aos Inter.esses do seu Estado em face do novo

os respectivos c IC es, escreve os l:'

d d,aracteristicos desses carros, que Tal noticia não está confirmada. Dessa deliberação foi dado co- ço sempre tive nobres e patrioti- esta o e cOisas.

são os seguintes:6 metros de com- O sr. Alcantara Machado en- nhecimento ao exmo. sr. pre"i- C0S propositos fundadores essa ins- 1
.---

prirnento pOI' 2 x 80 de altura, viou, sobre as negociáções. longo dente da Republica e ao ministro tituição, destinada a colaborar e IO BOMBARDEAM E' :u TiJ�'�'dos de metralhadora'! auto- telegrama ao ministro da Justiça. d.aJustiça. II prestigiar campanha contra co- I� V
muni

I
.

Cordeai dacõmaticas, uma das quais anti-aérea,
----

• _.--_--- mumsmo , or eais sau açoes.
-

.itE:�:, ����, ��:r:;"g�::::��lve<1Mais uma celula comums- (a)-GE�U�IO VARGAS�:_ DA PANAY
uma velocidade n:édia dt, 85 q�i·l· ta destruída pela pol=ci4l'Jt. O ministro da Jus-lometros. Um deles esta senno II iS III IilU I O presidente Roose,"elt assume atitude;nontado, agora, por ordem do

ge-I I' te
·

et
.

ueral Daltro Filho. IUO, 14 - A Secção de Segurança Social, dirigida pelo sr. Iça VISI ou a ellerglca
---

Sarafim Braga, vem de colher em plena atividade alguns comunis-I, P le
e

WASHINGTON, 12 A situação diplomatica entre os EstadosO monumento tas que se vinham reunindo em terreno contigua ao predio n' 52 da O ICla Unidos e o Japão continu'a sendo aínrta muito tensa. O presidente no--

Estrada <-to Colegio, no suburbio do mesmo nome, na linha Rio I osevelt cstá resolvido sómente a aceitar excusas oferecidas pelo Iproprio

T .J" d'O ..

I impera<!_or
do Japão, Hírohltu.que tambem terá que oferecer garantia de

a aman�p,are uro.. .,

di
.

f' d I RIO, H-Esteve hoje em VISI- que serao tomadas medidas que impeçam, no futuro, à reprodução de, •..iJ - 1?epo�s de exJ�au;tlvas sm icancias, ICOU apura o que a ce-
ta á Policia Central o ministro da! incidentes semelhantes ao que ocorreu com a canhaneíra PANAY.

.

lula ref.enda tinha a, chefia-Ia .Eduardo Soares Ara�do n que da rnes- Justiça. Recebido alí pelo ca itão I No.s meios dip]OIl_laticos .conside�a.se que ,a, nota enviada pelos
RIO 13-Foi transferida, devi- ma faziam parte, alem de muitos outros, ora foragidos, o comunista F linto M ele F

p. Estados Umdos ao Japao e a lll:aIs energtca que ja foi enviada nos ultí-
)

,

áo tempo a cerimoniá da Manoel Jorge eorrêa, com antecedentes na D.E.S.P.S, desde 1931, Ce I u�, o srd·. ranclsdco mos telll:Pos p�lo �o�erno ,,:mencano a qualq'!er potencia estraníeíra. Ela
�(o ao m

_

'
.

I
-

d f'
A

F, -1·" N A _. de : " "ampos percorreu as iversas e- revela a rmpaciencia mcon!lda, agora, do governo dos Estados Unidos em
mauguraçao do monumento ao a,- II q.uan

o :)1 preso na a )IlC� .

ova .t:Uledca on, e at uava .e,) I.
no l?v- pondencias da Central.inteirando- face das constantes víoíaçôes pratiCa_daS pelas tropas c martnns nlponí

mirante marquez de Tamandare, fl?OSO agitador obedecendo a orientação do PartldAo C�mu.n:::;ta e m-
se através das informações que I

cas na China_, sempre des�ulpadas, mas r.e�etidas logo depois.
"Vulto que a Marinhu venera e a Ilitrado nos «Conselhos das Fabricas». Conta esse individuo com lhe e .am pre tada el h f d

O :l�to. da AmC!ICa do Norte .e�lglr. que as excusas e a segurau'
. memoria rende homenagens

I
diversas entnldas na Secção de Segurança Social, sendo a última I'! oS dS p o � e e e

I ça de q�e o .mcldente nao se reproduzira .seJam dadas pelo proprio impc"{,Ilja
"d. I po ICla a ma",sa os serVIços na- rador HlfOlllto revela que os Estados Umdos (fllerem por cobro ás constodos os anos, na data do se� �as- em março .de 1937, por e.nvolvI o com e emento _que tomou par- quela repartição, subordinada á t�ntes ameaças á paz procedentes do procedimento dos militares nipo.

-cimento, em que tambem fOl illS- te no mOVImento subverSIVo �e n;)Ve�bro de 193�. sua secretaria. Após a visita,o sr.
mcos.

" .

tituido o Dia do Marinheiro.
.

Eduardo Soares Aragao e nao me?os noclv:o que se� com- Francisco Campos demorou'se em � � eXI�encIa d� preslden.te Roosev�lt, recusando a_s �esculpas do
A data para a inauguração do panhmro. Seus antecedentes como comulllsta convICto, grevista e I t 't� F I' g!>verno mpo!,-Ico,_baseia-se na cllcunS�ancIa de que o ExerCito e a Ma-

.

d f'
A

d Bd' pa es ra com o capI ao e llltO rmha do Japao nao dependem do governo e sim dirétamente do im-mo..numento não ficou .marca�a, ?g.It.ador datam. �e 1933, quan o 01 pr�so na pr�ça a an .elfa Aao Mueier. em seu gabinete. perador.
.

(leve.ndo porém, ser realizada alO- ImClar um co:rllClO de carater extremista. �als tarde fOl pre30 Esse fáto revela quão delicada é a situação atual.
<la este :nês. quando aliciava companheiros de trabalho da Fabrica Mavilis, a QUER UM LINDO CO'RTE - -

abandonar o serviço sem qne para tanto houvesse justa causa, A1n- DE CASEMIRA � WASHINGTON, 14 Já toram obtidas as assinaturas de 218 re-
da em outrobro dêsse mesmo ano foi prêso por estar incentivando VA' A «O PARAISO � E ES- pl'csenta.ntes, J nume.r� necessario para �ssegurar que a Camara tome
á gréve os operarios daquela mesma fabrica. E' de acrescentar que COLHA ENTRE AS 200 PA- em_consIderaçao a petIç:lo para ser discutida a emenda _9uc requer apro-

S'"
A .

d"d f
.

I t t d P t' d C
.

t DRON AGENS vn�ao do povo para ser declarada a guerra.Essa emenda e apresentada pe-ao e�,Se m IVI uo az 19ua men e par e o ar I o omums a. -�. lo representante sr. Ludlow, acreditando-se que foi apressada esta reso-

I ; luCão em
A

virtude do bombardeio da canhoneira americana PANAY pe-
Il�3 japoneses.

IM A D A M E E S E N D O R I T A 11 CLUBE DOS FUNCIO- Por conve
•

APRE ....IAREM NARIOS
•

nl-
s. PAULO, 13 Está sendo aguar- estão convidadas para '-.J

dado, nesta capital, até o !im dest�

I
'

!encla do resemaJ1la, o general FranCISCO J?se
A L- d C f

Conforme já foi amplamente
-

Pinto atual chefe da Casa MIlI- S In as on ecço-es d' I d I I d •

tar da .presidencia da Republica. lVU ga o pe a mprensa esta

glmen\ Capital, deveria realizar-se, sob

secretário Recebidas pela "A M O D E L A R" �m 1�t�oe����m ��t�x:��0�!�Ç6�: Beformfflt!o� cinco
Interventor Federal. um alm'ilço O ICla�s

TAILLEURS DE SEDA-LINHO E GRANITE-VESTIDOS, KIMONOS MARAVILHOSOS no Líra Tenis Clube, no proxi- R�O, 13-:--0 preSidente da Re-
-BLUZAS (verdadeiro encanto)-JOGOS DE JERSEY (desde 35$)-CAPAS MODERNISSIMAS mo dia 17. publica assmou decretos, na pas-

Entre'tanto, de ordem da Di- ta da Justiça, reformando, no in
retoria levo ao conhecimento teresse do serviço público e por
dos n�ssos associados que o re- convenienci? do regimen, nos, ter
ferido almoço foi transferido pa- �os do artigo 177, ?a Cons�l�u�
ra data que será marcada opor- çao Federal, os 8egu�ntes ofICIaIS
tunamente, visto não se achar do Co.rpo de BombeIros: capitão
nesta Capital, no referido dia, \)

FrancHco de Paula dos Santos
homenageado. C.osta e se�und.os .tenentes Anto
Levo ainda ao conhecimento mo Sa.mpalO FIgueua de Melo,

do funcionalismo em geral, que
Antomo Fernande� Loureiro, Hu

as listas de adesões acham-se em go Krause e HerotIdes das Neves;
nossa Séde Social á rua Conse- Rangel.
lheiro Mafra, n. 2, recebendo as- E-L-O-G-I-O-S-i\-O---sinaturas.

SecretarÍa do Clube, em Flo- BRASIL
rianopolis, 15 de dezembro de

Carros blindados im
pOI·tados pelo ex-go..

v«�rlladol· Flôres
da Cllu.il_ba

fsperado, em

Paulo

Novo

Permanente stock de Renards Russas e Casacos de Pele

PE-

RIO 14 ,Seguiu hoje para Be·

lem, p�lo aviãG da Panair, o sr.

Deodoro de Mendonça, novo secre

t§rio geral do Pará.
O ex·LEADER da bancada para

ense na extinta Camara dos !>epu.
tados viajará em companhIa de

-�familia. I ��__

Jnlportantes átos CONSEltl'tO
MltCO

o ECONO.lO ministro da Guer
na Fabrica de
Cartuchos

DO GOVERNO
PAULISTA

ra

Compor-se-á de ((uatro Camaras
s PAULO, 13 o govêrno

nO-I
'

meoú nowOS juizes. Nomeou e re-
.. , .

U ta-"em numerosos preto- RIO, 13 O regImento mterno do Conselho Tecmco de Econo·
n-ove ...v_ • ., ,

:5 deltretoU a extinção do impos- mia e Fmanças, Ja aprovado, eSlabel'!c� que o mesmo Conselho e CO�·�. d consumo e reduziu as taxas I posto de quatro camaras: a) economIa e finanças, em geral; b) dIVI
�(J e

rta ão das externa e interna, consolidada e flutuante: c) organização banc.1.ia
de ���cia.Çsc que até o fim do mês e sistema .monetar��; d) fisca�ização cambial, transferenci1 de valor;:s pa-

Arno fará o reajustamento do ra o extenor e polItIca cambIal.

� go�enalismo estadual e munici- O Conselho será presidido pelo ministro da Fazenda e compoJto
l)'l;:"lCIO de oito membros, além de um secretário técnico.
ps.

RI@, 14-0 ministro da Guer
ra esteve hoje pela manhã em

visita á Fabrica de Cartuchos do
Realengo, seguindo daí para a

Escola Militar, alí se demorando
bastante temp0, inspecionando
aquele estabelecimento.

PARIS. 14 - (Especiai) - LE
PETIT JOURNAL e LE TEMPS. te
cem l'asgajos elogIOs ao Bra.sil a.
proposito das hOID'!nagens prest�das
a Caxias.

ANTONIO DE PADUA
REIRA

Secretario

II
I,'

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. l'Acusado det,;;--� � �_?!":::"je< lexolorarbran ..

"'D��e�s'�p'-'��7o�r';�tL':IVema:! I RIO, 14cap:fa l a. Dele>

I gacia Auxiliar foi prêso como

I acusado de explorar o lenocinio
o individuo Mauricio Sakirski.
que se encontrava ha tempos nes

'i.t���:aera����oor�� ta capital, apeur de ser clan-
� �

ij "Qual o clube mais simpático"? � destina sua pcrmanencia no Bra-

, � �.

� Nome do clube: . • • 'Ir O referido explorador de es-

'jt, � clavas brancas, segundo as auto-

� I�
ridades policiais. foi considerado

H Nome do votante: • • • • � indesejavel na Republica Argen-
� � tina e ne Uruguai, tendo sido

� � e�pulso �esse último pais. Mauri-
Lã1������l:'��� CIO Sakmsky, que explorava a

*��r���:s:::c�-;,{j1l�OOV
j propna espo�a, Rosa T�nazesl

�� Q 1 Ih 1 .�') I tanto nos parses da Amenca do
p

.. ua o me nr p ayer. � Sul como nos da Europa, se diz

� Nome do player: • • • • f'j� nego�iant7 de j�ias: .� � O perigoso individuo, que es-

��� � tá sendo convenientemente proces-

RIO 14 O h d s _ r , sado vii ser expulso do territo-
,

- s mate s a e 1ft Nome do votante: • • . • I!ti. .

Imana modificara,m o quadro de � � r_lo_n_a_cl_o_na_. , _

colocações, ampliando-se a vanta- �
•

. � CA RTAZES
gem do Fluminense sobre o Be- <.!f$"n���:w'..��j

DO D IAtafogo e Flamengo, os esquadrões C ON CERTOSque mais de perto perseguem-no.

.

CINE REX, ás 7,30 horas-
A situação após os últimos jó- E L IM PEZAS �wscou-Shangai.

gos é a seguinte: CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
P. P. em máqluhinas dIe escrever, rádios hc.r�s - Conheceram se num

e apare os e étricos. taxi.
Rua Conselheiro Mafra, 66. CINE ODEON, ás 7 e 8.30
Florianópolis. horas ·-Casino de Paris.

REDATOR: Paulo B. Barbosa

SCHMELING VENCEU

NOVA YORK, 13-0 pu
gilista alemão Max Schmeling,
que hoje se defrontou com o inglêo
Harry Thomas. iniciando caminho
para a próxima luta com Jae
Louis, venceu seu contendor por
K. O. técnico, no oitavo assalte.
A peleja teve regular assisten

cia, apesar do boycott anti -nazista
levado a efeito nestas ultimas se

manas. Schmeling pesou 88 quilos
e 90 gramas e Harry Thomas 89
quilos.

I' IOf/ar:
Fluminense
2' legar:

Botafogo e Flamengo
3' Jogar:

Vasco e S. Cristovão
4' logar:

Arnerica
5' Jogar:

Madureira
6' logar:

Pcrtuguêsa
7' logar:

Bomsucesso e Olaria
8' togar:

8angú
9' lagar:

Andarai

3

DEIXE
8

ACTIVO IESERVAS RECEITA GEP.Al

1932-17.036 CO.... 13.064 conloa 6.726 coalo!

19n-11.205 ".1•• 14.164 c.ntls 7,941 contes

1'34-19.943 co.to. 15.922 contei 9.485 ccntes

.935-22.314 ce.t•• 18.427 contos 10,74 t canlls

1936-25.973 c••t•• 22.373 CInto. 12.375 CODI"

9 UMA RENDA
MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

11

13

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

17

20
1.° - um peculio pagavel ao beneficiario

logo após o fallecimento do segurado:
2.· - uma renda mensal pogavel durante

cinco annos a partir do fallecimento, e

3.· - u m p e c '" li o a d d i cio n a I p a g a V e I
cinco annos depois do fallecimento.

25

Salão Pro�
g.-esso

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-Comunicamos a-s I'lOSSOS Ire

guezes, que os b 'hetes da Lo
teria de Sarita Catarina para a

extração de NATAL, só ficará"
reservados até 'J dia 21.

Depois dest data, seremos

forçados a dispôr dos mesmora

porqtw temos e nosso reparte já
quasi exgotado para áquela extra

çã••
S !\LÃO PROGRESSO

Rua Felipe Schmidt nO. 5

A IISÃO PAULOI!
!

Companhia Nlcional de Seguros de Vidd j

Directoria: - ,

DR. J O S � M A R I A W H I T A K E R
DR. ERA�MO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

'-Posso certifca:{ que empreguei
com otirnos resuJfKlos, e renoma

do prodúto «AFt'�ETINA» ,nas
algias leproticas, sem notar alte-
ração da função cardiaca. ,

J
S6det - Rua 15 de Novembro, 50

SÃO PAULO
Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURiTYl f.'.,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECiFE

Agencia: SANTOS

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

Medico estagiaria volunt:uio
do Departamento de Profilaxia

Ida Lepra. São Paulo.

., MEMORADUM. ��-�-'��-rl5��"-�'�.3.�_iIi01---""'"__�_'_t_.._,.,.,......,,_

DO PRESIDENTE I l
Roose,"'eJt sobiae

c· r d i. te m' II:o caso "'Panay'�

I M
WP.SHINGTON, 14 ,-o

D�partamen�o de Esta�o distri-
buiu o segumte comunicado: i � ,

«Quando o secretano de Es- 'I

tado., sr. Cordell Hull. avistou!
se com o presidente Roosevelt
antes da entrevista com ° embai
xador do Japão, o chefe de Es
tado fez-lhe entrega do seguinte
memorandum: «E' favor dizer
ao embaixador japonês, quando
com ele se avistar ás 16 horas,
primeiramente, qne o presidente
esta' profundamente desgostcso I
em consequencia das noticias re-

I

lativas ao bombardeia de vapo·
res norte-americanos e de outras

nacionalidades, sem ser a chinê
sa, no Yangtse, e pede que isso

seja comunicario ao imperador.
Segundo - que todos esses

fatos estão sendo reunidos afim
de serem brevemente apresenta-
dos 30 govêrno Japones. rTerceiro -

nesse, meio. tempo
espera que o gouemo )apOnf;S
considerara' a apresentação ao

governo norte-americano dos se

guinte pontos:
a) - expressão de pezar

pelo ocorrido e promessa de
compensações;
b) - metodos que garantam

a não repetição de ataques :;imi'lllares no futuro». ,

O memorandum tinha a ass;-I

;';:::�: �o�elt IIAMOR EN- �����������������I
TRE AR�tos A C a s a C H I C ,Y �--

S. PAULO, 14-Em San·
ta Cruz do Rio Pardo, o japo
(lês 1 crnitá Minoro propôz ca

.amento à sua namorada, Elisa
Sahito, mas foi repelido. Deses·

perado com a atitude da moça,
que estava caida de amores por
um patricio seu, Tomitá desfe
chou-lhe dois tiros, suicidando-se
com a mesma arma

Elisa foi hospitalizada em es

tado grave.

Florianopolis, 15 de Dezembro de 1937===:

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I

-,

.'

Assassina
da li tiras

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

o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇAO PARA
PRESENTE DO NATAL E' UMA MAQUiNA

fOTO,-"RAFICA

,

i

II
I
I

�
.(.�,

I

BELO HORIZONTE, 14
-Na madrugada de hoje, fOI
posnado, por quatro tiros de
revolver, na cicade de Nova Li
ma, o sr. Grant, chefe das ofi
c:nas ào Morro Velho.
O assassinio, prende-se a ques

tões de ciume, tendo o criminoso
Hildebrando de tal, alvejado tam

bem sua mulher, que nada so-

frt:U.

Ama Seca

ALBUNS PARA FOTOGRAFl�S

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADiSSIM;) SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVURES DE NATAL

I'

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

I

I
I
,

CENTRALI
!
i

Sementes de Cebola ALUGA--SEA .'11 a re Ia Te rnpo rã
o confortavel prldio de lesi-

(SELECIONADAS) delicia á rua Este�es Junior Precisa-se uma de côr branca,
.

T S. PAULO, 14-Foi prêw, talsificava moeda, adulterand'iílBANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA n. 179. paresentando referencIas. ralar
d 20d!- 200$ d

- �

Rua TraJ'ano n. J 6 Tratar no Banco Agricola. á no Hotel Gloria.-Apartamer.to em Santa Cruz dOe Rio Pardo, r1lOoto8S$
i:':

-11'1 OPOaOra$' e f::

�-�.�������'���������������������R�u;a�l��;agja;n;0�1�6�.�������2�lg6�·���������cin��duoJoão J�çal�5_�_e ,_p-u-a�-�_-�,_.�+����

VISTA

Não facam suas compras sem vlst
tar a exposição da

l.ivff'&aria

participa a sua enorme freguezia que acaba
de receber o mais lindo sortimento de chapéus.
í'orc-, fitas e tudo que se refere ao ramo.

Proprietatia: Domingas R. Bruggmann
PRA.ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

P. de Araujo
MEDI ",,,;,0

Especialista em moiestias de creanças, nervos
impaludisma e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas p'�la fiutahemnfherapia

Consultoria e residencia=Ptece 15 de Novembro, 13

I Telefone, J .584

Cons�'!_a:_: -D_as 8 à -, I 1 e das 14 às 16 horas

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo sacio da S. T. P. R., V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio'

.

com direito a todo e qualquer concerto, mudan
ea de valvulas, de., pela modica cnntribuição men

sal de 4'000.

Repr�sentarste BIEN ro ARAUJO
I i

BEM SEUS FILHOS

II

IIII
'�

- ._- --- - �;iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiilíii:ll�- _ 6&Ww....,::...:_ ...'l.'A':'..llÃU'JoI ....1.sr=e= !'"
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JAZEIA-FIf)!jaDopoll�-1937
�� ".' .,...� -----------

�

-=-·-=-�i�;í���;;i-��-Õ-H=!l=I:�-�--f-g;-�i-O��A-�A- r
I

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: WHfredo Ciarla em

ZUNDAPP

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

do 2.° collocado.

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

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

ln O I O C U C I e tas
" A R O I E"

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esper::;do por

todos os motceycttstaa
Motor "ARDlE" de I C\flindro, com 3,5 HP,
3 velocidaltes, luz e ignizão pOJ" bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

VENDE-SE NA

Casa Savas
de Estefano Savas

1

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

Floríanopolis

EUXIH []L . .."
"

�����""-������
Emprer,edoco", ., G���.A.VAV..A.���v��AVÂ.VÂ����G

!''::;:'�::J;:;�;:;:�. I� Cálculo de qualquer Planta, execução, fis- I�ESF'INt-li\S � estrutura em con- callzação e direção
.

ULCEFli'S .� ereto armado de ob. as

�ECZEMAS � f A Ih t
.!��:�� M�NCHAS DA rELU! � e erro pare. amen o com �
....:r..�.. DARTHROS

�
pleto para ccnstru- �:fâ' ��o��������?:,s � ções dte� pontesd em �

� SCROPHULAS �. concre u arma o �'_, SYPHILlTlCAS � �
e finalmente ern todas � �_irl" aflecçOe. cuja or1- �

... ".,_ "m se] • I!A. �RUA CO_NS_fL_HE_IR_O_M_A__FR_A_.N_.3_8._� B�:��;�;g�:G:f I� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. ,
-----.e-----••rt•••••� �

.

C. d P

t M t P d
· I: � Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva

r e li I o U U o r e I a : �� EI\IGENHEIROS {;IVI�S

11
�

j Espelhos

•

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

Companhia de seguros
ide 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:nsistencia Médica, Far
rnaceutíce e Hospitalar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente�geral
H. AVILA

Jockey Club
o mais elagante centro de diversões famí

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

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAjANO,-JO sobrado-nos altos da

Soryeteria }Jloria

S6 os fabricados em [oínville pela . única fabrica
do E S T A D O

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

Adolar·Schwarz _

Endereço Telegr.. DOLAR C�ixa Postal, 3t
S. FRANCISCO DO SUL-- 5T1'\. CATARIl\A

.

AGENCiA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Turres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriens.. Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrand & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS Ie RIO -OE JANEIRO; dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterio
Recebe cargas de írnportação.r do País Oll. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PR(1PR10

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MOlJll.�OS
,.

.

...
-_

'-AMANCOS FANTASIA
PAF'A

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

» SANDAUA, Salto baixo » «Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz. II

Vendas por varejo e atacado
.

Rua Ccnselnetro Mafra, 39
CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS

A. LHEUREUX
PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

,��:-.a

Dr. Ivo d'Aqulno-- , �IIJ
Adovgado

IFlorianopolis :

SALAS 12 e 13
l' ANDARRua 15 de Novembro, 416 -

Tel. 1503

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\!110S FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXlGINDO APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE '" E a DE CADA

MEZ.

Fremio maior 5:175$000, e muitos
premios menores � Obras contratadas no I· semestre

� de 1937 �
� �;

�� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) �
�� Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) �Prefeitura e Forum de Mafra �,,� !pGrup Escolar de Mafra �! � Grupo Escolar de Rio Negro �

_.. � Grupo Escolar de Irati �

. ! � Maternidade d� Rio Negro. . .. �N 13 ,�j):" � E�tação Experimental de VI�1cult�ra em TI]uCO Preto (Paraná) �� � Diversas construções de residencías �
�---.&------••••••G.: ;���V�VÂVA�.a�.&���V.AV.aO

. E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME 'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMEN fE OS SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALr

Rua Visconde de Ouro Preto

Curitiba • Paraná

.'

,
,
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��i:�fB�m3�����OQ).�S••••fj••••��e••�••��.&••ee•••�o�'••I•••••••������ .�� ��G
� REPRESENTANTES E DEPOSITARIOS EM SiTA .. CATARINJ!\ �

� C A.R L. O S 1-1 O E P � K E . A. �
;i� B U Z Inas Matr;z FLORIANOPOllS vel�etos �
� BOSCH �

ªijNAo .. a maia barata, porém" Yj

Blumen.u, Cruzeiro da Sul,
Lages, Laguna, São Francis
co do Sul

• melhor do mundo Filiais em:
6� .0 forte - de um aom e ..arloa aona 00 ,·

quaa. que nAo conaome ".terla (2.5 p.)
Immena. dura..m .

A

..enda em todaa .a .....

casas do ramo

�lt
«�
��
�
�
�

.� �;;;

�
�
�\
ftJ

, ��l��[������••G�.�••••OeDI.e••O.D•••�O••B•••••G.e'��G� .��a.����l �1�����

i-Dr, Ricerdol'iim ��. � � ����Empreza Bn).ening· Transpor- 1:':�:�:i::�:;1 �,.. A Favorit �te de Carf18S e Passagel·ros tal de Nürnberg, (P,,\Jcessor �],

" ti
.

,
.

ladórg Burkhardt e Professor ,� ,,�, Erwin Kreuter) \� f�..

\l�' ti�florianopclis • • Tubarão E.p••laIIS�.r�� cirurgia li. Em loteria a sua favorita 1.1 ';('13
R.ua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a I

alta cirurgia, ginaecologia, [do-
eaças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e �1;nforrllsçõeS corn DAViD SILVA á Praça operações de plástica I:fJ

15 de Novembro - Agencia SELL N�.) Estreito Ponta do Leal �

rVENDE-.S�' ;�N��\r��I�õ·��al�ra� II
I �

.

das 15 ás 16 112 horas.
�uma farmacia bem afre
t'\lguezada, n'urn bom ponto

TELEF. 1.28S � B I L. H E ,.. E S ti]
da linha férrea São Fran- RESIDENCIA- Rua Este- � �ciS���a mais informações II

ves Junior N. 26

I � Federal e Santa Catarina �
__

TELEF. 1.131
__

�l, �.i·nesta redação. �����������
�

Faça desua vida um triun- I�
NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

�
fo, e nunca uma de-rota G������-- ���

Vende ..se ALUGA-SE
o confortavel predio de resl-

.� dencia á Rua Spivak, em
por preço de o�aslao, 2 ca-

Ioão Pessoa. _ Tratar no
sas em perfeito esta�o, �anco Agricola- Rua Tra ..

sendo uma a rua Major ja 10

I
Costa n. J 17 e outra a rua o_I-.-------
Frei Caneca sjn. co:n 4 ano Para tratar com João Se
de uso; uma de madeira e

I
vero dos Santos,' Cais Fre-

outro de tiiol05 e c::tl. derico Rola.

'II Novo
-

P'�-I�an�o�11
Novo Ptanc

• no.

MOSTRUARI0" 'EM:
Tuba�ãD

/

De Fama Munrfial!

Proprletarlo Silvestre Brueníng

A Gazeta Indica:

I Dr. Arminio � i Dr. Carlos Corrêá

I Tevares

MEDICO-ESPEC lALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7 --- Tel, J 456

II
Res. Rua Bocayuva, 1 J 4

ITel. 1317
--------

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinlca médica de crlan·
ças e adultos

LABOflATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE--1595

ReciJêllcia: Rua Visconde
de Ouro Prdo n' 57

•

fONE-1524
�----------
.

D r , Miguel
.

Boabaid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joâo Pinte, 13
1 elelone. 1595

t�es. Hotel Oloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

!_,----------------

I\dvogado
aua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. 1290

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE·
CNICA DE SA'-BEDOR/A controla os seguintes
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS
OCULTAS, direção do mahatma nacional patinla,
chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Clouner 8ab, técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevüegiadas da dra.
Catant Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a felicidade domestica. Conferimos diploma e .anet
de gráu. Com 1.000 réis em sêLos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 291/, s. Paulo.

Quereis conforto e
n. 7(). - Phone- 1277.- bDm passadia

Otimos bosques paraIcaLXl Postal, 110. _I descanço: quartos para

-, casaís e solteiros

1�.droAddVeOgMaOduOra Ferro

I
Pensão Müller I 1.

Esteves Junior I�· 93 CONTOSI Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Escrupulosamente Familiar I m;lil1n[lm:Yllt:r;$_.�-:ra,;..;.":;I!'W,W,,............_

�elePhone n' 1� ������������������1 ���������������.�_��;�������

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade;
Medico 110 Hospital

(Curso de especíaJizaçlo em

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

Dr Aderbal
da Silva

R.

IAccacio Mo-I
•

reira tem seu escrip-

tór io de advogacía á rua

Vísconae de Ouro Preto

I II

Quinta-feira

- .. _o._... .,.�. - --- ._. ----> �"'I -13iif.

\ '

li
I

1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�
�
..�
�

�
_

. �
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A l1/\ZETA-FlorlatlOiJ.91l!" 27-11-1931

(��'���.l�!S\�!���A.��-�-�-�-�--�����oe�e�••�O������������l�6.q�"1i
i,�"b ' .A. ,.,... ::�

;,� C �S_A_ T 'ES IRMAOS�
j� P A L. A C I O O A S S E I:) A S, ��
� que é o agulho do povo de Flertancpeüs m
I Nenhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
� cldo e por preços tao razoavels �
�,,\, S d t d td'

�
til�' -o \

e as es ampa as, U D que e
II fi �

�l(� ! d
..

t d A MODA MÓRA NA �
&:'�;1 o melhor ates- dliJ ernlSSlma, !I a 59 encan- �;
!�;:1 CASA TRES IRMAos. ��
�!(�

tado e' a tra, tais como crepes, renards, e
�� VENHA VISITA�LA E �,
� G
f�� peles,) etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI a
� preferencia da k:-)'=_' G
l� ,,-_ik=-:

TAMENTE CERTA/DE QUE O
� .
m elite !

ALI TUDO E' BOM E FINO «I
f� A ' ,� � !.�.'.,v2. • V • �J;JY

: 1- ��
II I Noivo, na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

Quer ser amável com a sua esposa, filhinha,
não se sentiria V. Excia. em Iazer contente a eleita de seu

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

ll� II
ccraçãoÍ Entretanlo, ela sonha com lindos vestidos conlecio-

nados com as nossas sêdas para o verão
.

ardente de Floria-

I nopolis.
---

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tree Irmãos

--
1

v. Excla.· já v;�"'-;-I
lindos linhos para ho

mens?

I A Casa Três Ir-

mãos é um estab ele

cimento modelo, que

capital elegante.

I

1 Casa Troes
IL.__I_r_m_ã_o_S__j

Visite, então a
honra Florionopolis, a

EDIFICIO PRO'PRIO

o MAIOR EMPORIO OE SEcAs
LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIM�NTOS COM

I) PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$,18$, 20$,22$, 24$, 26$,

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

A maiar novidades em Sedas no I
Ria e São Paula. Acab_lhos de =
receber diq-étamente das fabri t �

cas .. Por preços nunca Vistos :
XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MODA POR ��

8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, �
27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �:?

TIDOS PARA BAIL ES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. ��,�.:COM I METHO DE LARGURA. '@�'"

G
�iOiJ'A>
�t.'

:: DIAL LEGiTIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000
�
�

g
SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

Partidas de linho das melhores qualidades
por 1:500$000 com 10 peças

Atenção ! A.ter1ção 1
Grande sortimento de péles, Renard Argenter �I"

Renard marron da Alasc·;:;�, Renar.ci Vermelho-Renard preto. Casacos de Péle:6
da �'Y1elhor qualidade - Curtos e 314, deste a�tigo darraos descontos especiai�;
p2itra todos terem margem de fazer suas (�ompr�as de péles e aproveita-Ias para'
as festas. LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$

Visitai nassa exposição, principalmellte aos domingos

'I

!

·1
II
�
G

I

� �:1'>.�
.
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Facbada do Hospital de Uamonia

com cinco andares e lo
calizado numa aprazlvel
colina, vêm prestando
inestimavei s se r v iço s

graças a competencla
profissional do emérito
cirurgião e aballsado cli
nico dr. Frederico Kroe·
ner,

U.liua vasta lateral d� IUGgestnsa easa

§llúde
de

Um dos assuntos que mais vem preocupando á administra-
,----- --- -

----

cão publica é a questão hospitalar, não só com a referencia a insta- Assoc·lal"a"""o Comer- Nomeaço-es ' ,M
III d Il'l !!II g\J ,u1'"', S S A v � � A

lação como tambem pelos dirigentes de que dela estão incumbidos. �
, I ii DO i1ar10 I � \li f a �.J

:an:�f!����' ��d����ao ?�i����;ali�:\t�:��i�)� estabelecimento ine- cial de floria- e demisões assina- ares'
:..:..c-;""_""..-;;;.....;..,�

Situado numa aprazivel colina dispondo de sessenta quartos,
das pela interventOI· dos qiifP FAZEM ANOS HOJE:

na sua maioria servidos por uma varanda ajardinada, cada qual com nepelís
baiano

instalações feitas por sináis de luz, para que não seja perturbado os
Mais uma vez, o Sindicato

doentes que ali procuram socorros, e encontram o necessario repou-
BArA. 14-De acôrdo com os ar-

Condor Ltda. pode registrar, eu-

80 indispensavel para seus males. Movimento da reunião ri.. ,!)i�, tigos 157 e 177 da Nova Constitui- tre os seus tripulantes, um meca-

..

o I?ais interessante e o qu� mais despertou a nossa atenção re!oria realizada a 13 do corrente ção, O interventor do Estado exone-
nico de bordo que chegou a com-

na visita feita .ao modelar estabelecimento foi que as ambulancias, I
mes, rou dos cargo') de diretor da As- pletar, nestesdias, um milhão de

e os automoveis que conduzem doentes pódem, sem dificuldade atin- sístencia o profesor da Escola Nor- quilome�ros de vôo. Trata-se d_o
gir �o andar do quarto que lhe é destinado bem como a sala de ope- Correspondencias recebidas: mal. sr. Ruy Santos. snr. Jose Kohnle, .um dos mais

raçoes.
Foram também exonerados das I antigos

colaboradores da referida GZNTE NOVA

Alem disso mordenissimos aparelhos ali se acham instalados: T.eLEGRAMAS: 1 telegrama respectivas funções publicas que exer-I empI':za! quefaz
parte do quadAro

Raios X, Raio infra-vermelho, Raio ultra violeta, ondas curtas Car- do Exmo. 5111'. Presidente da He- ':'am os srs. Fernando Tude, medi- I
de tripulantes da Condor ha ccr- Está e.u festa o lar do sr.

diografia enfim o que se refere á mais exigente diagnose dispôe a publica. co da Serviço Socorras Urgentes, I ea. de 10 anos, tom�u �].e parte Higino Luiz Gonzaga, escrivão

exemplar e reputada casa de saúde, que pôde rivalizar com as mais Antonio Figueiredo de Souza, cate- II
ativa nos memoraveis v�os de es- do civel da co.narca da capital,

perfeitas da América do Sul. OFICIOS: Da Camata de Co- dratico do Ginasio da Baia, e, a t�d() que precederam � inaugura- e de sua exma. esposa. sra. d ,

,

O predio em que está instalado o -HOSPITAL DE HA- I mercio e Industria da cidade de pedido, o sr. Alvaro NIelo Doría.j ç�o, em 1934, d� serv�ço postal Nair Caldeira Gonzaga. pelo nas

MON�A» é o que se pôde exigir em materia de hospitalização sis-I Kob;,
no Japão; do dr. Ivo de das funções de diretor mter.no do I aereo transoceamco «VIa Condor- cimento de uma linda menir]'>,

tematizada. Aquino, DD.Secretario do Interior Serviço Mdíco Colegial, e. em subs- Luftha_nsa>. .'

que receberá o nome de Lil.a.

Tem cinco andares onde se localizam os quartos, e os e Justiça; do Snr.Gustavo Neves, tttuíção. nomeados o sr, Thales Aze- Ded,vldo as. su�s qduah.d?ddes ba. CHEGtIoM UNS

departamentos necessarios a um estabelecimento daquela ordem, jul-l Direto�
da Diretoria. d� Interior ved?, para diretor da Asststencta I gran, e exper�e�c13 a qurri a son

.

gado um dos melhores no genero.
e Justiça: da Associação Comer- Social: e n sr. João Rodrigues, inte- os ceus bra.slleIros, o sr. Kohnle, ANTON'10 BESSA

. �irige-o o ��. Frederico Kroener, emerito operador e

abali-I
cial de Rio Preto. �tna.mente, para a Diretoria do h.a anos, fOI .chama?� para

.

a VI-!
zado CI�llI?O qu� facllmente, pela sua cultura, e pela sua integrida- Serviço Medico Colegial. sinha republicá �?hVlana, afim �e i Proced:lltO de Laguna, está

d: proíissicnal facil lhe foi captar a confiança dos que, na cien- MEMORANDUM do Banco prestar seu. auxilio ao trafego ao
I em Flonanopolis o sr. Antonio 'r -

CIP. buscam minorar os seus sofrimentos.
I Agricola.

reo comercial daquele pais, onde I Bessa, diretor do nosso brilhante

O «HOSPITAL DE HAMONIA» veiu suprir uma lacuna
A� disposieão permanece 1 por algum tempo. 1 colega «O albor», que se publica

por demais ressentida em Santa' Catarina. CARTAS E CARTÕES:Diver- Completai.do agora um milhão naquela cidade.

Tão long: foram as lôas que lhe cantaram, tão expressivas sos. I tRIO, 13 -. O capitão Iosé . �a de qlli��ly:('tros de vôo a bordo

foram as referencias que lhe fizeram os que ali procuraram minorar J
l,a e Moura fOI posto a dispostção I dos, vice. da Condor, a empreza

seus males fisicos, que dificil se tornou conseguir localização para
SOCIOS INSCRITOS: Foram I �o

1
interventor no Río Grande do lhe entre ',)[1 o distintivo de OUfO,

um doente, visto c�mo a acorrrencia de eníêrmos de todos os recan-] pr?postos e
.

aceitos mais os s�_I;)u. com qua! são premiados os zeus

tos de Santa Catarina e do Pa;aná impossibilitou a direção da im- g�l�tes SOCIOS: Ma�o�l Sergio I' __
I milionários dos ares».

portante e exemplar casa de saúde, de atender, aos que ali procu-
Vieira, d� Saco dos Limões e VI�-

rarn abrandar os seus sofrimentos, certos da competencia do seu va. Domingos Cardoso e Salvio I

---

eriterioso e ilustre dirigente e do Gonf0fto que ali receberam. Guilhon Gonzaga, desta capital. I Circulo Operado de I

C· r<' •

d R·
ASSUNTOS DIVERSOS: Fo· • •

Goebels
alxa C�llICOnOmICa o 10 �am tratado� diversos assuntos �e flonanopohs elogia o Si-.

mteresse sOCIal, dentre os quaIS G . '

'"

d J• d
. -

d
eol-·r.,�!l.n. V 'Gd .., Está nesta capital o l'lus"re sa-

'e anelro ,o a reVIsao o quadro social,o da ;
AI,"""..., 1!'9 "" "

. _

relação de socios em atrazo e o Rece�emos a comunicação de
nitarista sr. dr. Luiz Medeir03

c.. , (lOnf,Ormc utstruç.oes recebidas da CAIXA ECONOMICA DO da campanha de inscrição de n0-
h�ver �ldo c!!'possada a

.

primeira II BERUNI, 14 - (Espzcta! - (I digno Inspetor da Delegacia Fe:
RlO Dli. J",r.no.IRO, comUnIcamos aos portadores das apolices Pecnambu-,. I d.uetona.

do CIrculo Operano de Flo· Mínistro Go?beí- f 1 d ,deral de Saúde da 7a. Região.
•

canas, que a partir do dia 14, do corrente _mês, serão pagos os juros rele-
vos WClOS.

I r�an�pO!ls, a qual ficou assim cons-j' t'
-

t',. a_�n Q ,:f)� lodr- com séde em Porto Alegre.
n�ntes ao coupon n·. 5 e aos anteriores nao resgatados até agora deve�

I tltUlda. nais, ue pa.av"as oe ,l' OíUll a

do� os mesmos serem procurados JllO BANCO DE CREDITO POPULAR E NOTA-O expediente da Asso_II P�eSi�en!e, o S!. Rodolfo Paulo I símp.ltia ao BrJsíl e de aplausos dO
.�n __N_��_"_" = ..

ALiRICOLA DE SANTA CATARINA, RUA TRAJANO, 16. ciação Comercial será publ' ad
da SIl�a, ylce.presld�n.te, o sr. An- sr. Getulio Vargas. peía sua cora-I Nàce far;a

.,

IC O! gelo VltalI;r. SecretarIo, o sr José .

h
•

.

'
U I

Ora. Josefí"a Flaks Schwe,'dson
neste 10rn�1 as quartas-feiras. l�arken;.2·. Secretário, o sr:Anto- josa campan a c�;}La o COlTl;Jll1smo•

• �� p nlO PereIla; r. Tesoureiro o sr. Ri- O sr. GoáeIs aCS!1tuotl s::r com

M E D I C A ALUGA S-=
Parte de uma I cieri Beltrami; 2·. Tesour�iro, o sr. grande interesse e carinho, que a A genial menina Nice FarIa que \

_ L casat�om 5 ctom-I Valdemar D�maria e Delegado Ge- Al�mlllha acompanha as tr?nsforma- ha poucos dias des;umbrof1 uma se· --r ,

I
par 1m enos, raI, o sr. Joao P. Faraco .�

l'
, I Pt - 1t ," -

'Preto 130$000 informações nesta re-I Gratos somos pela g�ntilez d çoes po lt1l:aS operadas no Brasil, le a e cu o aS�Jstencla, na audiçao
daçao. I comunicação.

a a I das alunas da professorJ. Gilda Lt-

I
- MO '__JE"' gockí, conforme rezam as crônicas"

vem d 1. receber uma signifícatíva
homenagem por parte da Radío Cul
tura Blumenau, convídando-a para fa
zer-se ouvir entre doze e treze horas.
de sabado.

Ao que sab�mos a galante artis-

I
tasinha executará a difícil Fa!'ltasía
de G:ltts.:halk sobre o Hino NaciG'4
nal Brasileiro e um outro numero
de

'

sensação.

,

j

� ,_o _.
-__�. _

� )

a exma. sra. viuvá Filomena
Bittencourt da Silveira;

a exma. sra. d. Isolina Pene
do, esposa do sr. Arlindo Penedo;

o sr. Nicolau Sprydes, do co'
mêrcio local; •

a senhorinha Vanda Claudio]

De regresso de sua viagem ao

norte do Estado, onde foi (1. ser

viço de sua profissão está desde
alguns dias nesta capital o nosso

ilustre conterraneo sr. Rogerio
Vieira.

ROGERIO VIEIRA

DR. LUIZ MEDEIROS

Ex-as.iste.lte do serviço de Gin�cologi", dos Hopitais:
la Gambôa, Fenda'são Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n- 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLOr�IANOPOLIS SANTA CATARINA
DELI(;IEM-SE NA NOITE DE

..
NATAL.

AdqUirindo, sem demora um dos nõvissimos modelos
do reputado

.CLUBE 6 DE JANEIRO

o
I

'

num precipicio
,

minhão que transportava 50 mem
, bros do Pio Sodalicio Santa Te-
,

re.zinha, caiu. num despinhadeiro.

•_-����������������������������i��f�������
���snu���s-

iI,_ a '"t, !

x......W3'P' .)"2'9"'....,,,....... Ip _- -&&-,..�� so,�s, q�e f.?ra� �ospitalizadas.
i!W"!� �_mll,,�M&"ID��,._�

RADIO PHILIPSAssernbéa Geral
De OIdem do Sr. Presidente convido aos Srs. L\ssociados,

a comparecerem dia 19 do r:orrente, ás 10 horas na séde social
afim de se proceder a eleíção dd nov 1 diretoria para o periodo
súcial de 1938 a 1939.

Caso não haja numero suficiente será feita a 2a. e últi
ma Convocaç,ão meia hora ma,is tarde.

João Pessôa, 15 de Dezembro de 1937
Gualberto Sena

20. Seeretario em exercicio
�'DH' "-J5Biiii$ftilW4Mg#i::2igiiMiiIP,Mf&& ...

caminhão
•

caiu
reeebidos pelos srs. COSTAo\ & elA. á rua

CODS. Mafra� 54 e vendidos a pret;os sem

eoneurreneia.

o sabão

,.

!
,
"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




