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altamente patriotico de proteger
decretos criando os instl-

o Chefe da Nação, no intuito
Cultura brasileiras, assinou ôntem

do Teatro e do Livro.
a Arte-: e�a
tutos naclonals

os

TOKJO, 23 (EspeciaJ)-Foi des
coberto nesta capital um «com

plot> comunista, com grandes ra-

mificações em varios pontos do CREDITO I=SPE-territorio niponico. I' L
Foram efetuadas centenas de O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter-

E N Tprisões, tendo sido dissol vido o I (I-A L ven tor Federal do Estado, por R E
P id PI' i áto de hoje, nomeou prefeito doarti o ro etano.

I ' ..

d C "h L· bAp.Entre os 300 prêsos que se � i mUDIClpIO e urítí anos, o sr.

IS oa e arls L t
·

d E hh lhídos f ões tã
Por decreto do sr, dr. Nereu Ra-

-. Graciliano Almeida pessoa alta- O erla a span aac am reco I os as pnsoes es ao mos Interventor Federal foi aberto I " .: "

varios professores da Uníversida- um �redito especial de 1.002:841$100, I mente considerada na regiao ser- LISBOA, 23 (Especial) - Foi
de desta_ capital e um membro do p,?ra at.e�d.er.á .co1l1strução da E.sta- i �ana, .ll"e.sta__beleeidO

o Sud-Espress entre

parlamento. çao de yl�I-Vlmcultura .de Pe_rdlzes ! . Lisbôa e Paris, atravessando o

A I,·
,

d I
e do predio em que tuncíonarã o De- C reme

- - - -
� te��:torib espaeho]po ICIa c�n�mua esenvo v�n- partamento de Saude Publica do' III

. ""
, Ao"

-

do grande atividade, no sentido Estado, devendo essa desj)e�a cor-
'

_ Est� �e,rvlço fora susp.e�so des-
de deter todos os envolvidos na rer pe!o excesso de arrecadaç.a? que Charlauth dê o lDICIO da guerra CIVIL
trama. se venncar no presente exercicio,

BURGOS, 23 (Especial) - O BELO HORIZONTE, 23 (Es-
sr, Garcia Sanehez Ioi nomeado pecial) - Devido aos violentos
representante do governo nacio- temporais, o trafego da Central
nalista de Franco, para toda a do Brasil, foi obrigado a sofrer
America do Sul. grandes alterações.
_. DIV D

Assim, ôntem, deixou de correr
n. I A EXTERNA0 noturno mineiro.
LONDRES, 23 (Especial)-O -

TIMES diz-se informado de que SECRETARIADO
o governo brasileiro cogita em PAULISTA
restabelecer o serviço da divida
externa, acrescentando que os Es
tados Unidos são favoráveis a essa
decisão.

A G·AZETA
DOA voz POVO Sem quaisquer liga�ões politieas

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

Proprietario e Diretor Responsavel .11\IRO CALLADO

INIJMERO 1042IVIANO Florianopolis, Quinta-feira, 23 de Dezembro de 1937

Teruel não foi IDr. Altamir? _

INão quer. acôrdol�!���'!d!!socupadol GUlmaraes SEVILHA, 23

(ESpecial)-OI� general Francisc� .

Franco publi- s. PAULO 23 (Especial), , 1 •• - ! cou uma nota oficiosa declarando '

BURGOS, 23 (Especialj-e-E", Requereu inscnçao no quadro -

dmit h I'
- ,-O Interventor Cardoso"

f I
. . � - � I

-

d -I" d d que nao a nn e nen uma igaçaointeiramente a sa a noticia espa- SOCla na secçao este �sta o a A d I de Melo Neto prorogou'
-

O d d Ad d d nem o menor acor o com os e e-lhada pelos vermelhos atraves o r em os voga os, o sr. r,
t Ih' •

t
� �

estranjeiro, de haver sido ocupa-
I

Altamiro Lobo Guimarães. men os verme os.
_,

por �als f!S meses os

da por êles a cidade de TemeI. � NOVO PREFEITO DE contratos existentes rela-
o ----- }FACULDADES TIMBO' tivos ao forrnecimanto de

GRANDE � SUPERIORES agua, de luz e de energia
!

RIO 22 (A ) U
.

I Por ato de hoje. o sr. Interven- eletrica a está capitai.

complot -' - .

rgus - ma

f
COOllS-

tor Federal exonerou das funçõesCO- sao constituída pelos pro essores
d Ieito j t r t d

.

P'd dCesario de Andrade.Anibal Freire 'I .e predel TO. lDb�gra IS aJ _o mBum- O e a vogar•

tA' S' P t cipio e rrn o, o sr. oao ran-

munis a e ntonio aint- asteur en regou i d t d d b tit
.

P
.

d d R bli
- s, en o nornea o em su s I ui-

ao resi ente a epu ica um I -

t d id dã W ltmemorial a favor da permanencia �o � aca a o CI a ao sr, a er

das Faculdades Superiores sob o
ue er.

regime de federalização. PREFEITO DE CURI-
TIBANOS

Ao sr. Hortencio Batista dos
Santos foi concedido pelo Consê
lho da Ordem dos .Ltdvogados a

carta para advogar, em face da
nO. 510, de 22 de setembro des
te ano.

r

r

Representante dos
nacional istas

A FARMACIA RAULIVEIRA
avisa que já recebeu o muito fa
lado e prodigioso creme

CH ..t\RLAUTH.
A resposta do Japão Assistencia

LazarosLONDRES, 23 (Especial)
Continua em foco o afundamento
da canhoneira <Pany ».

Ao que se sabe, o governo ni

ponico responderá dentro de 48
horas ás notas da Grã-Bretanha
e dos Estados Unidos.

aos
Estiveram em nossa redação: O aSSaSS·,n·IOas distintissimas damas Otilia

Blum e Maria .Madalena Ferro,
respectivamente presidente e se- DE WALDE1ttAR
cretaria da Sociedade de ASSiS-I RIPPOL
tencia aos Lazaros, que vieram
convidar-nos a assistir á leitura I PORTO ALEGRE 23 (Espe
do relatorio daquela filantropia, cial)-Acha-se concluido o inque
instituição, a realizar-se. hoje, I rito relativo ao assassinato do

ASSL'NÇÃO, 23 (Especial)- ás 20 horas, no salão de honr jornalista Waldemar Rippol, o

Fracassou totalmente o gólpe co- do Clube 12 de agosto. qual foi enviado ôntem pela au-
-

munísta contra as instituições, Gratos somos pela gentileza do I toridade policial ao respectivo pro-
chefiado pelo major José Estigar- convite. I motor publico.
riba, )

R dlDurante o ataque levado a efei- a lOS
to contra o Ministerio daGuerra

pelos vermelhos a soldo de Mos
cou, foi morto o chefe do movi
mento.
Reina absoluta calma em todo

o país, tendo o Exercito e a Ma
rinha dado um alto exemplo de

patriotismo, na defesa das insti-

!::'õ::�.�:nJ:"S.�i:.· comba.e, AGENCIA EXCLUSIVA
Visitadoras- I

atendentes! na A MOOEL.AR
O sr. dr. Superintendente do De-

A G t I- Vpartamento de Saude Publica do sra e u 10 argas e oEstado, determinou fosse proroga- -

A t ddo por mais 15 dias o prazo para as ���������������������- posen a oinscrições ao curso de Visitadoras N t I de" P- b
-

I
Atendentes, cargos criados por lei a a a rIança o reestaduel, com os vencimentos de

.

Por ato do sr. dr, Interventor
/) 350$000 mensais, devendo as candi- -------- Federal, e no interêsse do serviço
! datas obedecerem ás condições do RIO, 22 (Argus)-Como vem fazendo todos os anos. a sra.

publico, foi aposentado Manoel Mo-
/i') edital que o DIARIO OFICIAL DO Getulio Vargas reunirá no Parque do Palacio PresidencI'al as crI'an-

reira Maia Junior no cargo de escri-
111(,

'

ESTADO, vem publicando. � tuário encarregado do expedinte docinhas proletarias, para que vivam elas, tambem, sua festa de Na- Serviço de Expansão Agricola e Pas-
taI. Não contente de prestigiar com o nome e o amparo diréto toril.

-

grande numero de obras pias, que redobram de cuidados com os

desamparados nesta época do ano, a ilustre dama faz questão de
exercer pessoalmente a parte mais bela de sua piedosa missão-a de
dar um sorriso, e um sonho a cada pequenino humilde.

Assim, amanhã, quinta-feira, das }4. ás 17 horas, no Jardim
presidencial, cada garotinho pobre, com a apresentação de um car
tão, receberá um brinquedo, uma roupinha e ainda biscoitos e b;.lll
bons. Auxiliada por um grupo de distintissimas senhoras, d. DarcÍ
�argas presidirá pessoalmente a festa tocante, como ;;empre patro
cmada pela Associação Brasileira de Imprensa, incumbida da distri
buição dos ingressos,

Gólpe comunista

"C R O S L E Y "

O MELHOR entre os BONS

1-_ NO CONCEITO MUNDIAL

CONTRATO APRO
VADO Serviço de Expan

Agricola
N

saoPelo sr. dr. Interventor Federal,
foi aprovadO o contrato celebrado
entre o Estado e a firma Cia. Jen
sen S.IA., estabelecida em Blume
nau ,para que a manteiga fabricada
pela mesma goze, por cinco 8!,OS,
de isenção da taxa da exportaçao li

que está sujeita, observadas as cona

dlções do referido ,ontrato.

Para exercer o cargo de estrituá
rio e tlcarregado do eXP,"'diente do
SerViço d-:! Expans o Agrícola, foi
nomea10 D ,:t' -G.lrc�.:l_ que ficou
exonerallO das iun,ões de datilógra
to-arquivista da mesma repartiçio.
•

v

to, f;

, -)-

[Sorteio Tonico Bayer
I

I Conforme estava anunciado realizou-se ontem, ás 15 horas,
nesta redação o SorteioTonico Bayer.

Presentes 08 srs. Geraldo Blanck, representante da Casa
Bayer; jornalistas Jairo Callado, diretor desta folha, corpo redato-
rial de «'A Gazeta»', teve inicio a extração dos números, dando o

seguinte resultado e correspondente aos trinta prêmios anunciados:
157-173-801-125 -218-172-1.05(5-147-106-2Ql- L3't---135-
l,048-496-231-305-169--183---961-447-631--13ó--027-159-
614-384--505-337-096-904.

Os preinios são os seaulntes:

10.-1 Aparelho de jantar modo Cambridge com �8 peças
20.-1 lindo aparelho fotografico Agfa
30.-1 Abajour de pinho
40,-1 Saladeira com 7 peças
50.-1 Aparelho de chá com 8 peças
60.-1 Despertador moderno
70'-1 Lrcoreiro com 8 peças
80.-1 Relogio algibeira
90.-1 Estojo Carteira (3 peças)
100,-1 Estojo talheres (3 peças)
1l0.-1 Vaso japonês
120.-1 Bandeia de pinho
130.-1 Ouadro de borboletas
}4.oa-l Vaso japonês pequeno
150,-1 porta-joia .

e mais 15 prémios de consolação.
Além de outros estiveram presentes as seguintes pessoas:

Lindolfo Formiga, Izaura Venzo, Artur Rosa Filho, tenente Coyres
Piato, jornalista Waldir Grisard, redator da <Hepublica »; Horneu
Vieira, jornalista Lourival Camara, redator do <Diário da Tarde»;
Bernardino da Costa Vaz, Nilson Cardoso, Benito Freitas, Alfredo
Russi e Adulce Silva.

Os premios poderão ser procurados na Relojoaria Boettcher,
mediante apresentação do número sorteado.

Finalizado o sorteio, o sr. Blanck ofereceu aos nresentes um

copo de cerveja
'

Nomea-:ões

O sr, dr. Nereu Ramos assínn
a resolução que nometa Alber'o
Paula Pereira para o cargo de d? a

trlografo arqutvísta do Serviço ('e
Expansão Agrícola e Pastoril.

BURGOS, 23 (Especial) -Pelo
general Franco foi restabelecida a

Loteria da Espanha, que fôra ex

tinta logo que explodiu o movi
men to espanhol.
Todas as demais loterias foram

proibidas. Para exercer o cargo de Chefe
da Seçã- de Ecologia do Serviço de
Foment o da Produção Vegetai,
foi designado o engenheiro agre
nomo Frederico Miranda. Srhmidt,
pôsto á disposição :10 Estado pela
M.inisterio da Agricultura.

Foi designado

VIOLENTOS
TEMPOIIAIS

ALMOSSO
ao interventor Nerêu

Ramos

Realiza-se amanhã o grande :-.1-SÃO PAULO, 23 (Especialj-> mõsso, no LIRA TENIS. em homr-
O Interventor Federal sr.Ca�doso nagem ao sr. Nereu Ramos. Interde Mel,: Neto, recebe.u do Chefe ventor Federal, oferecido pelo Club
da Nação um expressivo te�egra-I dos Funcíonartos Publícos Civis de
ma de �esposta a. comurncaçao de Santa Catarina.
haver SIdo orgamzado o novo se- -----

_

cretariad@ paulista. ESCRIVANIA DE

MINISTRO- PAZ DE JARAGUA1-

DO TBIBUNAL
FEDERAL

Para exercer o cargo de AjucfaE
te da Escrivanía de Paz da séd� é.o
município de Jaragua' fOI nomeada
Adelía Doubrawa Muder.

RIO, 23 - (Especial) - Por de- I

creto de ontem do chefe da Nação.'Delegado da Capital
foi nomeado o dr. Duque Estrlda, 'Iministro do Supremo Tr!bunal Fe- Foi exonerado de Delegado da

. deral.
I Capital,

sendo nomeado para iden-
• tico cargo no municipio de InTornando sem elel- daial, o tenente da Força Publi-

to dez leis ca sr. Leonidas Heberster, que
I:le houve no desempenho de suas

funções com Urllli. correção por
todos os titulos digna de 10UVOI"-

SÃO PAULO. 23 - (ESPECIAL)
- O interventor do Estado, sr.

Cardoso de Melo Net(l. publicou on

tem um decreto tornando sem efe
to dez Leis que haviam sido vo

tadas pela ultima Assembléa. Legis
lativa.

NAO SJ�Il�." PRORO-_
GADO

RIO, 23 - (E:;pecial) - O sr.
Francisco de Campos, lllinistro da
Justiça. convocou os jornalistas,
a quem declarou. �ntre outras COI
sas. de que o prazo das acumulacões
remuneradas não será prorogadó.

Acrescatou que brevemente sera
puolicado o decreto reformando o
Tribunal de Se_gurallça e que. o go
verno central se acha na dispo
sição de criar dois illStitUt'1S de Nb
nGres, um dos quais será estabe�
lecido em Minas Get'ais e o outro>
em um dos Estador nordestinos.

-AGRONOMO-AUXI
LI&R DO SERVIÇO

DE FOMENTO

Pelo sr. Interventor Federal. foi
assinada a resolução que contrata
o engenheiro Cesar Seára para exer

cer as funções de agronomo-Auxi
liar do ServIço de Fomentação da
Produção Vegetal. perce.bendo a gra
tificação respectiva.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CINE ROYAL, ás 7.30
horas-Miguel Strogoff.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras-O homem que reclamou
a cabeça, e os 9' e J O' episodios
de Aventuras de Rex e Witin.
r,;?X!!I�x-���::e;z,;��c:IC

, H� Teresa �aDcio �� e �

� Celso Lopes ai

� participam
A

aos se?s paren-IIij tes e pessoas amIgas, seu
..

k contrato de casamento. �
I H FPOLIS., 17-12-937. �i� �
���OO!*1:"���",,��
ALUGA-SE
O confortavel predio de resi-

A ELEGANCIA MASCULINA dencia á Rua Spi'lak, em

I EXIGE UM BOM CHAPEU. João Pessoa. - Tratar no

I «CREPI» E' O UNICO. NO eanco Agricola- Rua Tra··

______��--�.����.�mm��?�'�����������--�����������-����--����'�'O��P�A�R�A�I�Z�O�'�'���j���nú�.���������

1----

I Dr�
I -

I

Alfredo
IVI E,DI C;c)

Especialista em tnolestias de creanças, nervos

impchutiemo e moles/ias da pele
Tratamento do empaíudismo c tia; moléstias da pe·

le e nervosas pela .Autanemotherapia

I Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
! Telefone, 1.584

I CO:'zs!!!!.as:-D� 8 à�__�__� .. d��_�__

às _�� hor�s

Atestados
--- I

médicos I
- - Em todos 05 casos em que tive de combater uma

dar I recorri á »Apyrctina», sempre com resultados mata

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Bra�il

Diretor do HQspital F rat;enhilfe, Hansa Humbol�:e
Conslillorio em Jaraguá.

-Po�so certificar que empreguei com optimos result�.
dos, o renomado produto «Apyretma> , nas alagias leprolJ
cas, sem notar alteração da função cardíaca.

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

Prophylaxia da L-=pra em São Paulo.
----------------

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

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
A«. Dr. Victor M<éndes

Major Dr. VIctor Meades-Direc"or do Serviço de
Saude da Força Pública do ':'stado ele Santa Catarina

F(orianopolis.
-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, d€ mau-ira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarias, mesmo

quando dois cachets sejam in:(êridos simultaneamente. Em
outras palavras, não deprime >J coração, não diminue o pe

rystaltismo gastro-íntestmal, nem hyperacidilica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo E'ipindola

Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Bll:Imenau-Santa
Catarina.

+ -Apyretina, ein ausgereichnetes Praeparat be-onders
beí Migraene. (KopfschmeIzcm).

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

Catarina.

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

Dr. Alfredo Hoess
Director do Hospital Sta. Ísabel-r- Blumsnau-e-Sta.

Catarina.

Atesto qu; prescrevo, com resultados óptimos, os ca

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

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

-A fórmula 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

lisdora+-Nove-Baeslau-e-Sta. Catuina.

,

Auxi-

--------_._-�--------

-Atesto que tenho ernpregado em minha clínica, u3

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

Director do Hospital de Timbó- 5ta. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos llldicados,
o produto «Apyretina» do farmaceutico Carlos Henri,=!ue
Medeiros.

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

Cllta!ina.
------------------

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

Preço de dois cachets:$600, em toda� as Par·
macias.

� .� . .�. '

. . �" , , . �.

VISTA BEM

II
,

�
i

participa a sua ena rrne freguezía que acaba
de receber o mais lindo sortimento de chapéus,

'.1 flores. fitas e tudo que se refere ao ramo.

Il_ prap:;�a�ç��������:'MB:�urf.g;ann I
A g e n ci a: SAN TOS

�--------..;----._----------------------------�!. ���������������������
� A Tabacaria aahiana I�I�� N�o Prornete It

i! Apresenta lindai�Oleções �..

d Camisas-Gravatas I Pyjamas �� Cbjectos para Presentes H
� Artigos para Barbeiros

.c

li.� Cutelaria e Finos Perfumes �

� Visitem-na e
�� T R A J A N o 4 EI n

I � .,. ........r.-,..,..........".. �"""".._._�r._.._.,""".._......,.__. � __

ii
�� ����_..._.._��...- .._-.."""'"� """""L...,,�._.._-""'.��
----------------�I

EMJARAGÚ'A1, I
Hopede-se no Holel Cen
trai:

I

Proximo a e,,1 ação -- am'

pios e arejados quartos pa
ra casais e solteiros.
Confôrto, Higiene e

pron-Itidão.

II Proprietario FRANZ
HESSEMANN.
-.--------.- ---

...iIíiiiõoii�

I

por preço de ocasião, 2 ca

sas em perfeito estado,

gl�essD sendo uma a rua Major
. I Co�ta n. 117 e outra a rua

Comunicamos aos 1'I0SS0S Ire- Frei Caneca sjn, com 4 ano

guezes, que os bilhetes da Lo- de uso; uma de madeira e

teria de Santa Catarina para a outro de tijolos e cal.
extração de NATAL. só ficarão Para tratar com João Se
reservados até') dia 21. I vero dos Santos, Cais Fre-

Depois dest '. data, seremos derico Rola.

I forçados a dispôr dos mesmora __ -_ .

porque lemos o nosso reparte já Am a Seca
quasi exgotado para áquela extra" Precisa-se uma de côr branca,
ção. paresentandc relerencias. Tratar
S D1LAO PROGRESSO no Botei Gloria.--ApartamectJ

Rua Felipe Schmidt nO. 5 216'

Sementes de Cebola
A.--n-3rela Tempora

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

I �J1,- __ ".,.._."." �: Trajano n. 16
- UWlt t#

A Casa

DEIXE UMA RENDA

MENSAL ÁSUA ESPOSA

APÓS A SUA MORTE

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

1.0 _ um peculio pagavel ao beneficia rio

logo após o fallecimento do segurado:

2.° -- uma renda mensal pogavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um p e c u I i o a d d i cio n a I p a g a v e I
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden

cia pelos seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

1912-17,036 CIIDtos 13_064 COIIIOl 6,726 cvnl..

1933-18.205 "Dlo. 14.164 coalQs 7.941 conto.

1934-19.943 cor.!os 15.922 conloJ 9.485 cenloa

1935-22.314 cOlllo. 18.427 contos 10.741 cor;tna

1936·25.973 ,..t•• 12.373 c.alol 12.375 conlu

m

A "SÃO PAULO"
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

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

_J �

Séd.: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

I

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

t"OTO�r�AFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFI<\S

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTíMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATÁL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E DE
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas coropras sem visi
tar a exposição da

(:;ARTAZES
DO DIA

Osvaldo Wanderley
da Costa

Bacharel em Direito

Advoga na capital e no in
terior deste e do Estado de
Santa Catarina.
Escritorio' Rua Marechal

\

I
Floriano Peixoto, 131

sobrado sala n'

Curitiba Paraná

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-FO!;O sobre a Ingla
terra.

l.ivraria' C E N T RA L

SEUS

Trajano

FILHOS

. ',�
.

:,

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

L�ndas e �a·acíasas confecções para meninas garâtQs só

NA A C A P I T A L.
Rua Conselheiro Mafra esquina r:Ja

I
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,
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'of:;':�:'3 I� Cálcu Iode qualq ue r P Ianta,execução, fis- �
ES�'INi-L':;S �� estrutura em con- cal lzação e direção II
ULCER�.S � ereto armado de ob. as II
ECZEMt>.S � A Ih t �

....:�:�� Mt,NCHÁS DI. rELLE

�
e ferro pare amen o com ��

��: '
DARTHRO:::

�
pleto para constru- ��.�..

FLORE<:B'-'A'� '0<' �"Ii

i, . RHEU��f��'i::_�()�" � ções de pontes em �
. 'SCROPHULAS � concreto armado �

.,....1.·
SYPHILiTICAS � �

e finalmente em todua �� �_1íI" aflecçOe. cuja on.

..,.. registrada alem leja a � �

:_·�lh!es�.I!�d!·_'_ I� CONSTR"UTORA IGUASSU' Ltd �
� • &RAIIDE DEPURATiVO DO SMJ6!JF ��

•
l�'{4

-----..
-----•••••••••.� . �

d
r

t M t P d
· I: �� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �

r e I o
__

U U o � e I a I.� ENGENHEIROS uvrs �
'INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo 11 Rua 15 de Novembro, 416 -

SALAS 12i� l�DAR I
ElOS DO BRASlL, SO' EM PRE\IlIOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS � �
E MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA-

[� Tel. 1503
�

Cur.·t.·ba· Parana' I:'"A CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE;v1 HOJE ��
ESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA .

ODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA
�

MEZ. �;.
, �

�"remio maior 5:175$000, e multes
•

premios menores

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.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no
Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycJeta que mais provas tem ganho em 1937".

motocIcletas "AnUlE·

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 kllos

Peçam informações sem compromisso a

ENCE-SE NA

asa Savas
de Es"tefano Savas
RUA CONSf.LHEIRO MAFRA N. 38

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

,,� !pOrup Escolar de Mafra
• � Grupo Escolar de Rio Negro
" . � Grupo Escolar de Iraíi
8 �

J-

N· 13 � � ������d���e�fm���aIN:-:rti�icUlt�ra em Tijuco Preto (Paraná) �
• � DIversas construções de residenctas �
.� �

O•••••�e. O'���VL\..VÂV����.a�����VA.V�'Q"�G

Obras contratadas na I· semestre
de 1937

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

Companhia de seguros
de acidente de

Trab�lhD

Capital sebscrito
Capital real izado

1.000:000$000
500:000,$ono

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�3sistencia Médica, Far
maceutíca 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,-I O sobrado-nos altos da
Sorveteria dloria

Espelho�
S6 os fabrícados em joinville pela· única fabrica

do E S 11 A D O

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

E' A U�'HCA SOCIE:DADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
I�, ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
Rt:::MIADOS E QUE. ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALr

Rua Visconde de Ouro Preto

�.I�---------.&--------

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, j�
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAHI�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio

d

Navegação Cabofrienss Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrandu & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJM�EIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação,': do País ou do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PR, -'PP10

SERVU;O GARANTIDO E RA'?IDO-PREÇOS MOD1,:OS

I TAMANCOS FANTASIA
PARA

I. Praía de banho
TYPO <iARíOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$

» SANDAUA. Salto baixo» « Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz. II

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
/1.. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

Dr. Ivo ·'-�=T·Id'Aquino

I
Adovgado

Florianopol is
"

.
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Florianopolis • • Tubarão
Proprietario Silvestre Brueníng

Inforn'"'8ções com DAVID SILVA á Praça
15 de Novembro· Agencia SELL

A Gazeta Indica:
,_.. --I Dr. Carlos Corrêa
I
Dr. Arminio

T�::.vares

MEDICO-ESPEC! -\LISTA

Ouvido - Nariz -_ Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

da-s 16 áS 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114

1_ Tel. 1317

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE·-1595

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

fONE·-1524
_

•._--_._----

.

.c». 1\/1 iguelI

Boabaid
CUNICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinto, 13
1 elefone. i 595

Res. HotelOloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

CONSULTORIO---Rua Tra-

jVENDE-'SE
ano N. 18 das 10 ás í2 e

------�_-_ das 1 5 ás 16 112 horas.
uma Iarmacia bem afre

guezada, n'urn bom por. to I TELEF. 1.28)

da linha férrea São fran-
I

RESIDENCIA- J:<ua Este-Icisco. ves Junior N. 26
Para mais informações Inesta redação. TELEF. 1.131

__

��������--- ,

de

.,... I

.�
j

----------------------------------------------'----------------

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital Faça desua vida um triun

fo, e nunca uma de. rota(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 12 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Estude por ccrrespendencia, mas por proces
sos ptaticos raptdissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE·
CNICA DE SA '13EDORIA controla os seguintes

\ cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS ,\ OCULTAS, direção do mahatma nacional patiota.
Dr Aderbal R. I chefe gandhista do Brasil;- ACADEMIA BRASI-

da 5 i Iva LEIRA DE BELEZA, qUI:- 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 prevüegtadas da dra.
Calan_t Mitchel, e que constroem a sedução do lar,

I
a ielicidade domestica. Conferimos diploma e anel

Accacio Mo- d� gráu. C�m 1.0�O réis em sêlos, peça informa;
çoes mmunciosas a c. postal 2911, S. Paulo.

Loteria da Estado
Santa C�'atarina

Para Natall,
I

IAdvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. 1290 ataI

quinta-feira•

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advcgacia á rua

Visconde de Ouro Preto

___ .1

Quereis conforto e
bom passadio

, Otimos bosques para
descanço: quartos para
casais e solteiros

Pensão Müller IAdvogado Esteves Junior I�· 93I Rlta Trajano, rr 1 SQbra210

I Telephone n' 1458 I __iiiiiiiiiiiiii E_s_c_ruiiiiiiiiiiiiiip_U_1°iiiiiiis_a_miiiiiiiiiiiiiie_n_te__F_a_miiiiiiiiiiiiiii_'i_a_riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!liiiiiiiiiii-- iiiiíiiiiiiiíiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiií=_-iiíiiWiiil_-:;,,--.-. _�,,,;..;;;;;;___iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

n, 70. - Phone- 1277.

I Caix i Pús1al, 110 •

I Dr. Pedro de Moura Ferro I

..'

--) )
!
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elite !

o melhor ates-

tado é a

preferencia da

G------------ _

satisfeitoNoivo, na mais rósea quadra da vida, quão

Sedas estampadas, tudo que é
0------0

lfIildernissima, tudo S� encon

tra, tais cama crepes, renards,

peles, etc.
-,

V. FXCIA. SAIRÁ PERFEI

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

I coração l Entretanto. ela sonha com lindos vestidos conlecio

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

�_ol_iS. _

EMPORIO OE SECAS I

A maior novidades em Sedas no I
1,<:,\'"

Ria e São Paula IS Acabart!i.os de
. �i�

receber di ..étam,�nte das 'abri ��
�Jf�

caa .. pior preços nunca Vistos ��,
XADRES NOViDADES POl-< 6$8, SEDA ULTIMA MODt\ POR �

8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, � ,(1

27$, ,28$, 30$. SEDA:) ULTIMA PALAVRA PARA KiMONOS E VES- t;,J

EM CORES. TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. �.r

U COM I METHO DE LARGURA. ��

! Partidas de linho das melhores qualidades ,,,I
I por 1:500$000 corn 10 peças U�
� ��
� Atenção! . �tenção I;��

)
. Grande sortimento de péles, Renard Argenter '., �.�� 1Renard rnarron da Alasc.�, Renar<j Vermelho-Renard preto. Casac(:)s ele. Peles"&'�

, 'A

da rnelhor qualidade - Curtos e 314, deste a�tigo dar"'r'os descontos t:�speciais �
para todosterern margem de fazer SU9S f:-:;ompras de péles e ar:)roveit�":,l,,'las para �'�
as festas. - LUVAS DE PELICA DA MELHOR QUAL_IDADE F':>OR' 22$ ���

4: .

ruVisitai nassa exposição, principalmel.ie aos domingos �".
��'

.

� Casa Trê& Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florlonopolís, a

cap_it_al_e_le_g_an_t_e_.__j

o MAIOR

EDIFICIO PRo'PRIO

LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTI!�ENTOS COM-

PLETOS DE 12', 14$, lã', 16$, 10', 20',22$, 24$, 26',

20', 30', 32', LINHO BRANCO DA 1\ lELHOR MARCA MUN-

DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE ãã' P,:>R ,.40'000
SORTIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

A MODA M6RA NA

CA$A TRES IRMAos.

VENHA VISITA-LA E

TAMENTE CERTA, DE QUE

ALI TUDO E�' HOM E FINO

o---------------e

irmã ou noiva? l rcsenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

. Casa Tres Irmãos

V. Excia. já Vi�'�
lindos tinhas para ho-

mens?
•

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos
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1149;,������;es I

III
I, II TENDO CHEGADO AO NOSSO CONI:CIMENTO

QUE CERTOS CONCURRENTES DESLEAES DESTA
,

PRAÇA PROPALAM, NA AUSENCIA DE OUTH.O RE-

Rec("6emos a seguinte carta: I CURSO, QUE A NOSSA AGENCIA NÃO MANTEM STO-

«Floriflr:opolis, ,22 de dezembro! CK DE PEÇAS NECESSARIAS AOS CARROS E CAMI-

de 1937, lllmo. sr. Jairo Calla- NHÕES DODGE, DE CUJA AFAMADA. MARCA SOMOS

do, dd. Duetor de «A GAZE- AGENTES EXCLUSIVOS NO ESTADO, CUMPRE-NOS I

SCIENTIFICAR-A' TODOS QUE NOS HONRAM COM A I d? novembro paesado,TA». NeEta. Prezado sr. 'len· SUA PREFERENCIA EAOS QUE PRETENDEM AD-I FUZILADO'do-se propalado nesta capital de
QUIRIR OS SEUS CARROS, CAMINHÕES E ACESSO- •

que o sr, Gentil Melim, coletor RIOS DODGE-QUE ESTAMOS HABILITADOS A FOR-
estadual de Canoinhas, teria da- NECER TODAS AS PECAS NECESSARIAS AOS REFE-
JLI um desfalque em fi repartição,

I
RIDOS VEI'CULOS DODGE,

g"licito a v.s, o especial obséquio IIe transcrever em seu conceituado
Jornal. a r , olu que, sobre o as-

I Rua �onselheiro Mafra 88 I
C r i rn

e. (") fa rno- I ,.

sunto, inseriu o «Bi.\RRIGA- '.. 'G c; ter' A data de hoje regista o ani-

DE I -_

-. -_

SO
.

a ng _.

versario natalicio do n0SSO dis-VER », orgão que se pub i- - - .

M III n J M-

C I b 12 de A t
f"Y'\a tinto conterraneo sr. oão a-

ca naquela localida-de, sob a com- U e gos o chado Pachec� Jor., d�d!cado e

petente direção d . sr. Albino R. NOVA YORK, de:embro- operoso prefeito municipal de
Budaut. Os mais famosos gangsters dos São José,
-Como sei ser o seu Jornal De ordem do sr, Presidente, convido os srs. socíos e exmas, ta- EdU id indov vi

, A's muitas homenagens questa os OI os vão cam 0, vin- receberá hoje, os de «A Gazeta» seJ bal te onde se tem defendi- mílías p�ra o grande BAILE-REVEILLON de São Silvestre, a realtzar-se .

I I 1 ios d
I (fi uar � l �

em a noite de 31 do corrente. mas.os mais ( e es pe os propnos o associam com prazer,do a honra alheia, atacada por Cientifico, outros sim,aos srs. socíos que êste clube realizará a
que pela policia.

o • d d' _.25 do fluente, em homenagem ao DIA DE NATAL, uma grandiosa vespe- O b d idtezes por pes_oas e proce unen ral dedicada á petizada das 17 ás 21 horas iniciando-se lodo após uma último tom a o sem VI a,
t» duvidosos. é a razão que me sOi�ée. ' , , e

Harry Millman, era o terror de Festeja hoje o seu natalicioleva a solicitar-lhe a fineza da OBSERVAÇÃO:-Para o baile de 31, resolveu a Diretoria vender,DO'mesas, á rasão de 10$000, cada uma, podendo os srs. socíos adquiri-las etr»i. s seus inimigos, mern- o nosso ilustre patricio sr. dr.
publicação da aludida nota. na sédedo clube.das 18 ás 21 horas,nos dias 23 a 30 do corrente. bras de outro gang. abateram-no Donato Melo, abalizado' clinico

O - d
. J

-
E' obrígatoría a apresentação ao Porteiro, no áto da entra-

I d' t d D rtamento dee antemão
,

agra eC.loJo, su I da, do convite-ingresso que, para esse batle, está sendo expedido pela Se- a tiros, em um bar daquela cida- e
,

Ire or o epa
Ab d I I d d

.

H ,Saude, atualmente em gozo descrevo-rne mui cor' Ia mente. cretaría,
�, quan ° tomava cerveJ�. a·

liçenca,Atenciosamente, (3) OTAVIO dezembroS�C:��;;� do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, 21 de
Via tempos que O� contranos de O ilustre aniversariante, pos-MEUM, Funcionario da firma I MJllman o procuravam. Recen- suidor de carater sem jaça e ele-�II & C' d NARBAL VEIGA ,

h'jv,eycr la. esta praça. 1'. Secretário temente tinham alvejado a bom- v,a.dos sentimen,tos, sera ore,--��-----_._-------------.

t h d
Inspeção na Coleto- CRISMA NA' CATEDRAL

bas o auto,mlcvel em �ue viilja-\pobs c�:t�:Am��;eta�mae�r:�����.

E t d
o

va, mas e e conseguiu eacapar

I afetuosamente.na . s a ual
do atenlado.Milmao chefiava uma PORTO ALEGRE, 22 _Por ordem de S. Excia. Rvma., faço pu'blico que no prõx'mo N tl

.

ti I' -

C I
dia de Natal, pelas 15 horas (4 da tarde), será ministrado na Igreja ca- quadrilha numerosa e atrevida, I FAZEM ANOS HOJE: , O IClas par leu areS. infor-Em inspeção feita na o eto- tedral, o Santo Sacramento da Crisma. I' d

I
mam qu ..... O presidente Ge�

que el:p orava negociantes e ava a exma. sra. d. Luiza Alves'" -

> d· S F:J nd s E taduais desta
I

' �or tratar-se de_ um Sacramentc! �e vivos, os adultos ou com
tulio Vargas só t

I" a ve a S
mais de Oito anos, deverao confessar-se previamente. assato de toda a ordem. No ti- Moellmann, esposa do sr, ma- men e emcidade, o sr. Vitor A, Gevaerd, Os bilhetes poderão ser procurados, desde já, na Catedral ou na roteio, em que caiu morto, foram ior Eduardo, Moellmann, dire- principi?s de janeiro estara', I et d F -- d -I
residencia Paroqníal,

t d d t d f C em Porto AII us�re nsp" ar a azen a, segun Recom�nda-se, durante a função, o máximo silêncio e respeito feridos mais quatro homens. or a ar: �� I a a Irma asa
L,. egre. >do remos informados, encontrou por parte dos fiéis e pessoas presentes. Moellmann,�' A,;. 1\ cerimonia di) lancamen- .

··d o servico dess: repartição I Recebida a unção, os crísma ros e seus pa�rinhos, levantando-se, rHARLAU TH �

o sr, J U!1O TUpI de Ca,mpos; to da pe'�ra funrlanlenYtal daof, O. I� .... a
.' deverão permanecer DENTRO ou PERTO da IdreJa, para a seu tempo _.. . d M L U Ij

I d "--, a eXl1J�:t, sra. , ana,
tI' I f

.lia mOlS cO!J;P ela or em, motivo reingressar, recebendo, então, a u'ltima e complementar benção sacra·
, I

' HoGlnann, esposa do sr. Pedro pon e nternaclona OI trans�I d
'

'd mental. I e o crell'e que levo uClOnou o

E. HofflTI .1nn', ferida, devido ás festl'v,'da-i (; o qule elxou

conlsl�na o,em. mundo velho, e, óra revoluciona at .:rmo, 11onroso e e oglO ao sr. Florianopolis, 20 de dezembro de 1937.

1'\' d S I o menino Luiz Carlos, filho des do Natal.
.

fi M I' , I t CONEGO HARRY BAUER ; menca ou. do sr. Clito Dias.(,entl � Im, c�rret? co e �r e
Cura. CHAR LAUTH p;", os demaIS funClOnarlOS da clda"

l_I I
J en a de mo r-

I é ��
tde repartição, nCãoH AumR cLreAmeUcTomHum e pa ra os

Ao sr. coletor e aos demais Perús, galínhas e leitões assados, podereis encontrar na SILVA-DUTRA. que estive-
c:uxiliares, ampria'l ..;ntamcs pelo II véspera e no Dia de Natal no preferido RESTAURANTE Ii lhe extinguj�à as sardas, p_a�os. Realiza-se .hoie, civil e religio- r ..� rn n a fa"'" -,

amerecido elogio, �"ova da dedi· ESTRELA, á Praça 15 de Novembro. cravos e espmhas, Eem a mlnlm8
samente, o enlace matrimonial

cação e honestidad� em que CUjol'l Cosinha de 1 a. ordem. II irritar,ão, deixando-lhe a cuti� da gentil senhorinha Alcidia Sil- HANKOW. 22 - O W�-��arn dos interesse3 que lhes fo- limpa. macia e fresca. va, fino ornamento da nossa so- I Ch' t· Sh k dciedade, com o sr. Anisio Dutra,
nera lang-l'I..al- t ar e-

Td3c·msteemEfsitaaCdloos. pelo poder publico
Ora. Josef"l"a Flaks Schwelodso-n I f

' ,

d M"
. nou a execuça-o dos f'unr'I'(). a to unClOnano o mIsterlO . "

-

M E O I C A do Trabalho, Industria e Comer- narios do governo que se-
cio. jam encontrados dansando

O ato religioso, terá lugar ás em «cabarets», jogando ou13 horas, na Catedral Metropo- t d d'litauo, paraninfando-o o sr, ceI
se en regau \.) a IverSões

Antonio PereIra da Silva e Oli- futeis durante os dias cri
veira e exma, esposa por parte ticos da guerra.
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Clube 5 de
Novembro

Convite

De ordem da díretoria
deste c:ube convido aos srs.

sacias e suas exmas .. fami
lias, para o baile infantil,
LO dia 25 do corrente das 17
ás 20 horas. e tambem para
a SOlree a realizar-se na

noite de 31 do corrente e

para o BP.ILE RADIO, que
será levado a efeito na noi-,
te de 25, patrocinado pela
Ca�a Arp & Cia.. represen
tada pelo sr, JOSé t3ransper�
ger, representante exclusivo,
neste Estado, dos afamados
.Radias Westenghausen,

EUGENIO SOUZA
Secretário

'a',

l.

GAZ T A �N�ru� S A !�}a.�o�A�p.reira.
PREF. JOÃO MACHADO OliYei�a e exma. esposa por parte

.��...�
do nOIVO.

íf <'10,,,,,,,,,,,,' No ato civil, que se realizará
na residência do sr. cP.1. Antonio

'I Pereira da Silva e Oliveira ás
12,30, servirão de paraninfos o

I sr. João Batista Peluso e exma,

I
esposa, por parte da noi va, e o
sr, André Wendhausen Junior e
d. Clélia Nunes Pires Caldeira
por parte do noivo.
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DES, URBANO SALES
"

OUTROS PARTEMROMA, 22 - Segundo urna

estatistica oficial dada ontem o.
'

população da ltalia era de ....
49.j49,OOO habitantes no fim Acompanhado de seu filho, se

guiu ôntem, pelo «Ana », para
o Rio de Janeiro, a onde vai a

passeio, o sr, desembargador
Urbano Mueler Sales, ilustre
membro do Tribunal de Apela
ção do Estado.Morto pelos
Disque 1522

DR. DONATO MELO

o presidente
aa R,'=pubIíCê3
é esperado
e'� Porto
Alegre em

princioiE>s de
ja ''"'eiro

e sirva-se das eon.o.....
tuveis limousines nu- I

/'
meros 192� 203� 242,
205 e 218.

Segurança e presteza.

ALUGA SE
Parte de uma

_ casa com 5 com ..

parnm e n tos.
preço 130$000 informações nest.i,t re
dação.

Ex-assisteAte do serviço de Cin: cologia dos H0pitais:
la Gambôa, Fendac,.ão GaH.é-Guinle e S. Fral'lcisco deAssiss.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

OOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consul!orio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Todos os assuntos que não estejam Hgadcs diretamente
aos interesses industriais e comerdais da firma, pedimos, encare.
cidamente, sómente sejan apresentados por escdto. I '\
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H. FETT &

presente -

pelos menores

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

'

Brinquedos - Artigos de

Albuns e Livros Infantis

preços da praça só na

Livraria MODERNA de prDRO XAVIER & (ia.

ASSUNTOS: HORAJlIOS:

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

outras s-ecções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 11

Compras supe..iores a 5$000
dão direito a um b..inde
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o sabão

"Virgem Especiá.lidade"
de Wetzel & Cá•••• Jaínville
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- (MARCA
C)�6Ã��!RCtAt

REGISTRADA,.I) ESPECIALIDADE
,

recon1menda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
Q
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




