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õo clnô tera reorganiza, o cmoo cs e

Tendo os auxiliares do sr, Nerêu Ramos, num gesto de desam
blção, posto nas mãos de Sua Excia. os seus cargos, de molde a facllltar-the
ai reorganlzação do Secretariado, estamos informados de que até o fim do
corrente mês o sr, Interventor Federal nomeará os novos Secretaries de
Estado.

____ • �. .._.. ..._....._...,.,...�,.,,�.,...� ....n. .•
-
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A GAZETA"A Gazeta" vai passar
diario matutino

a

DO POVOvozEm face do crescente desenvolvimente desta A
folha, para o qual muito tem contribuido o esti
mulo do publico, no intuito de melhor servir seus

leitores, está a dlreçâe de A GAZETA procurando ANO
reajustar os seus servlços, no sentido dc transfor
ma-Ia em diario matutino.

nelro, A;:!�;.,:Vi���::o,qAeC:A���: ��ci�rád: t: Casino farroupilha Terão a sua inocen-:A sllpressão dos impostos
publicação pela manhã, para o que está aguar- ria recenhedda •

d
·

--=-..:..:!"!!

dando não só uma nova mauulna de lmpres-
POHTO A.LEGHE, 21--segun-1 Inter- esta uals... do se anuncia, o Casino Farrou- lli '-"

são, como ainda grande partida de material, já pil�a, que se encontra fechado, BAI'A, 21-0uvido pelo ESTA-embarcado no vapor "Itagiba." vai ser arrendado ao Club do DO DA BAI'A, o cbefe de poliComercio.
�"""'eutado O deten 'N"''' I

cia declarou que o governo do

.a:.-;or de Sehandai -I ao sera proroga-I Estado está empenhado em solu-
� cionar o caso dos prêsos politicos.

I do a prazo para a! Nesse sentido, de ordem do in-
SCHANGAI, 20-�or orde� i Orcamente terventor, por intermedio da Se-

do marechal Chang-Kai-Chek, fOI

d
_ ....

U cretaria de Segurança, nomeou o .

RIO, 21-A. nova Const�tuição vedou a. cobrança dos un-

executado o general Yang Hou, esacamulacão I
b delegado em comissão na terceira po�t_os.mter-estaduaI�. A su�ressao dessa renda I�p_ort'"l:l no desc-

(:omand.ant� da guarnição d.e � pernam ucano delegacia, sr. Leoncio Gomes de qmhbrlO. orça�entar�o. dQ� Estados, agr�,vando p�mCIpa!n:en�e a�ule-Shangai ate o momento da reti-] Azevedo, como encarregado de re-I
les em situação deficitária, conforme ja

_

acentuamos
..
L problema

rada chinêsa Era acusado de cor- RIO, 21 O ministro da Justt- I iniciar o processo contra os prêsos, recl.ama. solução urgent.e, ou com a ad<:,pçao de outros ImP._o�tos su-

...4
.

d d ça, sr, Fancisco de Campos, decla- I HECIFE 21-Em reunião do b
--

> rupção e não execução e or ens rou que o Govêrn? Federal não pro.! secretariado' foi elaborado o orça- cuja situação será, assim; defini- A StItutl�O�, ou por �eIO de. compensaçao �or parte da U�Iao. Com
recebidas. rogara, de maneira alguma, o pra' I . da. A todos,-concluiu o chefe de esse objetivo, dever�o reunir-se, ne.�ta c�pItal,. o� se?l'etano'S de !a

zo para a desacumulação de cargos mento p�.ra o ano prOXl}?o. A
policia, Iar-se á justiça, isentando- zen?a de todo.. os �,tados. A reurnao nao se limitará s�l�lente a esse

publicos. I despesa hc�u orçada em reis . .

se de culpa os que forem inocen- aspecto. Os secretaries de Fazenda, em conclave presidido pelo sr.

I ,66.905:000$000.
tes

Souza Costa, farão uma exposição detalhada sobre a situação eco-

S.e fOAr prl·R-/ PRESO COMO AGITANISTOR COMU- "r�o'meado
� nomica e financeira de suas respectivas unidades, trazendo ao co-

_

I nhecimento do governo federal as suas necessidades e, tambem, as

Clpe, 101, ge NISTA O PROf. DOMINGOS
! ��sJ���i.dades com que poderão fazer face aos embaraços a-lminis-

R[X
h

• • Por sua vez, o governo federal aproveitará a oportunidade

fôr princesa ::::.:: elro-resl- para, em contáto diréto com os representantes dos E5tados, traçar
, ,

, SOROCABA, 21 - Prossegue nesta cidade a ação da po-
diretrizes gera's, no que respeita á arrecadação tributaria e á unifo-

51 salvas de Ilicia contra o comunismo. Além das prisões já efetuadas, foi deti- mização dos serviços, assim como tambem examinará em conjunto
- Por portaria do sr. dr. Secretário bl d divid t

I
do ontem, na capital paulista, a ordem do delegado' de Sorocaba, da Viação e Obras Pu'blicas foi de-

o pro ema as IVI as ex emas.

canha-O
dr. Rolim Ro�a, o prof�ssor Domingos. Rex, que esteve recente- sígnado o engenheiro Tarcisio scnae- O ministro da Fazenda, segundo ouvimos, já está tomando

mente nesta CIdade realizando conferencias, ter para exercer a chefia da Resi- as providencias para que essa reunião possa realizar-se o mais bréve
A proposito desta ultima prisão, informaram-nos hoje na

dêncía com séde em Canoinhas. possivel.
delegancia regional que as testemunhas inqueridas a respeito da es- M--·-- G <S
tada do prof. Domingos Rex em Sorocaba dão-no como propagan- Registro de

aIsE:e':lar rnpo l'Com os serventuá-
dista do credo vermelho, afirmando igualmente que êle aqui esteve ágrieultores Iacompanhado dos srs, Lourenço Fernandes e Benito Martinez, res-

•

d J t·petivamente presidente e vice-presidente do Centro Republicano Es- O sr, dr. Interventor Federal no� e US iça
panhol local. No serviço de Fomento da Pro- no Estado aprovou o contrato ceIe·

dução Vegetal, foi instituido o Re- brado entre oEstado e o engenheiro
o detido será encaminhado á Supenntendencia de Ordem gistro de Agricultores, tendo sido civil Ivo A. Cauduro Picoli, para a

Politica e Social, onde ficará á disposição do ministro da Justiç'l. baixado um edital a respeito. construção do prêdío e demais de
pendências destinadas ao Grupo Es
colar de Três Barras.

Sem quaisquer ligat:ões poli�.ieas

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO �ALLADO

I NUMEROIVI 22 de Dezembro de 1937 1041Florianopolis, Quarta-feira,

Os seeretarios da Fazenda se reunll·ao� nu

�apital Federal, para expô.· a situa�ão
ort:amentaria de suas .·espeetivas

unidades

AM&TERDAM, 20-Cento e

uma salvas de canhão serão da
das no caso do nascimento de um

principe, e cincoenta e uma caso

a princesa Juliana tenha uma fi
lha.

O mesmo numero de salvas se

lI'á dado na residencia real onde
ocorrerá o nascimento. As mes

mas cerimonias serão celebradas
na Holanda e nas Indias holande
Elas. Cada cidade e aldeia da Ho
landa está se preparando para os:

festivais, ornamentando as suas

ruas de maneira como nunca o

foram.
O comité local distribuirá mi

lhares de roupinhas ás mulheres

;pobres cujos filhos nascerem mais I-ou menos na mesma hora em que
-o principe real.

Em virtude de decreto do sr.

dr. Interventor Federal ficam os

serventuários e Iuucionários de
Justiça obrigados a, no prazo de
15 dias,' a contar de ôntem, de
clarar a sua idade e lugar de re

gistro do seu nascimento, em co

municação que deve ser enviada
ao sr. Secretário do Interior e

Justiça, ficando sujeitos a multas
os que transgredirem o referido
epcreto.

"C R O S L E Y"Radios Ilequereu inserl�ao
O provisionado Heitor Wedekin

dos Santos requereu inscrição no

quadro da Ordem dos Advogados,
secção de Santa Catarina.

Exonerado

o os BONSMELHOR entre

MUNDIALNO A pedido, foi Rodolfo Melchior
Deichmann exonerado do cargo
ele oficial de Justiça Privativo da
Fazenda' Estadual, no municipio
de Brusque.

LICENCIADO

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

•

nanas
Congregações Ma-

Pelo sr. dr. Interventor Federal
foi José Rupp nomeado para as, .No �

Ginásio Catarinense!_ farão

funções de ajudante da escrivania 'hoJe, as 19 horas sua reuniao se·

d d H I
...

J manaI, os membros das Congres'le paz e erva, no mumcipio I ções Marianas N. S. do Destêrro e
de Campos Novos. N. S. elo Bam Conselho•

•

Y.
'\- .},f_

�� \ ,.i'
, ...

'� - 1'_
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� GAZETA
- -- --- ------

Dr" Alfredo P. de Araujo

Especialista em molestias de creattças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do camaludísmo e das moléstias da pe

le e nervosas pela Aulohemotherapia
Consultaria e resideneia +Praça 15 de Novembro. 13

Telefone, 1.584
CO'7 :1lItas:-D.1S 8 às 11 e das 14 às 16 horas
-- ---_._--_.__.. _._.. _ ._._----------

médicos
- Em t ades os casos em que tive de combater urna

dôr, I ecorri ti '} Apyretina» , sempre com resultados mata

vilhosos
Àss. Dr . Fausto Brasil

Diretor do Hospital lracenhilfe, Hansa Humbold'e
Con.,liltcrio em .Jmag1lá.

-Po�s(j) certil.car que empreguei com oprimes resulta
dG'l. o renomado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, Sr..·�l notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario vcluntario do i.zepartamento de

PCl'phylaxia da Lepra em São Paulo.
---------

- A «Apyretil'la», pela associação feliz dos seus com

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

Major Dr. Victor Me:'ldes-Direl.';or do Serviço de
.'
iu le Ja Forç1 Pública do Esrado de Santa Catarina

Flor;a�opoli,.
-----------------------

--Os analgeosi,:os componentes de« Apyretina» estão

!\,sa [os optimamente, de maneira qu� a Imergia especifica
dos c rgüos não é atigida por deitas secundarios, mesmo

quan lo doi, cachets sejam in,;"'! idos simultaneamente. Em
outras pilh vras, não deprime () coração, não diminue o pe

r) sraltismo g.lstLO-intcstinal. nUll hyperacidifica o estomage.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

Rua 15 de Novembro no. 84 A- Bll.:llTIenau-Santa
C;-taripa.
------------------

- - Apyre'ina, eio ausge·�tlchnet€s Praeparat be,onders
bcí M;�nene. (KopfschrnelZem).

Dr. George Richter
Mecl'ico chefe do H03pital São José-Jaraguá-Sta.

CatariAa.
- A fórmuia dos cache�s de «Apyr€lina« é de molde

a corresponder perfeitamente aiiS casos indicados.
Dr. AlfreJo H0ess

Dírector do Hospital Sta. Isabel- Blum€nau-S�a.
Cata<ina.

Atesto qu . prescrevo, com resultados optim05, os ca

chets de «Apyretina» nf'ste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
Cat8.rtf1â.

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

-A fórmula de «Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
é mdicada,

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

liadora-Nova-8aeslau -r--Sta. Catarina.
----------------------------------------

-Atesto que tenho empregado em minha c1inica, vã

cachds de «Apyretina». com optímos resultados.
Dr. Ndo Saldanha Franco

Director do Hospital de Tirnbó- Sta. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina'} do farm3ceutico Carlos Henrigue
Medeiros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja !) de Novembro nO, 82 - Blumenau-Santa

Cat&rina.

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

Preço d� dois cachets:$600, em todaSi as Far·
macias.

·
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� _< • �,. � e Saúde mil réis
� � r I!t Liceu Industrial de 'Í
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dizes Artífices) lutuante para o mi réis ra-

sileiro para fins alfandegarias
Salão Pro1l'1 por preço de o�asião, 2 ca- EDITAL tendo revogado a ordem an-

sas em perfeito estado, De ordem do Sr. Eng. civil terior que suspendia a liqui-
gresso sendo uma a rua Major diretor desta Escola, faço públi- dação de direitos alfandega

Costa n. 117 e outra a rua co a quem interessar possa que,
rios sobre as importações

Frei Caneca sjn, com 4 ano de I S a 30 de Janeiro de 1938, feitas do Brasil.

de uso; uma de madeira e estará aberta a matricula dêste As taxas vão do mínimo

outro de tijolos e cal. estabelecimento de ensino para
de 9543 centavos ao máximo

Para tratar com João Se- preenchimento das vagas existen- de 059357 centavos e, d�

vero dos Santos, Cais Fre- tes nas diversas Secções de Ofi- ag?ra �m diante, o Tesouro

derico Rola. cios, devendo os candidatos sa- aVlsa�a. semanalmente as ta-

._ _.'"'. ._�. tislazerem as seguintes condições \ xa� diarias p�r�_a semana an-

Ama Seca de matricula: t<:rIor ..Na opinrao do.s fu�-,
ctonanos a ordem hoje bai-

I PARA PEDIR M TRI xada pelo Departamento do
-

CULA
A -

Tesoure vem colocar a� im- ...,\

portações do Brasil em bases

) P d'd d
.. mais normais.

a

de ItÜv:nosee �:xi:a d�mt6� I-N-
..

o·--m---e--a--d--,:.:--------·b)-Atestado medico de não "IS
.

solrerern de molestia infe- COnsul
to-contagiosa e não terem

defeito físico

c)-Atestadu de vacina do
ano de 1938.

Comunicamos aos nossos Ire
guezes, que os bilhetes da Lo
teria de Saflta Catarina para a

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

Depois dest I data, seremos

forçados a dispôr dos mesmora

porque temos e nosso reparte já
quasi exgotado para áquela extra

ção.
S l\LÃO PROGRESSO

Rua Felipe Schmidt nO. 5

Precisa-se uma de côr branca,
paresentando relerencias. Tratar
no Hotel Gloria.-Apartamento
216'

Sementes de Cebola
A''''l1srela Tempara

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAl� E AGRICOLA

Rua Trajano 11. 16
:..;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;,---------"

-�.,:.... .... ""'--..,J_-I'.. - ........ _._ __ _ __

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

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

Proptietario: Domingas R. BruggmonD
P[�AÇA 15 DE NOVEMBRO N. 2 J

m
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 TOOAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas corr1pras sem visi
tar a exposição da

CENTRALl.ivraria

BEM
=

RIO, 21-Na pasta do Ex
terior foram assinados decre
tos nomeando consul de 3a.

II-PARA SER MATRI.
classe os auxiliares de con-

CULADO
suIado Francisco Eulalio do
Nascimento Silva c Hugo d-

a)-No 10. ano prevocacio- Macedo.
nal-Provas de admissão C-H-A-R-L-A-U--"r-H .

do programa do 30. ano ,
dos Grupos Escolares. é o creme que revolucionou o

b)-No 20. ano prevocacio- mundo velho, e, óra revoluciona a

nal�Provas de admissão Ámerica do Sul.
do programa de 40. ano CHARLAUTH
dos Grupo Escolares. não é um creme comum

c)-No )0. ano. Ipr�fissionalT CHARLAUTH
--Provas de admissão do Ih

.. , d
20. ;,:10 prevocacional ou

e extmguirà as sal as, panos.'
cravos e espinhas, fem !l minimacertificado de matricula em

Escola Normal Primaria. irritação, deixando-lhe a cutis
limpa, macia e fresca.

QJ'\-No 20. 30. e 40. pro- q��oo��,.fissionaJ-Certificado de a- � I�"provaçao (Guia de

Trans-l� Teresa (::aneio �;"
ferencia) do ano imedi:lta- It e i
mente inferior de outra Es- It (;elso I..opes �

:

cola Complementar Técni- � Ica, do mesmo genero e em

I
participam aos seus paren-

identic.o oficio. tes e pessôas amigas, seu rt.
•

O d d d contrato de casamento. 11
5 can I atos everão

como; �
parecer á portaria da Escola FPOLIS., 17-12-937. I
acompanhados dos pais ou res- Jt �

I
ponsavels nos dias citados, de ���������l��
8 ás 11,30 h.:>ras e de 13 ás "-.......A. RTAZE S
16 horas, com os documentos DO D I ,A
exigidos, pa:a serem preenchidos CINE REX, ás 7,30 horas-
os pedidos de matricula. Vevoção de pai.

As provas de admissão serão CINE ROYAL, ás 7 e 8,3() .

realizadas nos dia� J, 2 e 3 horas-Miguel Strogolf.
de feveiro. CJNE ODEON, ás 5, 7 e

Secretaria do Liceu Ind�.IStrial, 830 horas--O homem que re

em 1 S de dp,zembro ae 1937. clamou a cabeça, e os 9' e ) O'
A. Gonçalves episodios de Aventuras de Rex

Escrto. e 'Ritin.

����
�����---oo������' "'"

� A Tabacaria Bahiana
iC N�o Prornete

� Apresenta lindas coleções�� EM

�I Camisas-Gravatas I pyjamas� Cbjectos para Presentes �
� Artigos -para Barbeiros ;
I Cutelariét e Finos Perfumes �
� Visitem-na �

le����::�:���T���J, �

SEUS FILHOS

•

Lindas e graciosas confecções para meninas garãtos só

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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quas. que nAo consome bateria (2,5 amp.)

.�,,�
�
�:
�$j ••111 forte - de um .om e varloe sono combinado.
��k
�.�)

I�
&®
��'

•

A Galeta
Dr. Arminio

Tr'vares

MEDICO-ESPEli ,LISTA
..

Ouvido _' Narii=: Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
da 5 16 ás 18

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

I
Res. Rua Bocayuva, 114

\Te!. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ellnlca métÍlca de crian

ças a adultos

LABOR./\.TORlO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pi-nto 12' 13

FONE-1595
Residência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

fONE-1524
__-

.

lD,..-. Miguel
Boabaid

CLJNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratatnenio moderno das

molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333

Consultas das 13 ás 16 hrs •

.;._.----,...---�-�

,

�.

immen.a durabilidade

A

venda em toda••• boa.

casa. do ralllo

e no.

Indica:

I Dr. Carlos Corrêa

Blumenau, Cr\uzei.·o do Sul,

Jainllile, Lages, Lagtina, Si��.�'J:

FI<aancisca �G Sul

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

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 lt2 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GAR'lBALDI, 49

Loteria do Estado
Santa Calarina

\ Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

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

R.

\ Accacio Mo-\
•

re I ra tem seu escrip-

Estude por correspondencia, mas por proces
sos prattcos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE
CNIGA DE SA'BEDORIA controla os seguintes

,

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENCIAS ,\ OCULTAS, direção do tnahatma nacional patiola.

I chefe gandhista do 8rasil;- ACADEMIA BRASI
LERA DE BEl.EZA, que adquiria para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner Bab técnico
de vital beleza de Hollywoodi-e ACADEMIA' BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nacional das descobertas prevtlegiadas da dra.
Calant Mitchet, e que constroem a sedução do lar,
a [eticidade domestica. Conferimos diploma e anel

d� gráu: C�m l.O�O réis em sê/os. peça informa
çoes mtnunciosas a c. postal 2911, �. Paulo.

Para Natal
Para o Nata'

tÓJ ia de advogacia á rua

V isconae de Ouro Preto

n. 70. - PhoJIP' 1277.

I Caíx i Postal, 110 •

I Dr. Padro da Moura Ferro I
Advogado

IRtla Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1458 I

quinta-feira
-,

23 de Dezembro �j
Quereis conforto e
bom passadio

Otimos bosques para
descanço: quartos para
casals e solteiros

Pe,nsão Müller
Esteves Junior I�· 93

Escrupulosan1ente Familiar

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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.° cottocado.

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 "A80IE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

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

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kllo.

Peçam informações sem compromisso a

ENCE-SE NA

Casa Savas
de Es'tefano Savas
RUA CONSt:LHEIRO MAFRA N. 38

�----------------------.
. e�.G-------••-------

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�)sistencia Médica, Far
maceutíce e Hospitalar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1 .561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríanopolis

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões fami

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAJANO,-) O sobrado-nos altos da
Sorveteria ciloria

- Milhares de curados -

Capital sebscrtto
Capital realizado

1.000:000$000
500:000$000

ELIXIR OE rH
_

Empregada CO:l� ';'!jL "

.. moléstias prove.n. u.c. (1

• impurezas do sallg'ue .

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

E s p e I h o s .�===.�_íiiiõõiiiiiiiii�.. iiiiIiiiiiiiiii_.�'-�:�.__"�_:'_3
S6 os fabrícados em Joinville pela �única fabrica Dr. Ivo d'Aquino ,Ido E S T A O O

--

APEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER dovgado

IRua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE Florianopol is
:

. - -

I .. -- . - .- - . ..

II�iI.Á�'��..���.�P'A.V�V.A.����J�����A���I=� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
estrutura em con- cal lzação e direção

� ereto armado de ob. as

� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �
.. ,

(I

Credíto Mutuo Predial i�
.�
�
�
�

�
�l
�
��\i

SALAS 12: e 13 �
•

1· ANDAR �

I
�
�

� Obras contratadas no I· semestre I
� de 1937 �
6j dfmte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltíoa-S. Mateus) �� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curiíiba-Ioinvile) �

.. R�l4 Prefeitura e Forum de Mafra �

... � !pOrup Escolar de Mafra �

., � Grupo Escolar de Rio Negro �
: 2f Grupo Escolar de lrati �
"i� � Maternldade de Rio Negro �

N· 13 I � E�tação Experimental de Vi�i:cult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
'fI6 � DIversas construções de resídencías �
.� '. �

��•.��.--------.&----_.••••••,0•• O'V���VâVÂ.V���..a��.&���.AV.a�.

fERIDAS
ESPIN;-jAS
ULCER'�S
ECZFM.LIS
iMNCtlAS DA pr.LLE
DARTHRO:�
fLORES BKANCAS
RHEUMATI'::.MO
SCROPHULAS

SYPH I LlTICAS

...�,I e finalmente em tod....

__ ai alfecçOel cuja od.

...... rlgl.lrldl Irem seja a

"AVARIA"

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE. SORo
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PREV[IOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA·
RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 H01E
MESMO A NOSSA SE'OE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE .CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALME.NTE OS SEU" PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIAL,

Rua Visconde de Ouro Preto

_.

Endereço Tel�gr.: DOLAR - C�ixa Postal, J�'
S. FRANCISCO DO SUL·- STA. CATARH\A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio:.
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

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

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PR('PFlO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICC}S
.�--

I TAMANCOS FANTASIA
PARA �

I TYP�!:��sa��o, C���d�a�z 18$

I
» SANDALlA. Salto baixo» «Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, i I

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
/1.. LHEUREUX

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva
ENGENHEIROS CIVI'S

Rua 15 de Novembro, 416

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA -Flortanol!�H::< -12-193i
_ _

��Á���Y2.�;ra;�A�V.AV�����'�O����O�O��������,A��A"2���
� CASA

.

T
_ IRMAOsl,.� P A L. A C I O O S S E O A S, �

. = que é o orgulho do p\lVO de Florianopolis �
� �

I Nenhurn concurrente possue stock pare- �
� cido e por preços tão razoaveis �
I "I! Sedas estampadas, tudo que é �
�. u •• �
: o melhor ates- dlodernissimo, tuda s� encon-

A MODA MORA NA I
• CASA TRES IRMAos. ��
! tado é a Ira, tais can10 crepes, renards, !� VENHA VISITA-LA E �

fI.,
peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI I

TAMENTE CERTA,�DE QUE ti
ALI TUDO E' BOM E FINO •

•
e
It
�.

preferencia da

elite !

0-----_0

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito

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

I coração
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos conlecio

.1 nados com as nossas sêdas para o verão ardente de Floria-

·�_ol_iS. . __

� Casa Trê& Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante.

EDIFICIO PRO'PRIO

0------0

Quer ser amavcl com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? lresenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tree Irmãos

______ 1

V. Excla. já Vi;��1
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa ·Tres
IIrmãos

__j

o MAIOR EMPORIO OE SECAS
,

LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas na
I�,Ria e São Paulo. Acabam.us de _

receber di ..étamente das 'abri !�(�

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

8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, ���i
27$, ,28$, 30$. SEDA.':; ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �7
TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. ��

COM I METHO DE LARGURA. ��
01

• PLETOS DE 12$, 14$, 15', 16$, 18$, 20', 22$, 24$, 26',
ti
.. 28', 30', 32', LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN-
o
.. DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55' POR 40'000
•
•
•
• EM CORES.

Ci
•
•
•

I
� Atenção ! A.ter.ção
� Gra�de sortimento de péles, Renard Argenter efl��

I
Renard marrar: da Alasc.:!'>, Renar�j Vermelho-�enard preto. Casacos de P�I�s
da rY'\elhor qualidade - Curtos e 314, deste 8:tlgO damos descontos especiais
para todos terem margen-·l de fazer suas t,""';ompras de péles e aprnoveite-Ias para
as festas. LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$

� Visitai nassa exposição, principalmente aos domingos

� Tuffi Amin & Irmãos
R. FELI�'õSNC-e!MIDT,;_�Jt

� FLORIANOPOLIS

��� • ..���=�r''''''''':;;;J''o:::l�

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

Partidas de linho das n,elhores qua!idades
por 1:500$000 com 10 peças

,1,.' "i

;.,' .,": ).' .'.\
"-1'" "... -:"-,�...i,

I �. .,ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

I oTonicoBarer!

--------

Realiza-se hoje, ás 15
sorteio de 30 belissimos e

horas, na redação
• •

ricos prenuos,
deste jornal, o formi-

---------

AZETA Os submarinosi

f
. "

NOSSA VIDA
brasileiros. ANIVERSARIOS

, -

im- Disque 1522
e sirva-se das eonfor.,

I taveis limousines nu-,
Foi telegrafado, ôntem, pela Imeros 192, 203, 242",

Secretaria de Segurança Publica 205 e 218.
aos deJegados de policia de Ita
jaí e São Francisco, ordenando
lhes que fôsse impedido o desem
barque do individuo Alexandre
Segundo de Castilho Ugeda,lque
viaja no vapor cargueiro «Antofo
gasta), o qual foi expulso pela
Policia de São Paulo.

GAGLIARI. 21 - (om a volta
."'-• ."........"..................."._.....�,��W�...�·ii�.....,.,.. '''':<L'�,,;�;;S�-i"�õt�M�;Z_IiiiIi���3m�'�·�-.�-I�=_�-�,..�üE'ii�-��-�7?'5�����������m�E7T""FN=�I_������sr=��_� do bom tempo. a partida dos tres

:.�,g �Z O p O V O Preprleterlo e Diretor Respon\'iavel submarinos braslleíros, em sua via-
V!J U J A I R O C A L L A D O gem rumo ao Rio de Ianeíro, foí

definitivamente marcada para ás 10
horas de hoie.

Tfe�- Policia do Distrito
ens Federal

I NOMEADO PREFEITO DE ORLtANS:As proximas
�����--��=������:tas do Lira

(Iub
Lrc;-:r ..PUEiFEITO

ÁviL.\ ...U.O CUNHA

l\J TO ,'.L"'ii-RE. 21 - o ex

,,'to IJr,o Canha, (['te ha dias
; ',' LP> tacclarmente, qcando
'J' i ) u rl gua rda civil na fron

, c: lJ 3 de ter recebido voz de
�

iJl crcso em Sant'Ana do
r., lto," devendo ser escoltado

, _ �. ('apítal.

RIO. 21 - O ministro da Justi
ça entregou ao chefe nacional o

Nota-se nas nossas altas rodas proiéto �a reforma da policia, que
sociais uma indizivel anciedade será transformada em departamento
na espetativa dos grandiosos fes-I

geral de segurança' publíca, sendo
teios, com que o «Lira Ténis alterada toda a estrutura da poli
Club> comemorará a passagem do da. Haverá outra dlsposícão das
Natal e São Silvestre, os quais I secções. com a criação d� novos
este ano se revistirão de um hri- serviços, em São Paulo.
Ihantismo invulgar.

.

A vesperal do Natal, no proxi- FACULDADE DE
mo dia 25, terá uma nota alta- DIREITO
mente original, e Papae Noél está
este ano muito bem intencionado
com os filhos dos socios, pois
vai distribuir brinquedos a valer.

O baile de São Silvestre cons

I
tituirá o inicio dos festejos car-

I
navalescos nesta capital, e os va

rios blócos, que o abrilhantarão,
acham-se em grande atividade nos

preparativos da folía.
Não queremos, porém. ser in

discretos neste sentido, porque a

«turma» do Lira prometeu uma

sóva á quem revelasse qualquer
coisa.

é a marca que domina na atuali-
____________

dade e dominará sempre.Qualquer

ALUGA S-=
Parte de uma que seja a sua necessidade de

- L casa�om 5 com- perfum 'n': as, prefira sempre
partím e n tos, d

preço 130$000 informações nesta re-
as a marca

dação. Adoraeão

Por terem optado pelos cargos
de desembargadores do Tribunal de
Apelação, foram os srs. drs, Fran
cisco ravares da Cunha lVldo Sobri
nho e Gíl Costa. exonerados lias fun
ções de professores da Faculdade
de Direito.

® riJl\NCO CEN·
, uiAL DlE RE

SiERVAS

• '. ; J - Tudo parece indicar
( _

� l'u..:11do do Banco Central
", rVê ': sera' atiacla, até que

11 e'e todo resolvidas as ques- Por resolução do sr. dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal,
L 0:'1 Jas pela suspensão do foi exonerado o sr. Oto Pfutzenreuter do cargo de Prefeito Munici

"li l de t!c< 1 divida externa. pal de Orleans.
" ' 'omos informados, é pen-I Na mesma data foi o nosso distinto conterraneo sr. José

'1' t, ; � OVêJi O dar corpu áqne-] Antunes de Matos nomeado para exercer aquelas funções,
'ir;') somente depois que =! _ _ __

'

_

cc;eito o 11;)$$n eqntlíbrío eco-

,"1) f: l�ncdto, como resultado
'r' íri·:_, qHe serão postas em exe-

, J ,) pWKíp10 (!(1 ano.

Cei. José Antunes Matos

Adoração

12Clube de Agosto CRISMA NA CATEDRAL
De ordem do sr. Presidente, convido os srs, socíos e exmas. ta-

milias para o grande BAILE-REVEILLON de São Silvestre, a realizar-se Por ordem de S. Excia. Rvma., faço pu'blico que no prõx'mo
em a noite de 31 do corrente. dia de Natal, pelas 15 horas (4 da tarde), serã ministrado na Igreja ca-

Cientifico, outsos sim .aos srs, socíos que êste clube realizará a tedral, o Santo Sacramento da Crisma.

"1">1 25 do fluente, em homenagem ao DI� DE NATAL, uma grandiosa vespe- Por tratar-se de um Sacramento de vivos. os adultos ou com

1 ("._.,... $:1,( .'��s�oes raí, dedicada á petizada, das 17 ás 21 horas, iniciando-se, logo apõs uma 1 mais de oito anos, deverão contessar-se prêvíamente.
� 1.0 "; t � (u, J ,: � I -.J soírêe, •

Os bilhetes poderão ser procurados, desde já, na Catedral ou na
OBS:ERVAÇÃO:-Para o baile de 31, resolveu a Diretoria vender, residencia Paroquial.

mesas, á rasão de 10$000, cada uma, podendo os srs, socíos adquírt- las Recomenda-se, durante a runção, o máximo silêncio e respeito
na sédedo clube.das 18 ás 21 horas.n os dias 23 a 30 do corrente. por parte dos fiéis e pessoas presentes,

E' obrígatoría a apresentação ao Porteiro, no áto da entra- Recebida a unção, os crismados e seus padrinhos, levantando-se,

�':'\'1 O 111'" .sterí d V da, do convite-ingresso que, para esse baile, está sendo expedido pela se-I
deverão permanecer DENT-!!-O ou PERTO da Igreja, para a seu tempo

I - !Iun.s erlO a ta- . cretaría. reingressar, recebendo, então, a u'ltima e complementar benção sacra,

, v .e. �J 'l ao. Departamento dos i Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, 21 de

I
mental�' ,

C) ;',0., e Telegrafes comunicando,' dezembro de 1937.

"', •. ;" r decreto n. 2.102. de

31
Flcorianopolis, 20 de dezembro de 1937.

" , - NARBAL VEIGA CONEGO HARRY BAUER
: N.. mbro ultimo foí aberto o r. Secretário Cura.

�í:o especul de f.860:000$000 -----------------------------------------

'1 I' ir stalação de equipamentos
t ,:,úl,l.L, com sistema de sigilo,
,,' transmcsêes radio-telegráficas

,

"ti." td.:fOlllcas nas estações ra

• ·'-111[1 matícas de Recife. Baía. Rio
; .. :F11''1 f Po;to Alegre.

de

Desembarque
pedidoDELICIEM-SE NA NOITE DE

NATAL-
Adquirindo, sem demora um dos n.,vissimos modelos
do reputado

RADIO PHILIPS
o CONSELHO DO
COMEIIIH�iO EX
TJER�Olhi

recebidos pelos srs. COST ...\ & CIA. á rua
Cons. Mafra, 54 e vendidos'a pre-:os sem

eoncurreneia.
RIO, 21 - Heuniu-se ontem.

!lO Itamaratí, o Conselho Federal

do Comercio Extenor,
"-q abrir 08 trabalhos, o dire

I )j' e -ercu livo, sr. Barbosa Car

l1ci,l!l, comunicou o texto do de

I 'eto-ipi n' 7"1, de 16 do corrente,

.. ; ,e dá nova organir.ação. áquele

Brinquedos - Artigos de
Albuns e Livros Infantis

preços da praça só na

livraria MODERNA de prDRO XAVIER & (ia.

presente -

pelos menores

t 1 �a.(J.

\p6s a leitura desse decreto,
IP"I)lhros do Conselho solicit&.-

. 'I a(J �... BUI'Lol:ia Carneiro 'llle I'
�i,'n 'n:iLis, e ao presidente da Rc-

i

publica 61S agradecimentos de to

t"flS pelas provas de confiança com

'Il � foram honrados pelo chefe

'I !-,-,ov"mo, acrescenLando. que

,kCjOSOS de tornar o mais facll

r ,;),,'\,01 D nova organizaçí'ío do

CU1�elho, depunham nas suas

mães os respetivos mandatos,
O sr. Barbosa Carneira decla-

i ; Cíue transmitiria os agradeci
t ,pntos e o pedidão de demif!são

dos seus colegas ao presidente da

Hepublica.

. Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gin:cologia dos Hopitais:
1a Gambôa, Fendae,.ão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssi5s ..

Ex-interna do S8IViço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consul!orio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 _s horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

•

Comprali superiores a 5$000
dão direito a um brinde

Vê passar hoje o seu aniversa
rio natalício a gentilissima senho
rinha Alda AI ves, diléta filha dI')
nosso conterraneo sr. Ricardo E.
Alves.

FAZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Diva Pires
Goulart;

a senhorita Córa Born da Sil
va, professora normalista;

a senhorinha Honorata H. da
Silva;

a menina Marina Rila, filhi
nba do sr. Manuel Roberto Rita'

o sr, Artur de Souza Silva:
FESTIVAL

Realízou-se sábado transato
á noite, na residencia do dr:
José Rocha Ferreira Bastos, Sub
Procurador Geral do Estado, um
festival promovido por alunas da
professora Newtoninn Costa.
Exibiram-se, em uumeros de

piano, canto e declamação seu
do fartamente aplaudidas, as

graciosas meninas Stelinha e Te
rezinha Bastos, Maria Jui ia Me
deiros, Angelica Ramos, o meni
no Fernando Bastos, as meninas
Inês Fiorenzano, Sonia Mõell
mann, Beatriz, Celia e outras.

ENLACES

OLIVEIRA-DIAS

Realiza-se hoje, civil e reli
giosamente, o enlace matrimo
nial da gentil senhorinha Alci
noé Oliveira, bibliotecaria do Ins
tituto de Educação e filha do
sr. Joaquim Oliveira, com o sr,
dr. Vilm.ar Dias, lente daquele
estabelecimento de ensino.

O ato religioso terá lugar ás
15 horas, paraninfando-o o sr..
Eloi Bayer e exma. eoposa e
Carlos Buchle esta. Zilá Barbo
sa, pela noiva, e dr. Arí Pereira
e Oliveira e sta. Alba Grizard e:

major Eduardo Horn esta. Ma
ria do Patrocinio Coelho pelo
noivo.
No ato civil que se realizará

ás 18,30, servirão de paranin
fos o sr. professor Salvio Oli
veira esta. Judite Batalha da,
Silveira e o sr. professor Elpidio
Barbosa e sua exma. esposa, por
parte da noiva e dr. Nicolau
Oliveira e exma. esposa e pro
fessor RobertoMoreira pelo noivo,

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

Segurança e presteza.

Õ-·so-':teIo--'iã
Construtora
Universal

O nosso distinto cont�erraneo
sr. tenente Albano de �ouza Lu
cio, inspetor da Const:rutora Um
versaI, de São Paulo� recebeu ôn
tem um cabograWl'1t avisando o'

que o sorteio de �ezembro dessa
conceituada empreza será realiza�
do, este mês, no dia 27, peja ex

tração da Loteria Federal.

I
;-.

II

{
I

I

J
,

v

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




