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"A quéda de Nankim é apenas um preludio", declara o primeiro
[���linistro japonês - Fére a filosofia governamental nipônica a exigencia
��oosevelt ao imperador Hirohito - Guerra aos pacifistas no Japão - 91 mortos
no bombardeamento da "Panay".

de

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

Fator serissimo!

A GAZETA
TORIO, 15--"A queda de Nankim preludia apenas o pro

Llerna da reorganização da China e marca o inicio das reais hostili
dades contra a China" estabelece o primeiro ministro Konoye em

lima declaração relativa á ocupação de Nankim, aprovada pelo ga
hinete,

TOKIO, 15-0 falo de ter sido envolvido o nome do im

perador Hirohito na nota de protesto do presidente Ruosevelt não
foi mencionado, mesmo porque constituiria um fator serissimo em

vista da peculiar filosofia governamental japonêsa.

A voz DO POVO Sem quaisquer Iigaeões pG !�ti«>as
----------------------

Propriatario e Diretor Respotlsavel �J A I R O � A L L A D O
--------------------------

IV I IFlorianopolis, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1937 I NU�IERO 1036ANO
.-------------------------------------------

.-

CHANGAI, 15-Noticia� aqui chegadas informam que nu-

n.erosas tropas chinêsas que não t.iveram temp� de Ase retirar con- ,Telltou assassi�ar a;VI·S.·tou 'Homenagem .o AfUNDAMI=NTOtinuam a lutar nas luas de Nankim contra os japoneses. I esposa e a fIlha i _
L

I o �OUR�"çADO a Santos Dumont
TOKIO, I5-As autoridades policiais realizam vigorosa cam-I S. PAULO, 13 - Na rua Ma- íi6SAO PAULO��panha para exterminar os diversos movimentos contra a guerra no

'I
rechal Barbacena n' 219, José RIO, 16 (Especial) Os aviado-

país. Têm sido efetuadas prisões de elementos pacifistas. Fonseca, de 38 anos de ida.de, RIO, 16 .(Especi.a.l) -_ O Minis- res italianos prestaram significativ.a I TOKIO 16 (E
.

l) AI' n

I d M h homenagem a Sar.toc Dumont, dí- '. sspecia - guns
I depois de altercar violentamente I tro a ann a VISItou ontem o

positando uma coroa no pedestal dos responsaveis pelo afundamen-
CHANGAI, I5-Depois de trinta e seis horas de pesquisas, 'com a esposa, Henriquete, e com a couraçado « São Paulo»; !ece?e�- do seu monumento. to da canhoneira norte-americana

em que tomaram parte varios navios e barcos, em busca de sobre-) sua filha Paulina, de 17 anos, des- �o P?r parle da guarniçao sigm-
ASSUMIU O PANAY, já foram embarcados

viventes da canhoneira PANAY e dos navios-tanques americanos fechou-lhes varios golpes de na- Iicativas homenagens. para esta capital.
afundados perto de Nankim, ainda eram dadas como mortas ou de i valha, atingindo Paulina no pes- �;� destin;-a Etiopia �OMANDO Sabe-se, todavia, que os pilotos
saparecidas noventa e uma pessôas. I coço gravemente e produzindo Ie-

. . I responsaveis pelo bornbardeamen-
,rimentos leves em Henriqueta. A ROMA, 16 (Especial) _ Em- RIO, 16 (Especla_Il Assu�mu o to declarou ter-lhes sido impossi-

LONDRES, 15-A �mprensa publ�ca hoie com grand;. des-I seguir tentou suicidar-se, com a barcou ontem com destino á Afrí- ���:,n:og!:er�fB��;�i�d�ad�if�f.an-1 vel reconhecer os navios atacados.
taque a mensagem do presidente Franklin Roosevelt ao Mikado, i mesma arma, dando pr?fundo gol- ca, o novo vice-rei da Etiopia,
ucompal:hando um amplo no�ícia.ri? à respeito d� afundamento da; �e no ve�tre. O cfl�mno�o e a. Duque de Aosta. Desaf·lo au- lxpressiva �:) 'l1.on?_ranhoneira PANAY. Os editoriais reclamam vigorosamente uma:�lha f oram recolhIdo� a. Santal". I

L u 1=- 'LU __

[rente unica a.nglo-american.a em face dos ate.ntados que se r�produ-I �asa, em estado gravissuno, e

I ConferenCIa t b.gBzem insistentemente no Oriente contra propriedades e subditos es-) He�nq�e�a, sua esposa, com? Ios-

10mO I Is- gemtranjeiros. se lIsonJeIro. seu estado, dispen- LISBOA. 16 - (Especial) - De-
li! ao dai. Góes 1\'100-s�� tal medida,

correu brílhantissima a .co!lÍerencia I tleo �

teiro
SeI-á novamente . do grande ínteletual brasileiro Pedro

I RIO, 16 )Especia!) Os cantara-
caolne".o muDdl· ....1 Calmon. real�'zada no Palacío de . R.LIO. CAAC}AD<?dR, d15 I' O vpuldan- das d.o rf°neral Góes "donteil'o ore

... ... I�. I C j<t 1 d� id'.J ,.f" P + �e UIZ mel a ese IOU e ro i
t:)�" _�A· .-

_ 1 t'-
- f.c'_"'; , C

.

,e U·_. - or.o. -Arlant, pata uma corrida entre Ca-' teceram-lhe um almoço, por mou-
• _ •

" " •.
<' •

.

C -,'. I" çador e Curitibanos. A aposta foi 'I vo da passag�m do seu aniversario,
Pe.la comlss�o dl[Jgl�a pela gentil senhorinha lette orreia, NOVA. 15 -Harry Tomas pre- O na-O fixada, por ambos, em um conto de ao qual �stlveram presc?t.e!' o ge-

oara angariar donativos destinados ao NATAL DOS POBHES, da 'I disse que Max Schmeling baterá t' réis. neral EUrICO .Dutra, mtnístro d<i_

.nicíativa de A GAZETA, foi apresentado o livro de assinaturas.du- I novamento por <knock-out » o baixou 100 DGuedrr� eho Interventor Henrique
• A , • A b

," ., réis em or swort •

rante o dia �e ontc!> as.
seguintes pessoas, que su screverarn com

I campeão Joe Louis, no caso de o I quilo T
A

Respondendo á saudacão que
as importanClas abaixo: enfrentar em junho proximo. Ha res novos Ilhe

foi feita, o gener�l Góes Mon-
Revmo. Arcebispo Metropol.ta no 200$000

i. dezoito mêses Schmeling derro- . • teir� �o?1eçou por declarar achar-se
Casa Moellmann S. A. 100$000, t L' «1 k- t I PORTO ALE�RE, (Especial) submarinos senSI�llIzado com a presença do sr,
r:"' T A I

- 50$000 I ou OUIS por moc ou.»
__

Em face das medídas recentemente I

Hennque Dordsworth, que consíne-

Ia.
sa res rmao�

50$000 I I
tomadas pela Prefeitura Municipal, rava um dos grandes esteios da no-

I. W. Waugenhein e o pão baixou 100 réis em quilo. brasileiros 'Ia ordem de coisas.
asa Perrone 20$000 NaNo reassuml·u - Terminou por dizer que jamais
\ Mode'ar" 20$000 Esquadr.·lha havia levantado uma saudação ao

'. . C1 t 20$000 I ARGEL, 16 (EspecI'al)-Esta-o
sr. Getulio Vargas,mas qu<: naquele..:<..rnam os. a . momento o fazia desvanecido, por-Tte. Aniomo AraUJO 20$000 PORTO ALEGRE, 16 - O d

• - sendo esperados neste porto os que os seus serviços ao paiz ná,:,
Farmacia Moderna 10$000 I general Daltro Filho, ao contrá- e av IoeS três sübmarinos brasileiros, recen- poderiam �ef .1?or êle esquecido�.
l"armacia Popular 10$000

I
rio do que foi noticiado, não re- ,temente construidos em Spezia e uen: como mIlItar nem como CI-

Pedro Xavitr & Cia. 10$000 assumiu ainda as funções dos BAGE', 16 (EspeCial) Seguiu hO-,' que seguem com destino ao Bra- d_a_d_a_o_.
_

Hercilio Daura 10$000 I seus cargos. je para Livramento a esquadrilha sil. O· ·d�uclide3 Pereira 10$000 I O. general D.altro Filho. resolveu de. aviões de Curitiba, que percorre Os referidos submarinos são IVI as externas� 5$000 o mterior deste Estado.
(;ar!os Galluf ,adIar por maIS alguns dIaS a vol- Os aviadores foram homenagea- acompanhados pelo tander MAN-
Fmmacia N. S. da Aparecida 5$000' ta ás suas atividades. d�,s nesta cidade com um banquete. DU.
José A. Faria 5$000 --------------

Casa Peluso 5$000 "F E S TAS" DE DEZEMBRO!
Soma

. 550�000 I
Adicionando a importancia de 3:000$000 ofereCIda pela IIUS-\tre Co�suJêsa Renaux, perfaz o total, até esta data, de 3:550$000.
As importantes firmas comerciais "A Capital", "A Miscela- ,

m.a", Alberto Entres. "O Paraizo" e a "Cooperativa Catarinense",
contribuiram com mercadorias.

Em nome dos pobres a serem contemplados, A GAZETA
manifesta aos filantropicos benfeitores o penhor da sua gratidão.

da canhoneira
"Panay"

NATAL DOS POBRES

p R E O S E S T U p E N D o S

RIO, 16 (Especial)-Reuniu-se
a Comissão de Economia e Finan�
ças, estando presente o ministro
Sousa Costa, tendo sido examina
da a questão das dividas externas.
delineado o projeto que modific�
certos impostos e feitos estudos
sobre o orçamento para 1938.Grupos de couro

" -S peças, gobelin
" 5", veludo

Salas de Jantar completa
Quartos de dormir

ETC. !
�ONFORTO A SEU LAR

a 395$000
a 600$000
a 730$000
a 1:100$000

1:200$000
ETC.

o advogado
DO CADETE CAJATY

RIO, 16 (Especial) O cadete
Adalberto Cajaty, cujo crime tan
to tem impressionado a opinião
publica do país, cone,tituiu seu

advogado o grande causidico dr.
Evaristo de morais.
----------------_._. B�

S O' E S TEM E Z
I na A MODEL.ARo interv&ntor dr. Nerêu'COMBATE AOS GAFA-

Ramos PORTO A�E�����S �
(ESPE-

CIAL) - O govêrno determii"o-u que
fossem tomadas urgentes medida:; de
combate ao', gafanLi:tos. q_ue Vêm

de aSl,O!ar cinco dos IlJais prospc-os
municípios. cansando prejUíZO'; il1cal
c'.daveis á la loura.

Dê
Vendeu a honra da filha

Por duzentos mil
,,;#0

reis Tapetes �ogoleuus Relogios de Salas de jantar e Qual"to
Tudo COlO redueão !

CAÇADOR, 15 - Francisca Sobieiay, depois de obter o

desquite, vendeu,a determinado D. Juan a
. ho�ra da própria filha

menor de 14 an0S de idade por duzentos mil reIS.

O fáto repercutiu dolorosamente, enchendo de indignação a

população de Caçador.
A polícia tomou conhecimento do fá to e vaí processar a

.mãe desnaturada.

"F ESTA S"

BRUNO MUSSOLINI
VIRA' AO BRASIL

ROMA, 16 - (Especial) - Es
defmHivarr.ente assentadi) (\ raid de.
3 avíões ao Brasil. um dos quais:
será trIpulado peío sr. Bruno Mus-

1 •

SCUfil.

Os aviões escal".rãG em Dakar,
Natal e Rio de Janeiro.

Regressou
o EMBAIXADOR
JAPONES •

Serão
I punidos

RIO, 16 (Especial)-Pelo pro
jeto em elaboração referente '.'ao
Codigo de Justiça, os funcio�a
rios dos tribunais e advogados
que perturbaram o andamento '

dos precessos com átos de chica- i
na, serão punidos.

Preeos que são
"FESTAS�' ao povo que tanto DOS tem distinguido !

REGRESSA DOMINGO

o sr. dr. Nerêu Ramos, ilustre interventor
neste Estado9 regressa domingo proximo, pelo avião

da C,:mdcr, de sua viagem a Capital da Rei)ublica,
tmde foi conferenciar com o Chefe da Nação sôbre
assún 'tos de inierêsse administrativo.

BELO HORIZONTE. 16- (ESPE
CIAL) - Pelo noturno. l'egressou ao
Rio de Janeiro. íi-companhado do seu

secretario, Q Embaixador do Japão.

REVISÃO
das leis de trabalho
RIO, 16 CEspecial)--Anuncia-se

que será nomeada por estes dias
uma comissão destinada a fazer "

a revisão das leis do trabalho. N'
•

",
;"1'
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Floriagopolis, 16 de Dezembro de 1931:==

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

dôr, recorri á =Apyretina», sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr . Fausto Brasil

Diretor do Hospital Fra�enhilfe, Hansa Humbcldte+
Censultorio em ]arag'Já.

-Posso certificar que empreguei com optimos resulta
dos, o renomado produto «Apyrlltiaa», nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntario do Uepartamento de

Prophylaxia da Lepra em Sã:> Paulo.
.

-A «Apyretina», pela ass0ciação feliz dos seus c')m

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
.

Ass. Dr. Victor Mendes
Major Dr. Victor Mendes-Diree/or do Serviço de

Saude da Força Pública do Estado de Santa Catarina
Floríanopob.

-Os analg�si,:os componentes de« Apycetincà» estão
dosados optímamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigj:]a por efeitos secundarios, me�mo

quando dois cachets sfjam ingeridos simultaneamevte. Em
emtras palavras. t),,\0 deprime o coração, não diminue o pe·
rystaltismo gastl,,-intestinal, nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa

Catarina.
- - Apyretina, ein a�sge'Zeichnetes Praeparat beqonders

bei Migraene. (Kopfschmerzem).
Dr. George Richter

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

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

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel-· 8'um€nau-S�a.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados optimos, os ca

chets de «Apyretina» neste Hospital.
Dr, Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
Catarina.
-------------------------------------------

-A fónTIu)a de «Apyretina» é por si mesma um cer-

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em q\le
é indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi

Jia.dora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha c1inica. CJõ

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

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.
- Atesto que prescrevo em todos os casos indicador"

o produto «Apyretina» do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

Dr. Piragibe ee Ara-ujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 -- BIumenau-Sl:inta

Catarina.

«APYRETlNA» é O melhor remédio
oi dôr de cabeça, nevragias, resfriados e

Preço de dois cachets:$600. em toda�
macias.

contra

gripe.
as Far·

Urn ir.cidente
serYielhante

AO QUE ,:�TEOU �. GtJE7i1R;,:��
HISPANO·J\MER�CANt;�

O

RI,\ 15 - Inlorna-n ele

RIu, 15 - O ve"thcrt;llc Belern do Pará. que 'I l�; ,i

DEVI02r<ACii-' anel z.) 0" '_.,
lã I I:�UJ j..i,;:;s��.�> Helo F� :,r U

íatutos dl A,50Ó!ção Ehi'sdeira >IH'>' âíJiC') ::;�lrg:Cl1to Ps'va '.'.;_
I

i J. Cultura, que sucedeu à Ação tão hospeda-los na res.de "

.

Integralista BraslleÍn, direndo (�U cia do prefeito muncipa. (te

Senado nor'te-ameri·.. com essa nova orial1ização o sr. Chaves, Arlindo Cacela, que
Plinio Si))gado pretende mistificar é pronrietario do barco "Lin-

cano debateu ampI2Ii'nen·, o governo e burlar a constituição do vali, CllJO mestre levou

U afundo1lJ3lmentllAl d� e o decreto que ,Qxtínguiu toda� para aquela capital a corres-

te lIIir4I 'Ui' lU orgamzações parti.iarias cxrsteu- uondencia daquele av.ad.ir

"Pana-" tes no paiz com ur uma Sl!};- para as autoridades rmlita-
I ples mudança de rotu'o, res. d ten nte An Pi;", ,._

WASHINGTON, 15 - O i atitude semelhante, mas o sena -

d
'- 11

.

O vespertino co 1�I,J.' se a 10l)- mao O capitao r{:_'l, ';JC 1-

incidente do PANAY foi deba dor democrata Thomas de Utah á J ,1

go comenta rio, d:ze"do q':le o sr. C ra f;� 'pvíl
.

��nu!) pe!U CO-
tido perante o Senado. foi de opinião diferente, dizendo d d I d 7Plinio 5_ia!g Ido com sua noVil man O O !lue eo O (I.' c-
O sr. Barkley, leader demo- que a canhoneira desempenhava '

t de Avi
-

_ sociedade revela que j-mais pro- glmen O e vlaçao. seguIu
cratico, respondendo ao pedido uma missão.

curou a grandezf' do Brasil, uma de aviao para Chaves f' r '-

. para a retirada d is unidades na' ú I
'

17 tS 'ilIII1 a-O P r�"'" vez que. a. sua entidade perrll1- g. ressou tl, u.e em as
� A. ,D-.

vais dos Estados Unidos da Chi-... "".. d j -

(te estranjeiros no seu quadro so I as. CGO uzrnr o o meca.nco
na, declarou que isto não pode glo.essft.1 cial, com direito a vote. �qrgento DiasPaiva e tarn-
ser feito. O debate sobre o alun- VI \

t B
I

- be.m O sargen O rugger, qu, -.'�damento do PANAY, ' irrompeu f f d dComunicamos aos flOSSOS fre- As averl·dua"-'o-es \.1.1 orça o a. escer n� cica

pouco depois do pre ..idente do � v d d C 1 1 t d
d I E d lU€Z�S, que os bilhetes da Lo- em torno das atl·vl·- d� 1_

e
.

ac w�dra tem vir �_ ecomité e re ações xteriores ° �

Senado, senador Pittmann, ter
teria de Santa Catarina para a dades do bando

e Ig�lro aci eo e no aviao

t
- d NATAl '(' -

d f··
. que pilotava, Outro despa-

declarado que ele constitue o
ex raçao e .. , so ncarao e pro ISSlonalS cí da B 1

.

f -"

CLlMAX da série de inciden- reservados até o dia 21. da mOI-te
� 10

. "'. e em. In orma. que

Depois jdest, data, seremos
O sal gent,o, Palv.a. depois de

forçados a dispôr dos mesmora PARIS, 15 - Continuando sua descida aCldenta�a �m
porque temos o nosso reparte já I as averiguações e p.o iesso contra �hav�s narrou as peripecias

quesi exgotado para áquela extra-
I
o �ando de éls.saSSIn -s do qu�l

a vlagem;� procurou codn-
ção, i tazia pai te Weldmann. foram rei-

certa r o. av .ao sem corntu o

S t\LAO PRC?GRESS� ]mciados os tra?alhos de exca�a- consegui-lo.
Rua FelIpe SehUlldt nO. 5 ção na propriedade de Weld-

,

mano, en St. Cloud, afim de
constatar si existem nos l"rdins
e sótãos outros cada veres.

Esta tarde foram iniciadas as

averiguações no bosque de Fon
tainebleu, no sitio indi:ado por
vVeidrnann, para encontrar oca·

dilver da ao>as�it1ada senhora Kc'
ler. O cumplice de Weidmann CINE
o francês Million, continua negan- hc,r3s

Precisa-se uma de c8r branca, dv ter mO'lrj Robert Leoolong. taxi.
paresentando referencias. TratElr �Weidrr> a1líllfoi conduzido bo-
no Hotel Gloria.-Apartamr!r.to je n vam�r.te!per�[)te o juiz de CINE ODEON, ás 7.30
2 L1' imt;! :;:ão. horas -Casino de Paris.

�iBBii;��;.�,,�'�__:2�9'.iS[:���itL�J.;��1�\ .:�.:; ;;. ,')

I Uma Companhia Genui.namen1e ��.!:.::�5:t :'.
I

tes que se tornam intoleráveis
destinados .videntemente o afu
gentar os extrangeiros da China,
araedrontendo-os.

O sr. Reynolds, democrata,
iniCIOU a discussão no Senado,
declarando não estar surpreendi
do com o bombardeio do PA-

ALUGA --SE
>
NAY, pedindo a retirada dos o confortavel prédio de resi-
navios americanos das aguas ori- dencia á rua Este,es Junior
eotais. O senador Barkly repli- n. 179.
cou: «Ha c�m anos estes vasos Tratar no Banco Agricola, á
de guerra vêm tend,) permissão Rua Trajano 16.
da China flara penrlanecer nos,

..-- .. -- ...-------- .. --- ..... --.

rios chioêses, não sómente para

proteção dos nacionais mas para Am a Seca
a supressão da pirataria» . O
senador Reynores respondeu:

«Chegou a ocasiã() em que
devemos deixar de tentar .poli
ciar o mundo». O senador Bo'
r.h apar!eou parll dizer que não

tem certeza, 1\ julgar pelos �ela
tos dos Jornais, «se a canhonei
ra estava removendo cidadãos
americanos ou patrulhando e po
liciando pard a companhia Stan
dard Oih>.

Proseguindo, o senador Rsy. �
,

nolds ati.mou que o bombardeio
é semelha\>te nao incidente do
navio de batalha MAJNE� que
ateou a guerra hispano-america
na» • O senador 80rah inter-I
rompeu novalJlente, dizendo:

«Nada vemos na situaçãu que �'

I requeiro uma ação severa'). O '�

sen?,dor republicano Joh05onr da
i

California, pediu aos sooadores

para se abstecerem de quaesquer
comentarlos oate' btefem detalhes
mais amplos sobre o lIlcldenk.

O senador democratico, As·'
churst. de Arizona, preconizou a

retirada. das tropas e navios do:
Estados UniJos que ee encontrarn

na ChiAa, dIzendo:
"Se 3S tropas e na ios lamt'ri- >�;

canos permanecerem naque as pa"
ragens agitadat, ainda ocorrera'
algum incidente que exitará nos

so povon•
O senador democrata Mc.

Carran, de Nevada, declarou:
«Ja' deviaIJIos estar fóra das

aguas chinêsas ha muito tempo
Ll"lgo que nosso governo desse o

aviso, todos os cidadãos dos Es' t

tados Unidos teriam saido. To- � COMPANHIA NACIONAL
dos os americanos estão sendo ".

ameaçados devido a interssse's \�egoistas» .

�O senador Shispeat, trabalhis- �
ta de Minnesota, adotou uma �

em máquinas de escrever, rádios
e aparelhos elétricos.

Rua Conselheiro Mafra, 66.
Florianópolis.

�O vespertino "DesDo" : Acidente de avião
cracia" ataca 4) §r. I 'Pará

PUnio Salgado

CINE REX, ás 5 e 8 horas,
na téla-Adoravel madrasta e

fiO palc:o- Vidondo, o gran:e
V _ntriloguo.

{:;ll..RTAZE '9
[)O 01/;:\

ROYAL, ás 7,30
Conheceram-se num

especialisada

Seguros de Vida

no

em

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE:DE RESTRIC

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Co!"n.panhia
de sua preferenciac
Fundada em 1920, o seu progresso

.e evidencia pelas seguintes cifrcrs.

relativas ao ultimo quinquennio: -

Activo> Reservas Receita G.Jr::d

1932-17.036 cOlles 13.064 conto! 6.726 conlu

1933-18.205 �'Dlos 14.164 contol 7.941 conlos

1934 -19.943 contos 15.922 contos 9.485 conlos

1935-22.314 ceDI.. 18.427 contos 10.741 conlns

1936-25.973 e••t.s 22.373 centos 12.375 CQnlo�

A "SÃO P il8U
SEGUROS DE VIDA

'."

'<
---------------------------- ------\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x··\

�),,,,r:.' �

DE

DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whitaker
Dr� Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDEI - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
slio PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEn�O
CURITYBA • P. ALEGRE. BAHIA· REC�FE
AGENCIA: SANTOS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.I,

I� Cálculo de qualquer Pla�ta,e�ecuç�o, fi�- I�.'ESPI�H-I'\S � estrutura em con- caltzação e direção .�
ULCEr�,·\S � ereto armado de ob. as �
ECZEMAS � f A I h t �

""'.;",u
MANCHAS O!, PELLE � e erro pare amen o com

�.%.'t!!&:;';2;:: DAFnHROS

�
pleto para constru-

���ta
,FLORESBi(AN:"',I\S

v..I ções de pontes em .>.1':�g ,
RHEUMMI::,MO � _�

.' SCROPHULl,S � concreto armado ft�
'�: SYPHILiTICAS

�� �,�l'''' ;;;' e finalmente etn todu,

� �._

IUI affecçOcs cuja orl·

de Es tefa rrto Savas ..... re�istr.d. eem seja a � ��

o---

RUA CONSfLHEIRO MAFRA N. 38 _� 6::���;�;��:â� I� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. I
�.

,eC"·:·�r··-·'·e·, d i tO·· t P 1··doll�G.lPle! �. Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �
I U U O r e I a : g� El\'GENHEIBOS (;IVI'S �

------

11�
�

� �
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- � Rua 15 de Novembro 416. SALAS 12 e 13 , J

TEIOS DO BRASIL. SO"EM PRE\1.IOS FORA�11 DESTRIBUlnQS A' MAIS �
" t: ANDAR �;

DE MIL DUZENT.QS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- .,..

C t-b P
"

�'"RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE � Tel. 1503 uri I a· ar.na ��MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

IMEZ. �
. ��

�

I A-Florianopolls-1937
�--�=�='�'��'------------------------

II

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

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

do 2.° collocado.

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

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

motocIcletas uAROIE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esper.-;do por

todos os motocyctlstes
Motor "ARDlE" de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocic!ades, luz e ignizão por' bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

ENDE-SE NA

Casa Savas

----�--�- �-�-- 'j",�-,._--_.--,::"
--i i��������������'�'�'��-�,��=m�_�,�

E R I D I O N A L
I

- Adolar Schwarz- -

---

Companhia de seguras I
rde acidente de
�

Trabalho

Capital sebscrtto
Capital realizado

1.000:000$000 I
500:000$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Dsistencia Médica, Far
maceutíca e Hospitslar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

Floríanopolis

Jockey Club Florianopolís

IO mais eJagante centro de diversões íamí
liares,

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAjANO,-J O sobrado-nos altos da
Sorveteria }Jloria

Espelhos
----------------------

S6 os fabrícados em joinville pela _

única fabrica
do E S T A D O

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

r�remio maior 5:175$000, e multes
prémios menores

EndereçoT;i�g;.: DOLAR----=- C'�ixa-P�stal, �
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAHIKA

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas-s-Río I'Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-r-Rio
Navegação Cabofriense. Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrand & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO

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

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 importação/do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

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

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlcm;
'!!'.,,_-

TAMANCOS FANTASIA
PARA

Prata de banho I
TYPO ilARIOCA. Salto alto, cepo, pintado a Dz 18� I» SANDl\ L IA. Salto baixo » «Dz. 14$000

CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, E I
Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

���������-'�'�"�'�'�"�"����'--�����

Dr. Ivo d'Aqulno I
Adovgado

IFlcrlanopol is :

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

:.� Grupo Escolar de Rio Negro
� � Grupo Escolar de Irati

II.�"A.� � Maternidade de Rio Negro �

N· ! 3 ')i� � E�tação Experime�tal de Vi�i.cult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
� � Diversas construções de resídencías ,�

�•• iO�� �-_-_-_-.�------••D••OG.: ����V�VÂVA�a�.a���AVÁ.V.&.

Obras contratadas na I· semestre
de 1937

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

CREDITO MUTUO PREDIALí

Rua Visconde de Ouro Preto

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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• Tubarão �

I .� �
�

o F M rj. I

� �
�,�

e ama un Ia ! �
�� �'
� �
��[������I�••g�••••••G.DI•••e•••••G�GD.�••�.D�.'e(�lt.�� .GC�.��������[��

Empreza Bruening • Transpor- i��tt:'�:�d�I'I�Á F'��a�v'-o·.·�r�t·���1
te de Carg'as e Passaqelms I�rd�<\�:n��::� �P.�:!'�, � I

rru"

'V I

lndórg Burkhardt e Professor �� F�Erwín Kreuter) � ��Flerianepclls • - Tubarão ElP'Clall·:.r�T cirurgia .� Em loteria a sua favorita I,
alta cirurgia, ginaecologia, (do- 'IeFlças das senhoras) e partos, Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a
cirurgia do sistema nervoso e �1

Inforr'Y"',sç5es com DAVID SILVA á Praça operações de plastica �J
15 de Novembro - Agencia SELL

CONSULTORIO---Rua Tra- N ::,) Estreito Ponta do Leal �
A·', G�,I'eta Ind'lca.· VENDE--SE a�o N. rs das 10 ás 12 e

I

11 �
g das 15 ás 16 1(2 horas. �urna farmacia bem afre �\1-

I guezada, n'um bom ponto
TELEF. 1.28S

�
EI I L H E T E S tilI Dr. Arrnlnío Dr. Carlos Corrêa da linha férrea São fran- RESIDENCIA-J:<ua Este- �Txvares Partos _ Molestias de ciS���a mais informações II

ves Junior N. 26

I � Federal e Santa Catarina �
MEDICO-ESPECiALISTA Senhoras e nesta redação. __

TELEF. 1.131
__

��
�\l

Molestias de crianças � �
Ouvido - Nariz - Gar- !' NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �gania - Pescoço :�:!:� :: =:::��I,dadll Faça de sua vida um tri un- I� �Consultas dasdla�lá6s la';18 fo, e nunca. uma de. rota �������-- ���(CursedeespecíaJizaçloem Vende.se ALUGA-SEmolestias de senhoras) o confortavel predio de resi-

Atende na Maternidade Estude por correspondencia, mas por proces- ._ dencia á Rua Spivak, em

até ás 8 1 {2 da manhã sos praticos raptdissimos, que lambem lhe pertni- por preço de o�aslao, 2 �a- loão Pessoa. _ Tratar no

e á tarde - Consultork» tem uma lucrativa e honrosa profissão. AçAo TE.
sas em perfeito esta. 0, Banco Agricola- Rua Tra-'Jl sendo uma a rua Major .

ANITA GARIBALDI, 49 CN1CA DE SA'fjEDORIA controla os seguintes Costa n. 117 e outra a rua ]<�_nu_'. _

I I cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS Frei Caneca SIn, co:n 4 ano Para tratar com João Se-

'I
OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola. de uso; uma de madeira e

I
vero dos Santos, Cais Fre-

chefe gandhista do Brasil;- ACADEMIA BRASI- outro de ti;olo� e cal. derico Rola.
LEIRA DE BEl.EZA, que adquiriu para o Brasil ����.,_ ......

= _= 11'1.__

os segredos do famoso dr. Clouner Bab, técnico

·1' N
'

P'
,"

I Ide vital beleza de Hollywoodi-e ACADEMIA BRASI-

I

'

OVO ano' 1':".LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi-
dade nacional das descobertas prevtlegiadas da dra.
Calant Mi/chel, e que constroem a sedução do lar,

N P
,

a telicidade domestica. Conferimos diploma e anel . OVO
.

janode gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa-
ções minunciosas á c. postal 2911, �. Paulo.

MOSTRUARIO EM:

o•••• do ...mo

• no.

/

Proprietario Silvestre Bruenlng

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--= TeI. 1456

1_"Res.
Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crlan·
ças e tidultos

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�5idência: Rua Visconde
de Ouro Preto n', 57

fONE-1524
�----------------
.

Dr-. [Vi iguel
,

Boabaid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
moles tias' do Pulmão

\J.�Ã� � -- r

�

�fi f1![:L �'

1 eletone, I 595
��es. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

I Dr Aderbal
da Silva

R.

J\dvogado
;-{ua Cons. Mafra, lO (sob.

Fones 1631 p. 1290

I Accacio Mo-I
•

reira tem seu escrip- quinta-feiratÓJ io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

---_._�

Quereis conforto e
bom passadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casais e solteiros

Est��.!!S�!ni�rÜ!���3 I
Escrupulosamente Familiar II____________________________________� � �=��mw�� �

11. 70. - PhOJ�f'·, 1277.

I Cai). 1 Postal, 110 •

lor. p.dro di Moura F.rro I
I Advogado

II'(Ud Trajano, rr 1 sobraão

�elephone n· 1458 I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZET&",.�--------------------------------------------------------------------------

o Br'as§1 J-á poderá resol"I'�ivel não só para o seu consumo!dcr.ás demais
interno como lambem para ven- I cessitam.

ver a sua situação )��������.�������

pe'tl"oliffl!!ra ,
f
í

Foi eneootI·ado em São Pedro, no Estado
de São Paulo, 11m poço petrolifero que, I
apenas a 85 grãos atmosféricos, jorrou I

petroleo a 8 metros de altura
Segl1ndo noticia iorradiada pela que deve ser resolvida para o

Radio '1 upi, anuncia-se que em bem de grupos isolados e sim
São Pedro, no Estado de São para a felicidade de todos os.

Paulo, os técnicos da Cornpa- brasileiros. !
nhia Petroliíera Bras:leira, depoi, Por isso mesmo os seus pre-

i

de ingentes esforços, acabam de cursores são todos homens que!
Acompanhando o nosso colegarO BRASIL PARTICIPAKA' comunicar que encontraram pe- acima dos seus interesses, colo-

,10 DIARIO DA TARDE, dei- DAS FINAIS I troleo. cam o grande patriotismo que
Xd�'� os de publicar crônicas eles' PARIS, 14-As Federações, Essa comunicação que aliás possuem, a serviço do Brasil in-'
�O!l;taS em que tomar parte a F�ancêsa � l�tf:rl1acional de Fute-lifoi irradiada, p,ela Radio Tupi teiro, com a preocupação exclu-Í
L F.F. boi Association apresentaram uma do Estado de São Paulo e por siva de dar ao pais o que lhe INunca a imprensa foi tratada, enérgica proposta, no sentido de I outras estações de reeponsabili- pertence. .

rorno em Flori,mopolis. bem disse que não seja aguardada, além do dade, adeantam que a perjura- Conqui5tad� que fei .0 petroleo]1o Ltlecido r !agib Nahas: "a ilha dia 31 de dezembro, a resposta çao fOi efetuada a 85 gráo5 atrnos- em uma região longínqua do

--$- d" Sta. Catarina ê a liha dos dei. Federação Sul-Americana para féricos, tendo o petroleo jorrado chaco nacional, naturalmente e

C1SOS 'iturasll,pois tanto na ca- a organização final do campeona· a oito metros de altura. com maior sôma de razão, ha

p;tb1 da Rt.puhlica, como em todo to mundial. Não se pode negar que a &- milhares de probabilidades para
() Brasil e em todo o rnunrlo, a Não obstante a informação en- vulgação dessa noticia, significa se acreditar que a Companhia
da é reservado um lugar especial. viada pela Federação Sul-Ame- também aproxima libertaçâo do Matogrossense de Petroleo, ao

Aqui o caso é outro, mas é des- 'I ricana de Futeból, de que a sua Brasil dos mercados estrajeiros iniciar a exploração dos 523.000
c ulpavel, pois a nossa capital caiu reunião relativa ao as unto será petrolíferos de quem somos pri- hectares de terras que possue em

fór3 do continente; está ísolada., adiada do dia 18 de dezembro sioneiros, Mato Grosso, já tenha maior cer-

Assim f.\ L. F. F. deixa de ter o para IOde janeiro próximo, as Uma vez conquistada, dentro tela no exito das perfurações.
nosso apoio, com a devolução do Federações Francêsa e Internacio do nOS30 proprio sub-solo, a ri- Trata-se de zonas reconheci

misso i".gressu que fica á disposi- nal resolveram que, a menos que queza que o Brasil mesmo poso,
damente petrolíferas, que se

ção dos "Iluslre5" dirigentes daque- a resposta da entidade sul-ameri- sue, evidentemente a transforma- acham limitadas com terras que

Ia entidade esportiva. cana seja recebida até o último ção serà radical porque se nos já produzem petroleo.
dia do mês corrente,o campeonato afiguram outras tantas e grandes As terras pertencentes á "Ma�
será definitivamente organizado de possibilidades para nos colocar togrossenseê ficam próximas a

tal modo, que o Brasil participará em uma posição destacada, entre Bolívia e o Paraguay, países
das provas finais, enquanto a Ar- as nações produtoras dêsse «ouro que tem o <ouro negro". Por

gentina terá que disputar uma l negro» .
isso mesmo sobem á grandes pro

prova eliminatoria final com as O problema do petroleo, não porções as possibilidades nacio-

Domingo, a nossa cidade assis- equipes das Indias Hola!1dêsas e

I' constitue uma questão regional nais, tanto mais que os próprios
tirá um espetaculo ine�jto, pois I �os Estados Unidos. ficando elas-

• ... �_ .... �_
geologos são os p�imeiros .a re-, §_��������������������������

A urelio Lopes de Almeida cam- sificado o team vencedor. I d t S h II' Th
conhecer a vasta riqueza que tem

.'

I
o encon ro c me IOg- ornas" .

peão de luta livre da Marinha, --_ .

M'k J b
a explorar, a Companhia Ma-

....:i
.

. " SANTOS X S CRISTO\'A'"
o emprezano I e

.

aco s anuo-] d P I.� oreliará coro Heho Sarmento Sales . - [VJ'o T F bat togrossense � etro eo.
, ,e· u que omrny arr se atera

B
...

tarnbem destacado lutador de ca- SANTOS, 14 -Segundo estamos' I· B dd k 21 d reve, portanto, serão 100Cla-
.

d d
cem unmy ra oc a e

d I dtch � ecurarnente inlorrna os, o a ver-· .'
M di S G

os os traba hos e perfurações I participa a sua enorme freguezía que acaba
• o.

F C di 26 janeuo, em a ison quare ar-
d 5 3 00 h

.

sano do Sa�tos . ., no ia , , den.
os

.

2 . eta.res de terras de receber o mais lindo sortimento de chapéus,
DARIO NO FIGUEIRENSE será o S. Cmtovam A.C. Continua na 6a. pagina. que darão ao Breml, o combus-

I flores, fitas e tudo Que se refere ao ramo.

Os entendimentos iniciados pelo .----------- _

ke �::id"MG:���;: dd:t7:i�:,feo: ::;;:::e���:d�o.�:�o:;,�:.�;; ."')rfí'��"\��-;:;; I proP!:ka�����ug:���:MB:�'g�ann I
��Ie�';:j,;:�'�:�,� ��:�,��o·�:!e.� 'em dÚhd�du", 8<aú"'d jo.�, pois ��§"ii'� 59� �I������������������������;;

Fi�:�,::se�,.mio da jaqueta ai- �:::�::��o,::i�;E,d�::�:t:� � ..
,

"C� I Dr. Alfredo P. de Araujo I
'lia terá o concurso de U'lJ exce- chamados. 'f:)rindes tentadores! M e:DI c-;o !
lfnt"· guardião. l) fI Especialista em moles/ias de creanças, nervos I

. A FEDERAÇÃO ITALIANA impaludismo e molestias da pele
�PROlBIU CARNERA DE

tLUTAR NO ESTRANJEIRO
. Tratamento do empaludismo e das molestias da pe·

ROMA 4 A F I B d
E po�em ser seus! B�sta le e nervosas pela jlutohemo[nerapia,I _

... eter- que, ao asslgnar um novo )or-
minou ôntem que o famoso pugi- nal ou revista, ou ao renovar

lista Primo Carnera,não mais tome a sua assignatura, o faça por
parte em "matchR no estranjeiro. intermedio da "ECLECTICA".

Serviço rapido e efficiente.
E ganhará, ainda, á sua esco-

lha, um brinde utilissimo!

REDATOR: Paulo B. Barbosa

p,. GAZE"rl.\ DeSpL)rt.iva fe ..

ct-'::0rá su ...�<::�· c·alunas ao que
:38 rt�-fer'e a L.F-.F., enquanto
seLl r-,e prC;SE.�nltante fôr t:ra-
tadc) desatenciosé.=:\írtente

Luta livre

(CATCH ANO CATCH AS
CAN)

Esporte-Jornal

(\<._; A, 'IH '\ DOf�ES BRASI
lY; ,<CS Vt�NCERAM, E\1
;;: IF. ,US A1RES,NA PROVi!,
C� '.._ARABINA, COM 1178

POI'-JTOS
BUENOS AIRES, 14-Na

'( ,�,\. � ,j�.l v:\tcLI., entre atiradores

,mgdltlnos e brasileilOs, aqui rea-

1;zada, os Clrgentinos fizeram um

�(!·;l rl�.' 1.560 pontos. contra

I 5 I ') d'·· bl aSlkl-")�. O� bra,ile.·
, ,. (..1-'111 �.IJ' ca'obína, CO!l'

.' :78 ,. pi.,,, '.,onha 1.158. A
" '.d .,Y .: .1): btJ' Ir fCS está se ndo

.

' . .:, r", ·m·; � t!os técl!icos.

o ATLE'TICO MINEIRO
VIR L1.' MESMO A 16

DE JANEIRO
BELO HORIZONTE.14-

O dube A. Mineiro. segundo já
foi noticiado, excursionará no pró·
ximo mês a Santos onde pretendf
realizar uma partida.
O Atlético já oficiou a L. F.

B. H sQlicitando permissão para
jogar em Santos & 16 de janeiro,
sendo seu adversaria a A. A.Por·

tuguêsEi.
Segundo se diz é possivel que

. L1U) 14 -N .isceu, ha, o Atlético efetue uma 2a. partida,
I Hdl.5 "Rlachuelo" o á noi.te com o Santos F.C.na 3a.

• Im 'IJ M hJ 'l;e S".rl2ento,o crack ou 4a. feira.
lt<ici'maL Trata-se dê�um tordílho,
I uito bouito, noatis!"do" no Stud- TOMMY FARR X JIMMY

" ·':;)·k p, J)"o" COM <' non' de BRADDOCK
1 I NOVA YORK, 14-Antes

-.:'1"'"'\.-.".,......._--

.i CLU'.O PRIMEIRO FILHO
DE SAf-<CENTO

ir,

I!
i

BEM

..•..-,.

E�LECTI�A
S. PAULO: R. S. Bento, 67 - Caixa Postal, 539
RIO: Av. Rio Branco, 137 - Caixa Postal, 2592

Rell/elta-1I0S, preenchido, o "coupon" abaiu, e receberá _

relação dos brilldes e urna lista de jornaes e revistas, com os

pnços e as l'antagens exclusivas que a "Ecledica" ofjerece.

Florlanopolls, 16--12-- I 037

I
I ECI"ECTICA":"_ R. S. Bento, 67 - Caixa, 539 - S. Paulo
i

! 1'eço mviar, gratuitammte, um (xemplar do "Jornal do; JOTnM/' :

i NOA1E
- - _-

I ENDEREÇO _ .

I CJDADE
II .ESTADO················_···_··························

-
.

Il-;;--="c=��·__:':"-�···�·����······
....

:._.�:=�== .....•�;_. .._�:
..

���,

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

�R22I I

SEUS

nações que

Acreditem,
.-----. I

Io MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PAH A
PRESENTE. DO NATAL E' UMA MAQUINA

fOTO':'RAFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFlo\S

LINDGS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não tacam suas compras
tar a exposição da

CENTRALLJvraria

Casa �,

,
ti CeHA

Consultario e resideneia --Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

üJnsuJtas:-Das 8 às 11 e das314 às 16 horas

o SDrteiaTonica Bayer
Transferido para 22 de
Dezembro
Devido ao grande interesse que este· scrteio

t�m despertado entre a população de Florianopo
hs e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tnção dos valiosos premias, dando as�im o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAYER
no interior. para concorrerem neste interessantf;!
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
BI\YER por um coupon numerado em qualquer
farmacia de Florianopolis.

•

�------- �-�-

• 'ww;:;-:,.,Ç;--,:;Pi=:gm__ M

FILHOS

.:.: t

• �: ... '

! .

Lindas·e gracíasas confecções para mellina� gari·tos só

NA A C A P I T A L. II
';"n'. Conselheiro Mafnl esquina da Trajano

•
0(•• ,,,' �':J::'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A1NOS,SABILHETE \ OUTROS PARTEM

P','a Você· MARTINHO CALLADO
JUNIOR J..

��������������������������!���������i���l��=��������� Hanaluz�cl�s �%� A ��o. oo�u p�a�\�

··D:- 0·- P- 0--·· V O Proprietario e Diretor Responsavel algo de enternecedor e de 1'0- gião serrana o nosso colega de

J A I II O C A I... L A D (I) mantico.
,

. imprensa, jornalista Martinho

_��������������
Você é bela. Seus olhos talam I Callado Junior, chefe do Traíego----------------�-------�_�.:-===;.;----��� -----11DESPORTO. ás almas� enlevando-as na doç�-IPosLal d� Diretoria Region,�l ..

\ i; a dp. um sonho, fazendo advi- dos Correios e Telegrafos e presi-O CR IME
H. F E T T & C I A ul;ur um manancial de promessas... dente da Associação Catarinense

EM N"TE- • CONTINUAÇAO DA 2a. Você, porém, teima em desvia�- de Imprensa.
�O I PA'GINA os de mim. Ainda ôntem, ao cair
�

da tarde, confesso, tive ciumes
dos olhos de Você.
E' que êles se fixavam absor

tos nas vitrinas de « O Paraizo »,

DIRE ..
onde os córte de sêda pareciam
ufanar-se com o brilho dos seus

CAN.. lindos olhos.
E Você sonhava. Sonhava com

o encanto de um vestido que a

tornariam mais linda, para gau
dio dos seus proprios olhos... e

dos meus.

FRA DIAVOLO
,

A VOZ

Disque 1522
.-------------------------

e sirva-se das eonfor
taveis limousines nu
Iueros 192� 203� 242�
205 e 218.

Segurança e presteza_._
EXPULSOS DO TER
RITORIO NACIO

NAL

RIO, IS-Na pasta da Jus
tiça .fora:n assinados decreto� ex·

pulsando do territorio nacIOnal,
na conformidade do disposto no

art. 20. do decreto n. 4.247,
de 6 de janeiro de 1921, o es

panhol André Caetano, que u�a

lambem o nome de Francisco
Peres Caonzalez; o lituano Pedro
Markis, o sirio Gabriel Miguel
oe a francezK Renê Girdud.

V I D A

AZET

Brinquedos - Artigos de
,

Albuns e Livros Infantis

preços da praça só na

Livraria MODERNA de PEDRO XAVIER & (ia.

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-

RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE

GlJINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS

UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS:

RIO. 15 -O ex-cadete Ca

jaty somente hoje á noite será

d E'recolhido á ctenção , que
ainda boje deverá ser acartado
com sua irmã Aleluia, afim de
serem esclarecidos pontos contra-

torios das declerações de ambos.
d 12' 16 Tomará posse hoje á noite, em

entre esses pontos e como mais Compras e vendas das 7 ás 11 e as as
sua séde social, no distrito «João

importante deles, está o de A- Técnicos, Industriais e Pessôa », Estreito, a nova direto-

dalberto negar ter atirado contra outras secções das 15 ás 16 ria do valoroso e destemido Can-

Com a Gerencia das 15 ás 17 tista F.C., a qual regerá os seusEleonora.
destinos de 1937 á 1938. ANIVERSARIOSA policia dentre EH cartas apre-

Todos os assuntos que não estejam ligadcs. diretamente A distinta diretoria que se em- -

endidas em poder de Adalberto d possarâ hoje, dia da transcurso TEREZ.INH� C. CARRE��AO
aos mteresses industriais e comerciais da ftrma, pe imos, encare-

, F h t I c o aencontrou um caderno de rascu- d t do 60. ano de sua fundação, esta j :stela ()l� o se� n� a 1 I

I cidamente, sómente sejan apresenta as por escn o.

I assim constituida: graciosa memna 1 ereziuha
.

C.nho de cartas e bilhetes qce e e

I�_iiiiiiiiiii_m;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliííii����:�:::::======�-�;,.j· Presidente: Laureano Tavares; 1 Carreirão,
filhinha do sr. Jaime

escrevia á sua noiva. iii =�=-===-�.���-��=-="""""'I. Vice-Presidente: João Flôres; Carreirão, telegrafista.
Ha nesse caderno o seguinte 1 S .' M

.

G nzaga; 20 IS V.
'

. ecre�afjo: ano -o
.'

.

PROF. HENRIQUE BRUEGGE-pensamento. «O pudor é loucu-
e . não comer., Secretar.lO: Ter:'0teo Alves: lo.

MANN
ra- . Tesoureiro: Joao Andrade, 20·1 A'

.

h
.N

, ana se oje o sr. pro-• Tesoureiro: Teotino Alves. mvers .-e; dl·lega,do que preside o 10-

na-o vae ao ctuems: C
. -

d
.

di
.

M
. Iessor Henrique Brueggemann,':;.I� I. omissao e sm rcancia: an- u

•

E I
-nucrito foi çiedificaJo de que

nho Silveira, José Freitas e Jovi- lente do Instituto de "( ucaçao.
Adalb rto hci.Vl� entregue nado

no Andrade. FAZEM ANOS HOJE:
rne.ics de 272 cartas que Eleo- Dir. Esportivo: Orlando Lehm-

.

nora lbe dirigia para sua uoiva kuhl; Cap. Geral: Jací Ferreira;
(

a exma. sra. d. Ida Moura
.

Guarda Esporte: Euclides Xavier Coelho, esposa do sr. Antonio
as guardar.

da Rosa. Joaquim Coelho;O delegado vai procurar con-
o sr. Odilon N. Porto;d

.

A
GA SE

Parte de umaseguir essa correspon eucia.

ALU casa com 5 com- a senhorinha Gilda Filomeno
mesma autoridade pensa realisar -

partím e n tos, Costa;
ainda hOJ·e uma diligenciá a que preço 130$000 informações nesta re- o sr. Agripinio Souza;

dação. a senhorinha Alda Luz.se liga grande importancia para
o caso escabroso, numa casa SU�

peita de Niteroi. A diligencia é

motivada por uma denuncia eS'l
crita. enviada à policia. \«O Globo- na ultima diçto,
negrito, diz que a : rta. DJahy
Miranda que até ôntern, em de

claraçôes á imprensa, considerava
seu noivo simplesmente vítima do
destino e da educação deleituo
sissima que recebeu dos paes,
decidiu remoer o contrato de nup
cias com o '('x-cadete Cajaty e

retirar os serviços profissionais do

advogado Nogueira Costa, por
ela contratado. O mesmo vesper
tino ;o:al em ulti-; '1 hora, diz
lambem saber que os advogados
do acusado resc J vetam Iazel-o
'" oltar atrás em ma confissão I ne

gando-a, sob o fundamento de
que [ôra coagido pelas autor;da-
des.

RIO. 14 - O DTARIO DA NOI
TE, longa reportagem. diz que a n

da não se descobriu o homem mais
Acompanhado de sua exma. velho do Brasil, mas. sem duvíd 1.

esposa e de seus fil�os Terez.inh.a já é sabido qual o mais p.c'ífero.
e Joào, regressa hoje de JOlllvr

i Tia'a-se de João Francisco do Nas
le o sr. �ogo Se�itiba .. dedicado, cimento, nascido em 1812. que vi
íuucionario da Diretoria de Es- ve no município de Correntes, em
tradas de RodageT, Pernambuco.

. -

Jão Francisco do Nascimento. se-
JANEIRO I

gundo o vespertino carioca, possue
)180 netos. duzentos bisnetos e 30
\ tataranetos.

Assernbéa Geral
. I ! )

De ordem do Sr. Presidmte convido aos Srs. t\SSOcla,jos,'O NOVO DIRETOR\
a comparecerem Jia 19 d� -:orrente, ás ! O horas na sé soci�ll Dos COI·t·eios e Te-

:��7aIod/el�3�ce:e\93�}�IÇãO da nov.l f'.i'IO';í:l !V�'í'! (

·�II°·."�1 lega-aios
Caso não haja numero �uficient. sr-[;.\ ['"li c 1:\ 2. ,';:; -( RIO, 14 - Ontem, á tarde, fOI

ma ConvGcação meia hora ma·is tc.rde.· I empossado no alto cargo de dire-
João Pessôa, 15 de Dezembro de 1937 tor dos Correios e Telegrafos o

Gualberto Sena capitão Faria Lemos.

20. Seeretario em exercido Depois de firmar o termo res-

��������������������������������������� �ti�,no�hln�e � m���:"

-19
CASOS DE P/\RALlSIÂ da Viação,

e.mpresenç.a
do sr ..

,11'..FANTIL Mendonça �ima e do enge�heiro'
- BELO LlQI.. 'ZO J �E 14 Delamare Sao. Paulo, do dll·e�O!:·

I
r. �

... ', ,'4 J,
I geral do expedIente, altos funclO�

-L m jornal de �·'C[1tp. NClva no' i narios e jornalistas, s. s. se dirl-

,. ti.cia que: se verifica'êl'!! n�qu�Ji1 giu.á re�artição da pra.ç'i 15 de
I Cidade, 9 casos de paraliSIa m- NovemblO, onde assumIU o exer-

I f'l d f ' I cicio do cargo.
, �nh, sen o um

_ �_�_._______ !IDi!!l!!:'!l!fMlji'''íiM!i!kliiB!!f!B li li
MORREU NU�I

D
II • •

TIRO'l·EIO'I· eml551VelS
PORTO AL�GRÉ, 14-:-Infor- "ad-nutum'flmam de Vacana que varIas pes-

sôas empenharam-se em renhido
tiroteio.Morreu, em consequencia, RECIFE, 13-Em face da no
o jovem Heitor Borges, filho do

I va C(illlstituição, o interventor fe
delegado. de policia Etelvino

B�r-I dera! �ssi?ou decreto tornando'
ges. O autor da morte, Lucas Ca- demlsslveIS «ad·nutum» todos os

. margo, conseguiu fugir. membros do Minist2rio Publicon' '1"P'1J1ü!P1PW1· _�It:ií 7 o_m ::!Tº' W = Mi.".
-

:

não ouve.Quantas vezes

uma creança, esta ameaça

Uterrivel"! En-i:retanto. se

ella não quer comer é por

que lhe falta o appetite; e.

se lhe falta o appetite, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

Tenha a sua família sob as 'IIisitas do seu ffi� médkoj assim será facil ao clinico �urar uma· \l?W doentia logo que ella se manifeste.

Acompanhado de sua exma,

esposa e filhos segue amanhã
para Porto União o sr. Jaime
Carreirão, telegrafista.

JOÃO DE M. BAHBOSA

A posse A serviço deste jornal seguia
para o norte do Estado o nos.so

brilhante colega de imprensa j. ,.
nalista João de Medeiros Ba ,.

bosa, reda tor de «A Gazeta »,

DA NOVA
TORIA DO
TISTA JAIME CARREIRKo

Continua enfermo
o general Car

mona

Para o norte do Estado par
Liu hoje o dr. João José Cabral. ,'\
advogado.

Partiu ôntem para o norte do
Estado o dr. João Bayer Filho,
diretor da Faculdade de Direito

PELO::; CLUBgS

CLUBE 6 DE JANEIRO

o querido Clube 6 de Janei
·iO, do distrito «João Pes.ôa»,
D::itreito, realizará no próximo
domingo dia 19, uma assembléia
geral para eleição de sua LO 1"

diretoria.
._�-----_._--------------.

TOGO SEPITIBA

SÃO GRATlS OS· CERT\
FICAD03 DOS TIROS DE

GUERRA

CHEGAM UNS

Regressou a Florianopolis, de
sua viagem ao interior do Es
tado, o sr. maior Pedro Cunha,
representante comercial.

LISBOA. 14 - Contnua aguar
dando leito por mollvo de Iigeíra
indisposiçâo, o general Carmona, pre
sidente da Repubhca de Portugal.I

Enoontr-, se nesta Capital, em!
visita á F la familia, os srs. te-I
nent.e Híuon Taulois de Mes-:

quisi a e engenheiro Olavo de

Me-.juista Rosa.

SANTOS, 14---0 cap. AIÍs,
têo Catão Mana, inspetor de
Tiro, informou a imprensa que
o "certificado de reservista de

segunda categoria do Exel cio

.� Nacional, fornecido pelos Tiro:;
de Guerra, é inteiramente gra

tuito, não podendo as diretorias
dos Centros de Instrução exigir
nenhuma impor a 1cia pela sua

cc nlecção, entrega, ou sob ou

tro qualquer PI etexto.>

o HOMEM MAIS
PROLIFEIIO DO

BRASIL

6 DECLUBE

presente
pelos menores

_1-
Compras superiores a 5$000

dão direito a um brinde

I Para o nOSSD mundo elegante
as ultiRlas creações da moda;;

bijouteriasl, lindas fantasias, os "1als modernos atigJs para pr.a senteVistosas

A

NA
OASA

/

CASA MACEOONi
QUE MAIS BARATO VENDE

e
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