
ITAJAI', 20 - No último do

mingo de madrugada os guardas I
noturnos evitaram que o Mercado
Público fosse destruido por um

incendio, que teve inicio no café
sito á esquina daquele edificio, de
propriedade do sr. Oscar Airoso.

O fogo teve inicio na cosinha
eêrca de três horas da madrugada. Dê �ONFORTO A SEU
que presentido pelos guardas que.
:rondavam ali .tomaram a iniciati- Tapetes
va de arrombar a porta e apa

gar as chamas com baldes d'agua.
O fáto, embora não tivesse

acarretado prejuizos ao munici

pio, nem ao dono do café, mere-

ce, entretanto, a atenção, dos po- Pre�os que são
dNes municipais, pois não sabe-I "FESTAS�� ao povo que tanto nos tem distinguido !
mos si o edifício está segurado II

co�t��r!�i�', é de justiça que se S O' E S TEM E Z
louve os serviços prestados pelos

A M'OOE L.guardas noturnos, que p�la �e- I na
gunda vez, dada a sua vigilancia, t
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a darem o alar �\��� :C;��....����� ..�....� ���1i.��....._�.:-:a�_""'�"'��'
sao os pnmeIros

-

, 1f
m� � ,ao. mesmo t:mp� tOI?arem � "o S A L Ã O �� C reme
:a.IDlClatlva de extmgmr o lDcen- i F a n tas t ii C o! PROGRES- �dIO. � SO, desde a �' Charlauth

� eemana passa- ��� da, que havia exgotado completamente todo o seu reparte � A FARMACIA RAULIVEIRA�� da LOTERIA DE S. CATARINA, para a extração de NA- G

A.poll·ces. d=- Munel- � TAL! E ontem pediu nova remes�a da bilhetes, que já se 'fi' avisa que iá recebeu o muito fa-
u W h' I

' .• r I 'b �J lado e prodigioso creme

�ni�'W.��di.:de � :e:t��uqau:�n�eoss�u���;����él�:tâ d!��t\�:��Ci���v!���,te� � �DA"L��UTH.
...... ��...u 1 I b� ��r dX�oA�I�X�ivos faz j(.;;, a conceituada LOTERIA

�;� Comissário de Vi-
o Dir�Lor. da FAazenda Muni- �. Aproveitae os últimos bilhetes, que as vezes são os me- �

el
.

e

f • ihores ! ,f'
dpal deten.mpou o�sem suspen= � Concorrei a este grande certamen de NATAL! d gl anela
'as durante este mes, as trans r.� d' U n

:c-;ncias de f.IpGli(�es da divida. � Jogam apenas 15 mil bilhetes e serão lstribuidos D -

�J, �, r1 cil'io
.

pora qile aquele' � ZENTOS E VINTE contos em premios. l.i1 De.conformid�de cOm f,) p&rágra�
c·, .. 1) .• 1 "

� d" t
- r.i Inteiro 30$000 --- Dedmo 3$00Q '?j fo UnICO do artigo 207, da lei 60,

1Üpzrtarnento d ..... a mIlllS raçao � -

O P O > S O _ O UnI'co rw de 10 de janeiro de 1936, fol'Gene-
municipal possa proc.eSlilar a es- ,i.

S A L A R
.

G h E. S �� ,io de Oliveira Bastos nomeado pa-

critma-ilo regular dos juros ven- � Rua Fehpe SchmIdt nO.5

Milraexercer o cargo de Comissáciode

(:i:!üs n� 20. semestre do corrente �5 � vigi�ancia do Juizo de Menores da

."J._...r----.......�.."S"'="r:&....":��!'á...."'S""Z__...z.,�"S"�"'!"á�r� CapItal.
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ração.
BELO HORIZONTE,21 (Especial)_�
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Os estudantes mineiros vão íní-

p
·

b
. I!I

ciar uma campanha destinada a rOI I�C···....angariar donativos para a aquisiçãolU' '<:;'
�e novos vas.os de guerra destinados OS disti-."vOSa nossa MarInha. I

. W1.

P f•
nazistas

Arquivo da I-e el- j
HENDAIA, 20-Noticias pro-

tura PORTO ALEGRE. 2l - (ESPE.
cedentes de Gibraltar informam . .. . r CIAL) - O chefe de Polícia baí-

,Dentre as rntcíattvas postas em t', <', dque a grande ofensiva naciona- pratica pelo prefeito sr, Mauro Ra- I
xou u�a ,por arra proroin o ') uso

lista, que vem sendo preparada mos, vem de destacar-se, pelo que de destintívos nazistas.
ha varies mêses, e visa cortar representa,a organização do Arqui. Identíca providencia vai ser tG-

O dia de ontem foi de granae as comunicacões entre Madrid e
vo da Prefeitura.

.
mada no respeitante aos díshn�.l-

� atividade na Secrptária do Interior' V I
. f'" di d

- Para torna-la efetiva designou o vos fascistas

I e Justiça trabalhando-se até cêrca

I
.a encia, OI a la. a para o ano sr. Mauro Ramos uma comissão •

_------------------ das 11 horas da noite. v.lOdouro. Os motivos dessa de- çonsti�ufda pelos funci�marios srs.
------------

Que novidades vtrão por a;7 cisão não foram divulgados. ,AntonIo de Pádua Pereira e Manoel Faleceu
1

------- ____. Dias, os quais, sob a direção do sr.

mncend iO em· ---" F E--S-- TAS" DE DEZEMBRO '. ��i�::�:�e�����;ç��i�i���r:atr:;
tudo o Arquivo.

I tala I� Além desta iniciativa, tomou o

P R lD If" O SES T U P E ltt..T DOS
sr. Mauro Ramos a deliberação de

.101 V n publicar uma Revista do Arquivo
da Prefeitura, tal como vem suce
dendo em São Paulo.

Serviço ínapagavet é este, que
vem juntar-se a tantos outros, já
devidos ao dinamismo, competencia
e capacidade do sr, Mauro Ramos.

gran es ro
----_._---------._----------

Souza

/

um plano
realizar-se-á brevemente no Rio de

da Fazenda de todos os Estados,
Costa.

.",

III

ViÇOS
iII_

uma reumao

sldêncla do
==-- Natal

Afim de ser estudado e

financeiros e economicos
dos Secretários
Ministro

dos Pobres

estabelecido uniforme dos se IA_

Janeiro
apre ..sob

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

A GAZETG raças a dedicação da gentilissima senhorinha Yette Cor
rêa, presidente da Comissão Angariadora de Donativos para o NA
TAL DOS POBRES, que vem sendo auxiliada pela graciosa senho
rinha Miriam Pereira, já atingem a importancia de 4:864$000 os do
na tivos para acquisição de gêneros que serão distribuidos á 1.500
Iamilias pobres no dia de Natal.

D. Beatriz Pederneiras Ramos
Prefeitura Municipal
Mauro Ramos
Dr. Hodolfo Tietzmann
Banco de Credito Popular e Agricola
W, \1ayer
Jo.ro Moura
Hotel Gloria
O. Cabral

Sem quaisquer ligat:ões politicas

..

500$000
500$000 A-NO50$000
50$000
20$000

������ Exonerados
20$000
10$000
10$000
10$000
10$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000

����� LOS ANGELES, 20 - Falando so-

5$000
I bre as forças: acres brasileiras. o

5$000 tenente-coronel Antonio l'vluniz. de

5$000 darou que o Brasil possue a maior

5$000 e melhor aviação da Amer:ca do

5$000 �?l, com ma.is, de 250 pilotos em

5$000 rorma, os quais mantem uma pra-

4$000 I
tíca constante em serviços postais

2$500 I para regiões remotas, qse não oíe.

2$000 I recem .

lucros para as
_

companhias
28000 •

COmefC1<iIS em oper içao. Acres-

2$000 ccntou que partirá para u Brasil den-

16$500 tro de uma semana 0U duas. sem A ofensiva naciona·
--- ter. contudo, decidido sobre a data lista
1:314$000 exata.
3:550$000

Proprieta.·io e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
----------
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Beenhausen
Osvaldo Aberbeck
Jorge Fatuchi & Filhos
Dr. Abeilardo Pereira Gomes
Dr. Edmundo Campos
Danilo Montenegro
A Instaladora
Casa Yolanda
R. Meller
Casa Romanos
Casa Veneza
João Nicolau Jorge
Salvio Gonzaga
H. Brito
Alfaiataria AUahão
A. L. G.
José Gil
H. L.

Comercio der�onsêlbo e1: ('omer- ASSUNTOS
Por resoluções do sr. dr.Inter- drogas e me-I RIO, 21 (Especial) Sob a presí-

v�ntor Fede�al foram .exonerados •
dencia do Ministro Souza Costa es-

Libero Camilo e AltI�O Costa, I d lcament I teve reunido o Conselho do Comer-

;qUele do cargo d� �dJUnto do II OS cio Exterior, estudando varios pro-
romotor ,de Canomhas e este do I blemas de interesse vital para a na-

de Jaragua. .

Iíd d
PORTO ALEGRE, 20-A Di-

Clona I a e.
_

reteria de Higiene baixou um edi- Tilmará pOSSp
tal estipulando que para o comercio
de drogas e medicamentos,no Rio RIO, 21 (Especia!) Tomará posse,
Grande do SHI, só é permitido ás hoje, ás 13 horas, (:0 comando da

drogarias, Iarmacias e depositos Aviação Militar, o St!neral José Joa

de drogas legalmente registradas. quím de Andrade, recentemente
nomeado para o desepenho dessas

A partir de 2 de janeiro aquela altas funções.
repartição fará rigorosa fiscaliza- _. ----------

ção, apreendendo as drogas e me- Para aquisieão de
dicamentos encontrados em casas novos vasos de
de comercio ou outras, ficando os guerrainfratores sujeitos ás multas im
postas por lei.

DE INTE'RESSES
CATARIN.ENSJI�S

Quantia já publicada
Total

RIO, 21 - (Especial)
Antes da sua parttda pa
ra Florianopoiis, o inter
ventor de Santa Catari
na, sr Nerêu Ramos, teve
uma demorada conferen
cia com o mlnlstro Sou
za Costa, em a qua] fo
ram abordados assuntos
de relevante lnterêsse pa
ra essa unidade da fede-

A MELHOR AVIAÇÃO
da America do Sui

Casa Casemiras
Casa Natal
Procopio Borja
Anonimos

4:864,$000

A.s casas comerciais de Nagib Massad, Jorge
A ;\Jacedonia e Oto Benhardt, tiveram a gentileza de oferecer mer

cadorias.

Salu� S.A ..

Até ás II horas •••

�ogoleulls Relogios de Salas de jantar e Quarto
Tudo com redueão!

o funcionamento
do Instituto de
Arroz

o general Luden..

dorff

R

BERLIM. 2l - (Especial) -Com
a Idade de 72 anos, víma de uma

�nfeçâo na bexiga. faleceu ontem na
Casa de Saúde São José, o gene
ral Ludendorff, assistido por sua.
esposa e-per medícos.

O general Ludendorff que nos ul
timos dias havia experimentado gran
des melhoras a ponto de lhe ser
permitido levantar-se, foi acometí
do subnamente de um colapso,
morrendo qrrasí instantaneamente,

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

Salas de Jantar completa
Quartos de dormir

ETC. !
LAR

a 395$000
600$000
730$000

1:100$000
1:200$000 Suspenso

a

a

a

ETC.

PORTO ALEGRE, 21-0 sr.

Viriato Dutra, por ato de ôntem,
suspendeu o funcionamento do
Instituto de Arroz, ficando de tal O Club dos Funcionarios Publí
modo os produtores autorizados á cos, vão prestar na 'proxima sex

livre exportação, sem ficar na de- ta-feira urna significativa home
pendencia de qualquer autoriza- nagem ao sr. dr. Nerêu Ramos
ção. ilustre Interventor Federal nest�
A medida foi recebida com ge- Estado, ofertando lhe um almoço,

ral desagrado, porquanto das ins- , que terá lugar no Lira Tenis Club.
tituições criadas pelo ex-governa- Somos gratos pelo convite que
dor Flôres da Cunha, o Instituto nos foi dirigido para tomarmos,
do Arroz foi sem dúvida uma das parte no agape.
mais iouvaveis, sendo que, por

-----------

outro lado, foi sempre uma insti- ,\) unleform.zaC-tuição modelar, em que o dinheiro f{ I �ao
se aplicou com a máxima hones- dos servi�os
tidade.

O ato do sr. Viriato Dutra re

presentou um golpe de morte na

cultura do arroz no Estado do
Rio Grande do Sul.

Almoeo de hOluena
gem ao Interventor

Neren Ramos"F ESTA S"

RIO, 21 - (EspeCial) - Está
anunciada para breves dias uma
reunião. nesta c<?,pitdl, Jç fO ',:� ns

Se,cretarlos da. Fazeada dos H:;laC:(): •
�ftm .

de S�!' zstabelecídv um plano
oe untformlzaçao dos ser 7lcos.
A reut.!ião será presidida

.

pelo Mi
nistro Souza Costa.DELEGADO

MILITAR

D. PEDRITO, 20 - Assumiu
as funções de delegado militar da

guarmçao do Exercito aqui se
diada e do serviço de censura,
o capitão dr. Leite VelQao,

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
,OS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRI
CASA �'O PARAIZO" L

I
•
I·

,

•••",
.•. v.

I .ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZET,A 0__1;.:_1$ PO
REDP�TOR: Paulo BQ Barbosa

honrosamente
1937

o Figueir'ense conquístou,
titulo de campeão

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

o jogo realizado entre o Avaí
e o alvi-negro, teve um transcor

rer animadissimo, apezar dos alvi
( destes terem frouxado um pouco
ii vigilancia sobre os alvos, no 2'

período.
No t: tempo o entusiasmo su

priu as faltas técnicas de ambos
os lados.
A' s 15 horas, é dado o início.
0$ quadros entram no gramado

com a seguinte formação:

capital.
Galego bate comer, a pelota

descreve no arco e desce sobre o

goal, Pacheco de cabeça faz aos

38 112 minutos o

3' tento do Avai.

e recomeça a pugna.

AVAI': Vadico, Aquino, Zé;' Godinho substitue Haroldo.

Diamante, Proeopio, Berreta; Ga- Avaí ataca, Galego de posse

lego, Sapo, Waldemar, Pacheco, da pelota atira forte em goal,mas
Silvio. Renato encaixa. I

Vadico faz bôa defesa a um

chute de Oscar ,

Fcedi está ótimo, assim como

Antenor.

Galego novamente em goal,mas
Renato pega.

A saída é dada pelos alvos, O ponteiro direito avaiano está
I 'acheco apodera-se do couro e . voltando a fórma, e torna-se o

Iavorece um ataque avaiano,Fredí grande perigo para os goleiros.
rebate, e os alvos retribuem o O Avaí dá rápidos ataques
"taque. que o Figueirense retribue.

Galego recebe de Sapo e quasi Os .. Ivus estão SI! impondo ter-

abre o score. ritorialmente.
O embate toma vulto e torna" Calico atira forte em goal, Va-

f>� granriioso. dico rebate, Oscar atira novamen-

Avaí ataca novamente, Sapo te e Aquino rebate, Sabino en

btira forte de longe para Renato trando fulminantemente consigna o

p�gar e soltar, esteve eminente a .'3'. tento do Figueirense
quéda do arco do Figueirense. 13 minutos de luta.
O Figueirense ataca forte e Ivo Diamantino sái machucado, e

d,í três fortes "tijolos" em goal conforme consta fraturou uma

para Vedico assombrar. costela. Fazemos votos de pron
A defesa avaiatlcl trabalha ad- restabelecimesto do grande half

miravelmente, destacando-se Zé o, bech avaiano.
vdr:l'allo que ainda brilha. Lourival entra em campo.

Ciliic, aproveita bom pam: de O.; alvos dominam, o AVAl'
Díco e vira, Oscar atira forte de €sta' desanimado.

(;abeça, mas Vadico salva. Antenor assombra nos poucos
Calico novameete dá ótimo ataques avaianos.

centro, Sabino segura o couro e SabiRo recebe Oscar, e eaca-j
envia a I vo que põe fóra de ca· pa Lourivai pe�segue-o. Sabino
h':ça. atira forte em goal. Vadico reba-

Waldemar dribla Beck e Já a te e lépido o p,)nteiro direito dos
Stlvio que perde frente ao goal. alvos entra faze.ndo o

Dica e5tá atuando magnifica· 4'. goal do Figueirense
mente, dá li Calico este atira ras- quand) faltavam 5 m:nutos para
leico, e a pelota passa pela area terminar.
d� goal sem ninguem aproveitar. Rl'!.llato péga de Silvio.

Galego recebe de ProcoplO, Calico dnbla Berrêta !\proxi-
FGcura :escapar, perseguido pOl ma-se do arce) e em gr()nde es

Antenor, atira em goal para Re- tilo consegue, ao faltarem 2 ml-

D}to fazer bôa defesa. nutos para o fim da luta, o

Atacam QS avai"nos, Renato 5'. tento dos alvos
falha e o arco fica desguarnecido,
Pdcheco atira, mas Fr.edi as�(,m

fV:;\meute pega .ie bdLm:' no

u, enviando para coruer.

Calico recebe de Oscar li! a05

30 minutos de luta faz com: fort�
ti; ,lo o

FIGUEIRENSE: Renato.Fre
di, Antenor; Carlos, Beck, Harol
do; Sabino, Oscar, Ivo, Dico. Ca
Íico.

TRl CAMl lEÃO

Com a vitoria de ontem, o

Fi v, Jr:lrense F. C., sagrou'se bri
lhantem ..mte tri·campei'io da capi
tal.

,�po" ü feitO -1e lvu marca o

o S,-. Bs-cista
Luze,..do fOi
recebido

MONTEVIDE'O, 18 - O

l' goal do Figueirense.
Os alvos vem cumprido oti

ma performance desde 195ó e

até hoje não perderam um cam-
1 minuto após, Galego emr)ata

. t peonato.
pab \ida. Estava cuu,ignado (J Feiicitamos os diretores do al-

I' tento aveuarZrJ.
VI negro

Decorridos 2 minutos, Oscar
dril·la Procopio e Zé, enviando B

ln, que belamente consigna o

2' tento dos alvos,
(1J!el?"' vi,,, � :;1,,;,·, 3 h�;�. tos r.ovo f;::uh,';�vWOj d�, P.'a�il, ,�.

Batlsta Luzarclo, foi recebido em

audiencia pelo ministro das Rela-
2' goal do Avai ções Exteriores. devendo apresen-

C), ;,(13 cst l ói'.nr., é 8t'f.') dúvi-
j
t"r suas credenciais na próxima

da o mais completo half-b&ck da semana.

d<3 capital

TIV

o

o Sorteia TonicD Bayer
Transferido para 22 de
Dezembro

Sendo sacio da S. T. P. R., V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio'
com direito a todo � qualquer concerto, mudan
ea de valvulas, etc., pela modica contribuição men
sal de 4$000.

=_..

não é um creme comum

CHARLAUTH
".f.
ff,
(4'
t�!, lhe extinguirà as sardas, panos.
.,i\!

1
cravos e espinhas, �em a minima

f� I irritação, deixando-lhe a cutis

� II limpa. macia e fresca.
r.��:j A redaçao do
�i' "Saia ....Jor si"
�; er�;, ;;.:_ L.! r..., ce ;"') -

��I t rO co r�r) u -

.�
I.' r"listF"
:�� B IA 19�1' t-'. - Proseguindo
i nas suas deligencias no local on

�1 de funcionava o vespertino BAIA

:�, ]ORI"\'AL, cuja ci·culação se.

:� t�r;ct.nha suspensa, a pohcía dera-
'f;

I (.n�eu ur�a poderosa eSk,.�ão de
,:t; laC:ú emissora e recepto!a .

'.r:

í O ministro oe

� \liaçao vai

� :::�E?,r" h'C.H·"n�na-
�w gead-�

�

;� RT(\ 19·- Em homenagem
� ao coronel lVleu!oi1ça Lima, Ul;

� m�tro da VIi:içã"J o 'essaal téc

p" 0'('0 e f'dmiIll5!rativo da Cen

f� traI do Brasil oferecerá no proxi
Wí mo dia 26, um banquete aque

f� le hlu!<:tT, com" uma demons"

� I cenÇs�� �:� [itf:r';�i�', i f�-��t;�e E::�: A
"é bal1quete terà J0gal r.o Al'lOrfl(J-'

vd Culub do BrasJ! e a comis,
são promoto�a da homenagem en

camínhou as listas de adesão à::,
divisões e departamentos da Cen'
IrEll e Club de Engenharia di:\

\'1',

/"

Central.

FiGUEIRENSE I; X AVAl' 3 AtC;I����1 �:s-iAbsolvido r;-;;;::::;;'"'�::=1
Foi O resultado da gran-

empregados Miaja Filho � N�o Prornete �
dM d d· RIO, 18 -Em consequencia �I Apresenta lindas coleções �losa pugna e amlngo, do decreto proibindo as acumu- LISBOA., 19 - «A Radio � EM. �

d d F' C D I d f' S 'Ih
.

C � C' G
,!4j

no gran1a a a II •• ações remunera as, o unciona- evt a» anuncia que o onse- 1r armsas.L ravatas . Pyjarnas 'iil
lismo da Central do Brasil viu-se lho de Guerra de Burgos julgou U Cbjectos para Presentes �
desfalcado de varies elementos, o processo do tenente da Gear- � Artigos para Barbeiros �)
que optaram por outros ernpre- da de Assalto, José Miaja, filho � Cutelaria e Finos Perfumes �
gos. do general Miaja, defensor de ��� Visitem-na �

Isso provocou um oficio ao di- Madrid, acusado de prestar au- �r....,

T R A J A N Q 4 EI �r.�retor do Departamento do Pessôal, xilio á rebelião, •

di ,
t ã d J ' M'

.

I ,81...a;......t'.......--......""""'� ���.",.- �
pe moo a apresen ar o e ex· ose la)a, que la um ano .�.".,.�..",.,.;"...J..-L..-...� �_....., ::!!J:' L.:;ç..".("'" "''"*'':&'' ........ '''''''''.,..,......,......... ,..."''''''''....,,

:::t
� ,: . �...._����..._-.....L..��� ..............��

�
empregados jornaleiros efetivos e se passou para as linhas nacio-

. _.,. -"

Sem mais termina o primeiro I extra-numerarios, que conheciam nalistas, pela frente de TOledo'l'tempo. datilografia, afim de serem sub- foi absolvido e posto imediata'll Soe. Técn ica Protetora
metidos a uma prova e logo a mente em liberdade. de Rad I"oApós o periodo de descanso seguir 8proveitRdos.

_ .\11entram em campo os esquadrões -

I

i

o au t,o rY')ove I ! por preços que nao exced :ri,HrB
aos de uma motocicleta.

do pOVQ j a!6- «Dentre de algun« m ês-s
"'"IlãO acentuou o FU>:I IRfR, �·sl.ôbt':�

I:� [leceremos a maior das novas Ut,-

1tBE,RLlM,.18-Perante 2.00,0 J nas, '!.1Nào tardará a aparecer o

operanos reunidos no Tearro do automovel do povo J' .
- D

P f'
a ernao, e

ovo, �ara este}ar a conclusão cada mil catres fabricados. 100
dos traoa�hos de construção de serão anualmente postos à dispo.' �.
2.000 qu .o.netros de auto-estra- sição do povo».
(,las, o ch-uceler Hitler anunciou ..------

__iiiiiiiiii iiiiiiiiiiii .,_iiiil__iiiiiiiíi_iiiiiiiiii__.i;;
.. ,o/:�::::l)�;�:::��;:,po,�u��es CHARLAUTH,

"1 6 o creme que revolucionou o

I(i mundo velho. e, óra revoluciona 81

� Amel ica do Sul.j\,l
;� CHARLAUTH
','
1

om

Representarlte 81 EN ro ARA_�J�J,
Devido ao grande interesse que este scrteio

tem despertado entre a população de Florianopo
lis e, atendendo a numerosos pedidos de amigos e

freguezes, foi adiado para 22 de dezembro a ex

tração dos valiosos premios, dando assim o tempo
necessario aos consumidores de TONICO BAYER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONICO
BAYER por um coupon numerado, em qualquer
farmacia de Florianopolis.

Uma Companhia

Sou·to Maior'-
LISBOA, 19 Chegou

ontem, a I ísbôa, a bordo co
fi .)TU . ,�j, l}!i.,((�d,nte do Rio
de Janeiro, o banqú, ira Souto
Maior

especialisada
TABelA DE .-

�'D"
I

I éD"Ot: 1 RO��r EDADE 1 '110 ....
ACTU ....l P

ACTUAL 'i'ROV ....VEl
27.5

-

\ 42.2 41 26.720 41.5 42 26.0
21 40,9 43 25.3 '

22 40,2 44 24.5
23 39.5 45 23.8
24 46
25 38.8

.

47 23.\
38.1 22.426 37.4 48 21.627 36.7 49 20.928 36.0 50 20.229 5\

30 35.3 19.5
34.6 52 18.831 33.9 53 "8.132

33 33.2 54 1'7.4
34 32.5 55 '16.7
35 31.8 56 16.\
36 3'.\ 57

\
15.'

37 30.4 58 \4.729.6 5938 28.9 \4'\_l39 28:2 ,
60

40
l em "mo ."periencia
- ada

Seguros
OFFERECENDO AOS SEUS SEGUEA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOI.ICES EM TODOS OS PLA

NOS. LIVRES DE TODAESPECIE DE RESThIC·

COES. PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Compar:J;do:
de sua preferencic ..

Fundada em 1920. o se L1 progresso

•• •videncia pelas seguintes cifras.

r.lativas ao ultimo <i!1,linquennio: _.Tobello e base
do idael•.

e.to
\0 000 pessoas de co

• tempo e outrol
lobr. ',q". a'gumOI viva'" �:�:ocla n.Taben.� natura

_ ",edia g.rol
• o ln

lII,nOI, mOI
Acl1y. lI..a ..rva. B.aceila Q",ra!

1932' t7.036 ceDI.s 13.064 conlos 6,726 CcniQ5

1933-18.205 c••lol 14.164 conlol 7,941 cOllir"

1934 -19.943 CODI.. 15.922 ctalos 9.435 tontos

1935-22.314 ceai•• 18.427 cenl,s 10.741 CGnlo!

1936-25.973 c..lta 22.373 ClDI..
-

12.375 COlll�t

A "SAO PAULO J!I

SEGUROSNACION.ALCOMPANHIA DE DE VIDA

DIRECTORIA:-

Dr. José Maria Whiiaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

sueCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA· RECIFE
AGE.C')A: - SANTOS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Companhia de seguros

de acider.te de
·Trabalho

ELIXIR [H: r�:� ; I
ai !'�r::17::0pl���:�'�:'�:C:o'r.,' I ��:§7AVAV�VÂq��iI�������..AVA����.hnpurezasdosun�"" l� Cálculo de qualquer Ptanta.execuçâo.fis- �

FERICAS l Y.

IESPINrlP,S � estrutura em con- callzação e direção .

I

ULCER",S 4� t d d b
ECZ�MAS � cre o arma o e o I as

�"
M,\\ICHA$ DA P"LlE � e ferro Aparelhamento com ��
DARTHRO;:,

� pleto para constru- ��,
��0:UE��,��'��;:��;'S � ções de pontes em �
SCROPHLJLI�,::; �.� concreta armado �

"'�í!fl SYPH!LITICAS � �

�..
e IInlllmente em toda.

�'� �'.'•
ai aííecções cuja on-

de Es tefanoSavas ..,.. roglllredl gem le!a a � -"'�

!!'_

RUA CONSt:LHEIRO MAFRA N. 38

-J a:::�::::�:;:6:F I� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �
.•••�� _fi •••••••••.� �

C d
'

t M t P d
II ,: � Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �

r e· I o U U o r e I a : � ENGENHEIROS (;IVI'S m
;INCONTESTAVELMENTfr UM DOS MAIORES C:UBES DE SORo -I Rua 15 de Novembro, 416 SALAS 12;. 13 �
TEIOS DO BRASIL. SO' EM PRE'\tlIOS FORAM DESTRlBUlnos A' MAIS �

•
l' AN DAR �

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�� HOJE Tel. 1503 Curitiba • Paraná
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E a DE CADA [t;1

MEZ. ��

�
�

� Obras contratadas no I· semestre �
� de 1937 �
m dQnte em concreto armado sôbre o Rjo Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) .�
� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curltiba-c loínvile) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �
• � !pGrup Escolar de Mafra �
., � Grupo Escolar de Rio Negro �: � �����ni�:��ntJed�i�ra�e.gro �

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 �, � Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �

�
· = � D2versas construções de residencías �

" ••OfJ@__--_O,JA---1 ••I••O�•• e���VÁV�V.a��.a��&:?S�.&�V�.

-------"._----- .._------------------

���IS UR1A GRAnDE UI&10811 DA
Z Jl'P

RIO - JUIZ DE FORA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

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

do 2.0 collocado.

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

Brasil" a "a moto mais cara do mercado" e também
lia rnotocycteta que mais provas tem ganho em 1937'�

RlOlocuclelas "ADOIE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas
Motor "ARDlE" de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos /

Peçam informações sem compromisso a

VENDE-SE NA

Casa Savas

Capita] sebscrtto
Capital realizado

1.000:00<1$000
500:000.$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

Assistencia Médica, Fsr
maceutíca e Hospitdlar

SUB-AGENCIAS E!vl TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-ge ra I
H. AVILA

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

Floríanopolis
__ r��

Jockey Club Florianopolís
o mais elagante centro de diversões famí

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

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAJANO,-JO sobrado-nos altos da
Sorveteria (jloria

Espelhos
S6 os fabricados em Joinville pela única fabrica

do E S T A O O
PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER IRua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE

Frernio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU.S PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALs

---,----------
-----_-

Endereço Telegr.. DC)LAR - Caixa Postal, �
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio"
Navegação Cabofrienss Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANElfW

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE J At..JEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

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

as praças do interior I
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PRCPRlO ISERVl{;O GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS_

...............

I TAMANCOS FANTASIA

-

PAIF"A

I'
. Praía de banho

TYPO fdARíOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$
» SANDAUA. Salto baixo» «Dz. J 4$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz. II

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A" LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis

• ,:,"nr",� .....

• ai

Proprietario Silvestre Brueníng

A Gazeta
Dr. Arminio

T�:'\,ares

Estude por correspondencia, mas por proces
sos ptaticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNICA DE SA (BEDOR/A controla os seguintes

\ cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS ,Dr Aderbal R. \ \ �h�XL;a��hg�:Ç�Z ct;ra�f;hat"l�A���7� �����:
da 5 i Iva LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil

os segredos do famoso dr. Clouner Bab técnico
de vital beleza de Hollywood;--e ACADEMIA' BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevdegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar, '

I I
a felicidade domestica. Conferimos diploma e anel

Accac I-O M0-
de gráu. Com 1.000 réis em sêtos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911, !). Paulo.

Indica:

I Dr. Carlos Corrêa

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

Fones 163 1 e 1 290 I

Quereis conforto e
bom passadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casaís e solteiros

Pensão Müller 1_Esteves Junior I'· 93

"'__iiiiiiiiiiiiE_s_c_r_u_p_u_loiiiiliis_a_m_e_n_t_e_F__am__il_ia_-riiiiiiiiiiiiiii II�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiillíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiWõiiõiiiiiiiBi�,-;:::_;·.-""- ..-a;;;;;;;"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

,' -',

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

j

1

MEOICO-ESPEl i ILISTA

Ouvido _' Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
da-s 16 ás 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114

L__ Te!. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUntea mérjlea de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Comultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE�1524

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldad.�
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senheras]
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Cnnsuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Loteria da Estado
Santa Calarina

--------------�-----
.

,Dr-. Miguel
Boabaid,

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1rolamento moderno das

mo/estias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs .

Para Natal

quinto-feira
231de DezembrD���

\
.

n. 70. - PhOJiP', 1277.

I Caixa Postal, 110 •

I Dr. Pedra d� Moura rlrral

•

reira tem seu escrip-

tÓl io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobra.íc

I Telephone n' 1458 I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Delegacia Fiscal efetuará o

pegamento do pessoal ativo e

inativo referente a este mês, ob
servaado-se 'a seguinte tabela:
DIA 22-Pessoal da Dele

gacia Piscai e secções anexas e

de Mmisterio da Justiça.
OlA 23- Pessoal dos Minis

terios àa Agi icultura, Edu.::arão
ção». :t

O entrevistado disse ainda que
e Saúde Pública e do Traba�

ecpera ter brevemente terminados lho.

0S trabalhos e iníormou que, de DI i\ 24--Pessoal do do Mi-

acordo com o ministro do Tra- nieterio da Viação e Aposenta-
bJhó, serão ouvidas as classes dos.

interessadas,
DIA 27 a 31- Pe05ionistas e

todos aqueles que não receberam

r-�����Inos dias proprios.

� Teresa �aneio � Te� novo di-

'I e � retar O Cole-
�elso Lopes � gio Mílit.ar

� participam aos seus paren-; RIO, 19 - Em virtude do

C E N T RA L 11 tes e pessôas amigas, seu �
decreto assinado pelo presidente

.

i k contrato de casamento.
�

da Republica,. fe>i. �omeado di·

I

Il FPO.LIS., 17-12-937. �
retor do Cole�1O Mlh�ar 0. Cvro-

I I � k nel de cavalarIa, Jose Silvestre

�_����������������=��������b�.�������������������-�������ii�������������t���A����.z�ã����_����-������.�����d�e���e�lo�.��������,
I

= -

BEM

GAZETA
-------------------------

,---_.

I Dr .. de AraujoP.Alfredo
.._-------�----------------

MEDIC�O
Especialista em mo/estias de creanças, nervos

impalsulismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

le e nervosas pela ,/4utohematherapia

1
Consultoria e resideneia -Praça 15 de Novembro. 13 I

I Telefone, i .5íH II Con$��!��.:_=-D.��._�_�__?_�!_.��asjI4 às_._�.� horas
_

- .--------+------

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

dôr, recorri á »ApyretiHa», sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Ho>spital Fra�enhilfe, Hansa Humboldte
Consultorio em jarag'Já.

--POSSGl certificar que empreguei com optimos resulta-
I

dos. o renomado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, St·r.!) notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estegiario voluntario do lJepartamento de

ProphyJaxia da L�pra em Sã:> Paulo.

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

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

Major Dr. Victor Me[�des-Dire("or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa, Catarina

F!flrianopolis.
- Os analge.sicos componentes de « Apyretina» estão

�O:;.Ã'�08 optimamente, de maneira '1tHi' a energia especihca
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarios, mesmo

quando dois cachets sejam ;ngeridlJs sirnu.tanearnecte. Em

outra palavras, não deprime o coração, não diminue o pe

r) staltisu.o gustro-intestinal, nem hyperacidifica o estornage.
Ass. Dr. Osvaldo Espindcla

Rua 15 de Novembro na. 84 A- Bll>!menau-Santa
Catarina.

+-Apyretine, ein ausge'Zeichnetes Praeparat be-onders

beí Migraene. (Kopfschmerzem).
Dr. George Richter

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

- A fórmula dos cachets de «Apyretina « é de m olde

a corresponder perfeitamente aas casos indicados.
Dr. Alfredo Hoess

Director do Hospital Sta. Isabel- Blum(nau-S�a.

ICatarina.

Atesto que prescrevo, com resultados óptimos, os ca

chets de «Apyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

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

-A [érrnula de <Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que

I
é indicada.

I
L Director do Hospital e Maternidade Maria
lu.dora-Nova-Baeslau--Sta. Catarina.

Dr. Paulo de Carvalho
Auxi-

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

-Atesto que tenho empregado em minha clinicá, u;)

cachets de <Ápyretina», com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

_ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina» do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.

«AI'YRETINA» é O melhor remédio contra

.1 oôr de cabrça, nevragias, resfriados e gripe.
Preço de dois cachets:$6Qí), em toda�1 as Far·

!n�cias.

VISTA

I

I
11
__

,------------�- -------------_._-------------

f""""''''�,!r----jíI· · . · "jutjOA op "110M � �. • • • "j,",jOA op ,moJl �
� ��I

�
�

-" ----.-�

ij r
._.---

ij
� • • ::;,qnp QP 3wON � � • • • • :.l3Ü[d op 3wON h
� �� �
� < ••o:'H�dw!s SJ�W aqnp o l�nÕ•• � � < ..lJÁ�ld roqpta o l�nÕ.. �
r.� -, I ,.� �d
..........,..._..""""".,....r.....,.,......._�..,...,............,.w � ,_'" """"',................._...,..,.��............... fi
���-A�������-�L-�����..

I�·�-�Vendé:s_.ê-·'
Salão Pron por preço de o�asião, 2 ca-

sas em perfeito estado,

gressa sendo uma a rua Major
Costa n. 117 e outra a rua

Frei Caneca sjn. com 4 ano

de uso; uma de madeira �

outro de tiiolos e cal.
Para tratar com João Se

vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola.

I

Comunicamos aos I'lOSSOS fre
guezes, que os bilhetes da Lo
teria de Santa Catarina para a

extração de NATAL, só ficarão
reservados até f) dia 21.

Depois dest I data, seremos

forçados a dispCr dos mesmora

porque temos e nosso reparte já
quasi exgotado para áquela extra-

Ame Seca

é uma felicidade resultante

do estado geral do organis-
,

mo. E preciso manter esse

� vital com exercicios,

ar puro, bôa alimentação e

Tonico Bayer ás refeições.

Não é só ter satsde, nias conserual-a; acon-

E8selbe-se de vez em quci.'1do com o seu médico eJER
sobre o Melhor meio de evitar doenças, �

As !eis trabalrds
tas não sofre
rão reforma
integral

RIO, 19 - A propósito da
Irevisão que vai ser procedida PAGMA�em algumas leis trabalhistas _

ENTO
lei numere 62, a de sindicaliza·
ção e 1\ das convenções coletivas
do trabalho, um vespertino ou

viu hoje o sr. Oliveira Viana,
consultor juridico do N\iuisterio
do Trabalho, que fez as seguin
tes declarações:
- «Não se trata de uma re�

forma integral, daquelas leis, mas

apenas a modihcação de alguns
dos seus artigos. que se acham
em colisão com a nova Ccntitui-

ao funciona
lisrne federal

ção. .

S t\LÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt

Precisa-se uma de côr branca,
paresentando reíereacias. Tratar
no Hotel Gloria.-Apartamect0

nO. 5 216'

SEUS FILHOS

'r-".
__

'

",-1'�/' 't ,�
"

.
-/

------------ -----------------__ -------------------�-----------

Lindas e gracíosas confecções para meninas garôlos só

NA A C A_P I T A L. I
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

Sementes de Cebola
Atnarela Tempora

. (SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULA� E AGRICOLA

Rua Trajano n. 16
,.._--_. ----._.-_,.. .�' ...:._---- - - ---

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

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

Proptietaria: Domingas R. Bruggmann
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

Acreditem
o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PARA
PRESENTE DO f�ATAL E' UMA MAQUINA

l';OTO�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 DE
TODOS OS PREÇOS

Não tacam suas compras sem visi
tar a exposição da

l.ivraria

.... ; ..
',; .ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Amanhã, quarta-feira, 22 de
.......XSLW__............�.,"""""��W'Z�..��-�������""'_""'_���"""""�"""""""'-�'�"""""�"""""����"""""���������_�IIIIIIIIII'''!:'m��''IIIII!'�_a Dezembro. estará terminado o

V'-- OZ D O P O' V O Proprietario e DiretliJr Responsavel grande Sorteio Tonico Bayer, cu
J A I R O c A L L A D O

I
ja extração realisar-se-á-as 15 ho-
ras na redação da Gazeta, rua

Conselheiro Mafra 51, estando
Ditadura do Equa- J UIIIIZ 'de Ita ��{�: COilli�lados ao áto todos os inte-

dor . �:.;3!l1 I ressacos. DR, MOAIR OLIVEIRA•

crime LIMA, 17 (Especial) O Chefe Por ato de ôntem, o sr. dr, • .. __ .. .. _u

"'�-I' Ocorre hO,ie, a da.ta. na�al.iciado governo da Republica do Equa· Nerêu Ramos, Interventor Fe-
d i 1 OI Ihdor, declarou aos diplomatas acredí-

deral, nomeou o intezro magis- AS FESTAS 01= I
o sr. (r, x �aJr IV,eIra,

Ii o
DO CADETE tados naquele paíz, que a atual �

L I
do nosso estimado conterraneo,

�"J "TV ditadura se prolongará até dezem- trado e nosso ilustre conterra-
sr. Otavio Oliveira, Diretor do,.. ....,'" '" de 1938 neo sr, dr. Alcebiades Valeria

fiM DE ANO 1RIO, 19 - I
....or-timua em ._________ "esouroSilveira de Souza, para exercer '.[óco I) rumoroso .-;a50 da opera RIO, 19 O ex-cadete Adalber· SERAO RE�EBIDOS

as funções de Juiz de Direito da CASSIO ABREUção plastica svfriçla pela artista to Cajaty foi removido da Casa de

I comarca de ItaiaíDetenção para a Chefatura de Poli I �h f d N l· T
·

C I bde rádio Tania Mara. cía, afim de ser submetido a exame pe o...., e e a a-
no Ira erus li,

Faz anns hoje o n?sso distin-
Us jornais noticiam que � i�' médico. eão

•
... to conterraneo e brilhante cole-

l' Ali, na presença do delegado
,ga de imprensa jornalista' sr.mão da artista, sr, Sylvio a- Brígldo Tinoco e dos advogados de

RIO, 15 (Especial) Os aviadores PRODIGIO, significa MILAGRE, Ha muito que vínhamos obser- Cassio da Luz Abreu, da reda-borda Rivas, [uncionario do MI- defesa, srs. Evaristo de Morais, AI· italianos serão recebidos hoje em MILAGRE significa d ti d di t d O Ecídes Rodrísíues Junior e Francisco van o os prepara lVOS a Ire 0- ção 0« 'stado ».
' ,

d F dtO audienc1a especial pelo Chefe da
�D "RL "UTD .

d id L' 'O 1 G
msteno a azen el, em VIS a Rodrigues, o acusado declarou que Nação. ...., '" '" na o quen o ira para as pro- s (e « A azeta » abraçam-ode ter sido dado a publicidade não matou sua irmã. fugindo ape- ximas festas do fim do ano, Apro- afetuosamente,

d
nas ao pacto de morte que com êla OS NOVOS usando o creme veitando-se da distração dos seusum folheto atribuido ao r. firmára e acrescentou'que nada con-

�DARLAUTD sacias com a construção do novo FAZ�M ANOS HOJE:Adler, contendo certas releren- tessou, assinando um documento,
bcujo conteudo desconhecia e depois submarinos ra- córte de tenis, dissimuladamente

d 1\1 A'cias á sua família, procurou de passar dois dias sem alimento sileiros dirá logo sorrindo: que produto os seus elementos se dividiram � T � exma. sra. . Iaria IíC4,
tornar um desforço per-oil, para nem

E rep�lls.od· f
.

d t i maravilhoso! para que, a cada um, tocasse par-l'1,eJes, fespo�a, d.o sr. Laurindo
d

sm segui a 010 ex.ca e e env a·
te .10 seu programa que, não po-

e

tad uncionarro federal apo-o que compareceu arma u ao do á Casa de Detenção. RIO, 11 (EspeCial) Noticias re. ,U <

d di I cebidas de Lisboa informam que os ._-- demos dizer de festas apenas e
sen a o;escritorio do referi o me ICO. -

-

submarinos brasileiros sob o coman- sim, de relevantes empreendimcn- Ma. eXlma. sra. d. Carolina LealFelizmente com a intervencãu ,RIO 10 Um vesperti_no ouviu do do capitão de mar e guerra co-
t 1 erre es;,

' � hoje o sr. Caetano da Silva Fc!r· k t t truídos Prometorila os.
h 'h M' d Nde tercerros, o caso liceu .esul- nandes, pai adotivo de DJ'ahy Mí rane, recen emen e cons li

A incansável diretoria do sim- a S�tl ?flll a
.

ana as I e-em Spezla que seguem para oBrasil, L bô ..

d Gvido anunciando-se que o sr, randa, � noiva do ex-cadete Adal-
devido ao mau tempo foram

força-, pabico Lira vem, pouco a pouco 'I
ves IS oa, prJl�S�Ora o .

r,:t-,
, ,berto Caíaty, acusado de haver as- dos a arribar nas imediações de de Cruzeirc melhorando a parte esportiva do po ,Escolar Arquidiocesano SãoA dler, se prontificou a assrnar sassínado a propría irmã. cadís. J '

Club, ao mesmo tempo que em-
I ase;

. .
um documento declara�do não queOn��Cê�:�e�d�:!IVe����rmjã� �BAMADO A TO- beJezando a praça fronteira á sua

a senhorinha EdIte Hoffmann.
ser o autor das rek rencias conti- mais estimaram Adalberto. Este Por resolução do sr. dr. In- sêde. Ontem, a convite de um OUTROS PARTEMdas no aludido folheio. nem mesmo entrava �m sua casa KIO terventor Federal foi João Dal- dos seus diretores extivémos ob- '

para conversar com Djahy, Falta-
canale nomeado para exercer o d ['d t b Ih I Pld F dvam-se na varanda. E no entanto

LONDRES, 17 (EspecI'al) O aí- d di d P t
servan o os re en os ra a, os ara o su o "sta 0, seguiub j

-

d 3 cargo e a 1 unto e ramo ,or .,

h b d' t d PJ' L k
-

o namoro entre am os a urava
mirante comandante em chefe da que la se ac am em a lUll a os o revmo, e. ase oc.·

1522 S acrescentou prl'n Pu'bII'co da comarca de Cruzeiro. ,�, anos. ua esposa ,. aviação niponica, no teatro das ope· e, nessa ocasião, tivemos o prazer I .,
,Ui Isque cipalmente, sempre dedicou uma

rações, foi chamado a Tokio. de assistir a abertura de diversos I CHEGAM UNS
• __ .. a � U U_ �it�c,ie de (>dio intuitivo ao ex-ca-

Julga-se que os responsayeis pe· ----------------- .. -------. caixotes de bélissimos brinquedos I E' .

1
.lo bombardeamento dos naVIOS nor-

" .

'
, sta nesta capIta, vmdo dae si.ova-se das confor- Concluiu o entrevistado inlor·.

te, americanos, estão irremediavel· I TR "'PI�BE DA I re�ebJd�s para a proxlma � for-I cidade de Porto Uni10, o Sé',t
•

I-
-

es lU mandoque ha dias Adalberto fora
mente condenados, arreditando-sel

'" ....,
,

'mlClavel FESTA DE NA1AL, ai LIortêüi"io Batl'st' d' S �,
avels ImonSID I

-\ ao seu escritorio pedir-lhe a mão de
que todos êles serão obrigados a PRAIA DE FOlIA ser oferecida aüs filhos dos seus l.l fi cr dV , I

a os alhO::.,.ineros 192, 203,242, Djahy e que ae negou, sendo mes·
praticar o ARAQUIRI .

d E � , , ' auvo",a o uaque a comarca.• 218 mo obrigado a determinar aorapaz' assocla os, nao e so, pOlS o205 e
.

• I que se retirasse, diante da insisten- baile de São Silvestre está sendoria descortez do mesmo. Disse ain-

Q t I C· O prefeito Mauro Ramos man- muito bem organizado para cor-
t I

da que Djahy lhe jurou nunca mais ' uar e em url- d b
' A' 'bl' d d' dE' FlSegurança e pres eza. vêr Adalberto, diante dos crimes ou a rIr co�currenCla pu lca1 respo.n er aos

.

eseJos @s seu.s l' ',sta em orianopolis o nosso,- ---

comeUàos por este, os quais para

0b
para a contruçao de uma ponte I assocIados, e deIxar, com a matl Olstll1to conterraneo clr. Oslin,êla estão inteiramcnte comprovados. li anos trapiche, em concreto, na Praça 1 née infantil de Natal, eSPlendidas I Costa, provecto advocrado em

",:,Ji
..-

D � DA iAS negayva� q�e dóravante se fize· • Laur® Mueler. recordações de 1937.

I
Inclaial.

o

l"'l il i::. n rem serao meros recursos da de· As propcstas devem ser apre-

ACERTADA 1['
fesa.

O Comando Geral da Fôrça sentadas, em duplicatas, até ás
... _ .. a __ Qm"" .. ENFERMOS

Pública recebeu o quartel ulti- 14 horas do dia 22 do corrente

Iconstruido em Curiti- mês.

I d
Acha-se há dias enfêrmo, gl1aí�Imoo'sto de n us- �an�o aposentos o sr. cap. Abi-�������"""""�"""""�,'!-�!I!'-�-!��""""""""""�"""""������..

, � 110 Gomes, comandante do "Max»

C IA. IB

I, trias e Profissões Ja E. N, N. Hoepcke,
'

K I FALECIM:E<�NTOS �,
I

Termina a 13 de janeiro pro-I Por telegrama particular, sou
ximo vindouro o p, azo para o bemos ter falecido ôntem, na

pagamento amigavel, no Tesouro cidade de Curitiba, onde era ne
do Estado, do imposto de In- gociante, o sr. Antonio Schu
dustria e Profissão, relalÃvo ao chowaki.
20. semestre do corrente ano. O finado era casado com .\11.

Depois daquele dia, a cobran-) exma, sra. d. Julieta Pereira
ça será feita executivamente, pela � Schuchowski, irmã do sr. Leon
promotoria pública da comarca, cio Pereira, funcionario da Di

retoria Regional dos Correios e

Telegrafos desta capital.

o operador Ainda o
ele Mara qtur-,:;::i

Isi assa�,sl-

RIO, 19 -o interventor flu
minense assinou um decreto, fS

t belecend0 que o imposto ter

ritorial, que recáe sobre terras

imorodlltivil'. serà, em cada ano,

liH:çado e lrrecadado pelo dobre
d.:1 taxa respecti,a. constante do

lançamento imediat;:, ��ente anterior.
São considerelda!, terras impro

c1utivas, para êsse fim, aquelas
que não foram utilizadas em cul
t\lfas de qualquer especie, indu
sivé florestal, que não se destina
rcm ;Í industria extrativa ou á

p�cuana, caraterizafldo-se pela
existencia de uma cabeça de
gado por alqueire, no mesmo.

Não se compreende pllr tenas

improdutivas as que reples,;ntam
até 40010 da área total de cada

prop.ciedade.

C::ARTAZES
DO D,IA

CINE REX, ás 7,30 horas-
1Jevoção de pai. '

CINE ROYAL, ás 7.30 Ihoras-Marcha da liberdade.:

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras-Dá-me teu coração.

Pedre- de Moura

Advogado
Rua Traiano n. I

Ferro

ALUGA SE
Parte de uma

I
_ casa .com 5 com- I

partlm e n tos, �
preço 130$000 informações nesta re- II'dação.

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

••

Ex-as�jsleJ1te do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
in Gambôa, Fendalyão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do san'iço de Pediatria da PoJiclinica
ele Botafogo

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

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA
SUIS AiM4JWf1ra#@:%e*�!"'m=:!f'2'=tte:*W!ip,Jll1�++ !ii

,

.
'

t.
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A data de hoje, registra o na

talício do interessante menina
Helio, filho do sr. Jací Camp05t,
do alto comercio de Curitiba.

Os de «A Gazeta» abraçam
afetuosamente o aniversariante.

DR. OSLIN COSTA

FETT &

do incidente com
o Japão

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

ASSUNTOS: HORARIOS:

�ompras superiol·es a 5$000
dão dit·eito a um brinde

Apresentaram-se ao
Interventor

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 17

Noites brasileira
o relatorioNOVA YORK, 21 (Especial) Com

a passagem de varios films e com a

apresentação de cantos nacionais,
realizou-se, ontem, perante nume
roso publico, a NOITE BRASI·
LEIRA.

1 A exibição revistiu-se de grande

!!������������������������������ri�)�h;anggti�sm�o�.��MW�B����G�

Brinque-d-OS - Artigos de pr-e�ente -II
Albuns e Livros Infantis pelos menores I
preços da praça só na ,,1

I

Livraria,MODERNA de PEDRO XAVIER & (ia. II
I

Todos os assuntos qtle não estejam Hgadcs diretamente
aos interesses industriais e comerciais da firma. pedimos, encare·
'cidamente, sómente seja n apresentados por escríto.

TOKlO, 21 (EspeCial) Foi dado
á publicidade o relatorio do afun
damento da canhoneira norte-ame
ricana PANAY.

O referido relatorio está em com.
pleto desrcordo,com os depoimentos
das testemunhas que presenciaram
() atentaco.

Acompanhados dos scs. ten. ce].
Cantidio Regis, Comandante Geral
da Força Publica do Estado, apre
sentaram-se ontem ao Interventor'
Nelê'u Ramos, os sls.caps. Antonio,
ue Lara Ribas, Américo Silveira d'
Avila e 1'. ten. Asteroide da Costa
Arantes, qu� cúl�l:!luiJ:am, no Rio, o'
cur.so de aperleiçoamento de oficiais,
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