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Representou um espetaculo nítamonl.e t!>('aril.e, a distribui
ção de esmolas feita na redação desta [olha aos pobres de Floriano

_ polis.
Além dos 1500 cartões distribuidos, foram ainda com tem

plados mais 300 miseraveis, que á última hora nos bateram á porta.
politicas A distribuição foi feita dentro da mais absoluta ordem,

para o que muito contribuiu o irrepreensível policiamento, sob a di
reção ds esforçado eomissario de policia, nosso amigo sr. Agapito
Mafra.

O âto, por gentil deferencia do brioso comandante Cantidio
Regis, foi abrilhantado pela banda de musica da Fôrça Pública,
achando-se presentes á distribuição as senhorinhas Yette Corrêa e

Milian Pereira, que com tanta abnegação se esforçaram para o êxi
to da coleta em pról dos desventurados.

«A Gazeta», em uma das suas proximas edições, publica
rá uma pagina em homenagem a quantos a auxiliaram na tarefa
filantropica que com tanto brilho vem de realizar, estampando os

seus clichés,

Forte chuva de granlso,

GA ETA
A voz Sem quaisquer Uga4:õesDO POVO

ANO IVI
Proprietario e Diretor Resp�nsavel

1044

J A I R O CALLADO

Deixou o paiz o

chete nazista no Rio
Grande

Nomeado para im
portantes 'UDeões em

Dambul·go

Pelo sr. Interventor Federal foi

publicado o decreto alterando a

fixação da Fôrça Pública e dan
do outras providencias.

Por força do' referido decre-to
a Fôrça Pública terá 47 oficiais
dos quais 42 integrarão no qaa
dro ordinario e 5 no guadro A.

O efetivo será acrescido de 3

sub-tenentes, elos quais um será
auxiliar de contador da Compa
nhia Extra Numeraria, outro per
tencerá ao corpo de Bombeiros o

terceiro será farmaceutico, fican
do extinta a vaga de 2. tenente

Iarmaceutico.
Os sargentos que concluirem o

curso profissional serão declarados
aspirantes, sendo promovidos após
um estagio de 6 mêses.
Aos sub tenentes que viajarem

em objeto de serviço será abona
da a diaria de 10$000 desde o dia
da partida até ao da chegada.

As companhias aquarteladas
atualmente em Herval e Curiti
banos, passarão a denominar-se
la. e 2a. Companhias Isoladas,
ficando sêdiadas no municipio
onde o governo do Estado deter-
minar.

NOVO PREFEITU DE
UIIUSSANGl'-

Pela resolução n. 3012, datada
/;lo de ôntern, foi exonerado, a pedi
do, o nosso distinto amigo sr.

� • João Darniani, do cargo de pre
feito municipal de Urussanga,

,
t endo sido nomeado em substitui
ção o abastado industrial e hon
rado comerciante de Cocal sr.

Zeferino Burigo.

Novo contráto

MiK:�:��suar�u��r���nt!�b;��� �OVA TRENTO ASSOLADA
BELO HORIZONTE. 28 - Qua'1-! diu pela tnconpetencía de conhecer dos I •..mi

do se realizava uma competição d� recursos envla�o� pelo Tribunal �e POR VIOLENTO T�Iootball desabou uma das arquíban- Segurança Nacional. I;.
cada" do ql.\E:: resultou um desas- Em face de tal deliberação foi
tre d; grandes proporções, resolvldo também que todos preces-
Ficaram feridas 300 pessoas, al- sos seicm dívolvidos ao Tribunal de

gumos delas em estado gravíssimo. Segurança para fins de direito.

cerca de um quilo de
mlserla 80 famlllas, O

de

Florianopolis, I NUMERO

na

sentido
•

amemsar a

28 de �Dezembro de 1937
I.Terça-feira,

FaleceuGrande de
sastre em

Uberaba

Não tem
competencia

PARIS. 28 - Acaba de falecer
nesta capital com 72 anos, o grano
de compositor Maurice Ravel,

Natal dos Pobres

PORAL

Mais de

PORTO ALEGRE, 21 Conti
nuam a ser fechados. por ordem
da policia, todos os nucíeos nacío
nats-socíalístas e de escoteiros teu

to-brasileiros, em todo o Estado.
A proposíto dessas medidas, sabe- J NOVA TRENTO, 27 (Especial) I tissima chuva de graniso que des-se agora que não Hmai�nresidehl�o �F:r:.?iJ íf�, Gazeta" -Um violentissimo temporal aca- truiu as lavouras, ficando assimpaíz o sr. Walter ormg, ex-c ere

'r:·?.... fl".i��. �'.I
II

bBeral dos nazíscas no Rio Grande do
d,

� 'l>'�. f! a de desabar sobre esta viia, cêrca de 80 familias na espectatí-
Sul, Encontra-s(t, êle, presentemen-· Q I . provocando o panico da população va de falta de recursos.
te, em Hamburgo, exercendo ím-

e causando prejuizos incalculaveis, Tomando conhecimento do fáto
i:t:��eo����gid:��:� q�:n1h:o:::� _'__"",_��mr--:",, fIJ�,,,,!,,-,,,,!,!:���-,,!,,-�,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,!,,.�,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,!,,d ! principalmente nas zonas de Vir- o diretor do Serviço de Fomento

- .

t I O .� Jl'Pll � ."JI J V ,golania e Alto Alferes. Vegetal entendeu-se com os srs.��n�:�fs���sd�::�Çt�Sa'1��a�eerS;a�1 aC�rlLaU{). COilOnlZauOr .eronlmo argas A chuva de granizo, que caiu secret6riosdaFazendaedaAgricul-

ne;;;::r�:'-a--ij-Q)-�ea-' I --o
---

Os R""e�' -n-c'-l":gC-dO-\: ---d' 'a-h--o-n-r-a--d---a--" -a·-d--m---·I-n'-�Is-t-ra--cãe do dr ��l u�o��:Úo,p�ze:���iualr�t��mr:na:: ��r;�r�el��ou:�eg���i�%1�ia;a:��=
UI iii\:. m I :J �. as plantações, que se apresenta-: nomo Frederico Miranda Schmidt,Pública

vam promissoras, danificando nu. chefe da Secção de Ecologia doNerêu Ramos merosas casas. Serviço, que examinará o fáto in
Toda a cultura de milho, feijão, loco e apreciará as medidas de

mandioca, arroz e uva ficou inu auxilio que porventura forem ca-

tilizada, nada se aproveitando. biveis no momento.
Mais de 80 famílias ficaram na

rno, 27 - O sr, Domingos De
ruarchí, assínou ontem, na Procura
doria do resouro Nacional. o termo I

de contrato, para executar o ser-lviço d� Loteria F�d.eral. do Brasil.
I DR.�HAIL_;-�I)O

�, �arhr de J'. de 1anelro de 1930. da Diretoria de

«A Gazeta» foi ontem destiguida com a visita do coloniza
dor sr. Jeronilno Vargas, a quem o muniClpio de Chapecó deve gran
des e assinalados serviços,

Veio êle a esta capital afim de avistar-se com o sr. Inter
ventor do Estado e bem assim com os srs. Helmuth Fett e Arnaldo
Maranhão, no sentido de intensificar a cultura do algodão no Vale
do Rio Uruguaí, onde as experiecias feitas até esta data tem dado
resultados surpreendentes, não só no que respeita ao crescimento, co
mo á qualidade dos capulhos.

Falando sobre o crescente desenvolvimento do municipio de
Chapecó, declarou, o sr. Jeronimo Vargas, em sua interessante pales
tra, que a produção da banha atinge presentemente a um milhão de
quilos anualmente, não lhe ficando atraz a cultura do fumo, cuia
importancia é de tal natureza, que determinaram o estabelecimento
ali de armazens das mais conhecidas firmas do ramo, como a Com
panhia Souza Cruz, a cooperativa denominada dos «Russos» e a

União dos Fumos, com capitais proprios da localidade.
Quanto a madeira, milhares de vagões são exportados para a

Republica Argentina, canalisando de tal modo para nosso país cen

tenas de COI!t0S anualmente.
Para tudo isto, além da fertilidade das terras, muito tem

contribuido as medidas tomadas pelo Interventor Nerêu Ramos, que
se não tem poupado a esforços para dotar o municipio de oti::nas Dr. Nerêu Ramos, in-
rodovias, facilitando de tal modo o escoamento dos produtos. terventor F�deral

Ao dinamismo do iluStre interventor do Estado e a

operosidade dos seus auxiliares drs. Haroldo Pederneiras e

Raul Bastos, se deve, ainda, a preferencia que os colonos
vem demonstrando por se estabelecerem nesta produtiva
zona do Estado, pois si não fossem os meios de comunica
ção, o surto progressista que atualmente se nota continuaria
paralisado, com graves prejuízos para a economia não apenas
do Estado, mas tembem do país.

A administração do operoso prefeito coronel Pedro
Maciel, vale tambem como quinhão precioso para que o

município de Chapecó caminhe auspiciosamente pela senda
do progresso, mantendo além de uma administração hones
tissirna, o respeito á autoridade, que até aqui era por as
sim dizer letra morta.,

Foram estas as interessantes declarações feitas a A
CAZETA, pelo sr. Jeronimo Vargas, expoente do desenvol
vimento da colonização naquela importante zona do Estado.

A palestra do ativo colonizador vem demonstrar as

possibilidades da zona em que exerce sua honrada atividade,
uma das mais ricas na região de ex-Contestado, cuja terra
dadivosa é um manancial uberrismo.

Daí a preferencia que vem tendo por parte d08 co

lonos, que ali encontram todos os elementos garantidores
de um futuro prospero e feliz.

Chapecó com a orientação imprimida aos assuntos
coloniais pelo sr. Jeronimo Vargas esta fadado a largos e

I·.p-;.�.::n.JElRES. Di.retor j gloriows destinos.
�s;rÍldas ae ROdagem

80 familias na

miseria.
Além dos estragos nas planta

ções e casas de moradia, foram
sacrificadas grande número de
aves e outros animais.

O aspêcto que apresentam as

zonas flageladas é confrangedor,
estando as populações na iminen
cia de lhes faltar os alimentos.

.�. ;,

Toda a familia
carbonizada

•

LONDES. 27 - Um desemprega
do. de 50 anos. sua mulher e duas
filhas. de J5 e 18 anos, morreram.
hoie, carbonizados. em consequen
da de violento incendíc no :;>redio
do bairro operário de Nottingham.O GOVERNO DO ESTADO

TOMA PROVIDENCIAS

Processos
conclusos

RIO, 28 - Foram enviados con-
clusos ao juiz Raul Machad), os
autos de processo crime em que
se acham envolvidos Bento Costa.
José Molari e Roberto Moreira.

O diretor do Serviço do Fo
mento da Produção Vegetal do

, Estado, agronomo Amaurí Poggi
de Figueiredo, recebeu do admi
nistrador do Nucleo Colonial "Es
teves Junior", um telegrama em

que cientifica ao referido diretor,
ter caido naquele municipio for'

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

o mais expressivo
de bôas-festas ao

da Nação

cartão

Chefe

-----�,------------

.

Segundo _nos foI declarado por varros comerciantes, não ha
memoria de uma tao vultuosa soma de negocíos, nesta quadra, em nos
se capital, como a que vem de reãtstrar.se este ano.

Na ver�ade, desde o inicio da se.mann transata, que o movimento nos estabelecímentos se apresentava mVL!jar, acentuando-se á medi.da que se aproximava o dia festivo de Natal.
O fenome�o merece s�r observado, por haver decerto um fatorestranho a determinar que aSSIm acontecesse, e outro não foi pelo quetivemo� ocasião �e constatar, sinão a conrtança de que todos �s esnnttos estao possuídos, em presença do novo estado de coisas.
Até aqui, os que tinham algumas reserva", por pequenas quefossem, tratavam de encaturna.i -s na" BUilRAS, pelo estado de paníco

e d� duvida que os atormentava.sobre o que poaerta vir a ser o clia de amanha.
Daqui a paralisação dos capitais, afetando gravemente a economia nacional e o progresso do país.
O renascimento da confiança, proveniente das seguras diretri

zes traçadas pela nossa Carta Magna, pondo termo á atrnosfera de apreensões que a todos asfixiava. deu origem ao auspicioso fenomeno querepresenta o mais expressivo cartão de boas-testas a ser endereçado peloInterventor �erêu Ramos. em nome do Povo Catarinense. ao eminentçChefe da Naçao. /

.1

:'"
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A. GAZETA
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TA

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

Inscr"8verarn-se, nesta redação, para a sen
sacional r:Jrova de motociclisrrmo; de Floriano
polis á .Jolrrvife, após a volta do rnorro da Cruz,-
e de irliciativa da NOTICIA, com a c(..")operaçao deste jornal, os terr')ivei�� guidons

Alberto Ebert, I�e!sorl Di Be ....nar·di e Togo Sepitibe.
--------------------------------- -----------------------------------------

B VENDE-SEIaye r uma excelente area de terras, Agrad ec i
no lugar Barreiros, com es

·05 prerniedos plendido pasto, duas casas de ma- mento
lo.-Argenlina Fernandes. rua Anita Garibaldi 55 Florianopolis, deiras, muitas roças de milho e

20. -America Pinto da Luz, AvenidalHert.ilio Luz 111 'Fpolis, mandioca, além de grande número
30.-Paulo Vieira Estreito de arvores frutiferas. Agua mag-
4o.-Milton Lehmkuhl Estreito nifica. Tratar com Alcebiades
5o.-Hertha Krt:mer Estreito i Souza, nos Barreiros.

I

6o.-Cleuza Bott rua João Pinto 1 Fpolis I'70. Carlos Pierri o José lv1ende� 36 n
.

_

8o.-Nair Cardoso n Conselheiro M'lfra 4"
1 Oo,-Manoel Jorge Pacheco n Alm. Lamengo 51 Fpolis.
120. -Azerton Leal n Artista Bílkncourt 36 Fpolis.
14o.-Dr. Erico Torres n Presidente Coutinho 92 n

15o,-Elly Guilhon n Largo Fagundes 18 "

160.-Albertina Forster n Praça Pereira Oliveira 18"
17o.-Cleuza Bott n João Pinto 1 Fpclis:
20o.-Silvia Franck " Bocayuva 166 "

22o.-Lauro Gonçalves « Conselheiro Mafra 134 «

230. -Manoel Guedes « Fernando Machad� 43 «

240.- \cacia Morais « Pedro Soarcs 20 «

25o.-Nilo Longario « Bento Gonçalves 16 «

270.-(',ercino Gomes 14. B. C.
280.-João Carlos C. Campos Nov� Veneza
30o.-0Iga Luz Rosa « Deodoro 33 Fpolis.

A inda não foram procurados os premies correspondentes
aos bilhetes: No. 106, 434, 1048, 96 I. 63 I, 384 096e 183,

.

t uia apresentação pede se fazer na relojaria Bfletrcher. I
T€Hiico Baver no vidro é rerr-edio, mas no corpo é saude. I

VA

Sorteio Tanico

_ ... _ .._-_._---�>-------_ ... _- ----- --_

Catedr-a'
1\:/1 E::tropo I itana I
SOLt,ENE TEDEUM .,'Devidamente autorizado, faço publico que. no dia 3 1 d�,

corrente, ás 19 horas. (7 da tard�). haverá, na Ca-etlral Metro- I
politana, solene TE DEUM, em a tão de graças a Nosso Senhor
pelos beneficios concedidos durante o ano, e, 11 seguir, exposiçã {l

do. Santisslmo Sacramento até pcuco mais de meia no.te, em pe
nhoi do! graças para o ano qi:!e se inicia, fazendo-se entã >, a Bên
ção Solene e Reposição.

Florianopolis, 27 de dezembro de ] 937.
Cônego Harry Bauer

Cura da Catedral

deClube 12 Agosto
De ordem do sr. Presidente, convido os SlS. socios e exmas. 1a

milias para o grande BAILE-REVEILLON de São Silvestre, a realizar-l'e
em a noite de 31 do corrente.

Cientifico, outros sim,aos srs. socios que êste clube realizará a
25 do fluente, em homenagem ao DIA DE NATAL, uma grandiosa vespe
ral, dedicada á petizada, das 17 ás 21 horas, iniciando-se, logo após uma
soirée.

_ I
OBSERVAÇAO:-Para o baile de 31, resolveu a Diretoria vender, \

mesas, á rasão de 10$000, cada uma, podendo os srs. soeios adquiri· las I

na séde do clube,das 18 ás 21 horas,nos dias 23 a 30 do corrente.
E' obrigatoria a apresentação ao Porteiro, no áto da entra·

da, do convite· ingresso que, para esse baile, está sendo expedido pela Se·
.cretaria.

Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, 21 de
dezembro de 1937.

NARBAL VEIGA
1·. Secretário

F�O/.·.'1�,
•

OTOCICL.o

Sociedade l-nobili,ar-ia

Francisco Jacinto dos Santos,
funciona rio da Diretoria de Estra
das de Rodagem, agradece de
coração o gesto humanitario e ca

ritativo do ilustre Interventor dr,
Nerêu Ramos e do digno diretor
de Estradas de Rodagem dr. Ha
roldo Pederneiras, os quais se in
teressando pela grave molestia que
se apoderou de sua filha Meria.

por preço de ocasião, 2 ca- evidaram esforços, dando recurso:
sas em perfeito estado,

paea gue ela Iôsse salva da morte.sendo uma a ma Major SCosta n. 117 e outra a rua
ou tambem grato aos compe-

tentes cliuicos drs. Arrninio TavaFrei Caneca sjn, CO!l1 4 ano
de . s d d

. res c Carlos Corrêel, desta capi-u o; uma e ma eira e I de' d d
.

I
.

outro de tijolos e cal.
la e �. ala o, "a capita. da

Para tratar com Toão Se.1 RepubLca, pelo zelo e carinho
I
vero do" S t C�' F I demonstrados durante a enlermi-

I
., an os, ais re- d I t

filhderico Rola. I ac e ce sua a.

Vende ..se

Fpolis.-27--12-37.

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

a sua assignatura, o faça por
intermedio da "ECLECTICA".
Serviço rapido e efficiente.
E ganhará, ainda, á sua esco-

lha, um brinde utilissimo!

ECLE�TI�A
S. PAULO, R. S. Bento, 67 - Caixa Postal, 539
RIO: AT. Rio Branco, 137 - Caixa Postal, 2592

Remetia-nos, preenchido, o "coupon" abaixo, e receberá ti

relação dos brindes e u.ma lista de jornacs e revistas, com os

preços e as vantagens exclusivas que a "Ec/ecUca" offerece.

Catarjnense Ltda.

A Sociedade Imobiliaria Catartnense Lda., faz pu
blico que em consequencia do falecimento de seu saudoso sócio-gerente
José Filomeno, assumiu provisoriamente a gerencie o socio dI.
Fulvio Aducci, com quem se devem entender, á rua João Pinto
18, sobrado, os srs. prestamistas e demais interessados.
---------_.----

CHARLAUTH rpERDEU-SE umach:v€ pe-

.
.

' quena. Pede-se a pessoa que
e o creme que, levoluclO�ou o encontrar o obsequie de en-

mund� velho, e, ora revoluciona a
tregar na A FAYORITA, á rua

America do Sul. Felipe Schmidt que será .gratili
cado.

IVlais cem
C;D�itos
paavs

1- ECT"ECTICA - R. S. Bento, 67 - Caixa, 539 - S. Paulo

I Peço enVIar, gratuitamente, um exemplar do "Jornal dos Jomaes" :

I ��:;iRi:Ç�O··· .. ··· .. ·· .. ··· .. ············ .. ·················
.

I CIDADE
..

II
- - - _._.- _ -� _ _ __ .. _ _

�:�.��.CO��_��::.�=���:��_�=�
..

��_�=� .���;� '�'._ ,.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

.he extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a minima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.

Confirmando a justeza com que
a cognominaram RAINHA DAS
LOTERIAS, a Loteria do Es
tado, de qur' é concess.onana a

(';N,_ kt:.x clS 7,3J h·, .:..- concritcada fim)!l Angelo La Por
Qu.mdo mulher pe, segue 110- ta & ela" acaba de pagar na

metn. cidade do Rio de Janeiro aos seus

C !NE ROYAL, ás 7,30 felizes possuidores, o bilhete n,

I'
horas-Aventuras em New ·14.189, premiado com 100 con

York. tos de réls na extreção r. alizaua
•

r "

II ,Jur aqu, L.. s. .otena )".. jl:1 ta v; ',

l' CINE ODEC 'l0 73'j hv 16 de t .... ;·.. b", cr-rr , D;t"j' '-1'-"
ras--Piratus a' vista. são os segniot-s:

'anquiel Fongeid, re. !f�c:úte. a

rua Visconde de Itaúna ri. I 14.
e Camilo Alleng, residente .. lua

Morais Vale n. 10, na 1_3pa.1QL
décimos cada; Adoífo H�ldrnl\ni.;,
residente á rua Carn o N"l'! L.l-rox;mo a estação - amo

plos e arejados quartos r.;a-
314. no Mangue; Sebestiao AIVt.,

ra casais e solteiros .

Ferreira, residente á rua General

Confôrto, Higiene e Pron"

I
Canabarro n. 181. no Mangue.

tidão empregado num Café sito á rua

II PIOprietario FRAI\JZ Visconde de ltaúna n. 163;David
HES"rMANN Segak; residente á rua Julio do

;.;._-_-__::'_.L..-..;-_'__'

iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii_� Carmo n. 29, 110 Man5ue, e em-

pregado na Oficina de Bumbeiru.
����������- sita no Largo da Lapa n. 53;

Osvaldo Wanderley He�szek Liberbaum, residente <i
da Costa rua Barão de Iguatemí 1'1. 134,

wbrado (Praça da Bandeira);
Gloria Gigoer, residente á rua

Angelica Mota n. 116, na Olaria;
e Mauricio PilJich,residente á rua.

São Francisco Xa.ier n, 169?
Casa n. 22. um décimo cada .

Todos os felizardos acima no·

meados são pessôas residentes na

-cidade do Rio de Janeiro.

EM JARAGUA'

Hopede-se no Hotel Cen
trai:

Bacharel em Direito

A�voga na capItal e no in
terior deste e do E5tado de
Santa Catarina.
"'�scrito'ilo' Rua iVtarechal

I
floflano Peixoto, J 31

sobrado sala n·

Curitiba Paraná

,...(
I.

IVISTA BEM
Lindas e

/.1
1·

-
-

SEU FILHOS

I

•

da Trajano

-----------------------------------------------------------------------------.---------------------

para ineninas garõtos só

IT L.NA

Rua Conselheio

I .

r�raCBosas

A
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� C R L O ,5 H O E P C K E S. A ..
ti

f\)� ,

Buzinas
BaseH

••0 , • mal. barata, porim •

• melhor do mundo

fI..a.1 fI..e nio con.ome bateria (2,5 amp.)
immenaa durabilidad.

,Blulnen�u, Cruzeiro da Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisco �G Sul

A

.enda em toda. a. boa.

casa. do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

----"------

Empreza Bruening • Transpor
te de Cargas e Passageiros

,

Florianopo Iis "" .. Tubarão
Proprietario Silvestre Brueníng

in,-forr-Y"ações com DAViD SILVA á Praça
15 de Novembro - Agencia SELL

CONSlJLTORIO'-6Ruli T ra-

Ir""d'ICa.' iV'"ENDE_--��� ano N. rs das 10 ús 12 e I'I

I
das 1 5 ás 16 112 horas.

----- uma íarrnacía bem aíre
TELEF. 1.285 �\ C C

A guez.ada, n'um bo_m p_orito I B B L, H E T E S
Dr. arlos orrea .

da linha férrea Sao rran- R.E3IDENCIA- Rua Este-j �
Partos _ Molestias de

cisco.

'\
ves Junior N. 26

\ .�1Para mais informações �,Senhoras e nesta redação.
_

__

TELEF. J. J 31
_

�.'.Molestias de crianças
Diretor da Maternidad8� I (

NOS CLf\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �

Medico do Hospítal Faça de sua vida um. triun- �
fo, e nunca uma de. rota e����==-----��

1\ Galeta
r'·
I Dr. Arminio
I Tcvares

MEOICO-ESPEC lALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pesceço
Consultas das 10 ás 1 2-

das J {} áS 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114

\Tel. 1317

Quereis conforto e
n. 7()< - Ph01'C-" 1277.- bom passadio

ICai}'..! POStal, 110.
Otimos bosq ues para

descanço: quartos para

I I casais e solteiros
Dr. Pedro de Moura Ferro Pe

-

M --II IMvogado I Est�Ye�S��nlo�� e'��3I RUci Trajano, n 1 sobra Jo

I II Tele�ooen' 1�8 I ����E�s�c�r�u�p�u�l�o�s�a�m�.e�'�n���F�a�m�i�li�a�r����"�����������������

Velas e Magne:tos

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de erlan

ças a adultos

LABOf1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [oão
.! 'rao tr 13

FONE-1595
Residência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

fONE-1524

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Estude por correspondencia, mas por proces-
sos praticos raptdissimos, que lambem lhe permi-

I
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE"
CNICA DE SABEDORIA controla os seguintes

.

II
cursos: ACADEMI/J BRASILEIRA DE CIENCIAS

\ OCULTAS, direção do mahatma nacional patiola,
I chefe gandhista do Brasil;- ACADEMIA BRASI-

I LEIRA DE BEL.EZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner 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,
a [elicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de gráu. Com 1.000 réis em sê/os, peça informa
ções tninunciosas á c. postal 291/, S. Pauto.

ID..-. 1\11 iguel
. Boabaid
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. JO�{) Pinto, 13
1 elelone. J 595

Res. HotelOloria-Fone 1333

Consultas das 13 ás J 6 hrs,

R.Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

tua Cons, Mafra, J O (sob.
Fones 1631 p. 1290

De Fama Mundiall

N .:> Estr��it(:> Ponta do Leal
",

Federa! e Santa Catarír.a

Loteria do Estado
Sa'lla Catarina

dI)

.

reira tem seu escrin-

Para fim de ano

Para fim de ano

tÓJ io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

quinta-feira
30 de Dezfembro

)
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ELIXIR Ut 1\\ ,._, )EmpregadOcolI''''',,·.. �����ÂV.A�����.A.����l+
:-.:.;::.::: :;:::;:��

",.

I� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, tis- �
ESPlt<rl,c-S � estrutura em con- cal lzação e direção I.I�:ULCER-S � t d d b �
ECZEMhS � cre o arma o e o I as �

..!:�:.�� MANCHAS DA DfLLE � e ferro Aparelhamento com �

����z: ��O:i���R�:����AS � �b�� �:r;o���:t�� �L � �
SCROPHULAS �. concreto armado �Ca S ,_ /1 •

SYPHILlTICAS � �sa avaS e ftnalmente em Iodai � �
de Es te.&:'a noSava s

Bt affecçOe. cuja ar!- � �
I, ............. ....�J.. � �1 RUA CONSt:LHEIRO MAFR� N. 38 1 �·�h!�e'!r�d!'_:_ I� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd �

- • BRAilDE DEPURATIVO DO SANIJUF �. •
\l{4

�••••D O. •••••••• '! '� �
I,: Cd" t M t O P r e d 1111 a I : � Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva m
; r e I o U U I g� ENGENHEIROS (;IVI'S ��:: '11 �
�11 �

b 416 SALAS 12", e 13 r.,,�..��'j' E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR- � R ua 15 de Novem ro
�_1

TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS � .

\ ,- l' AN DAR �
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA-

r� Tel. 1503 Cur.al.aba • Parana'
-,

RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE:v1 HOJE ��
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

f-�remio maior 5:175$000, e muitos
•

prerrnos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E I�EClBOS DE �EUS
PREMIADOS E QUE ENTl�EG.1\ PON rUALMEN rE OS SEU_' PREMIOS.

�
�

, Obras contratadas no I· semestre II
� de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �g�'� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-foinvile) l�
� Prefeitura e Forum de Mafra �
• � !pGrup Escolar de Mafra �

CREDITO 1\11 UTUO PREDIALr :.� Grupo Escolar de Rio Negro �
N• ,� �����ni�:�,�laJed�i�r�egro .

�
Rua Visconde de Ouro Preto 13 ! � Estação Experimental de Vítícuhura em Tijuco Preto (Paraná) �

'!C � Diversas construções de resídencías �
-� . �

.OG,OO&OO Q'VA��VáVA.V��&��..a�7AVAV4V.&.
,

.

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEOOR: Wilfredo Ciarla em

ZUf'l.'IDAPP
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 motocyclela que mais provas tem ganho em 1937'�

ln O IOCUClelaS "ft R O I E'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado pop

todo. os motocyclista.
Motor uARDIEu de I c,lindro, com ',S HP.
a _elocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kilo.

Peçam informações sem oompromisso a

-,

r�������'����
M E R I D I O N A L Adolar Schwarz-
Companhia de seguras

de acidente de
Trabalha

Capital sebscrlto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000.$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A::)sistencia Médica, F"ar
rnaceutíca e Hospit81ar

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 famí

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações modernis

simas

RUA TRAJANO,-lO sobrado-nos altos da
Sorveteria olorla

Espelho�
-----------��----------

S6 os fabricados em [oinvílle pela única fabrica
do E S T A O O

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

-----------Gl-------------

.

�� :.

, it

J, .

c
'

t'..,

,

I

Endereço Telegr.: DOLAR - C�ixa Postal, �
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

AGENCIA DE VAPORES )

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.c--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) dlréta-

mente, sem transbordo
I

Tem sempre vapores em porto, carregando IEncarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas ali especies de madeiras serradas, beaeliciadas e em

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

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

I TAMANCOS FANTASIA
PARA

I TYP�Q��o��sa��O'C���d�a�z 18�
» SAl\DALlA. Salto baixc » « Dz. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, I

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra. 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

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

&&��� !i.-:,;.;.r.:::..��_!lBi.JIIt!I\iII·'fO't:ll1.O; A"'i'_Ji.lV:I,Io'.J� .. ,'J,·r.J;,."'"�·.-oI[,,���.�.;·'_'_",,

���������������.. "".�,-�.".......

Dr. Ivo d'Aquino ----ii
Adovgado

IFtcrlanopol is

),..
J.

(

1-(

- ,�
"�" "ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-A GAZETA
----------,---------------- _..

.

M�nmster�o Clube 5 de r��r�1����1��71���rã��������ii.� "Qual o clube mais simpático"? � I' � "Qual o melhor player"? ida Educação, Novembro � � � �

,;:� !��úde � Nome do clube; . • • • I � Nome do player: • • • • �
Convite f � _ � � �

t
De ordem da díretoria � rw ,� H.iceu I ndustr.al de deste clube co;�vido ao's, sr�. W Nome do votante: •• < • � �.� Nome do votante: ••.• �Santa Catarina f

.� �. !&' �,
soe.os e suas exmas.. arni- � � � ll!I

lias, para o baile infantil, �"';II;''''�'''''''''''''''''''''''''''' r.=r.:=o.......'" ..�} I � .�.....,"""'.......�....,r=I .............."'�
(Antiga Escola de Apren- no dia 25 do corrente das J 7

�.""""'�.�....�._�'_s....� ...�.�����1 �.... .._�__..�..�-.���..����=
dizes Artífices) ás 20 horas. e tambem para

�����������---""--"'-...�...���������

a soirée a realizar-se na
E))ITAL noite de 31 do corrente e

" De ordem do Sr. Eng. civil para o BPJLE RADIO, que
diretor desta Escola, faço públi- será levado a efeito na noi
co a quem interessar pos�a que, te de �5, patrocinado pela
de 15 a 30 �':e [aneiro de 1938, Casa Arp & Cia., represen
estará aberta a matricula dêste tada pelo sr. José Bransper
estabelecimento de ensino para ger, representante exclusivo,
preenchimento das vagas existen- neste Estado, dos afamados
tes nas diversas Secções de Ofi- Radias Westenghausen.
cios, devendo os candidatos sa

. tisfazerem as seguintes condições
de matricula:

I-PARA PEDIR MATRI
CULA

a)-Pwva de idade rmrnma

de 10 anos e maxima de 16.
b)-A testado medico de não

.

solrerem de molestia inle-
to-contagiosa e

defeito físico
c}-Atestadu de

ano de 1938.

não lerem

vacina do

II-PARA SER
CULADO

MATRI-

Soe. Técnica Protetora
de Radio

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

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

EUGENIO SOUZA
Secretário

Representante 81 EN ro ARAUJO

especialisada em

Seguros de 'lida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA·

NOS. LIVRES DE TODAESPECIE DE RESTRIC

COES. PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

,

deve ser a Companhia:
de sua prefe rencic ..

Fundada em 1920, o s.u progresso

•• evidencia pelas seguin!es c ij r crs.

relativas ao uliimo quinquennio: -

Aclly6' R.servas Roceila Geral

t 932 - 17.036 conto. 13.064 conlor 6.726 centos

1933-18.205 ':111103 14.164 conlol 7.941 caules

1934 ·19.943 conlu t 5.922 conlos 9.485 ceatss

1935-22.314 coales 18.427 unlos 10.741 coutes

1936-25.973 culos 22.373 coalu 12.375 ';ull!ot

IISÃO PAUL
NACIONAL DE SEGUROS VIDA

a)- No lo. ano prevocacio
nal-Provas de admissão
do programa do 30. ano

dos Grupo, Escolaíes.

b)- tJo 20. ano prevocacio
nal-·P rovas de admissão
do programa de 40. ano

dos Grupo Escolares.
c)-Nú lo. ano. aprofi�sioIlal �

- -Provas de admissão do i
20. ano prevocacional ou

'I'certificado de matricula em �:.,Escola Normal Primaria. r;

d)-No .2n .. 30. e 40. pro- ��
fissionel-c-Certiíicado de a-

:�

provação (Guia c!e Trans- I �.'.�fercncia) do ano imedi�ta-IImente inferior de outra E s- ;"}cola Complementár Técni- �.,j:.-
ff>, du rne smo geLêiO e em �)

�'\
;!,_'Illco oficio. "j

C: "O\;dldatoG deverão com- ��
�i

P i ccr á portaria da Escola

<J(omj:1nhados dos p�is ou res- �\l
ponsavers nos dias citados, de 'i
8 ás 11.30 h )ras e de 13 ás - ,

:�
?;�I
t:'l

I� SltDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50

i;
SÃO PAULO

SUGCURSAES: - RIO DE JANEIRO
�( CURITYBA. P. ALEGRE. BAHtA· RECiFE

��,���,..........ea......A.G.E.N..C.IA..: ....S.A.N..T•••S"""""ME�

16 h',r�s, V)nJ os documentos
<'xigid =. ,'0. 1 ser-rn pr enchidos

"«> ,.J." d" "r,:. :-:ula
i: PW\,,)1j de admissão serão

realizadas nos dias J, 2 e 3
de íeveiro.

Secretaria do Liceu Industrial,
em 15 de dezembro de 1937.

A. Gonçalves
Esceta.

DE

DI RECTORIA:--

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

Florlanopolis, 27-12 -1937

I

I

lor. Alfredo P. de Araujol
MEDfC:,:O

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do cmpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .Autotiemotherapía

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

_jfi
Cons_ultas:-Das 8 às I t 'e das I_��� horas

y�
� �F;&"'''Z�.a...,I'4iã"t����......r; ....,.�It'';;joJ.-,���!>,�.....,�r..iiii.'V!:i''''�

� O�����-'��������A�'����������
� � A Tabacal��a Bahi�na I�c,

ri :,N�o Prornete �

� t ����e.�!�; .t linda�Mcoleções I
�: �1i1i Camlsas=-Cravatas I Pyjarnas �
r � Cbjectos para Presentes I

� I é��lI��i" p�raFi���b����umes I�r � Visitem-na

Il �����:::��::���!!��
�,
N
F

�.
�
f."i.

��

Sementes de Cebola
Atnareia -rentpora

(SELECIONADAS)
.

BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA
Rua Trajano n. 16

A Casa C �H I C
participa a sua enorme íreguezla que acaba

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

Proprietaria: Domingas R. Brnggmann
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21

E ANO BOM�
EXCEL.EN_CIPOR

a

CHIQUINHO
.. Figas • Doces • Tortas·Conservas--Passas

estranjeiras.
de Natividade": á tarde: "Bô,..

(} il

naCiOnaiS e

__

I �os,
No dia 24, pela manhã, o tracncional "Pão

Pães de Lot. • Cucas, Roscas, Assados, etc.

".;' �

,
;

.1.

;;
'\

\

NATAL
AS
En

FESTAS
c o n t r a ..s e n

Confeitaria
Castanhas lfJ Nozes -Avelãs
Finissimos BOf:lbans.

Bebíàas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GA T 'N o S S A VIDA
Faz anos hoje o venerando e' Lessa, antigo professor do Cole

estimado cavalheiro Frederico I gio Militar e dedicado diretor
Martins de Diniz, genitor do srs. superintendente da conceituada

�'-���·""'�Fi"F"""""-"""iWi"''".'''"F_ii!i!�''''_iiii"ó''''''''''''__--....iiiõ,�.....""'_----iii_iH._����...
__

...__2õ...·_iiii_���===-_..._-.:.�����...-_E...-iii_.....�_.',...."',....,....' __r -== __ ! dr. Diniz Junior, ex-deputado fe- produtora de films Filmotéca Cul-

V OZ' D O P O' V O Proprletarle e Diretor Responsavel deral •. Marques de Diniz alto tural Brasileira.

J A j ii O C A l. L �t\ D O II
funcionário do Tesouro Nacional

M,ÁNovL MACHADO r
____ . � .� e do [omaliata José de Diniz, .� D

,
vice-presidente da A, C. I. I

\ ('
. Está em Florianopolis o nosso

A· d I
(I f"J Qv �3 E ra" Desva·.rad 1f'.'J. I ': ....azota- cumprimenta. distinto patricio sr. Manoel Te-rnsca: as ; RIO DO SUL, 26 - Con-

i.U Passa hoje o aniversario nata- lesforo Machado, provecto advo-

acrebacas forme era esperado, causando de palx a-o licio da gentilissima senhorinha gado em Araránguá,
otima impressão. circulou hoje Maria Nogueira Hamus, diléta -Acha-se nesta cidade o dis-

E RtO. 27 (Especial) - O� o semanário NOVA ERA,.sob a I
filha do sr. dr. Adalberto Beli- tinto tabelião em Araranguá sr,

S VILHA1 27 -O gen�c:tl a' R João Ferreira Maciel. 'I

Aranha. o heroico delensor d�) aviadores italianos, conforme fô- direção do jornalista e advogado S. PAULO, 27- Ontem pOI' vcltal
sano amos.

-Florianopolis hospeda o com-

1\1 d T I d h ra anunciado, fizeram, ôntern, Heitor Sa",to·. das 9,30 deu-se, á rua Eduardo Sa-I Festeja hoje o seu aniversario petente enzenheíro sr. dr. Sera-h cazar e o. e o, ac a-se pre'
"l u , les em f e te 1 09 � 8

sobre esta capital arriscadas aco A I b ,'. r n ao, numero 'natalicio a exma. sra, d. Maria fim Bertaeo, operoso residente
senternente na mesma situação em popu ação tece eu com sa- Impressionante tragedía. Quando tran-j Machado Bus h dbracias, conservando a assistencia t' f

.

d 't I
' < ,

. "c, esposa o sr. da Diretoria de Estradas de R0-
que se encontrou na deleza da- 15 ação o aparecimento o novo s: �va PP; aque a via publica, a sra. Guilherme Busch Jor., do alto dagem em Lages.
quele baluarte, comandando 05

em permneunte entusiasmo. orgão de defesa dos interêsses do Luiza Cattsta Soares ds Moura de 2! I comercio desta praça. -Está em Florianopolis o ta-

h -róis quI.! defendem Terue]. Compareceram, além do Che- Rio do Sul. aaosp' bClasada pcomI °stenentde dMa For- «A Gazeta» Ielici ta. lentoso engenheiro Lourenço WaJ-
fe da Nação todas as altas au- ça u rca, au o oares e oura, .

k d Hesid .

Cercado por todos os lados. fOI' a mesm díd tí 1
tríck, a eSI encia de Lages.

toridades CI·Vi·. e militares. Parte de uma ld d C ae{ dagrJe I ae{ a IrOS pe o FAZEM ANOS HOJE: O
continúa bravo e 6estermcio aa � �-.

d
v

f ALUGA-SE casa com 5 com- so a o an i o osé a Silva. mo-

- competente engenheiro
j f I 1 errmna os os vôos, oram

..

tori t d O t I r IdI' M' filh d Henrique .Filho acha-se, ha �dia3.
oe eza daque a posição, declaran- paetím e n tos, OrJS a o

_
uar e uenera 1 mi i- a memna afia, 11 a o nos-

nesta capital.
•

d' d os aviadores alvo de grande ma- 'Preço 130$000 informações nesta re� da estadual. e que na tempos atraz 80 saudoso conterraneo José Ro-
o que so se entregará quan o

'f d d dação r b 'd f íd drigues Fernandes;
lodos os seus homens estejam

1\1 estação por parte ii grC\n e oo�������������
ora agagetro o re en o tte. A

multidão. 'ii' I vitima, colhida de surpresa, recebeu o sr. Valdemar Silva,
mortos. .� t dois tiros. um no peito e outro nas

No seu ultimo radiograma pa- � Orlando Gonçalves � costas. tendo em consequencía, mor-
NOIVADOS

r a o quartel geoerai nacionalis- ESCOLA
� e I rido em seguida. Com a gentil senhorinha Lu-

la. o . heroico general Aranha ,�Senhora h Ato continuo, o criminoso voltou a cia Freitas, filha do sr. João

declara, que se acha habilitado a � � arma contra si. suicidando-se. Se- Freitas e de d. Firminia Freitas,
_) r d d d M IL ITAR 11 participam aos parentes e � gundo informações que obtivemos, residentes em Saco dos Limões,
ce en er a ci a e ainda por lar- ��� pessôas de suas relações o r.� motivou a ocorrenda uma velha contratou casamento o sr. Adolfo
go tempo. RIO, 27 (Especian- Reali- : contrato de casamento de � I p�ixão que o soldado tinha pela Cordeiro, brioso marujo da nossa

Os nacionalistas marcham apres I zou.s€, ôntem, uma grande ceri- �� sua filha VILCE com o dr. �,esposa do tenente. a qual não el'ol Marinha de Guena.
d t 1, I "d .

'1' 'd·N ISMENIO PALUMBO ij r ,·mespondida.
�a amen e para erue allm F. moma mi Itar por motivo a pas-I �

- .

��� I C
.

h' h N'l
'1' d b d d'

. .

d � VILCE SMENIO .. ---------- om a gracIOsa sen onn a 1-
auxI lar o gran c! ca o e guerra, sage:n o pfilneuo centel'lallO a � e 1. r.� SINDI ..... ,ti, TO DOS ce Gonçalves, diléta filha do sr.

esperando se que dentro de br'" f, d - d E 1 M I't -
� apresentam nOIvos � •.h"t

I O I d G II:In

açado
a

d
co a

f'
I

".dar'dcoffid � 25-12-937. � OPERARIOS ESTI-
r an tO onçadvesI, con�ratpoul ca-ves dias os vermelhcs que cer- parecen v to !) a o ICla I ii ç o , �� VADORvS DD FLO

samen 0.0 sr. r
.. sr_nemo .a um-

'd d' h d E 't d M 'h i.t ti. �.n - bo, coceItuado clIniCO residenterara a CI a e seJam rec aça os. xerclo e .'} ano a. �:"''t''��,Z'''�,,*... ''S....�.:&..*.;: RI,tI,NOPOLIS . ,

�rãl�::�_]��������
A:!���t.: ���LC;���, �":'!'!!!"A"""!!"..t�k!!".A� � em Italal.

� João A. de Oliveira e �IAntonio Maria de Souza Firmado pelos srs. Alberto Caro

�,l esposa �� rpinatti, preBidente e João Silva
� cientificam aos parentes e l!fJ Missa Porto secretario geral. recebemos
.� pessôas de suas relações o � a seguinte comunicação:
� contrato de casamentQ de h Tenho a honra de comunicar a

[tf seu filho Oscar com a se- � I José R. de Souza, senhora e filho partici-I V.S. que foi eleita a nova direto'

í� nhorita Yvette Camisão. � pam aos seus parentes e amigos o falecimento de ria em 19 do corrente, que ha de

� � seu pae, sogro e avô, ANTONIO MARIA DE, gerir os destinos deste sindicato
�.� FpoHs. 25-12-1937 ��

I
SOUZA no dia 25 do corrente, em sua residen-I' durante o periodo de 1 de Janeiro -O sr. Oscar Oliveira, ativo

� � cia em Camborill e convidam para assistir a mis- de 1938 a 31 de Dezembro de representante comercial contra- Após prolongados padecimentos
� rOO���� � sa de 7 dia que mandam celebrar no dia 31 do 1940, que ficou assim constituida: tou nupcias com a senhorinha faleceu, em avançada idade, na

r.�.tf' � �� ,

I I' d S F
.

I P'd Alb C I vete Camisão. Vila de Camboriu, o nosso distin-ti �� �� 1t, corrente, as 7 .1Oras, na greJa e ão rancls- r.esl .ente, erto arminatti; ,

� � Oscar � 0tl= -Com a senhorl'nha Otl'll'a Fa- to patricI'o sr Anton' M
.

dd i-

Ilfl � li!. "., no altar de Sto, Antonio. pflmeu'o vice, Constantino dos Sou·sa.
. 10 ana v._

�� � e � �� co,
S ría�, filha U,) sr. Onofre Farias

,.

;';."';::��IIr1 Y"ette ���:J�
------.----

• -I antos; secretario geral, João Sil-

ti "� Ora. Josefí'la FI aks Schweidson va Porto; I' secretario, Gasparino ajustO[l n:lpcias o sr. André Vi- Cooperador do engrandecimen-
'I.�

M E D I C A João Teida Silva; 2' secretario,
lain, funcil)nario da Penitencia- to de Camboriu onde desenvolveu

� noivos J� Norberto Pedro da Silva; l' te-
ria ua Pdra Grande. em grande escala o cultivo do

� " soureiro, Martinho Carminatti; 2'
café e outros produtos, era o sau-

t.T*��']���&.. Ex-asliistellte do serviço de Gin:cnlogia dos H()pitais: lesoureiro, Targino Miguel da
CHEGAM UNS doso extinto geralmente estimado

e IefiIRn .... " 1a Gambôa, Fenda.ão Gafflé-Guinle e S. Francisco deAssi3s, R d 1 d I
e acatado.

"" T osa; e ega o gera, Joaquim CE-'L URBANO CUNHA OE 't d
-

d P d" t' d P I' I'
.

G 1 d S f'
.

I sepultame.nto do seu cada-
�'À t

IA x-m ema o s1nvlço e e la na a o IC !nIca �onça V(JS os antos; Iscai geral, LESSArj.,a a ri- de Botafogo Gustavo Pamplona;fiscal auxiliar,
ver realizou-se dia 25, ás 8 ho�

Manoel X
.

d R C
. -

Encontra-se nesta capital, ten- ras, no cemiterio daquela vila,DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS aVI�r a �sa, ()ml��mo do nos dado o prazer de sua tendo falado á beira do tumulo o

Consultoria: Rua Traj'ana n' 12-Sob. Fiscal: FranCISco J0se de Freitas, visita, o ilustre oficial reformado f
.

Hortencio Fo�_tunato de Souza e

I do Exercito sr. ceI. Urbano Cnnha
operoso pre eIto municipal sr.

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 huras Francisco JulIão Machado. Flavio Vieira.

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
-----------

A
,. ----.r--.-.-----.-.-------

o herolco defensor
de Alc8zar oe

Toledo

Aiustou nupcias com a gentil FALECIMENTOS
senhorinha Maria de Lourdes
Schieffer, dileta filha do sr. Ota- Na cidade de Jaguarão, no

vio Schieffer, representante co-I visinho E:.ltado do Rio Grande
mercial, o sr. Geraldo Mota ,fun-I do S�l, faleceu a exma. sra. d.
cionario do Sindicato da Banha Noemta Ramos Mano, progeni
em Tubarão. tora do sr. Sebastião Mano, co-

!1hecido artista.

Com o nascimento de um ro

b.usto menino, acha-se, enrique- \

cIdo o lar do nosso amigo sr .

�

Antonio Novais, diligente empre
gado da Companhia Singer.
ENFERMA

GENTE NOVA

Tem experimentado senSlvelS
melhoras no seu estado de sau
de a exma. sra, d. Waltrudes
Bonassis Silva, digna esposa do
sr. David Candido da Silva, e

que se acha internada em quar
to reservado no Hospital Santa
Isabel, onde foi submetida a me

lindrosa intervenção cirurgica.

c.
ca

nen�e

A DIRETOIUA

ACHAM-SE RETIDOS POR
fALTA DE ENDEREÇOS
OS SEGUINl ES FONO

GRAMAS

H. FETT &
I

C I A.II
l
I

A Companhia Tração, Luz e for
ca de flor·,anopolel com sua séde á Rua
� S, Alvaro de Carvalho n.

4, têm a satisfação de apresentar os seus cumprimentos pe
lo NATAL e ANO NOVO a todos os seus antigos favore
cedores desta capital e aos atuais dos municipios de São J0-
sé e Biguassú, deseiando-Ihes constantes felieidades.

Florianopolis, 23 de Dezembro de 1937.

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

TEM MAIS UM
NETO

ASSUNTOS: HORARIOS:

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

recon1mellda ..se tanto para
FeiM"S'g- e.."._ eM

"

.
" T.·'<�·'t.l"?_',:�._· --'- � __>IIl

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




