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uncrar a propaganda Oficial do Novo

A GAZET
J A I R (I

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

naufragio C O M B A T E T � N A Z
"Aldaby"

RIO, 13 - o Ministro da Justiça enviou aos jornais a

seguinte fi municação:
«Tenho o prazer de comunicar a v. s. que acaba de ser

criada a Comissão de Doutrina e Divulgação do Regime, no Depar
tamento Nacional de Propaganda.

Dando cumprimento ao dispositivo constitucional, artigo n' .. "

-1
15, rclativamente fi imprensa, essa com�são enviari para todos os ������������������������������������������������������W��
jornais matéria de interesse nacional, que deverá ser publicada nas A V O Z D O P O V O

--.- ---

condições que a mesma comissão designa. Sem quaisquer Iiga�ões politi.eas
Certo que compreendendo a finalidade social da imprensa

no Novo Regime, v. s, prestigiará, com seu elevado patriotismo, a Proprietario e Diretor Responsavel C A L L A D O
propaganda da comissão, agradeço em nome do Govêrno a atenção ----------- ------------------------.----

que v. s. se dignar a dispensar com êsse alto proposito. ANO IV I florianopolis, Sexta-feira, 17 de Dezembro de 1937 I NUMERO
Saudações cordiais ------::,,------------------------

(a) FRANCISCO DE CAMPOS, ministro da Justiça.»

O crime do
1

Os assuntos dO
c a d e t e propostos

.

o

C
- � o sr. Inspetor da Alfandega,

aJatl pelos pre·.. I designou
os guardas aduaneiros,

srs. Januário Ortiga e Mauro Ri-

fei-tos beiro da Silva, para auxiliarem
IUO, 16-0 famoso criminalista a administração da Mesa de Ren-

Evaristo de Morais aceitou pro- das de Laguna, nos trabalhos de
curação de Adalberto Cajatí, para BELO HORIZONTE, 16 (Es- salvamento das mercadorias trans-

defendê-lo, no processo a que reg- pecial)-O governador Benedito portadas pelo vapor holandês AL
ponde por crime de incesto e Valadares dirigiu uma circular a DABY, o qual, como ha dias no-

mOI'Le de sua irmã Eleonora. d S d E d ticiárnos, naufragou na noite deto os os ecretarios e 'sta o,
Falando a um vespertino, o co· determinando que estes atendam 8 para 9 do corrente, em roche-

nhecido advogado disse que o cri- rapidamente a todos os assuntos dos próximos ao cabo da Santa
me em si não deve ser tomado Marta.

que porventura lhes venham a ser
corno base para aplicação de uma

propostos pelos prefeitos, devendo Segundo nos informaram, o na-

pena. E' preCISO estudar e com- d
-

d vio está irremediavelmente per-quan o os mesmos nao po erem

prep[:der o .indiv�duo, sob o ponto ser atendidos ser-lhes dado conhe- dido e tem em seu bôjo cêrca de
de VIsta psicologico. .

d' dei três mil toneladas de carga.
C.

. ._

d f
I cimento os motivos porque ei-

.itou a opiruao os pro essores d
.

f
. Os referidos funcionários adua-

M
.,

d M d
.

P t
xaram e ser satís eitos nas suas

auricro e e erros e
_

OI' � pretensões. neiros já seguiram para o local

Csrrero, mostrando que nuo fOI
i Determina ainda a referida cir- do sinistro.

um cnme re.vtlador de absoluta, cular que nenhum prefeito pode- O U-I-III-S-0---A-L-V-O-R--O-'_--falta de sentimento humano. Pe-; a' a senta e d
. . . ..

. , .

di
- . .r u r-s o murucipio, sem

ÇOU A I"'IO,&DElo contrano, as con içoes mentaís
:

. .. .._, 1:1l

ti' d
' d íti .que para ISSO esteja superrormen-

-

e pa o ogicas
.

o reu e a VI una
te autorizado, afim de que os as- LONDRES, 16 (Especial)-Em

devem ser CUidadosamente estu-
suntos de caráter administrativo Céres, na Asia Menor, um urso

da1;:i o sr. Evaristo de Morais
não possam ser prejudicados. �:r��â��ne�o um rebanho, entrou

tirar a conclusão de que é preciso 8 mil toneladas de Quarenta homens formaram um

deixar amainar os animos, para earnes pal.a a pequeno destacamento de perse-
depois fazer um juizo definitivo e Alemullha guição á Iêra.

se,guro sobre o caso, pois não se I BUENOS AIRES, 15 O adido A certa altura o animal conse-

pode basear qualquer pensamen- comercial á embaixada alemã com- guiu agarrar um dos homens, sen
to sómente sobre a concepção da I pareceu hoje ao rnínísterío da Agri- do que este, com extraordinario
hediondez do crime. cultura, comunicando que o Reich sangue frio, conseguiu Ieril-o com

resolveu adquirir oito mil tonela- b d
das de carnes argentinas, para em- u� punhal, �om an o. o bruto

barque em janeiro próximo. I ammal sem VIda.
------

A Associação dos Empregados no Comercio, sindicato de Fômos procurados pelo distin-

classe, vem de tomar uma iniciativa altamente moralizadora, e por to e acatado comerciante sr. Es
isso mesmo, digna de todos 09 aplausos. peridião Amin, socio da impor-

No sentido de pôr um dique i jogatina desenfreada, que tante Casa Três Irmãos, para
está transformando a nossa capital num Monte Carlo em miniatura, I que relatassemos a verdade do
a Associação dos Empregados no Comercio vem de oficiar is Asso-! que aconteceu relativamente ao

ciação Comercial, União do Comercio, Industria e Lavoura e ao
I desastre de ante-ônt cm, no dis

Sindicato dos Bancarios, convidando-os para uma reunião coletiva, I trito «João Pessôa», Estreito.
no próximo dia 21 do corrente mês, afim de redigirem um memorial Declarou-nos o sr. Esperidíão
ao sr. Interventor Federal no Estado, solicitando uma providencia

I
Amin, que a culpa coube ex

que ponha termo aos iôgos de azar. clusivamente ao motociclista, o

Aliás, essa medida benéfica e saneadora, foi uma das pri- qual além de não estar devida
meiras providencias tomadas pelo ilustre general Daltro Filho ao I mente habilitado, com a respectí
assumir a interventoria gaúcha, desde logo secundada pelos interven- va carteira, ainda vinha i noite,
tores do Distrito Federal, Estado do Rio, Baía, São Paulo e ainda com o faról apagado.
pelo governador de Minas Gerais. O sr. Amin tão logo o desas-

O abuso �ue se registra em a nossa capital chega ao cúmu- tre se verificou conduzio o feri
lo das casas de tavolagem primarem por estabelecer-se no coração do para o Hospital, sendo que,
da cidade, chegando a falta de escrupulos ao ponto de uma casa de intimado por um cabo do Exer

vispora se ter enquistado em plena Praça 15 de Novembro, onde, cito, para i m p r i m i r velo
se erguem ° Palacio do Governo e a Secretaria da Segurança Pu-I oidade ao auto, afim de chegar
blica. i

com presteza ao Hos-ii tal, foi 1:1-

Tal abuso oferece aos visitantes um espetaculo deprimente, I felizmente ele encontro a uma

a que se torna necessario e urgente pôr cobro. carroça.
Bem avisada andou, pois, a Associação dos Empregados no Quanto ao cavaleriano sabe-

Comercio, que pode contar com o nosso incondicional apoio em prol mos haver sido o cavalo que se

da sua campanha dignificante e moralizadora. espantou.
----------- A motocicleta sofreu apenas li-
Gosam absoluta segurança I Celecãe de gr u geiras avarias.

CHANGAI, 16 (Especial)-O � a Fieu, assim, restabelecida a

embaixador japonês cientificou verdade quanto ao ocorrido ante-
que todos os estranieiros residen- De acôrdo com o disposto no ôntem, no Estreito.

tes em Nankin, gosam da mais artigo 151 do regulamento da Fa-
absoluta segurança.

I
culdade de Direito de Santa Ca
tarina, no gabinete do sr. dr. Di- VISITADEZEMBRO ' retor e com a presença dos srs.

• professores, colarão grau de ba-
charel em Direito, amanhã, is
14 horas, os srs. Oslim Costa,
Nicolau Glavan de Oliveira, Mau
rício Moreira da Cesta Lima e

José Boabaid, que concluiram o

curso em 1936.
O áto, que será despido de

qualquer solenidade, poderá, no

entretanto, ser assistido pelos pa
rentes e amigos dos bacharelan
dos.

RIO, l6-Adalberto Cajatí acu
sou a policia, afirmando quo con

fessou coagido. Acentuou que não

comia, não bebia e que preten-.
díam, assim, obrigá-lo a dizer que I
�olr:.prara Lisol e atirára em sua

I:Irma.

As declarações não foram to

madas a sério, em virtude do prê-
80 haver confessado seu crime em

presença do juiz, outras autorida
des e imprensa.

"F ESTA S" DE
s T uS EP n E o

__________________ .D .

-

PELO FE�BAMENTO DAS �ASilS
DE JO�GOS DE AZAR

P NE D o S

Grupos de couro
" -5 peças, gobelin
" 5", veludo

Salas de Jantar completa
Quartos de dormir

ETC. !

CONFORTO A SEU LAR

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

1:200$000
ETC.

Exposieão em

York
Nova ,Dê

I
Tapetes

Uma frase do Santo
Cogolenus Relogios de Salas de jantar e Quarto Padre

Tudo com redueão !

Pre�os que são
'IÍiFESTAS�� ao povo que tanto nos tem distinguido!

S O' E S TEM E Z
na A MOOEL.AR

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

Associasão Catarinense
de Imprensa [RIO, 15 Segundo ouvimos se-

rá assinado hoje ou amanhã o de- CASABLANCA, 16-·0 avia-
ereto suspendendo o desconto na dA Secretaría da Associação Catarinense de folha de vencimentos do funciona- OI' italiano Stopani, que tentava

Imprensa pede-nos a pubiãcaçáo do seguinte: lismo publico para amortização o raide diréto de Cagliari ao Rio
de emprestímos que se vem fazendo de Janeiro, caíu ao mar, em vir-

"Solicitada a Intervlr em favor do consocio todos os anos em dezembro. Acres- tude de forte tormenta, que o

Achylles Balsini, diretor da "Cidade de Blumenau", centa-se ser muito provavel ainda a apanhou nas proximidades destadecretação de suspensão das consíg-
prêso á ordem do sr. generel Meira de Vasconcelos, nações durante seis mêses. localidade. Faltam noticias.

comandante 5a. Regi�o �1i1itar, e con�uzido _para Ó sr. Medeiros Néto
O quart�1 da_Força Pu�hea, _ nesta Capital, a �.�.I. seria nomeado inter-
tomou .!medla�as provld� .-clas, telegrafand� �Ireta- ventor na Baía
mente aquele Ilustre mllmtar, a quem soliCitou a

.

n' t
' d I reconsideração do áto. C gal. rt'leira de Vascon-

RIO 16 - A ue ona o m· I t
-

d·d d A C I d
o' 'b R nda resolveu deter-I celos,

em a ençao ao pe I o a ..., man ou
PO"L\) so re a e . - - ,

I-b d d
.

A h II �:J".'

minar qHe sejam adotadas a par- restituir a I er a e o consoclo c y es Da�SJnI,

tir do dia 20 do corrente. as m�-I que, ontem mesmo, retornou a Blumenau. A ACI
ólria5 c(lerd�.ivas contra os contrt-! agradece, por este meio, a sua congenere parana
b ... i1}tes em atrazo. na for;a Il�31 ense e confrade Petrarca Callado, pea atuação cfã
ultimos decrdos-ldt baixa os pe o

ciente que desenvolveram no caso."
governo.

RIO, 16-0 presidente da Re-;
publica assinou decreto na pasta I
do Exterior, nomeando o sr. Ra-Ifael Corrêa de Oliveira, para o

cargo de comissario geral da

eX-Iposição brasileira, no grande cer
tame mundial de 1939, em Nova i
York. O nomeado ficará depen- i
dendo do Comité .de Propagan- �
da e Expansão Comercial.

"F [STA

A
•

nova organiza-
ção do juri

RIO 16 - Dentro de poucos, ..

dias será apresentado ao ministro

ela Justiça, sr. Francisco Campos,
('j projêto da ;oo;a organiz?ção
do tribunal do lUfl do BraSIl.

CONTRA
OS DEVEDORES

DA UNIAO
",

,
)

5"
VATICANO, 16 - Antes de

I
abençoar os novos cardiais, sua

santidade do Papa Pio XI, em

breve alocução, referiu-se i sua

idade avançada, dizendo: <Atin-
gimes a segunda metade do nos

so 81. ano.

O nosso glorioso predescessor,
Leão XIII, não queria fazer limi
tes á Divina Providencia, mas

não é dificil calcular que este se

ia o nosso ultimo consistorio».

1037

o desastre
no Estr(�ito
A vel·dade
oeorreu

r '..j'

a Penitenciaria
BELO HORIZONTE, 16 (Es

pecialj=-O governador Benedito
Valadares, acompanhado de to
dos os Secretarios de Estado vi
sitou a Penitenciaria, onde' lhe
foi prestada grande homenagem
de apreço e respeito por parte
não só dos funcionarios daquele
estabelecimento penal, como tam
bem dos sentenciados.

Reclamam á
extinta U. D.
B. o p a g a

mento dos
vencimentos

: i
. I

A "/l',

I
')

'''�
, I

A suspensãodos des-
contos em folha Caíu ao mar o avia-

dor Stopani

VATICANO, 16 (Especial)
Sua Santidade recebeu numa ce

rimônia particular, os cinco novos

cardiais, impondo lhe o chapeu
vermelho.

Os cinco novos

cardiaiss. SALVADOR, 15 Circula na
cidade a noticia de que o sr. Me
deiros Néto, será nomeado inter
ventor federal neste Estado.

Procedente de sua fazenda, em
Ituberaba, chegou hoje o ex-presi
dente do Senado,que seguirá acom

panhado de sua famiHa para Caldas
do Cipó, onde fará uma estação de
cura.

.:�� �-'
�:

'.

" I

'",.-

.•.Iff.\.·:,�<" ...-�/" . .;.....

--._,..,_
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Fomos procurados pelos srs.
Carlos Richard, José Ferreira e

Carlos O'Donel! que vieram pedir
a nossa intervenção no sentido de
solicitarmos i diretoria da extinta
União Democratica Brasileira a

liquidação dos vencimentos p�los
mesmos auferidos, por serviços
prestados e para os quais foram
contratados.
Ao que somos informados além

dos referidos senhores acham-se
tambem prejudicados os srs.Simão
Gonzaga, Mario de Sousa Praia
José Salem Filho,Modesto Roldãc;
Santos. Walter Barros Silva Da
nubi� �e�o e Waldemar Meiga.
Nao e JU3tO que a diretoria da

extinta União DernQcratica Bra
sileira em Florianopolis, deixe de
cumpr�r com os compromissos que
assumIU para com êsses seus au.

xiliares, ainda mais quando é voz
corrente que a União Democrati
ca do Rio remeteu para esta ca

pital vultuosas importancias.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1*** E' sabido que a crian-

I�.·.-ll---A- C re d-I�-t-e m-"'-- rAtes'ados me'-dILCOS ��'����açei6������e��:
. I li ' . representa a maioria, to-

II
ina pouco leite, mormen-
te na idade escolar.

- -Em todos os casos em que tive de
.
combater uma

d Quantas vão para a
O MELHOR E DE MAIS RECORD/\ÇAO PARA ôr, recorri á »Apyretina», sempre com resultados rnara-

PRE�ENT" DO IlATA E' U 1 UI vilhosos
escola ás 71,2 da manhã,

,)! t.. ní lo � A MAQ NA ,i somente com urna chica-
fOTO� RAFICA Ass. Dr. Fausto Brasil

'J ra de café simples e até
Diretor do Hospital Frauenhílfe, Hansa Humboldte-

Consultorio em Jamg1lá.
a hora ds almoço ao

meio dia, não tomam
alimento algum?

O resultado disso é
que o escolar pobre pas
sa toda a manhã debili
tado, sem energia colo
rica, resu.tando pouco
rendimento fisiológico,
não dando importancia
às li�õej do mestre.

O leite, a carne, as

verduras, frutas, devem
os escolares usar á VOl1w

tacte, procurando - se

sempre os de bôa qua
lidade, isso diariamente.

O leite, é um alimen
to completo, rico em

albuminas e gorduras,
com percentagem de hi
dratos de carbono e saís
minerais, alimento plas
tíco. reparador, histoge-

.retico, dinamogênico,
lIenergetico, regulador,

I j.'.
scorn fatores vitaminicos,
r

de facil digestão, de
elevado valor dietético

�
,

ocupando o primeiro Io-
de molde

'

gar na alimentação in
íantil. a)-No 10. ano prevocacio

nal-Provas de admissão

I
A. do programa do 30. ano

's I
-

P dos Grupos Escola, es.

II
ai a II rO,r1 b) N 2Atesto que prescrevo, com resultados optimos, os ca-

I
- o o. ano prevocac ic-

chets de «Apyretina> neste Hospital. '. igrassa nal-e-Provas de admissão
Dr. Anton Hafner .,,,,, q""""",= ,,""'. � -"",,",'''- do progr.ama de 40. ano

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta. =C;:�;"7i���H�;;�0� dos Grupo Escolares.
Catarina. gu�z�s, que os bilhetes da Lo. c)-No lo. ano. Iprofissional

teria de Santa Catarina para a
--Provas de admissão do

-A fórmula de <Apyretina» é por si mesma um cer-
N 20. ano prevocacional ou

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
extr .içâo de ATAL, só ficarão

'f' d d
'

reser vad, s até') dia 21. certi ica o e matrícula em,

é indicada. E I "'I
Depois �destl data, seremos

seo a i'!ormaI Primaria.
Dr. Paulo de Carvalho d\-No 20. 30. e 40. pro-

Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi- forçados a dispôr dos mesmora I
f" J C 'f

1 C porque temos CI nosso reparte já
issiona - Cf ti icado de a-

liadora-e-Nçva-Baesleu-e-Sta, atarina. I .. provação (Guia de Teans"q�asi exgotado para àquela extra-
J

:$

-At�sto que tenho empregado em minha clínica. úã çao. ferencia) do ano imediata-
cachets de «AlJyretina», com optímos resultados. S !\LÃO PROGRESSO mente inferior de outra Es-

Dr. Nilo Saldanha Franco Rua Felipe Schmidt nO. 5 cola Complementar Técni-
Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

i
r.a, do mesmo genero e em

Vende ..se identico oficio.
- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados, O d'd dI

5 can I atos everão com-'
o produto «Apyretinal) do farmaceutico Carlos Henrínue ,

' .

d E1

por preço de ocasião, 2 ca- parecer a portana a scola
Medcll'os. h d d

sas em perfeito estado, acompan a os os pais ou res-

Dr. Piragibe ee Araujo d' dsendo uma a rua .MaJ·or ponsavels nos las cita - o... d�
R'Ja 15 de Novt mbro nO. 82 -- Blumenau-Santa 8' II 30 hCosta n. 117 e outra a rua

as , Jras e de 13 fi i;

Catarina. 16 hFreI' Caneca SIH co lO 4 oras, cem os docu.r·eT,.t,,�
,

'
j ano

exigidos, pa,a serem preenchidos �-
.

b
,.

G I «AllYRETINA» é O melhor remédio contra de uso; uma de Gladeira e

Asse." ea era outro de tiiolos e cal. os pedidos de matricula.
O d d S P'd '_1 S /I. •

d a dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripé. A d d'e OI em o r. resl ente convluo 80S rs. �ssocla os, Para tratar com João Se- s provas e a missão serão

d· 19 d ' 10 h éd' I Preço de dois cachets:$600, em toda� as Far· !' d d' J 2 3a comparecerem Ia o corrente, as oras na s e socla vero dos Santos, Cais Fre. rea rza as nos la� , e

afim de se proceder a eleição da nOVl diretoria para o periodo macias. derico Rola. de feveiro.

social de 1938 a 1939. I
Secretaria do Liceu Injustrie.l.

Caso nao haja numero suficiente será feita a 2a. e últi- E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;,--;_;_�·_"'�;;;;;;;;;;;;;;;;;!_I----·-·------- em 15 de dezembro de 19J7,
ma Convocação meia hora mais tarde.

A
A. Gonçalves

João Pessôa, 15 de Dezembro de 1937 Soc. Técnica Protetora I ma Seca Escrto.
Gnalberto Sena

20. Seeretario em exercicio de Rad io
����[*1�������� 'ii�����:&l�
k "Qual o clube mais simpático"? � � "Qual o melhor player"? �
� �� - h
� Nome d@ clubt: . , • • � Iij Nome do player: • • • • �
� -�� ��'W 'ri ��� �� �� .

:#l Nome do votante: • � � Nome do v9tante: • • . • H
� � � . �
�_...."_"'"......""..,."'_".....,."'_"r.......v."",....,......-uJ I �L:...,�_.,�_.,,,,_,..,..,�_,�J� I
�.s..._"'..."-_e"""""_*"'''�.I!..._....._.�.t,_A'--�� -...'Eí'\\....-...��..- ...."ã"'f'-�..b-...�-·...�.,,-JIII'_..

ALBUNS PARA FOTOGRAFI t\S

LINDGS E VARIADOS ARTIGOS PARA PR�ENTES
VARIADISSIJ\'lO SORTiMENTO DE ENFEITES

PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas compras sem visi
tar a exposição da

CENTRALl.ivraria

A Casa C H I C
participa a sua enorme freguezia que acaba

de receber o mais lindo sortimento de chapéus.
flores, fitas e tudo que se refere ao ramo.

Proprietaria: Domingas R. Brnggmann
PR�ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

.������������

,-O; Alfredo P. de Araujo
-----_,---------------

ME:DI(�O
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

ír:1p71IJ.dismo e molestias da pele
Tratamento do etnpaludísmo e das molcstías da pe-:

-

le e n�rvosas pela .Jlulohemotherapia
Consultoria e residerzei� -Praça 15 de Novembro, 13 IITelefone, 1.584 II Cons���as:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas

CLUBE 6 DE JANEIRO)

_._",.... -..:.- --_- -.,-

Precisa�se uma de côr branca,
paresentando referencias. Tratar
no Hotel Oloria.-Apartamel"!t)
216'

I �... • A ...

i �.I�nBS"er�o

I li ,a Educaçã "�

e Saúde L
í

Liceu Industrial de
Santa Catarina

(Antiga Escola de Apren
dizes Artífices)

EDITAL

-

-PO::iSO certificar que empreguei com optimos resulta-
dos, o renomado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Ur. Alfredo Ciniello
Medico estagiaria voluntário do LJepartamento de

PwphyJaxld da Lepra em Sãél Paulo.

De ordem do Sr. Eng. ci vil
diretor desta Escola, faço púbL
co a quem interessar possa qi! "

de 1 S a 30 de limeira ri, 1938,
estará aberta a matricula dêste
estabelecimento de ensino par i

preenchimento das vagas existen
tes nas diversas Secções de Oli
cios. devendo os candidatos sa-

I
ustazerem as seguintes condições
ele matricula: �

l-PARA PEDIR MATRf
CULA

-A «Apyretina», pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar pre-ios» nos casos indicados.'
Ass Dr, Victor Mc;ndes

Major De. Victor Mendes--Dírec"or c;(. Serviço de
Saude da Força Pública do E.stadv de Santa Catarina-r
Florianopolis.

-Os analgésicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optímamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarios, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em I

outras palavras. não deprime o coração, não diminue o pe·
rystaltismo gastro-intestinal, nem hyperacidifica o estomago.

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

Catarina.

--Apyce�ina, ein auegezeichnetes Praeparat be-onders
bei Migraene, (Kopfschmerzcnl).

Dr. George Richter
Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

Catarina. c�

-A fórmula dos cachets ele <Apyretina« é
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. lsabel·- BlumEnau-Sta.

Catarina.

a)-Pwva de idade mmima

de 10 anos e maxíma de 16.
b) - /\ testado medico de nã s

sofrerem de molesti» il')le
to-contagiosa e nà-, t ft� fi

defeito físico
c)-Atestado de vacina d,

ano de 1938.

II-PARA SER
CULADO

Sendo socio da S. T. P. D., V. Excia.
garantirá o p'�rfeit() fWICIIIf!a:íIt:JJfO do seu radio'
com direito a todo e qualqu r conct:rto, mudan
ea de valvulas. de., pela modica cnntribuição men

sal de 4'000.

Representante BIEN ro ARAUJO

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. I
-

Sem.entes de Cebola
A.--narela Temporã

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

Rua Trajano n. J 6
'(

VISTA BEM SEUS FILHOS
--------------�----------�------------.----------------------------------------=----

Trajano
--"--

. _._---!

Lindas e graciosas confecções para meni�as gar'ôios só

NA A C A
__P_ I T L.

Rua Conselheiro Mafra esquina daI
II

I

II
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FIliais em:
.aO 6 a maia barata, por... 6 ...

_ ..� ... ".� .

• melhor do mUlIIldo

aOIll forte - de um .om e varioa aona comltla.lI_

qua.' que não consome bate ..ia (2,5 am...)
Immena. du.....iIi......

Blumenllu, Cruzeiro do Sul,

Lages, Laguna, São Franchs

CD do Sul

A

venda em toda .

ca.a. do ...1110

• noa

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

,

Empreza Bruening • Transpor
te de Cargas e Passageiros
Florianopolis • - Tubarão

.'

i
•
c
�
�\(II;�
«t

I
�
�
�";),
l�A w e� "e

���������.ei!l•••••••••I••••'.G'••••�.�.�tt��•.••G$;�O,' ��.�.ce������""��_���,_ ��--

-I
� ���-'�,�'b�

-, ��\ _�l��.A�re,:\

I D ,- · R iCa rdo i ���""" ""'"

.'
"""'''''''''''''''

�,Gottsrnann.

�.,)I,.-- A Favorita' g���<';Ex-chefe da clinics do Hospi
�

"

tal de Nürnberg, (P .. oressor

lndórg Burkhardt e Professor � t�jErwin Kreuter) �� � ,

� �
Elpeclalllla em cirurgia '�Em Iateria a sua favorita _I�Jgeral r�1

éf]alta cirurgia, ginaecologia, (do- Ieaças elas senhoras) e

partos'l Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a i
cirurgia do sistema nervoso e

...�,operações de plástica �J

��
�
�
�
��.�

m
NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �

�
-----���

Proprietario Silvestre Bruenlng
Ir)for�rnações com DAVID SILVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL
CONSULTORIO-··Rua Tra- I

Ind'ICa.1 lVENDE--SE
ano N. re das 10 ás 12 e

1das 1 5 ás 16 1 {2 horas.
-'--____ uma farmacia bem afre

I guezada, n'um bom ponto
TELEF. 1.28') I �Dr. Carlos Corrêa da linha férrea São fran- RESIDENCI�- �ua Este-! �cisco.

I
ves JUnior N. 26

I �Para mais informações �,
nesta redação. TELEF. 1.131

iFaça desu::ida um trlun- l;��,

fo, e nunca uma de. rota

A Gazeta
I Dr. Arminio

Tavares

MEDICO-ESP[ (lALISTA

Ouvido - Nariz- Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
dt" 16 áS 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 --- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca méulca de erlan
ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua- João
Pinto tr 13

FONE-1595

R<!biJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

fONE-1524

Dr-. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.--F.. joãO Pinto, 13
1 elefone. 1595

;�es. Hotel Gloria-fone 1333

Consultas das 13 ás 16 hrs.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade;
Medico 110 H08pital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

-IIR. \ II Dr. Aderbal
da Silva
:' I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p. 1290

lAceado Mo-I
.

re I ra tem seu escrip-

tÓi io de advogacía á rua

Vísconde de Ouro Preto

n. 'It). - Phone: 1277.

I Cai.x 1 Postal, 110.
__ I

Dr. f'edro da Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I TelephoAe n' 1�I

\
'\

De Fama Munrfiall

N :::> Estreito Ponta do Leal

B I L.H ETES

Federal e Santa Catarina

e

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CN/CA DE SA'[JEDOR/A controla os seguintes
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENeIAS
OCULTAS, direção do tnahatma nacional patiota,
chefe gandhista do Brasit;-: ACADEMIA BRASI
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner Bab técnico
de vital beleza de Hollywoodç-e ACADEMIA' BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevdegiadas da dra.
Calan_t Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
a telicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa
ções minunciosas á c. postal 291I, �. Paulo.

Quereis conforto
bom pllssadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casets e solteiros

Pelnsão Müller
Esteves Junior I�· 93

Escrupulosamente Familiar

Loteria do Estado
Santa Catar·illa

Para Natal
,Para o Nata'

quinta-feira
23 de Dezembro

II

II',
I
r
I
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nln�s Uí�� �RAnDf UI&1011A DA
Nil i�P

J

II RIO - JUIZ DE FORA -- RIO
420 Kms.

I

I VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

I ZUNDAPP

II 6 horas 9 minutos

i I tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

I 1 do 2.° collocado.

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

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

Ui'JI NOV!J �J10DEl.O
iH!Z-125

que es'l:á se!1�'h) ezper.)dc por

3 veloc5;Z;nces, luz (!, ignizão po,," bateria

Pesand� sómf.mte 65 kilos

VENCE·SE NA

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

r
I
MERIDIONAL
Companhia de seguros I

[de acidente de
Trafllalho

Capita] sebscrtto
Capital realizado

1.000:000.$000
500:000$000

I

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

AíE3Sistencia Médica, Fa,..
maceutíc� e Hospitalar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

Floríanopolis
__ I

JOC�:�s �!�t� c�r�Od�i�i��f.sOf!��' Iliares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

Icionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis :

simas

RUA TRAJANO,- J O sobrado-no s altos da
Sorveteria cJloria

Espélhos
S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica

do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro D. 366 - JOINVILLE

CREDITO .VlUTUO PREDIAL.

Rua Visconde de Ouro Preto

----O&-----�-,

. ;",'

/

._ -Adolar Schwarz-·
•

ELIXIR �t --. - l
•

Empregado COI1l,:"" _,.,: .���A'q����������Â..Vâ����'1
!'.:;�::�:: ::;�:���" � Cálculo de qualquer Planta,execução, fls- �

ESPINHAS � estrutura em con- cattzação e direção ��
ULCER,:\S � t d d b I:�
ECZFMAS �

cre o arma o e o .as t\<
�:�f..:� MANCHAS DA PELLE � e ferro Aparelhamento �om -.Jj

1:�2!.�'��::
_. ��:�;�;MiCAS � pleto para constr-u- ��1

i RHEUrv!t,TISMO � ções de pontes em b��
'.

SCROPHULAS �_ concreto armado ��_.,--f�:l-�-(,
-

SYPHILlTICAS � �
e finalmente em todas ,� �j

•• u alfecçoe. cuja orl- r� it-�
liIanIa "glllrada "em seja a � �
··AVARIA" � CONSTR'-,UTORA IGUASSU' L �! - Milhares de curados - I". ' td 0'

'-------------0 GRANDE DEPURATIVO eu SAN61lf '

• ��
�_��� A�------�&��-�.�� �, ��.1.�����t?�;-------- ..� �.���_'lC�� �J ��

C d
'

t M t O P r e d III a I : � Omar Carneiro Ribeiro - Flausino Mendes da Silva �
r e I o U U . : � ENGENBIUROS (;)VI'S �_�<l

"
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- � Rua 15 de Novembro, 416 _

SALAS 12:e 13 �
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\I110S FORAM DESTRIBUlnos A' MAIS � l' AN DAR

��1DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA- :..rI

C
'

RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�� HOJE � Tel. 1503 uritiba • Paraná �
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA �\1

I�_��'·'PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE .4 E a DE CADA f.] -

MEZ.

�J
�
�
�
�
l;-l
�J
�
�

r�remio maior 5:175$000, e muitos
•

premros rnenores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIB_OS DE SEUS

PREMIADOS E QUE EN fREGA PON rUALMEN rE OS SEUS PREMIOS.

Obras centraladas na I· semestre
de 1937�

�
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile)
� Prefeitura e Forum de Mafra -

• � !pGrup Escolar de Mafra

! � Grupo Escolar de Rio Negro
111" ,. Grupo Escolar de lrati
• � Maternídade de Rio Negro �'�N· 13 �� � E�tação Experime�tal de Vi�i:cult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
� � Diversas construções de resldenctas �_/ ��
.� �

••i•••�•••���V.&�VA.�.a�������V��S

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

t-
,

Endereço Tclegr.. DOLA}'� - Caixa Po::.t!'11, 3�
S. FRANCISCO DO SUL, STA. C.'\TAHlr\A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio.
Navegação Cabofriense. Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrandu & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJAt"'lEiRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e 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, beaeliciadae e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de Importação," do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do
4

interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPPIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MOD1COS

TAMANCOS FANTASIA 'IPARA

Praía de banho
TYPO 8ARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$

» SAND1-\LlA. Salto baixo» «Dz. J 4$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz,

.

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'Aquino

./ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I
o melhor ates-

tado é a

preferencta da

elite!

0---------------

Sedas estampadas, tudo que é

lfIode.-nissimo, tudo S� encon

tra, tais como crepes, renards,

peles, ele.

satisfeito1-- Noivo, na mais rósea quadra da vida. quão

não se sentiria V. Excia. em Iazer contente a eleita de seu

coraçêv
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos coníecio-

nados com as nossas sêdas para o verão ardente de FIoria-

nopolis.

I A Casa Três Ir-

mãos é um estab ele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante. _j_._

.--�_.

EDIFICIO PRO'PRIO

A MODA MÓRA NA

CASA TRES IRMAos.

VENHA VISiTA -LA E

V. EXCIA. SAIRA PERFEI

TAMENTE CERTA,.DE QUE

ALI TUDO E' BOM E FINO

e------,f)

I--
Quer ser amavel com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia ..as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irmãos

V. Excia. já v;�'4�1
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa Tres
IIrmãos

_j

o MAIOR EMPORIO OE SECAS
A maior novidades em Se"das no

Rio e São Paula. Acabarhos de
receber dl ..étamente das 'abri

eas .. Por preços nunca Vistos
XADRES NOViDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD" 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 BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$.

COM 1 METHO DE LARGURA.

LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM-
.

FLETOS DE 12$, 14$, 15$, 10$,18$, 20$,22$, 24$, 20$,

28$, 30$, 32$, LINHO BRANCO DA l\lELHOR MARCA MUN

DL\L LEGiTIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000

SOf�TIMENl os COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

(t�;�
.!ii!!)'';J�

Partidas de linho das melhores quaUdades ii
por 1:500$000 com 10 peças �

Atenção !
'.

A.tenção ! �
Grande sortimento de péles, Renard Argenter �

Renard marrar: da Alasc'�, Renar,!:t Verrnelho-Ref�ard ,preto. Casacos de Pé:I�s �
da ir\elhor qualidade .. CLJrtos e 314, de':;;,te a�·tigo da�os desconto::; especiais �
par�a todos terem margern de fazer suas :""'ompras de peles e aprovelta�las para �as festas. LUVA�3 DE F-"lELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ 'orA

r�

Visitai nassa exposição, principalmellte aos domingos �
�,r�
�l, �,�
�)"

I�;iil
�\'
,

'

"�
:��������f@������.---'-o --(f.�;;����:....��.�.. ,_�� ..._� �E1:H����·

EM CORES.

Tuffi Amin &/)rmã05
R. FELIPE SCHIVIIC�T 22

F O N E 1.401

FLORIANO.POLIS

, '

-. ,. .�
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L A D O Damos a seguir a relação da
Mesa admtnístrativa da Irmanda de
de Nossa Senhora da Conceição,

Abertas na redação de "A Audição de piano das alu .. i)}J�í��p�:e:o�,lh��:Jose' da �i1va,i.ii.I ,III (reeleito): substituto, Pedro Belí, Se-

Gazeta" .as inscrições para nas da prof. Gertudes ���tr����, A�����o ���:: d�eF�:i�;;p!�=
a corrida de motoclcfétas B h

curador Geral, Adetnar dos Anjos.
1.1 USC MESARIOS: - Antonio Livramento

Abreu, Gumercindo Caminha, Pedro

de F IOr liaanopo II-s a Jo I·nv 1·1e Jroesse'LuHce,ial'ni) Dd(1amis'nígl,O,as. Tonera e Ai-
Realiza-se amanhã, sábado, ás 2,30 horas, no salão nobre do LI- .

RA TENIS CLUB a audição de piano das alunas da eximia professora de
mu'síca, sra· Gertrudes Busch, que, conforme no!' indica o programa SUPLENTES: - Genesío Caminhá,

Na redação de A GAZETA, das 10 ás 15 horas abaixo, promete alguns momentos de fina arte, revelando, ao mesmo Amador Goncalves, Jose' Francisco

ficam abertas as inscrições para a sensacional corrida de motociclê- tempo, o aproveitamento nas lições durante o corrente ano dos alunos. da Rosa. Má(tricio Ernesto dos ReIS

d 'd d J"I
O programa obedece á seguinte ordem: e Eloídío Gonc,alves da Luz. Itas a realizar-se esta Cl a e a oinvi e. l' SRA. ALMIRA LINHARES

Sómente serão aceitas máquinas de 7 a 20 cavalos de força. OESTEN - A bordo do lago menina Felicia Risgenbach MOURÃO
O itinerario será: SAlDA: Frente a redação de A GAZETA POLDINI - Precieuses menina Carmen Selinke Reunião Mariana IM f 51 P 15 d N b (f t M· MECKE - Tyrolienne menino Walter Entres

á Rua Conselheiro ara ,. raça e ovem ro ren e ira
JENSEN _ MenueU menina Norma Scheidemantel

. Decorre boje o aniversario na-

Mar), volta ao Morro-Prainha--Rua Tiradentes-Praça 15 de No- FRANK -·Magdalia meni.na Liset.te M0!1ra. I Na Igreja da Ordem Terceira talicio da exma. sra, d. Almira
vembro+-Hua Felipe Schmidt--Poute Hercilio Luz.-A seguir: Con- MIGUEZ - Preludio me�ma Mana Jose Pereíra i reúnem-se hoje ás 19 horas :,00 a Linhares Mourão, esposa do hri-
tinente-Joinvile.

' PH. BACH - Romance menina Margot Jonas I dír �
n d P d E' í'I'I'O Duí E1�n te oficial do Exercito sr. ca-.\.

S I·
.

1 b
�

d I tori d V! I MOZART - Menuett menina Carmen Mélo 1 eçao o revmo. a re m -

o icita-se a co a oraçao a nspe ona e IlICU os.
BECUCCI _ Fantasia sobre motivos 110 "GNARANY" jovem Werner ner, os membros da Congregação pitão Olimpio Mourão.

-----

O"d d
Suchert Mariana N. S. do Desterro.

Brs.ndes portani a es SCHUBERT· Valsa srta. LourdeUe Bandeira
LEYBACH - Fantasia sobre motivos da "TRAVIATA" srta, Yolanda Mélo

• • I KOCKERT - Grande Valse chromatíque srta, Elisa Moeller

COmerCiaiS TH. LACK - Valsa Arabesque srta. Hela Kather

i SMITH· Tarantele em Dó menor srta, Julia ideIo
KETTERER - L'Argentine menina Cecilia Carvalho

The G at r·i ppon Tradíng CO SMITH - Harpe Eoliene me.nina Ne�eida Carvalho
re

, ,.LU :' TARENGHI _ Aurora Jovem WIlly Busch
de Kobe, solicita contacto com ftr- SMITH. Grande Fantasia da Opera "LES HUGENOTTES" meninas
mas brasileíras interessadas em ar- Cecilia e Nereida

tígos de lã e sêda produtos quími- BEETHOVEN - Adagio da Sonata "Tathétique" jovem Narbal Costa

b
.

d
• LehmkuhI

cos, rrnque os .et�., GOMES _ Sinfonia da Opera "GUARANY" meninana Sibila Busch
-A East ASlahc Company, Inc•• BEETHOVEN - la. Parte da Sonata "Pathêtíque" jovem Naval Costa

dos Estados Unidos. oferecendo reíe- Lehmkuhl

rendas bancarias, solícita contato WAGNER-LISZT - Transcrição da Opera "TANNHAEUSER" professo�a I HABILITAÇÔES
com firmas exportadoras de babas- �____

Gertrudes Busen.
14.189 100:000$000

sú, mamona e caroços de algodão. C. E
·

d Ra
10.627 10:000$000 Estão se habilitando para ca-

=-Iorgen Henriksen & H. C. Ior- alxa conomlca O 10 l4..443 5:000$000 sar: 110 distrito de Hibeirão -lêste

gensen. da Dinamarca. desejam re-
•

10.�38 2:000$000 município o sr. Orlando Gnecco

la�ionar.se co� exportadores brasi- de Janelro 10:630 2:000$000 e dona Presalina Maria dos San-

leíros de cafe. 3.208 1 :000$000 I tos, ambos solteiros e naturais

,� __
Conforme instruções recebidas da CAIXA ECONOMICA DO 8 205 1 :000$000 dêste Estado.

RIO DE JANEIRO, comunicamos aos portadores das apolices Pernambu- 8 699 1 000$000
canas, que a partir do dia 14, do corrente mês, serão pagos os juros rele- . : I GENTE NOVA
rentes ao coupon rr. 5 e aos antertores, não resgatados até agora, deveu- 9.395 1:000$000 Ido os mesmos serem procurados no BANCO DE CREDITO POPULAR E 10.744 1:000$000 Foi ôntern enriquecid � o la!'
AGRICOLA DE SANTA CATARINA, RUA TRAJANO, 16. O número 10.744 foi vendido do sr. Alcides Bonatell., com (J

Boletim do Departa- I em Florianópolis, e os demais nu- advento de mais uma robusta r -

d Ed
-

P
I meros sabe-se terem sido adqui- menina, que na pia batismal 1'e- '

mento e uca�ao assaporte ridos por r.essoaa residentes na ci- ceberá o nome de Maria Dalva.
dade do Hiu de Janeiro.

O Departamento de Educação te-
ve a gentileza de nos enviar o

numero 19 do Boletim editado por A Secretaria da Segurança Pú-
essa repartição. I blica concedeu passaporte em Ia-

Gratos. vor de Erna Mayerle.

Religião :NOSSA VIDA
I---� -----.--GAZETA

-��----,�---_.-���------��------------�-,----------_.-.���--------�-�_.�-,�,�-���������-���.�-����---���������
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO �AL

Irmandade de
sa Senhora da

ceieão

Nos-: ANIVERSARIOS
�on..

'

BII"DETE
P'ra Vocft

A VOZ DO POVO
------------------------

Sabe Você, minha amiguinha,
como todos nós sabemos, que os

anjos moram no Paraizo.
E os anjos são como Você: lin-:

dos como os amores, perfumados
como as rosas em botão.
Porque Você é um anjo, que

para gáudio dos meus olhos.
Deus fadou para viver na terra,

....

Você sente-se instintivamente
atraida para « O Paraizo », onde o

encanto das sêdas mui licores, va

le pela beleza dos jardins p ,
radisiacos.

FRA DIAVOLO

"\

A importante e conceituada fir
ma desta praça Syriaco T. Atherino
6: Irmão tiveram a gentileza de
ofertar-nos diversos frascos do es

nlendído vermouth cínzano, bem
como outros interessantes brindes.

-Da importantíssima e acatada
firma industrial Wetzel fi Cia.,
produtora dos afamados sabão es

pecialidade, recebemos artística to
lhínha,

-O nosso distinto conterraneo e

advo representante comercial sr.

íTirlUlio Garcia, teve a gentileza de
oferecer-nos frascos dos saborosos e

a tamados vinhos Imperial, Conde
D'Eu, 1865, Nobre e Branco Impe
rial, conceituados produtes da im

portante fabrica Luiz Antunes li

Cia., do Estado de Rio Grande do
Sul.

A' todos o nosso agradecimento.

Loteria do
de Santa

Estado
Cararina

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o nosso estimado COD

terraneo sr. Donato do Vale Pe
reira, dedicado funcionario do
Lloyd Brasileiro.

DONATO PEREIRA

RESULTADO DOS
PREMIOS MAIORES
DA EXTRAf;AO DE

ONTEM:

Faz anos hoje o sr. Alcides
Tardais, funcionario da Diretoria
Regíonal dos Correios P. Telegra
fos.

C;ARTAZES
oo DIA

ENFERMOS
CINE REX, ás 8 horas, na

I�la-Dinheiro do céu, no pal
co- Vidondo, o grande ventrilo-

7.30

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

Acha-se enfermo, recolhido aos.

seus aposentos, o sr. dr. Carlos
Vitor Wendhausen, digno diretor
da Companhia Telefonica Cata
rinense.ClNE ODEON, ás

horas-Sangue esportivo.

I� GAZETA
Desportiva

Baixa de
posto

" Pplo correio foram-nos envia
dos os seguintes versos: Enfermou, há varios dias, Ql

sr. Lino Soncini, tesoureiro do
Tesouro do Estado.

quo.

o nosso

concurso

DELI�IEM-SE NA NOITE DE

NATAL-
Adquirindo, sem demora um dos novissimos modelos
do reputado

CHEGOU A FLORIANOPOLIS,
O CAP. TROGILIO MELO

I FLORIANOPOLIS, ll-Che-

I gou
a esta capital, o capitão Tro-

I
gilio Melo. (Da «Noticia» de Jo
invile).

Mimoso:-nem todo pecado
é passiveI de perdão.
E' preciso algum cuidado,
para evitar confusão.

Disque 1522REDATOR:PaL;:'} B.Barbosa
.-------------------------

Continuamos com 8 publicação
dos � votos, para a classificação do Iclube mais simpático da capital, recebidos pelos srs. COST ...\. & �IA. á rua

e qual o melhor player.
�ons. Mafra, 54 e vendidos a pre�os sem I Sem prevêr o resultado,

eoncurrencia. A

fHoje, ás 3 horas da tarde será voce, que oi capitão,
feita ala. apuração. �:'.

e ainda é bom soldado,
deu um passo contra-mão.

A postos faDs!
A apuração póde ser presen- O nosso amigo Trogilio,

cc'i�a�d;a�p�u�b�l�ic�a�m�e�n�te�.������§��������������������!j����Fiiiiiiiii-iiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil---- émajor e têm patente,
:-: espada, kêpi e galão.

RADIO PHILIPS
e sirva-se das confor-'
taveis limousines nu
mel·os 192, 203,242,
205 e 218.

Segurança e presteza.
-��--�-._��--------------�

Resgate de
apolices

Ex-as�iste[.lte do serviço de Gin-cologia dos H0pitais:
la Gambôa, Fenda'rão GaffIé-Ouinle e s. Frf'!.w·;sc� deA�siss.

Ex-interna do sé1lviço de Pediatria da Policlinica O Delegado de Policia de Ca-
'de Botafogo çador cOlliunicou ao sr. dr. Secre-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIAi''':ÇAS tário ?a Seg�ran.ça Pública haver

Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob. I prendIdo Jose.NlColau Lemos au-

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 S horas I tu� do assas��?a.Lo de. Gibrano\
FLORIANOPOLlS SANTA CATARIN ,L\, I Dlb, no mUlllCIplO de RIO Caça-

�f!;t;;;a;ii;·iW&EiiM;;!;-;iai·l!JMIi,ij;;;·;;;AiOfiã�==�·;....�·;;;;;;;;;;;;;;;=,ii'ii"m;;;;;,I.;,;.:I...iiiir.i;;;';,=sa==r;.;';e�==I;i-anf?i5i·ii·;,.==;·=A=,,,;,�",�!!!I!IIII-II·�'.'��. _ +HMÇ -�%Me ,""'Mr *MWI

Brinquedos - Artigos de
Albuns e Livros .Infantis
preços da praça só na

Livraria MODERNA de P�DRO XAVI�R & (ia.

presente -

pelos menores XICO
---,----------------,----------

Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

Ora.

De hoje até 31 do corrente os

pJssuidures d� apolíces da drvida pu
blío, emitidas de acôrdo com as
leis í .038 e 1.587. aqllela re 30
de ",gosto de 19 ! 5 ': e:;L .�,: l!
de setembro de 1927, <Í:mn S'ó
a pres�ntar DO TLSOUIO CO Es�ado.,
afím de serem os Iílesmos resgata-·
dos no seu valor nomin8.l.

ALUGA SI=
Parte de uma

_ L casa com 5 com- E vai você, sem razão,
partim e n tos, fala dêle prA NOTICIA

preço 130$000 informações nesta re- rebaixando-o a capitão!
dação.

Assassinato

�ompra� superiores a 5$000
dão direito a um brinde

"Virgem Especió..lidaue"
de Wetzel & Cia••• Jaínville (MARCA REGISTRADA,

o sabão

para roupa fina corno para roupa CO(llmUm
__a 8'" e • 6 k-;;==:�·;·;:;;;::=:���_::;;õi�'_III·_...

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




