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A graciosa e gentil senhorinha Yette
. Comissão Angariadora dos Donativos para o "Natal
hoje ai dig�ribuição dos cartões pelos necessitados,
---- -

-_.- __ ,_-------------,----

Ir,fí···iERVE TOR NEREU

1 Pi'<Jprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

Os S�crecrebuios de Estado e o Prefeito da ANO IV I f&�r§a-r-io-p�lis, Sabado, 18 de Dezembro de 1937 I NUMERO--I-O-a-ã
�-:;apitê'lll, convidam a todas as auterldades, associa- ----------

�,Ges e (\1; povo em geral, para a recepção na Pra-
A •

Çi:l QuL�;ze de Novem!»ro, �o sr._ Interventor Ne- Um apelo de Crime
rêu f(an,o§1 que chegara deminge, as 12 horas de re-

1:.,
t�'esso de SU� viagem � .Capital Fe�:ral. .. A Gazeta" revoltante

Se E'%c�a., que Viajara em avsae espenai do
r�'lLister�o da f�êjr!nha� desembarcará no campo

AO p��:::� DA

da B�::e de AVlaçao Naval.
-----------------------

i
A população de Bom <Snr, Diretor de AGAZETA- verificou no dia 30 de dezembro

Retiro acha-se indignada Nesta- Tendo o jornal O ES- desse mesmo ano.

com um crime abomina- TADO, que se edita nesta capi-, Dado o modo de como o caso

vel aH praticado do qual tal, em S:I� número de on�e�" se rev�stiu, nada rev�lei nos meu.",
• • I dado publicidade fi uma certidão I progenitores, os quais em abrildaremos ampla pub�lcl-1 com o intuito manifesto de afron-, de 1932 cientificados do ocorrido,

dade em nossa prOXlma' tar a minha dignidade e pôr em requereram judicialmente, a anu

edição, em que a esposa cheque a minha reputação, grato Ilação do casamento, sob a ale
de um comerciante man- ficaria a V. S. se houvesse por gação de que sendo eu menor,

comunada com u� em- bem .es�larecer no �eu conceitua-/ n.ão havia tido o respetivo çonse-
" do diario A GAZETA, o trama tímento paterno.pregado, �de quem era hediondo e infame que essa pu-I E' mister, porém, frisar, que a

amante, envenenou o pro· blicação representa. certidão de nascimento, de que se

prle marido. O fato resume-se no seguinte: serviram para a realização do áto,
-------- --� --- Em 1931, quando ainda estu- é falsa, visto ter eu mscido em
Nuvens de dante em São Paulo, residindo 1913 e não em 19li como da

gafanhotos
I
em uma pensão, estabelecida á mesma consta .

rua Senador Feijo n' 12, fui su- Julgado o feito, foi o casamen-

PORTO ALEGRE, 17 (Espe-, preendido, altas horas da noite, to anulado, por sentença j udi-

I
cial)-Novas nuvens de gafanho- \ com a entrada nos meus aposen-I

cial,
tos, procedentes do Uruguai.estão tos. de uma jovem com que vinha

. Pen�Iizado, e�tret.anto, com a

I '. . ,", "'-... ".
I devastando as culturas ri-ste Es- I "fbrtanuo." slt�açao de Mana de Lourdes.ses

,

«A (,f17.pt�: (]\'J,L'II uu'cu dOi'tado. A êsse tempo contava eu 19 te e o nome da moça, a qual,VOI"i,;u'ia N. 154

loperoso pre}cILo .s�. Mauro Ra-I Os municipios mais atingidos anos e ela 22. aliás, em todo o incidente, nada
.

_ _

mos um. �pelo :;,�l,lcILando de S. S. são os de Livramento, Rosario, O resultado dessa visita em mais foi do que um instrumento
O Doutor Claribalte Vilarim de Vas�ongelos Galvão, Secre-

,

um auxilio destinado ao Natal I Pinheiro Machado e B:::gé. meu quarto, teve o epilogo Ia- na mão de seu pai Horacio de
t' "0 d'Estado dos Negócios da Segurança Pubhca, no uso das suas I dos Pobres. I ---�----- tal que era de esperar. I Castilho --continuei a manto-la na;J��'�buiçõ�s e ciente .d.os termos do telegrama-circular dirigido pelo I E o fez cons:ia de q�e tl�a- I A REFO�RMA �ias depois, fui procurado pelo I minha c�ill'p�nhia, ch.egando mes-

sr. ministro da Just icn ao sr. Interventor Federal no Estado, em Ita�d.o-se de mniorar a situação I DO dURI� pai da moça, que, sob ameaças, me a permitir que VIesse ela re-

<lata de 15 do corrente,
_ I a�htIva ?e tantos de�graçados nos

I RIO, 17 (Especial)-O projéto fez com que eu o acompanhasse sidir comigo nesta capital.IHSOLVE:. .

dias festivos que vao pas.s�r, a da refórma do jurí, será entregue, ao cartorio do escrivão do civil Não compreendendo ela a mi-
Cancelar, a contar de�ta daf;a, as licenças concedidas por I nobr,eza do .seu grande espírito e I hoje, pelo presidente da respecti- de jgarapava, que era primo da nha generosidade, sem que meti

esta Secretaria para a axploraçào de log�s d: azar, ..nos termos d� I a fIl_antrop_Ia d_�_ seu A"generoso I v.a comissão ao ministro da J us- moça em questão, onde realiza- vo os outr,os houvesse.a não ser o

Decreto n. 558, de 20 de Março �le 1931.,_ so per�ItIlldo a �ua ex
I coraç�o, o irnporuo � e:,se ?e"to, tíça. ram o meu casamento, o que se da sua ma cabeça, abandonou-

ploração nas estações hidro-minerars, estações de climas e casinos de de piedade e de misericordia. I
-

me seguindo para São Paulo, em
, 'as O sr. Mauro Ramos que se � U S P E N S A S companhia de um oficial.IHa! "

Aos Deleg�dos de P�licia da Capi��l e do interior cum�re, vem distinguindo tão brilhante-, ::!_ Horacio de Castil�o, durante
imediatament.e, a hel execuça� desLa.' no.tlÍlCand�;lo seu conteudo

1 meD�e ao clesem�enho do. cargo� -;
_...

,...
o tempo em que ma�tIve sua filha

os Pl'o.p. ,ietános
das casas. de Jogos liceuciadas, presidentes de Clubes que � "", boa �Ola, lhe fOI con

as conslgnaçoes nas fo- na minha companhia, extorquiu,
e ')í)c::: !::des e fiscais de logos, e em caso de desrespeito, apree.n�er I �18do, nao deJ;ara. de atender não só a mim com a meu pai a-

os :;�\i1,":lios etc., lavrar () competent.e auto de multa, sem prejuizo

lesse. noss�) _

apelo em
.. fav.

ar de

Ih d f
. II vultadas quãntias, chegando até�

do processo penal, no cas.! cablVel.
_

'? um,a multIdao de mur:�f;lpes,. que, aSOS une Ionar lOS
I co�

o produ�o dessas sua� igno-
CUMPH�-�.I:.; por �erem pobreR, n,ao. deJxam, bels exploraçoes, a constrUIr duas

Secretaria da Segurança Pubhca, 17 de Deze_mbro de 1937. por ISSO, de ser brasIleuos.
•• casas.

Claribalte V. de Vasconcelos Galvao CÜMPil'i"M:if,NTOS--a.. .IIIO�. 17 (Es�eeud) - Af�m de que os I Agora, como, �e tivessem sido

'�''''''':.�,''�,_'-E· e,-�.,�.J ,�'.' M \ Velolento
e

d�
fUIICIOnal.-.os pubheos fl'edeleals possam tele, apresentadas vana.s. contas, p�r

�!h'... �,,, Incen 10 I Recebemos gentís cartões de um Natal mais desafo�:ado� o ClIefe da Na-i duas casas cümercl3Js, desta capI-

I
-

t d �. 1 b� . f' lPa-"· publt·eon onteln "sm decl·eto suspen- tal, de encomendas feitas por Ma-

AI cumpnmen os e.,;ejanc o oas e,,- v ... • .

d L d d S- Pem agoas : tas da Liga Nautica de Santa denelo as consignaeões em follIas� p�lo pra- na. e our es, e tao aulo, ne.

B O Mus-
I C

.

d Alb t E t • • •• • gUeJ-me ao pagamen o.

qUi) run I atann?, o sr. er o 'n re;, e' zo de 30 dias� aos funclonarlos e,vls e ml-
'

Deu isto motivo a H .

I(;
• da fabnca do grande depnratlvo J. C' . ..

que oraCIo

e e

Re
ALAGOAS, 17 (Especml)-Um EI" d N

. Itares. astJlho, me dIrIgIsse uma carta

sole1n,'" VISite o 10' violento incendio destruiu a mais I IGxIr t e °IgueHat:1 t I O reie,·hlo deereto foi dado conheci- ameaçando-me de provocar un;
I . . ra os pe a gen 1 eza e a O( os

d I f' I' d'

'I imPEortadnte sterrdanatexIsbtente n.eds- fazemos votos de feliz Natal. í!uento ilS Delegacias l(iscais dos Estados. escan a o, ma Izan o a mesma

G d te sta o, en o am em SI o

j
com a declaração de que tudo si-.

ran e devoradas p:las_ chamas varias "F E S TAS" DE DEZEMBRO ' lenciaria se lhe entregasse aimpor-
casas de habüaçao. _ taneia de 50 contos de réis.

PORTO ALEGRE. 17 - (ESP�
GAL) - NCi'ticía-se que. a colonta

ítallana estabelecida nest� Estado.

está delígendaudo para que o sr.

'Bruno MussoBllI visite o Rio Gran

d� do Sul. por ocasião da.. sua an

. i1unciada viagem ao B:'asll.

RIO, 17 '(Especial)-Um tele-

grama de Bom Jardim informa
ter-se suicidado naquela cidade,
desfechando um tiro de revolver
na cabeça, em plena praça publi' Dê
ca o jovem Manoel Gonçalves I

ns diretores das repartições su- S�to filho do prefeito municipal.' Tapetes
borJd,\nadas á Secretaria do Int�-

'

I
rior, .oferecerãoAhoje,. �o Glóna -

IHotel, um almoço. mtJmo ao sr.
. . � ,

G t Neves Duetor do Inte- Adelaide Ferran, Zulma Luz, Ma-
•

·JS aVJoustl'ça 'que até poucos I
ria de Lourda'3 Campos e Epomi-

nor e , ,

"d
d', pou interinament3 aque- na Rosa, que vieram conVl ar-nos
las, ocu

..,
. .

I t
le alto cargo admInIstra tI voo para �sslstHmos a so .ene en rega
.

--. de diplomas as datIlografas de

NOV.L\.S 1937, do Curso Prático Pedro

DATILOGRAFAS Bosco.

Estiveram hoje em nossa r�da- Esse áto será realizado hoje, ás

'{;ãu o iovem 10smar .da Luz SIlv:a 19 boras, no Instituto de Educa

.as gentís s�ormhas Mana çã<3,

,.
,

I

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

RAMOS

Convite

SSADAS I
•

I

licenças para a ex ..

de jogos de

I
Em cumprimento a uma circular dirigida pelo sr. dr. Fran-I

cisco Campos, ministro da Justiça ao sr. dr. Nerêu Ramos, Inter-'

ventor Federal, o sr. dr. Claribalte Galvão, Secretário da Segurança
Pública baixou uma portaria extensiva a todo o Estado, cassando

as licenças concedidas para a exploração dos jogos de �za r. I
Essa medida que se impunha como uma necessidade sanea-'

..1�J'a para acabar de vez com a jogatina desenfreada repercutiu I

"v , - I'f'impaticamente entre o nosso povo, que nao regateou ap ausos a

decisão do sr. dr. Secretário da Segurança.
A portaria a que nos referimos está redigida nos seguintes

as

plcraçâe
azar

termos:

DESfECHOU UM
TIRO NA CABECA

Homenagem ao sr.

Gustavo Neves

-'
.:., r,

,Vil �...:.'_"__:_..:.;_:,;...2.:.��-""..:;:.',',.:.c'...:.'_.".._..___�_..."_._....; ....;,...;.. ...;.. ....;... .-.r.

,.A'

Corrêa, presidente' da
Pobres" concteíu

em numero de 1.500.
dos

r ET
I���QW�����.�����������,==-���,�_����HMN�---���������������������--��
A VOZ DO po·vo Sem quaisquer Iigaeões politicas

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

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

DESFAZENDO
a trama ignominiosa de
Horacio de Castilho

· Recebemos hoje a seguinte carta
envenenou ..

p R s U

Grato pela publicação desta,
sou, seu patricio e admiradO{
(a) Germano Zimermann.:t ,

,_ ,

'

S O s
Como não esti-.esse disposto a

deixar-memais explorar, entendeu
o vigarista Horacio de Castilho
fazer a publicação do documento
que ôntem foi dado á publicida
de pelo vespertino « O Estado� .

T p E NE E Do

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

1:200$000
ETC.

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

Salas de Jantar completa
Quartos de dormir

ETC. !
CONFORTO A SEU LAR

Esta toda a verdade

A população de Floriallopolis
que aguarde a sequencia dos fa
tos, pois dentro de curto prazo
me comprometo a exibir por in
termedio das colunas de «A Ga
zeta », não só a certidão que anu
lou o meu casamento, como ainda
as cartas do vigarista Horacio de
Castilho, pelas quais ficará exhu
berantemente provado haver-se o
mesmo servido da filha para os
seus golpes de ignominiosa e infa
me exploração.

�ogolellus ReIogios de Salas de jantar e Qnall·to
Tudo com redueão !

"F ESTA 5"
Preeos que são

"FESTAS�� ao povo que tanto nos tem distinguido!

ESTE MEZ
OOEL.ARna

...,_
' •• :., ... j .• f! 0'; /

,

,

I
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Arr�� Sec:a ICLUBEPrecIsa-se uma de cor branca,
pareseutando relerencias.

.

rrat(lf
no Hotel Gloria.-Apartamento
216'

Tribunal de
Apelação

-------------��," -------

Ed cà : ,G'êJieaeaís em visitaU;�'� '(..,

ao sr .. GeltuUo Vargas
Ftsrca I

Um libélo terrive� , RIO, 16 Durante a audiencia
.. I de hoje do presidente d'l, Repll·L..

I
contra o Jogo e eOD"', rv1 -� i S U '>rí _.:; ....,.:. bEca, durante a qual eouiparece.r.'

I
tl�a OS seus eXPior�I"11 I'� n t "-:::to. "

..".j ,'h :;9," "para .lespnchar, I) OI '1; oL.o da
(hn�es � -.-

.

Guerra, estiveram no Catete, v i-

I r'o d ,:3 otí ,-n r: IsiLando o sr. Getulio Vargas, os'

f'")\lY B b di D
' ...') U !,-.., liC "

ça : generais Mauricio Cardns», ch":e,,_ ar osa isse: «L: tn-: � '--'.":;;
D d 1)1 rio '

epartument.o to es-oal dodas as desgraças qll� pCildl.:ltr,
" " l':xel'cito, e Valentim Bemr-io, Cu-

I
no homem pela a!g!l)t'lrn l' arrui- Ja est., �ii: crrculação,

m,:1
S

n,1andante da la. Brigada d,
e In-

nam o caráter p�18. fortuna, " um explendido numero de du- Ianl.aria, que foram se apresentar
mais gn",e é, sem duvida nt>·1 caç�o Fissca, a ótima r<::1,5\,\ i ao pJ'esj:l�nt� da HeP:'lblic:, pornhuma, essa, o jogo». técnica de esportes, cUJa leitura terem assumido os seu" cargos.

O jogo é o maior de todo tanto interesse desperta.
os males, Destroe lares, Ielicida- O numero 12 de EDUCJ.\-
de e leva o homem á desgraça. çÃO FISICA,. através de suas i Dr.
Contra êle, deve ser feita a mais I 12 paginas, tem excelente ma

tenaz e a mais intensa campanha. teria, ensinamentos e amplo no

Acaba de ser publicado o ticiario abrangendo os principais
mais tremendo libélo contra o acontecime-ntos mundiais no domi- boit Usadas pelos Ouaâros
jogo, liA Mafia dos Banquei- nio dos esportes. Entre muitos da Costa do Pacifico, por J
ros de Casinos", do esci itor outros notamos em EDU::: ,,- M. Barry;O dr. Naismith, in
francês Jean Paoli. E' um livro: çÃO FISICA. os seguintes ar- ventar do Basketbalt, Modo
que mostra, em todo o seu hor- tlgos: A Educação Fisica dade Oiic! Ir e n B 13k.?tIJaI1, -l
ror, o que é o jogo, o que é Criança, por J. S. SummF'P; O ataque por meio do pivot
a torpeza dos banqueiros dos A Escultura Grega e As Vi- duplo, O que e' o findo e

banqueiros dos casinos,. ganan- I
torias �reg�s em $ówratho- A instrução da Natação, p:n

ciosos exploradores dos Incautos. I na, por Arnerico R. Neto; Apo- JOhll Scarry,
Jean Paoli, com fráses eSli�ma-llo, Expressão de Beleza e Todos que se mteressan pe
tizantes, desvenda os misterios dos Fortaleça ° Abdomen, por lo _e'ipwte devem ler EDUC; ..

inescrupulosos banqueiros e de- [ack Russell, O Esporte e a ÇAO FlSICA rev.sta técnica de
monstra cabalmente que o joga- Alimentação, por DiaJas de esportes, publicada pela Com ..

dor leva sempre desvantage�. Almeida; A Eletricidade do
I'panhia B:-asil Editora, do Ria

«A Mafid dos Banqueiros Mar e Despesas de Baskei- de [aneiro,
de Casinos», que focaliza o

qu'! é o jogo no Brasil, é um

livro de combate, que deve ser

lido por todos os brasileiros. E'
um livro em que as verdades são

ditas contundentemente por um

escritor tão destemido quanto ex

perimentado, que conseguiu devas
sar todos os segredos da organi
zllção internacional do jogo.

6 JANEIRO

Florianopclls.l S -12 -19 n

DE
Assernbéa Geral

De ordem do Sr. Presidente convido aos Srs. Associados,
a comparecerem dia 19 do corrente, ás 10 horas na séde social
afim rle se proceder a eleição dd nov1 diretoria para o periodo
social de 1938 a 1939.

ma

Caso não haja numero suficiente será feita a 2a. e últi
Convocação meia hera mais tarde.

João Pessôa, 15 de Dezembro de 1937

Gualberto Sena
20. Sceretario em exercício

! A �.!: afia d »s San Iii1
.

i que ros de Castncs

PBdro de Moura Fefi fJ
Advogado

Rua T ratano n, I

SUNIULA DOS JULGA
iviENTOS DA ULTIMA

SESSÃO
Habeas-corpus da comarca

Curitibahos, €m que e' impetran
te Orival Ferreira de Alburquer
que e paciente Acrisio Gomes �������������������������I
Damasco. Relator o sr des. PRE
SIDENTE,

O Tribunal negou a ordem
impetrada.

Recurso come nO. 2,901
da comarca de Orleans, em

que é recorrente o dr. Juíz de
Direito e recorrido Hercilio I
Furnaleto. Relator o sr. des-]
crnbargador H E N R I QUE
FONTES.

Negado provimento ali> recur

so, para confirmar a sentença
recorrida.

Recurso crime nO. 2. 9 1 O
.1a comarca de São Joaquim em

que �' recorrernte a Justiça e re

conidos Bento Mariél e outr@s.

Relator o sr. des. GUiLHER
ME ABRY.

Foi confirmada (\ sentença.
Vencido o sr. des. GUILHER
ME ABRY.

Apelação crime nO. 5.788
fila ,comarca de Orleans errJ

que e: apelante a Justiça € ape_..
lado Ahbio Antonio. Relator o

sr. desembargador ALFREDO
TROIV\POWSKY.

Mandado o ré i a novo julga-
t ,Jecís�0 abso-men o, por ser a

lutoria cOIítIariél a prova dos
autos.

ApelaçãO crime nO. 5.806
da comarca de Blumenau, em

que e' apelante .,L\rnoldo SUl'lait
e apelado o dr. Juiz de Direito
Relater o sr. des. ALFREDO
TROMPOWSKY.

Foi confir:;;ada a sentença
que foi imposta ao apelante de
UIO anQ de prisão celular grau
maximo do artigo 303 da Con

solidação das Leis Penais.

Apelação civel co. 5821
da comarca de Laguna, em

que e' apelante Antoni� Pes�ôa
da Silva e apelada a JustIça. Re

lator o sr. desembargador HEN
RIOUE FONTES.

D&.do, provimento a apdação,
para absolver o apelante {:la pe
na de 3 mêses que Ih€ foi iro- i
pOlta. f

A;:elação crime nO. 5.813
da comarca de Blumenau, em

que e' apelante Joãa Oliveira e

outro e apelada a Justiça. Rela
tor Q se. desembargador HEN·

RIQUE FONTES:
Negado provimento a apela,são

par" .:onfnmal " ��'i\pnsa quo
fm Imposta aos ô'pe�i. 11<<:3 de 3

anos de prisãO celular.
ApelaçãO civel nO. 1.860

da comarca de Lages, em

que e' apelante Antonio lnaci.
úuz e apelada Ana Madaler,:a
Gracher. ReLtor o sr. des. UR�
ilANO SALE.::3.

Fc. d,'(' 'Jimen',� a ape-

ldÇão, cJa1d, ' I·JII!.a\.k a decI�ão

Julgar Improceoente os emban;a-
dos. �iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--__iiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Atestados médicos

a'�'�·_'··'�l
f.

1

--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 Fra1,;enhilfe, Hansa Humboldte
Ccnsultorio em JataglJá.

arx s U5\Jii� REN�/4.
,

·'\i��Jt\��LA.L A 3UA ESP,,)1 ,.!\
J7

t\POS A SUA N\OR'iE-PossQ) certificar que empreguei com optimos resulta
dos, o renorsado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Or. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntarÍo do Uepartamento de

Pwphylaxia da Lepra em Sã:> Paulo.

-A «Apyretina», pela associação feliz dos seU5 com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr, Victor Mendes

Major Dl. Victor Mendes-Director do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina
Florianopolis.

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garcin
tirdo tres beneficios em uma só apolice. a o::-b"":

-Os analgtsi.-;os compon�ntes de« Ãpyretin.i» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica
dos 0rgãos não é atigida por efeitos secundarios, me<;mo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras, n�o deprime o coração, não díminue o pe
ry staltismo gastro-intestinal, nem hyperacidifica o estomag0.

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

Catarina.

--Apyre6na, ein aU6ge'lêÍchnetes Praeparat be�onders
bei Mi�raene, (Kopfschmerzem),

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

Catarina.

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

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Bluménau-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.

.Salão Pro�
i

1.0 - um peculio pagavel ao bene'ricio;'l,)

logo após o fallecimento do segure ç,-" li2.° - uma renda mensal pagavel durai') te
cinco ann05 a partir do fallecimento, e I

�

-A fórml:lla de «Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
é indicada.

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

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.
-----------------,--------

-At€sto que tenho empregado em minha clinica, Úe;

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

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

gresso

Fundada em 1920, o progõesso da A "SÃO PA.ULO se eviden- �
cio pelas seguintes cifras, relat;YDs ao ultimo quinquerii1iQ :-1

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL f
1932-17.036 conlos 13.064 contos 6.726 cOlltns �,

,

1933-18.205 contos 14.164 contos 7.941 todu"

1934·19.943 conloS 15.922 conto, 9.485 ton!os

1935·22.314 conlos 18.427 conlos 10,741 ,onlrs

_ ... ,�tesi.o qUI pr':�l'rt?vü (;�I1 tod;)s os casos iOd; ....ado5,
li plOdulO «Apyretma'} do farmaceutico Carlos Henrique
.l\1edeiros.

Dr. Piragib'e ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 -- Blumenau--Santa

Catarina.
--------------------------------

«APYRETINA» é O melhor remédio contra
d dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.

Preço dt dois cachds:$6').'. em toda� as Far·,
macias.

"

l

f
\

Comunicamos aos f10SS0S fre
gUttZ(tS, que os bilhetes da Lo
teria de Santa Catarina para a

extração de NATAL, só ficarão
reservados até o dia 21,

Depois �dest, data, seremos

forçados a dispõr dos mesmora

porql:le temos e nosso reparte já
quasi exgotado para áqueln extra"

ção.

I
St\LÃO PROGRESSO

Rua Felipe Schmidt nO. 5

S!lNDICA
TODOS

OPERA
RIOS

3.° - um peculio addiciona! pagavel
cinco annos depois do fa!lecimenio.

12.375 contu1936-25.973 conlos 22.373 CIntos

,Y .

Companhia Nacional de Seguros de Vida

I
Realísar-se-a no próximo do·

mingo, 19 do corrente, ás 4 ho·
ras da tarde, uma sessão civica

I promovida por este Sindicato de
classe, 'com a leitura do relatorio
de uma gestão no corrente ano

em comemoração ao 60. aniver
sario da sua fundação.
A cerimonia será assisti.1a pe

lo sr. Inspetor Regiocal do Tra-
balho e familias dos socios. I

Gratos somos pelo corlVite
que nos foi dirigido.

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I TA K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

5 é d e: - R u a 1 5 de N o vem b r o, 5 O
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYB/\,
PORTO ALEG RE, SA H IA e

"Ré
C! FÉ rAgencia: SANTOS

_j

I

o NOVO

TEXACO
MOTOROIL �Q�\\,\..o\s

REDUZ AS DESPElAS
(OM (ON(ERTOS

1.

"

r
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� REPRESENTANTES E DEPOSITARIOS EM SiTA .. CATARIN�\ �

� O A R L. O S t-I O E P C K E . A.I
� B u z inas Matriz FLO IANOPOllS Vel�eíOS I·
� BOSCH �

�� ....... • .ale ••'''., .0...... - i !

:: • melhor do ...undo Fi I ia is eln: � I
NJ>'
'.?,j';j' ..... 'f.rt. - d. um .om • vario••on. o.m......d..

qliaai qUIiI não oon.ome bateria (2,5 .mp.)
imm.oaa durabilitlatl.

Empreza Bruening· Transpor..
te de Cargas e Passageiros
Florianopolis • • Tubarão

Proprietario Silvestre Brueníng
Informações corn DAVID SILVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL

A Gazeta Indica:

I Dr. Arminio � I Dr. Carlos Corrêa
Twares

MEDICO-ESPE', lALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlcêI médica de erlan
ças e adult@s

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto no 13

FONE-1595

Rr.>itlência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

fONE-1524
------------------
.

r». Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
\

1 elefone, 1595
i�es. Hotel Glorie-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

#
venda em toda. • .

o•••• do r .

• no.

Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

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

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade:;
Medico do Hospital

(Curso de especielizaçâo em

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

R.

I Accacio Mo-I
I •

re I ra tem seu escrip-

tór ia de advogacia á rua

Vtsconue de Ouro Preto

n. 70, - Phon«- 1277.

I Cai",.l Postal, 110 •

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

I RUci Trajano, rr 1 sobraao

l_!elePhone n' 1458 I

alta cirurgia, ginaecologia, (do
eaças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e f.Â\I,

operações de plastica �j

c;,����I��I�(;�:'I�r.; I
N:::l Estreito Ponta do Leal I

das 15 ás 16 1,2 horas. I �
TELEF. 1.28')

�
E3 I L. H E T E S �

RESIDENCIA-l<ua Este- � II
ves Junior N. 26

Iinformações I TELEF. 1.131
� Federal e Santa Catarina

� -�
II� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �

�� �l
�� Ef]
O������-- ���
Vende ..se ALUGA-SE

o coníertavel predio de resi-
Estude por correspondencia, mas por proces-

por preço de
._

2 _

dencia á Rua Spivak, em
-sos praticos raptdissimos, que lambem lhe permi- o�aslao, ca João Pessoa. _ Tratar no

tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE. ���dO en�m�er�lt�ua e���(ji�; �anco Agricola-- Rua Tra··
CN/CA DE SA'[JEDORIA controla os seguintes Costa n. 117 e outra a rua ]2n0.

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS Frei Caneca sjn, co:n 4 ano -P-a-ra-tr-at-ar-c-o-m-Jo-ã-o 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 BELEZA, qUI:- adquiriu para o Brasil .- _..�������
os segredos do famoso dr. Glouner Bab, técnico I

til N -----P'----I Ide vital beleza de Holtywood.-e ACADEMIA BRASI- , OVO
'

anoLEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi-
-

dade nacional das descobertas prevtlegiadas da dra. I
-

Catant Mitchel, e que constroem a sedução do lar,
N

� I
a [elicidade domestica. Conferimos diploma e anel OVO �anode gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa-
ções minunciosas á C. postal 2911, :'. PauLo.

bom passadiD
Otimos bosques para

descanço: quartos para
casaís e solteiros

Pensão Müller IEsteves Junior I�· 93

��__

E

__sc_r_u_p_u_l_o_sa_m�e_n_t_e_F�a_m_i_li_a_r��11 � "i�---=--�ru��m _

Blumen.u, CruzeiB"iIo do Sul,

Lages, Laguna, São Franci�l·

'CD do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

"VENDE-'�
uma farmacia bem afre

guezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-

e

De Fama Munrlial'

cisco.
Para mais

nesta redação.

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

Quereis conforto
quinto-feira

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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U=��i�::'d'\' .���������I
.Impurezas

dOf:'��;�'AS � Cálculo de qualquer' Pla�ta,e�ecuç�o, fi_s- �
ESPINHAS � estrutura em con- calízaçac e direção IULCER.\S � ereto armado ,de ob, as

�ECZEM,lIS � A Ih t
'.!:.���� MANCtlAS DA PELU! � e ferro pare amen o com �í
'""'1<;; DARTHROS .

�
pleto para construo

�
VENDE-SE NA �, ��0:U��������AS � ções dte pontesd em �

SCROPHULAS � concre o arma o lO
Casa Savas ��'.

SYPHILlTICAS � �
....._ e finalmente em todas � �

de Es··ce&ano Savas _liIu aflecções cuja orI· � �
I I .... reglllrada Irem seja a �.. ��

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38 _� �:=J�;Z�;g�:G� II CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �
�1t.S� •• .Ga•••••� �

-,

�

C d
'

t M t P d
·

I =.': � Omar Carnei:ro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �
r e i I O U uo re Ia !fl.' �

� r;tJ El\"GENBIUROS (;IVI'S
��

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CL�BES DE SORo 18 Rua 15 de Novembro, 416 -
SALAS 12t l�DAR �

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\I1IOS FORAM DESTRIBUlnos A' MAIS � �.�
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- � Tel. 1503 Curlat.aba • Parana' �
RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE �� ��
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA �
PODER CONCORRER COM OS S�IT.EIOS DE 4 E a DE CADA �

�
�

.

AZETA-·FI9J'ianopolls- J 937
..... - ��r:� ".. �

�ICIURIA DA
pp

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfl"edo Cial"la 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".

mOlocuclelas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyetlstae
Moior "ARDlE" de I cylil1dro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ígnizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kllos

Peçam informações sem compromisso a

��������������-������-�" --;;;.;�-�-���.-;��-;-;'�"�'-��"'����� ;��-;�-�
..

�-�-�.�

r
�

M E R IW�D-=-I o ';;'A -L� i
- Adolar Sc;h;arz-·-

I

Joc���s :!�t� ce��Od�i�i���SOf!��
I

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

Icionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações modernis .

simas

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Jsistencia Médica, Far
maceutíoe e Hospitalar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

Floríanopolis

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

Companhia de seguras
;de acidente de
�

Trabalho

Capita] sebscrlto
Capital real izado

1.000:000$000 ,

500:000.$000

RUA TRAJANO,-1 o sobrado-nos altos da
Sorveteria dloria

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

S6 os fabricados em Joinville pela • única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER
Rua 15 de Novembro a. 366 JOINVILLE

Fremlo maior 5:175$000, e muitos
•

premies menores

Dr. Ivo d'Aquino I
Adovgado

I :1Florianopol is
.. ,

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

'\

Endereço Telegr.: DOLAR - C-�ixa Postal, }l
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as--Rio
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada--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 le RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneíiciadas e em I
tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer

.porto do Norte ou do Sul do País, bem como para (J Exterio
Recebe cargas de ímportação.t do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PRC'PRJO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MOU1COS
'.�'--

TAMANCOS FANTASIA
PARA

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

» SANDA L IA. Salto baixo » «Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ 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

� Obras contratadas na I· semestre

� donte em concreto armado sô=e� :��� Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) m·� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) N

• � Prefeitura e Forum de Mafra �� !p.Grup Escolar de Mafra N

!
CREDITO .\11UTUO PREDIAL)' • � Grupo Escolar de Rio, Negro �

.iI.
! 2f Grupo Escolar de lrati �

� �. � Maternidade de Rio Negro �
i

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 ,�� � E�tação Expertmental' de Vi�Í:Cult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
�. � � DIversas construções de residenclas �
ij�••)IU---�--.fl-----••••••O.: ;����V.A.V����.a��AV*V�.

E' A UNlCA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
ClA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE EN fREGA PON rUAL.MENTE OS SEUS PREMIOS.

t-
I

-\
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DesportJva Transferido para 22 de
Dezembro

PARIS, 16-Em consequen 1dos, as ludias Net:'rlandêsas e o

r ia dos taatchs eliminatorios, de vencedor da secção Décima da
s-rteio e da (!�'císão da Ferlera- América C'!ntlal virão a Paris,
do Internacional de Futeból As· onde serão realizados jógos elimi-
;', ciation, que deu a Rumania natorios para escolher duas selr.-

""'�_'�-����DZ?SG��$'�'�-�=�'m�'or�{'"'!::'w�-�,,���-�-�,���������
CI mo vencec'o.a do Egito, nove ções a serem qualificadas para a

nações-c-Itaha. França, Brasil,Ale- oitava rodada final.
, manha, Suécia. Áustria, Noruega,

d
RlIm<1nia e HUllgría -já se en- DO,\4INGOS NÃO JOGARA'
centram qualificadas para a oita MAIS NA ARGENTINA
"a rodada fi,ial da cr;aça Mun- �,
dia! de Pu'ebot, cujo campeone- RIO, 16--:Após os i�cide�tes (

lo atingira o (,uge com a realiza- e:n que Doml�gos, se VIU envol

Ciiu d, s marchs semi-hnais em I vido na Argentina e P?UCO men.os
Paris ern 14 de junho próximo. que nulo o seu conceito nos CIT-

A' ItHlía foi qualificada porque culos esportiv?s d? p�í5 irmão.

l,�vantcu a taça em 1934; a C.omo castigo a atItud: do c�
França, porque é a organizadora nhecido az o Boca Jumors mw

do torneio mundial. queria ceder o seu atestaria libe-

O jogo eliminatorio entre a Ru- rataria.

mania e o Egito deveria ser dis- O Boca Juniars estipulou, cn

putado na próxima sexta-feira, no tretanto, uma condição interessante

Cairo, mas a isso o Egito se re- que é aquela do Flamengo não

UI .a, alegando não ser época de dar passe a Domingos para este

jogar futeból no Egito, por coin- jogar, futuramente, em clubes da

cidir com o mês de jejum do Rao Argentina.
madan, mas o Comité Organiza- Eis o que diz uma folha por-

dor não tomou em consideração tenha, comentando o caso:

essas razões e declarou a Rumania «Por lo tanto, Domingos podrá
'i ,'fl,cerl· n, watk-over. jugar nuevarnente en su patria, I ����������J���������������

" �'Ojr, no. .cnto, é a seguinte (. donde es de esperar que no hará
�

, u-ção .105 teams, por secções: algun lia apenas reciba el dinero

pti()'eirll.-Â Alemanha e a por Ia firma, para luego transla

�jué:.·iá estão ambas qualificadas dar-se a Francia. La decisión de

pata a oitava rodada final. los dirigentes de Boca Juniors de

Sf'gunda- A Noruega ji e<t:í no perrnitirle jugar en eRta, es una

q\Jahfi,-ada, ma'; a P,)lonia e a lu acertada. pues evita que Ia crónica

I;,

��i)l'slavi'l precisam ainda decidir. deportiva, el dia menos pensado,
A Polonia ganhou o primeiro jogo tenga que ocuparse nuovamente

em Vafsovia, de 4 a O mas ain-la de este pesimo deportista, que si!
dp.ve ser jogad.J o segllnrlo rnatch, como jugador es una excepción, I"In Re�g;,do. f''n 3 �,� i,br'1. corno depo�tist.:_tamhien ln es ... O

l'er:'� 'l"� _1\ Run,tln _� r.J r

I.I,l.J' fI-?: I;,. Fi )j ASSINADO CONT�ATO

.

'

Q:"l't,-/\. Suíça e P::rtugal·P��{\ ��I-\ LUTA. EM

J IJarão um uruco rnatch elimina- FI:- \ EREIK.�, NO MADISON

tono, na Suiçe. SQUARE,
,

t. N T R E JO(EQuinta-A Hungria jogará LOUIS, A1 U L\L CAMPEÃ)
""1T1 o v�n.:dor <h rnatch Pales- DO MUNDO E JIM
(((lii-Creeia. em 23 de janeiro.em ADAMICK

Telaviv. e em 15 de fevereiro, em NOVA YORK, 16 -Foi as

� At:_na,'. A B I
.. ,

sinado co_ntratpoa'raaaPórseadll�zma':a�oaddaes.�·t·xta- u gana Jogara com conversaçoes, :t

}! Tfheco(-'slovaqu�;_'. O primeiro uma luta, em dez rounds, en\re 'Ii g t· rminr'\l f"m}.?tado de 1 aI, Jae Louis,atual campeão do mun

f'''' S(;fi3, O tieguftdo jogo será do de todos os pesos e o pugilis
dIsputado em Praga,em 3 de abril.' ta Jlm Adamick. A luta, segundo
Sétima-A Austria está qua- o acôrdo firmado, será realizada

lificada. em fevereiro, no tablado do Ma-

Oitava-A Holanda está qua- dison Square Garden.

lificàda. A 8elgica e o l.uxem-. V d I

burgo "inda lutaI Ao pela qualifica- en e ..se I
ção, disputando um jogo em Lu- por preço de ocasião, 2 ca-

xelOburgo, em 13 de março. sas em perfeito estado,
Nona-Os Estados Unidos. sendo uma a rua Major
Décima-Colombia, Costa Rí- Costa n. 117 e outra a rua

IÇa, SÓlvddor, Mexico, Cuba e Frei Caneca sIn, com � ano

Guiana Holandêsa. de uso; uma de madeira e \

Undécima-Brasil, qualificado. outro de tijolos e cal. IDuodécima-Indias Neerlandê- Para tratar com João se-Ivero do;, Santos, Cais Fre-!\as.

�.��A�A�r���en�t�in�a�.�os�E;st�a�d�os�U�n�i-�d�e�r�ic�o�R�o�l;a�'��������J$�-����������I��------------------------ �----
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\

REDATOR: Paulo B. Barbosa

:-,J'; U N DI ��. L" I
,''; . I r",

_ I
NIf.Hft:' seleções já e!;\1tao II�ft<, S'·�;:(.;�J,rr';'l1d1��s par. a 01�·tava

eliminataria I

BEM
Lindas e

Oe vida ao grande interesse que este scrteio
tem despertado entre a população de Horianopo
lis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

íreguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração (ii S valiosos prémios, dando assim o tempo
necessário CiOS consumidores de TONICO BAYER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO I I
B1\YER por um coupon numerada. em qualquer
farmácia de Florianopolis.

DE

Florlanopolls, 18 de Dezembro de !.937-:-:

A c C H I C

Soe. Técnica Protetora
de Radio

Sendo soda da S. T. P. R• ., V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu ré! dia'
com direito a todo e qualquer concerto, rnudan
ea de válvulas. de., pela modica contribuição men

sal de 4$000.

Representante BIEN ro ARAUJO

, E po�em ser seus! B�sta
que, ao assignar um novo Jor
nal ou revista, ou ao renovar

a sua assignatura, o faça por
intermedio da '!ECLECTICA".
Serviço rapido e efficiente .

E ganhará, ainda, á sua esco

lha, um brinde utilíssimo!

E�LECTICA
S. PAULO: R. S. Bento, 67 - Caixa Postal, 539

RIO: Av. Rio Branco, 137 - Caixa Postal, 2592

Remetia-nos, preenchido, o "coupon" abaixs, e receberá Il

relüção dos brindes e uma lista de jornaes e revistas, com os

preços e as vantagens exclusivas que a UEcl.ectica" ojferece.

ECLECTICA - R. S. Bento, 67 - Caixa, 539 - S. Paulo

I Peço enviar, gl'atuitamenu, um exemplar do "Jornal dos JQrnats" :
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Sementes de Cebola
A.,.-,arela Tempera

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLI'\

Rua Trajano n. 16

SEUS FILHOS

esquina da Trajano
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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. Bruggmann
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

de ArauJ;1Alfredo P.
ME:DI(.:;O

Especialista em molestias de creanças, nervos
tmpaiuâismo e motestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestías da pe
le e nervosas pela Autokemotnerapta

Consultoria e resideneia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consuttae--Des 8 às 11 e dasll4 às 16 horas

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

fOTO�RAFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFI \S

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E
TODOS OS PREÇOS

Não tacam suas COtrlpras sem visi
tar a expo'sição da

CENTRALl.ivraria

gracíosas
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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presente

Para o nossrJ mundo elegante
..

as ultimas creações
I Vistosas bijouterias, lindas fantasias, os mais modernos artigos para
II NA C ri. A M A C E �.,

-

O N 1,- 11'1",lII A CASA QUE "::AIS BARATO VE�DE R::: TRAJA�o =. 11
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,-M·Ose I 8- " -:Alb�r�o Veiga &, Cia., do Pa-

( ayer I ANIVERSARIOS lOS srs. dr, glrnunc!o Moreira e
- ra:�:Ia, solicitam �ontrato .com Ia- Em poucos dias, isto é, no dia! SENHORA DES MEDEIROS I exma. senhora e dr. Jouo de Deu;

;;.".;;.;;;;;,-___ bricas de �and:lfas. naCIOnaIS. ,22, �uarta-feira proxima,. estará I 'FILI-iO" Fastino da .Silva ,:/senhora, a9u",-�ntomo C:i;lser�nro de Val�, I
terminado o grande Sorteio »TO-! les pele nOIVO e estes pela noiva.O GRANDE ESTABELE-I dica. Enfim é um produto ideal. de.Mlllas Gerais, dispondo_de mi- nico Bayer ». Aproveitem, por- Passa hoje o aniversario na-CIMEi\TTO VlNICOLA MO� Os produtos MuSEJ E qUe"

neiros d� ferro, em Co�dlçoes pa-I tanto, estes dias para levar a t talicio, da exma. sra. d. Córa NUNES-SOUSA
SEL

�

'Ja L í' _: "I,.,. .
_

.'
_

j I ra fornecIment�s. mensais de 5.000 tampa do seu vidro de Tonico- i
Esperan a ela Luz Medeiro e _ 'I•. t., cuja sene t! em I�a{.a,

I Ja tem grflld� aceitação nesta toneladas, solicita relações com Bayer a uma das farmácias de i
a d

ç
d b d sj- _s Realiza-se hoje ás 17 horas áno visinho Estado do Hio Cfan-- praçá, são distribuídos pela con- firmas compradoras. Florianopolis e receber o coupon! °doS S I

o sMr. de�em Far:glha or'l oao
rua Crispim Mira' n. 96, o edla'J d S l ":1" ,

fi C C' I J J V 1 ti M d d '
f a I va e erros 1. o, lustre '. .

. .
ce ou, t.�VG a genti eza c e ceitu «ia rma osta & 1<-1., es : -.. a en. im en es, e numerado que lhes poderá trazer i membro do Tribunal de Anelar-ào. ce matrimonial da gentil senhor},ofertar-nos por intermédio do tabelecida á Rua Conselheiro ! No�a Goa, In�Ia Portng?êsa, n?- lindos prémios, dos quais quere-II. ta Ernestina Nunes, filha da ex-
nossr. amigo, sr. VItor Busch, Mafra, 54. I goeIa�do em se!os .:f;lOstalS, ?�seJa mo� destacar um. lindo aparelho 1 Faz .anos hoi:, a exma. sra. ma. viuva d. Mat:garida Nunes,

I c f..l h contrato com filatelistas e fumas de jantar+Cambridge) com 48 pe- i d. Maneta da Silva Gomes, es-le'_;!iJ o sr. Dorvalino Carlos de,R gumas garra as oe C ampagne do ramo S- 30' - I' d D" '.

,Q dilicent ".
. d f'

,

I' b
'

.

ças. ao premros que estão posa o sr. iogenes Gomes, Iis- u_ousa, II�enLe. granco as o I" \,v�n lOS tintos e raIlCOS, e do
expostos na casa Boettcher, ao al-Í cal do imposto de CÚllSUl.t10. emas da LI vrana Central.alemado suco de uva SEX- CASEMIRA EM CORES, AR- cance de todo consumidor do in-I Paraninfarão os átos no civil,TUPLO que estão inclurdos en- r:;A RT í�Z � S TIGOS FINOS comparavel Tonico Bayer. FAZEM ANOS HOJE: por parte da noiva o sr. capitão

os melhores produtos no zenero D ,:) C) IA
,

CASA "O PARAIZO" TONICO BAYER NO VIDRO
o sr. Alexandre Sá, funciona-

Ernesto N u�es e sua exma. espô.

tente: 'cad ,-"O., . t�x�����OO����.}�� E' REI\JIEDIO, MAS NO COR- rio federal',
sa d. Donatila Nunes, e do noivo,exis ente, nos merca os LIaSI el- ít1 8'. PO E' SAUDE o sr Santos L' P

.

Ult t b CINE REX ' 5 7 8 30 �� ,,);.
o sr. Francisco Evangelista,'

UIZ ereira e suaros. imamen e os mesmas v e- .'
as • e , f � Teresa Cancio � � exma. consorte d. Cupitulina Sou-,Ieceram á um aperteiçoamento I

horas-Fogueira de ouro, e os I �
e �fVoltou a� primeira (;Omer:ia,�te ne,sta cJapisald; S "'

sa Luís; no religioso, por parte,

J lizad I
. 3' 4' isodi d Fl ,!,U ll!I o SI. espaziano ose e ou da noi C'

.

Crntegra], rea iza o pe o mais co- e ermo 105 e exa sa- iüI Celso Lopes IM' •

d
..

t f'
a noiva o sr. nspim esta e a0.

• .

d 1111 Il" za, aprecia o mUSlCIS a e un- senhorita M
.

L d
.r.hecido Enologo italiano, proles- gra a. � � fôrma cionario da Diretoria Regional

I

arJIa, . uZ'V� ,

o nOIVO

d Aif d M
'

d' � �

I C
.

T
o sr. tenente úlio reira e suasor r. I re o anel, iretor

_ )ii participam aos seus paren- i dos orreios e elegrafos; exma enh d F r id d V"das mais afamadas Escola� de AMANHA, _ás 6.30.e 8.30 �� tes e pessôas amigas, seu �� I RIO, 17 (Especial) Com a pre- o jove� �demar �avares, alu-, ra.
. s ora . e ICI a e Iel-

En.ologi.a da ltaiia que veio ex-I horas-'Devoçao de paL. �1 contrato de casamento. h, sença do pr�f�it? e �utra,s autori- i no do Gm�sIO Ca�annense; I
. � ,

'

'I
I � I!t dades munICIpal!', fOI feIta onte� I

o sr. Joao BatIsta da Costa I
pr. s"amente ao Bras!l, contratado

�. FPOLIS 1- -12-9'37 ,., I
a troca das �hapas na rua denoml- Oliveira' NOVAIS-LIMA

r lo t bel!' t
.

f CINE ROYAL, ás 8 h0r:ls, C"� ., ( '.

�rI nada Republica do Peru' que pas- .

'
"

A.Je. e: � ec men? aCima, a Im jf . � sou a chamar-se novamente rua da o J?vem. gmaslano quiles. R r h"'1 r'di! dl:tglC o� servlçó's das novas
na téla-Cumpra-se a lei, no

�;X-.:--:r-��5f�i,..tl'õõt-:�� .<\ssembláa. Gallottl Kehng, I' men�:, l�:-�� ���a�:VI n: revl����;e modernas Instalaro-es das suas pa!co- Vidondo, o grande ven� ,

"d d d S:r

I. NOIVADOS CI a e e ão José, o enlace ma-adéglls, e aperfeiçoar os seus triloguo. trimonial da gentil senhorinha
I rodutos, que muito honram a H li F E T T & C I A. Com a ?entil s.enhori�ha: Te-I Ladir E: Novais, dileta filha da
i:ldustlia vinicola bmsileij'a. AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30 • resa CancIO da SIlva, fIlha do exma. vlUva d. Maria Novaio,
Tamto os champagnes. como

horas-Marcha da liberdade,

I
finado sr. João Cancio da Silva, com o sr, Joaquim L. Lima, fun-
contr�tou casamento o nosso es- i cionario do ministerio da Agri-.05 ,"inhos de diversas qualidade�, CINE ODEON, ás 5, 7 e Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO- Limado conterraneo sr. Celso Lo- culLura.

vS clognacs� o

vbermjoulh
e demaiS

8,30 horas-O poder invisivel I·
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE- I pes, funcionario federal.

, E}'rvirão d� Pdarani?fos, no ádto.p ooutos sao a ;;o utamente puros I 7' 8' 'd dA' GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS CHEGAM lTIS
CIVI

'. por par e, o nOIVO o sr. I'_ �
'f �. c.

-

e os e eplSO lOS e velZ·
UTEIS', OtaClho Camara e sua e'Xma. es- rt: sastl azem o maiS nno e eXI-

t d R CD'" I' ,'dgente paladar MJ5 francamen uras e ex e III m. EsLá nesta capital o sr, Celso posa . Marilia L. Martins Ca-. .' ,-

1',1 ASSUNTOS: HORARIOS: Lope'\ dedicado escrivão da co-
mará e por parte da noiva o sr,te, o que constitue uma verda- AMANHÃ, ás 6.30 e 8.30 : JetOl:l federal de Camp0 Alegre. Manoel Venancio da Silva e suad :ira maravilha é ú suco de uva I exma esposa d A I' L dhoras-Dá-me teu coração. '
"

. me Ia aus aSEXTUPLO lVIOSEf E, fabri- Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12, ás 16 ! -EncOl�tra-se em Florianopo- SIlva .

•ado dt awrclo com a formula Técnicos, Industriais e I'is o sr. Fernandino Caldeira de No áto religioso, que se reali-
dv ilushe cientista acima m�n- .;:;t;:�,;v:;��{i';�",.� outras secções das 15 ás 16 Andrade, professor em Campo zará na matriz local, serão padri- il

d E' J d I /(::i>''.:rj/ÍY.''-:Új;.•;��:,\, r '\Q;\� C�m a Gerenc".a das 15 a's 17 Alegre. nltos do noivo o sr. João Queiroz.ciOlla o. sirnp esm€nte e i- f " .:'1,': ,/'?;:!!i"'- ,)\1" 0 U' da Silva, e sua exma. esposa d.,cioso e de uma pureza integral, ;�!-' ;�t:':;1�)/,�;,�:{1_ �/,r.� ,CJi/fj ,

ENLACES Noemia Queil'Oz da Silva, e daconif.!r\·ando o gosto da uva e ("" :i;r:�f,Y�.·'f,<:j.f fJelofoilá fi Todos os assuntos que não estejam Hgadcs diretamente noiva o jornalista Jairo Callado
c'lntendo todas as �'! iS preciosas G.r;.j,.. ;.,;�5:L�:&_;_) !}Jfi'�jad� ��a��::::s����:�st��j�Sne a�������J!s d�n:i��:;íto:edímos, encare- TEIXEIRA-S1LVA �:�:d��ma. esposado Aracy Vaz

�\t�m�����e(�()i:o�ã;uc�:Ss�� co:�� ;/<eG.,;,/t-' .� __
I r sa�:�:�a.�e ��i:�eciv�a�,i���\�í deA; ����-Fr os cumprimen,os

comuns de outrilS procen�ias. pe- '9 ,\, I Dra. Josefí'la t-Iaks Schweidson do sr. 20. Tenente do Exercito
lo I)rocesso de pasteurisação. Con- M E D I C A Jaldir Bhering Faustino da Silva, PELOS CLUBES

com a senhorinha Alba Ulisséiaforme ja' indica a denomin3ção Os resultados da I Teixeira, professora do Grupo Es- DESTERRO S. C.
o Soco de Uva SEXTUPLO Ex-assisteate do serviço de Gin 'cologia dos l-hpitais: colar «José Boiteux» e filha doMf1SELE e seis veze, concen- N

d
A

t
· la G;_\rnbôa, Fendayão Gaffté-Guinle e S. Francisco deAssiss. sr. Ciro Teixeira e de sua exma.

O simpntico «Destêrro S.C.»,
apural'ao e on em I ,desta capital, abl';r5. am'lllhã, ástrado a frio, em modernifsirros �

I
Ex-intema do SéH viço de Pediatria da Policlinica espo"a d. Julieta Ulisséia Teixeira. 19 horas, os l-O t "1'

.

f d seus sa oes paraaparelhos de refrigeração, impor- de Botafogo
I

a o

CCI�l s1-:\ p�ran� a o oferecer uma domingueira aos.t.iidos da Alemanha, e, em vis- Na presença do sr. Carlos Luz, DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS pe o sr. ar os e ar enc o� e
seus assocÍados.e Lourival Ramos foi feita a la. 1 T

'

12 S b exma. esposa, por parte da nOIva I
__ o •

_

_ _.t� disto, torna"se mUIto et:or10' apuração do CONCURSO DE Consultoria: Rua r�1Jano n' ,- o ,

e pelo sr. Ciro Teixeira e exma. i ALUGA Sa:
Parte de uma:

miCO no preparo de rdrescos, SIMPATIA,

I
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas senhora, por parte do noivo; no I - L casa.com 5 com-

I' dd' Ih d b Foram os seguI'ntes I'cQu'ltados: FLOt<IANOPOLIS SANTA CATARINA religioso se-virão como padrinhos I partIU. e n tos,gCleas, pu ms, mo o, e so re' u _.,..'.._..",..._ 'e_ I l)reço 130$000 informações nesta re-

��':TE'J�:�'d::�;��t� �:.: "QUAL O ����gO�AIS SIM-r!
Brinquedos _ Artigos de presente

I 1�:;��It::A��iBAiu',eios litros dos d�mais WC03 de I' lugar: Âval F.C. 18 votos

r :: gg��I��7�� F.C. Il v�to Albuns e Livros Infantis pelos menores

preços. da praça só na

Livraria MODERNA de PEDRO XAVIER & (ia.

da moda:

uva comuns, existentes nos merca

dos. Além disto, trata-se de uma

bebida saudavd e nutritíva, mui
to (�co endada pda classe me·

Da Companhia Finan�ial Bm-
sileira SrA, do Rio de Janeiro, a.

importante firma agente geral pa
ra t-odo o territorio brasileiro da,
Loteria Federal do Brasil, rece-,
beu o sr. Altino de Oliveira ()J

seguinte telegrama:
«Desminta categoricamehte no

ticia porventura transmitida apre
ensão bilhetes L oteria Federal a

qual foi veiculada de má fé n'um
dos matutinos d'aqui.
Loteria Federal eontinúa comol

dantes livre circulação toda par- .

�.» -���
__ .4' � '"f

��
r:r
�'

"QUAL O MELHOR PLAYER"

, ------"._----- I' lugar: Beck (Figuei
rense)

2' lugar: Rezende (Fi,
gueirense)

3' lugar: Galego (Avaí)
4'» Vadico ( »)

Joel ( »)
Procopio( »)

Disque 1522 18 votos

I
8 votos I
7 »

I voto
I »

1 »

�.-�----------------------

e sÍl·va-se das eonfor
taveis limousines nu
Ineros 192., 203., 242.,
205 e 218. t::ompras superiores a 5$000

dão direito a um brinde
Na próxima (:)a. feira será rea-

�;!::�:,!!r!=��:t';:l:a:pur=��m.�A;·-;;·;..�;:;=-W;'7'f:1!j='?='T!!W='à'W"=;;_;;=-=.�",,;7'�•.::Il!1!W""I;;;;�-;;:,iijiiiiiiri,iiiiii -;,

o sabão
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