
nobilitante caJle1J""
pról da construção

do "Pre-\ientorio de Santa Catarina"
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r-��o���7�li��:�''it' dar-lhes, com a .saúde, a alegria �e poderem estreitar entre as mãos, mãos arni- rti � dentro da (�treiteza da vida, só existem, nos gestos suaves. de bonda�e: em �
� �as, de não s.e?hrem, no gésto, dlsfa�çadamente distraído do que os evita, a ti H que o coraçao .se envolve, procurand_o �Icançaf um po�c,:o mais de perfe!ç�o.. I�� Incomensurabilidade da desgraça da vida, as mais das vezes, apenas suporta- "'il �e a vI�a, meus se�lh?res, nao tivesse êstes ?asls de b�leza Aespmtualt- �� dan-palavras da talentosa professora .Jlntonieta de Barros. � � zada, nao valeria a pena vlve-Ia"-da formosa oraçao pronunciada ontem pela 'H
�

u.,_., ""-=-=o��"'*'� ......... "'_'r.i�� r.õi."IF.õ ...� i h professora ./lntometa de Barros. �
..._ ����� .....��._��"��&.oo?t�._*:.#{_*�����:íjj ;&�OO�� 1BOO�:=:���oo�,.;w:x.=.Jta��OO���c�������"il

H. Alta�;:hG�i�:r�:!t:�o:a�r��e�:addot\s��st�ov�::�1��aN�:��'A G A Z E T Aramos a. s 'gullda s�ssão-relatorio da Campanha de. Solidariedade, .

empreendida neste bstado pela Federação de Aesistencia aos La-
zaros.

A laler.tosa e culta professora d. Antonieta de Barros,
pronunciou f Ir polgantr , Iu'gur r nte e [otmosa oração, abor dando com

c' nceitos e expressões lindissimas a beleza e nobreza dessa notavel
e arnpanha. Sua magistral oração foi vivamente aplaudida.

Asegu;r a ilustrada patricia d. Eunice Weavel, produziu Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
esplendida p..Íestra resaltando os elevados objetivos dessa santa cru-

zada da Bondad�. A ilustre dama, possuidor,') de ir.vejavel e soli- Ar�O III I Florianopolis, Sexta-feira 1 1 de Dezembro de 1936

da cultura, discorreu brilhantemente sôbre as altruisticas finalidades
- - ----------.------.�----

�:,�e;�r:;o�:�:;:�:��:d':.";���:::� D. Eunice evidenciou, ain-

A Companhl·a Telefonl·ca Cata c�erá convocadad�a
Foram comunicados a Comissão Executiva, os seguintes

.. amara par a o

resultados obtidos nestes dois últimos dias: 5 próximo?
Grupo n' )- Da. Beatriz Pederneiras Ramos-3:000�OGO r -Inen5e condenada

RIO, 10- Nos meios parla-
Grupo n' 2- Da. Olga Silveira - 2.040$000 mentares dava-se como provavel
Grupo n' 3-Da.Cora Guimariies __ 2:256$000 a convocação da Câmara dos

Gruto n' 4-Da, Marit'l Corrêa _ 241 $000 Deputados no próximo dia 5 de

Grupo n. 5 -Da. Otilia Cr�z .

616$100 A " • -

d E d (ti •
janeiro, feita pelo deputado Bar-

Grupo n' 6-DJ. Carmen Colonir, -1:108$000 c-tssaclaçao as mprega os no ,a

Ireto
Pinto, que já obteve mais

Grupo n' 7-Da. Ida Simone - 260$000 mercio obtem expressiva vitoria na
de sessenta assinaturas, divulgan-

Grupo li' 8-Da. Antonieta de Barros _._ 175$000 ••
do-se que os situcionistas baíanos

Efses resultados sobem a 9:696$200, e somados aos já causa da seu sacIo Altlno de Olivel.". e paulistas estão inclinados a as-

obtidos anteriormente, perfazem a quantia de 19:844$3'JO, que é A Junta de Conciliação e julgamento, composta dos srs. José B. Salgado
sina- Ia.

o quanto alcançou a Campanha. em 4 das, nesta Capital. de Oliveira, presidente; Antonio d'Acarnpora, vogal representante dos empregadores 10:000$000
Assim obteve maior reultado o g�upo n' I, chefiado pe- e Clito de souza Dias, vogal representante dos empregados, em sessão õntern real i-

,

la exma. sra. d. Beatm Pederneiras Ramos, que conseguiu a ex- das, na 16a. Inspetoria Regional do Mlnisterio do Trabalho, a qual durou cêrca de � o custo das modernas

pressiva quantia de 3:000$000. Atendendo ao pe d.do da exma. três horas, decidiu, por unanimidade, condenar a Companhia Telefónica Catarinense, casinhas que ofer�cemos men
sra, d. Eunice Weaver, o sr. dr. Manoel Pedro da Silveira, ilus- desta Capital. ao pagamento das indenizações pleiteadas pela Associação dos Em- saln�ente aos felizardos que
tre secretário do Interior e Justiça, fez entrega á exma. sra. d. pregados no Comercio, para o seu associado Altino de, Oliveira, funcionaria dispen- se inscreverem em nossos

Beatriz Pederneiras Ramos da bandeira mcional, que simboliza o sado pela condenada, sem motivo justificado, bem com :ja restituição da caução de pl�nos,-apenas 5$000 por
preito de reconhecimento pela tenacidade desenvolvida titanica- dezoito contos de réis, que serviu para garantia do Icargo de tesoureiro, exercido mes.

.,.

mente na obtenção de obulos para os infortunados filhos de Íazaros. durante o periodo de novembro de 1930 até fevereiro de 1935. Procllrer�-Sergto AraUJO:
A assistencia, de pé, saudou com vibrante salva de pal- O processo deSde a sua formação foi assistido pelo comerciario Emídio Hotel GlOria: Apart. 117.

mas o trabalho produtivo e a dedicação extrema das componentes Cardoso Junior, presidente da organização sindícal vitoriosa. SENHORITA! Acompanhe
do grupo dirigido pela ilustre dama d. 8cat iz Pederneiras Ramos, - a Moda
possuidora de elevados sentimentos de caridade, sempre postos a I-I II

i

serviço das causas nobilitantes de minorar 'J sofrimento dos infelizes. M IIISSa e bença- ..�
, comprando suas Bolsas e Cintos I a

A seguir foram apresentadas diversas susgestões entre as U I

quais a de realização de uma feira livre. I Casa. Macedon ia

Amanhã, ás 8,30 horas, na Catedral Metropo- A Casa que mais barato vende

litana, celebrar-se-á uma missa solene, durante a 6 TRAJANO 6

qual serão coletadas esmolas em pról da constru- Encor.tra-se em to- Escol h idos para a
ção do Proventorio Santa Catarina. d F

.

Oficiará êsse elevado cito de fé religiosa chistã
as as armaclas Comissão de Segu-

o rev. vigario geral da paroquia de Florianopolis, e O reconhecimento rança Nacional
assistida por s. excia. revrna. d. Joaquim Dornin- dos diplomas do RIO O

d 01'" bi
, lO - s nomes dos

gues e iverra, Ilustre Arce ISpO Metropolitano, I nstttuto Pai rtécn íco membros da Comissão de fstu-
que dará aos fiéis alí presente, benção especial. Por telegrama particular sa- dos da Segurança Nacional são

A Comissão Central pró-Preventorio de Santa bemos que na Comissão 2e Cons- Oi seguintes: seneral Paes de An-
A Comissão Executiva da Campanha, por nosso intermedio, Catarina, por nosso ínterrnedio. convida a todas as j d S d d d

�

1 d d tituição e ustiça, o ena o, ra e, vice·alrnirante .Anfilvquio
convida ás autoridarles residentes na Capita e á socie a e em ge- autoridades civís e militares, associações religiosas e

ã d "t f' d d dR' F
.

C P'
I CI b D I

em sest o e on em, OI a o os eiS, ranclsco ampos, i-

rai, para as,istirem á lies'5ão solene qUf': fará rea izar no u oze O povo em geral para assistirem a êssa cerimonia. fparecer avoravel por unanimi- mentel Brandão, general José Pin-
de Agosto, ás 20,30 horas de amanhã. Nessa sesr:.ão será D�OS"! P.,;-iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii� dade de votos ao projéto do to, Fernandes Antunes, Belens
2ada a diretoria da Sociedade de. Assistencia aos azaros e e esa

I O G
A

d E d qual foi relator o senador Artur de Almeida, Moacir M�lheiJ o
Contra a Lepn, em Santa Catarma. Usarão da palavra, nessa overno a sta o c b

I O ld M I osta, sô re o reconhecimento da Silva, Erner.to Lope3 da FaL-
ocasião, os srs. dr. Osvaldo Cabral e jarna ista sva O e o.

I �los diplomas do Jnstitulo Poli. seca, Mario Teixeira e Artur

Ges�o elogiavel. . . ladquire Udt faxcelente trallO
técnico do Estado. Torres Filho.

O estimado come�clante sr . .Jorge T�lantra'phyhs, propr�e-! t t' R D 4 C t.
Dessa f61ma mais uma vez o sr. Governador introduz.

tário do conceituado Caie ComercIO, num gesto dIgno de encomlOS, Or Ipo •• a er um melhoramento que muito favorecerá sua economIa, como adean-

resolveu contribuir,. tambe�, para essa carita�iva camp.anha. . r p i IIar � serviços de estrada.

O expressIvo auxlho do sr. Jorge Tnantraphyhs conSISte no
.' ,

��������������������������

seguinte: amanhã, das 8 ás 10 horas, toda a renda daquele acre- Pro�edente do RIO de Janeu�, acha'se entre .no; o sr.

ditado estabelecimento comercial será entreg'Je ás ilustres damas Edgard de Carvalho, representante téCniCO da Lutes NaCIOnal Ma

catarinenses, que numa eloquente derilostração de e�pirito aféito ao chinery & Cia., que veiu com de missão a fazer. entrega ao G�
bem cooper.l\m espledidamente na campanha Pró Preventorio vemo do Estado de um trator R. D. 4 Catp.rplllar Desel, aquI"

. «Sa�ta Catarina.) quição feita pelo Estado para a Diretoria de Estradas de Ro

daRem.

'_

uzada da
Alcança notavel

panha empreendida
êxito
em

a

" I I

L

voz POVO Sem quaisquer Ilgações politicas.DO

Chá dansante
No proximo (1oningo, nos amplos e utu .sos salões do

querido Club 12 d� hgosto, será levado a efeito grandioso ,;há

dansante, em favor dessa fiIantràpica campanha.
Para essa reunião elegante reina desusado entusiasmo no

grana-monde.

Revestir-se-á
de solenidade a sessão de amanhã

a

c

a

Maquina de grande sohida nos Estados àe São Paulo e

Minas, com aplicação em estradas de rodagem e lavoura, pro
curou o governo com sua compra fornecer a economia, do Es
tado com menos despeza e mais rendimento de trabalho.

O trator em questão, é a última palavra em maquinas
p:ua essa finalidade, não só por sua força tra�ora, corro pela
enorme economia de combustível, pois é acionado com oleo crús.

As demonstrações praticas de sua cap8cidade foram assi.
tidas pelo exmo. sr. Governador, dr. Nerf:u Ramos, e dr. Harol
do Pederneiras, Diretor da Estrada dt' Redagem e o mestre das
Oficinas do Estado, que ficaram plenamentr: satisfeitos com os

resultados.

D. Joaquim Domingues de
Oliveira

� -'
I

i ,

I

i
I
I

Foi-nos enviado por s. excia. revma. d. Joaquim
Domingues de Oliveira, ilustre Arcebispo Metro}Jolitano, o
telegrama que transcrevemos abaixo, e que muito nos

penhorou:
«Ilustrada redação de A Gazeta. Nesta.FLORIANO

POLIS-lO-De regresso ha pouco esta capital cabe-me

agradecer conceitos tão altamente ge:lerosos essa redação
entendeu enaltecer humilde natalicio do servo admirador

ARCEBISPO» •

INUMEHO 649

CHA'S DA CARIDADE
Béla iníciativa da ilustre
darnd d. "/larita Corrêa

Linda e expressiva iniciativa é a da exma.
sra. d. Marita Corrêa,-uma das mais abnegadas da
mas cooperadoras da «Cruzada da Bondade» em

favor do Preventorio Santa Catarina, - encetando
hoje a realização dos «Chás da Caridade».

Na residencia da exma. sra. d. Marita Corrêa,
dedicé'da chefe do Pelotão n. 4, realiza-se, hoje, a

primeira dessas reuniões elegantes, que será ofere
cida pela exma. sra. d. Décia Callado Carreirão e

pela graciosa e encantadora senhorinha Yete Corrêa,

�o de realce da nossa jeunésse-dorée.
. \1
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Brasil aguarda
alavra de ão Paulo

das magistrandas
diplamandas do Culé
gio Coração de Jesus

Realiza-se amanhã, ás 19,30 Behring, Dirce Zanel�, Edite
horas, no salão nobre do Colé- Souza, Edite Soares, Elisa Gar
gio Coração de Jesus, a colação cia, Erotides Silveira, Ezir G.
de gráu das magistrandas e di- Mcritz, Iolanda d'Alascio,
plomandas do Curso Letras, de Irmã Alice, Ivone Montenegro,
1936. [uvelina Martins, Marta Orth, M.
As primeiras terão por para- Celeste Carvalho, M. de Lour

ninío o venerando e eminente se- des Lima, Maria José da Cunha,
nadar Vidal Ramos, e as segun- Maria Violeta Bayer, Maria da
das o ilustre des. Carneiro Ri- Gloria Alves, Nidia Mota, Nil
beiro. za Melo, Rl!te Costa, Veronica
A solenidade de amanhã obe- Becker, Zenita Campêlo e Zulei-
d'

.

t ma Laus.
RIO, 10-Inf>titulado «Candidaturas que estão no ar»...

ecera ao segum e programa:

«o nome do sr. Armando Sales e o pensamento do situacionismo Hino da instrução.

paulista>, o O Globo escreve o seguinte: "Nas rodas autorizadas Despedida- Uma terceiranista.
Adeus-Côro.da

.

política de São Paulo informa não ter o menor fundamento a

noticia de haver o H. Armando Sales desistido de sua candidatura Juramento das magistrandas,
á Presidencia da Republica, isso pela simples razão de implicar a Entrega dos diplomas.
d d Palavras da oradora da tur-i éia na esistencia do lançamento ou apresentação anterior da mes

ma do Curso de Letras-Hélia
ma candidatura, o que de fôrma alguma se verificou fóra do terre-

Cunha.
110 conjectural das hipóteses, as quáis, a rigôr, tanto poderiam ser

formuladas em relação ao govêrnador de São Paulo, como de Mi- Fala pelas magistmndas-Ze-
nas, do Rio Grande do Sul ou do Paraná. E' por isso, que os

nita Câmpelo.
circulos mais autorizados da política bandeirante consideram que ha Hino de despedida-Côro.
tanta consistencia na hipótese de ser, como da de não ser candi- Di&curso do paraninfo desem-

dato, o sr, Armando Sales, visto que a verdade só poderiam re- bergador-c-Heraclíto Ribeiro.

suitar duma declaração expressa do suposto candidato ou do áto Discurso do paraninfo senador
de sua renuncia e ser apurada em última analise até três de ja- Vidal Famos.
neiro próximo. Acrescentam, ainda, êsses políticos que em hipóte- Hino Nac..io�al. .

se alguma, o governador de São Paulo poderia candidar-se ou de- São as seguintes as diploma-
sistir da sua candidatura sem prévio lançamento mesmo por quais- das �o Curso. de Le.tcas: ��ice
quer das fôrças politicas, hipótese que de fáto ainda não se veri-] Mar.la Pedreira, Cleba Viena,
ficou e razão pela �ual são inlei_rame�te gratuitas quaisquer infor-II

nons Be.chmann, Edeltrant ��rs
mações sobre a aceitação ou desistencia duma candidatura que ten, Mana S�ela Ramos, Fried

ainda não teria sido lançada, mas que algumas correntes politicas, De�stsch, Helia M. da CU:1ha,
para maior probalidade de êxito de seus candidatos, cujo nome India Cost�, Juta Bechmann. CIC Limitada 5'[. ala.
resguardam, insistiriam em dar por existente afim de inutilizar com As magistrandas sã?: A. Ivete CIC. Avisol'revicôj. ala.
a maior antecedencia qualquer possibilidade futura de seu. lança- T.; de �OlJZ�, Astrogilda �or- Prazo Fixo S·[. ala. ADOLFO BITTENCOURT DA SILVEIRA
menta fóra do plano das conjecturas e hipóteses em que a agitam deiro, Catanna Coelho, Dlfce PRESIDENTE

presentemente». .������g.&�-----•••- •••-----�gÂ��.�� .

m íF I L.I A 'LI------
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas- � 1 N OUSTRIAS:

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du- � Caqueiros
pia Hulmback, Bavaria e Tira Prosa. � M

...

S
Depositaria -- JOSE' COSTA _ CONSELHEIRO"ii � UnlClpl� ão José

MAFRA, 21. f' � ESCRIPTOHIO:

Il;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;�;;;;;;;;;;; � F lo r ianopo I is

E'" N � E C S � C. Postal, 118
....., I Teleph. 1.637

Telegram.: - "COQUEIROS"
Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul
Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan

do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar que resolveu iniciar seus negocies nesta cida
de, proporcionando assim a oportunidade delV. S. se tor
nar proprietario de sua casa propria,�; sem' sofre modifica
ção nas suas economias.-Com prestações de 5$ e 10$000
poderá V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar,-Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS"
para construção de sua casa.

- Procurem Sergio Araujo,
provisoriamente no Hotel Gloria, apart. 1 t 7 e verá como V.
S. póde se tornar proprietario de uma moderna casa, ape-
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de confiánca e trabalhadores que

,__te_n�h_a_m�gr_a_nd_e__c_on_h_e_ci_m_e_nt_o_n_a__p_ra_ç_;. � �
Brindes "Guaraina" �

HABILITAI-VOS IA G U A R C E M
O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á � (") O roX i rnO I t d a b t

�------.---=--,=-",:::"
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE �. .

e�,aCÕnOL-MC,TO;::n e nac Iona

ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios �

F E T Tdo afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, grípes �

1./ e resfriados. I �
.

�.--------�-------------�I· .���������� •••�••G ����������

o
a

S. PAULO, lO-Falando á imprensa, o senador AI
cantara Machado, que chegou hoje a São Paulo, confir
mou que pretende apresentar um projeto de emenda á
Constituição no tocante aos dispositivos que regulam a

imigração, visando solucionar o. problema da falta de

braços.
Quanto á politica, o sr. Alcautara Machado declarou:

«1\ impressão que se tem é de que o Brasil aguarda a

palavra de São Paulo».

"Candidaturas quees
tão no ar"

"�omentarios da "O Globo"
sôbre a cendídatura do
sr. Armando de Sales de

Oliveira

Cervejas! Cervejas!

-�- ------ ------ -- -_ -- - - - -

J
f

....

Qu.�trocen
tos casamen�
tos rUi"n dia

RIO, 9--Serão realizados ho

RIO, 9-0 sr. Caldeira AI- je cêrca de quatrocentos casa

varenga apresentou á Câmara Fe- mentes.

deral um projéto determinando que -------,-----,
-�--i

o registo de maiores de 12 anos.j
CAFE BOM SO NO

n�o efetu�do no praso. legal, :e�a I .JAVA
feito mediante uma petição a JUIZ Praça 15 d� Novembro

togado, no lugar de residencia do I AntoniO Paschoal

registado, independentemente de 1

distribuição ao �Ainisterio Público,
I

Car 1&on I- ,.
isento de sêlos e custas, alérn de •

quaisquer emolumentos.

i O registo
dosmaiores
de 12 anos

Colação de gráu
.�-----------------

e

.Alfaíate:da Moda

ALUGAM-SE quartos, tra
tar pelo Ione., 1.436.

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivrosDr. Pedro da Moura Ferro
Advogado IRua Trajano n. 1 (sobrad:1)

I
Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

Defesas fiscais em

geral
ResideOl:.ia:
HOTEL MAJESTie 6· Tiradentes 6

Convocação(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Ediíicio proprio)

SEGUINTES JUROS:

De acôrdo com os Estatutos em vigôr, convoc

os HS. associados para uma Assembléia extraordinari
a realizar-se na Sede do Clube, á rua Conselheiro Maír
no. 2, ás 14 horas do dia 12 do corrente mês (sabado
afim de ser discutido e aprovado o ante-projeto de refor
ma dos nossos Estatutos. Si na hora acima citada nã
houver número legal, será meia hora depois realizada a r

fel ida Assembléia com qualquer número.
Clube dos Funcionários Públicos Civis de Sant

Catarina em Florianopolis, 5 de at;!zembro de 1936.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
I?A6AHDO 05

FABRIC/'.NTES DAS AFA- IMADAS MARCAS DE
ASSUCAR:

"Maravilha"
REFINADO- FILTRADO

BRANCO E

"Moreno"

I
SOMENOS REFINADO-FIL

TRADO

I
•
•
fi
•
•
"
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p�I\lIatri2:: F� '1':��:�\_���.;" ���S ,�
FI·II'a'es' em: Blurnenau .. ..Joh'"'lviUe São Francisco l_agu.na - _ages �

Mostruario p�rmanente er,r,\ Cruzeüro- do Sul �
Seoção (:te Secção de Sscçião de �FAZEND AS: ��

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternoe FERRAGENS: MACHINAS: ,��
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira r��·..Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officínas mechanícas f�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoéii v'; I:�'

,

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. l
Lnha para coser e sergit Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, il/loto!f.s lt�
r " em novelIos e meadas I ouça esmaltada apparelhos de [antar 'talhe- electricos �
�onetes e Perfumarlas

'" -'

res'
-

-, "'-

Material em geral para .ransmlsv.es: L:r I t-�
. \koh:hoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona Iiit:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes 1·..

·

-:

toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Carninhêes FORD P -ças, d,�ces-

�atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sortes, serviço m echanlco
Depositários dos afamados Conservas nacional e cxtrangeiras ...

Pneumáticos e camaras de ar C, ODYER �Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �m Ernpreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"- ..vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f'V1aria'�· Fabrica de Gelo "'Rita r�/Laria" - Estaleiro '.L\rataca" �=�N'AVAVAV���������l���������������;���1!$SV���Rl�.

� Advogados
� I Accacio kJ'Qcoml
• •

fB
.
te i ra tem seu escrip-

O
"I

'1
� n. 7f). - Pnone: 1277.-

Atentae bem 1
Agencia Moderna de pu·

blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente no 112

I Caix 1 Postal, 110.

• I Dr. f'edr(l) �e MG�ra reino I
f"ll/P. ,

\Stj'

I AdvogadocrJ1
t;j Rua Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephone rr 1548 I�
� 1:.....= Dr. Renato= It� B'�J == arbosa==

.���.\lw�·-·- -.--:::�.�-"''''''!:'��-��_�''����. ADVOGADO

"','

* * * ��������Ill�- Rua TraJ·ano, 2 �,;,.,(sob.)...�•••- � ��U�Y��.���� Fone 1325-Ater. .:le cha.

! Companhia "Aliança da Bahia"! I mado, para o interior.

• °I•
FUN�'ADA EM re o

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

I Dr. A.derb�1 R.

I ó da Silva

: Seguros�,Terestes e Marítimos : �uaCOl::. �;a�r�� 10 (sob.
o I t t I t '1\1 PR'IMEIRA d('".) Br'asil � I Fones 1631 p. 1290

•
ncon es ave men e a,5 �

,

• CAPITA L RALIZADO '):.�O�:O���?OO 1íí'1 1
__ - -- - - --

RESERV,,\S �vlAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS:EM 1935
SINISTROS PAGOS EMjI935

I
•
•
•

F'o rrn ídave íS ',orlelol proprlol, tres vezes

por lamana, todas as segun
das, r�er9al e sextas-feiras,

Extração com global de crislal.

A r f1aA j I
. f'l� "SUl.. honestidade, pOil, OI soro

t81�l ;iio pre&�nclado. pelo povo.
-. ...:... __�__�_� • __ ._ ..-L-_-" __� ....,.."". _

18.1\)L::5)3:t.,j:J�
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

•

I r Apenles, Sub-Agente.- e Reguladoresi de'-�vgr;as�rem Iodos OI" Estados
·

t:D a"81", "0 Urupua.t e oas prln�f!3ajl I!rf'ç�B u�rf.n'fii"��

•
•
fi
O
.,
•
• Sub-Agentes
•
•..... I�••--

f1.gentes em F lonanopol IS :

Campos lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, ,35 (sobrado) Caixa Postal. '19

TElEFONE N. 1.08.1
.

END. TFLFGP" l'lf (I A'!,' �" ,.

Escrítórios em· Laguna e Itajaí

tÓI io de advogada á. rua I
Visconoe de Ouro Pret0 I

�
•
�

em Blurnenau e Lages �"
$,t..,
�

:=_.�-----".GG�••S. ---------

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senh(lI'as e

Molestias de crianças
Diretor da Mat!ernhia�ll�
Medico do Hospítal

(Curso de espec;aliu ç ão em

•• Jlt..stia� (L dlh,,'a"J
l\tende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á �aj"ce -, C'1nsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

CONSULTORIO-·-Rua Tra- .a nova revista editada pela S,
ano N. I e das 10 ás 12 e A. A NOITE, do Rio de J3.-das J.5 as 16 I [2 horas. neiro.

TELEF. J .285 '
.

VE�'ÍDEM.SE duas casas no
RE.3IDENCIA- Rua Este-I

'

distri�o «João Pessôa».

II
ves Junior N. 26

I
�

EstreIto, com .agua cea·
.

' nada, chacara, muitas arvo-1 ELEF. 1.13 J
_

res frutiferas etc. Ónibus á
-_ porta e perto do quartel do
Dr. Artur Pereira 14. B. C.

e Oliveira EM FLORIANOPOUS: as
casas no. 3 I e 35 do Largo

.
Clínica médica [de crlan- General Osorio e um terreno

ças e adultos á Avenida Rio Branco. no
90, com 18 metros de frente'Consultas diariamente das por 30 de fundos.

'

4 horas em diante NO DISTRITO DE SACO
Consultorio: Rua João DOS LIMõES uma casa e

Pinto n· 13 terreno de 12 x 24.
Os interessados deverãoFONE- J 595 e."tender-se com o proprieta-

no.

R<!siJênc.ia: Rua Visconde João Batbato
de Ouro Prelo n· 57 Distrito «João Pessôa.»

Executa analises para eluci.
.

dação de diagno�ticos Ch
_____

..
' ev�oret

b-e-s-e-j-a-'-c-o'-n-c-e-r-ta- O
V��de-se, por preço de

�d'? P 10caSlao, um automoveI che-

seuBra 10., rocpure o vrolet de 6 cíl!ndros. em
S1: �lIzon, a rua adre perfeito estado.
M!guel!nho, que será plena- Tratar no La 13'mente satisfeMo. I Maio n. 2 J •

rgo ue

I
0,
-1

I
Ex-chefe da clínica do �à
tal de Nümberg, (P.uressol:.'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwln Kreuter)
Etlpecian3�� em clrtlrg�a

fi®r�1

Dr. Rica
Gott.smê:

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

D r. rv1igue�
FB(.)abaid

CLINICA GERAL

FONE-J524

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás I 6 hCI.iS
Pela manhã:

com hora marcada

! I Consult.-R. joão Pinto, 13
'I elelone. I 595

J 1 NOr.. SMO, nas ai
espirituosas anedotas, historietas
cornicas para rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

.' B "_ ,j

ANAliSES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Curso de esr fc;alilaçâo em

BactrorioJogia no L..b. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro

',6,!NOE--S�
• _" 'ó • L. V! H

I L,
,

- , ...

\, ... 11
• "

A
i._,L._,__, .1), Lum

boas acomodações para pe
quena familia.
.A tratar com o seu pro-pnetê DELGARDOWEN

DH_P N, no Largo J 3 de
Mali rI 7.
- -,,�

._------

v, 'e uma bem monta'da
ALL AIATARIA no distri
to de JOã_o Pessôa (Estreito).Melhores mformaçôe3 nesta re.

dação.
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A GAZETA - Florianopolis, 11-12-936
---------------------------------------

mulheres em manifes·

CL.AMAR
".

A RENOICAO
"

fações públic
-

NAO CES"/
SAM OE RE�
OE MAORIC

s •

Côrte de CP' t
·

dApelação U r s o. r a I c o e

Datilografía
Recurso crime nO. 2. 583,

da comarca de L'1g{s, recorren

te, o dr. Juiz de Direito e recor

rido João Maria de Aguiar. Re-
lator o sr. des.. Tavares Sobri- Realizou-se ontem,ás 20 horas, ouvindo-se fortes palmas quando
nho. no salão nobre da Loja Maç6ni- essa inteligente senhorinha finalizou

Foi confirmada a sentença de ca "Regeneração Catarinense" a sua esplendida oração.
pronuncia por não ficar provado entrega de diplomas, aos alunos Diacursou ainda o jovem Pedro
dos autos ter a queixosa a idade que terminaram o curso de datilo- Siqueira, que foi bastante aplau-
inferior e 16 anos. grafia, proficientemente dirigido dido.

Recurso crime nO. 2. 584, pela senhorinha Acacia Morais. O jornalista sr. Oswaldo Melo,
da comarca de Florianopolis, re- O áto que se revestiu de sole- em magistral e empolgante discurso
corrente dr. Juiz de Direito e nidade foi presidido pelo represen- saudou. em nome da Loja"Ordem
Elesbão Crispim de Souz« e a tante do sr.governador do Estado, e Trabalho" á sua co-irmã L')ja
J�stiça e. recorridos Jo�o Luís d.a I nota�do-se a presença �as altas Maç6nica"Regeneração Catsrinen
SIlva Bnto e ° dr. JUIZ de

DI:el-lautondades e avultado numero de se". Suas últimas palavras foram
to. Relator o sr. des. MedeIros exmas. familias. corôadas com vibrante salva de
Filho. Aberta a sessão usou da pala- palmas.

Convertido o julgamento em vra a diplomanda gentil senhori- Por último, numa notavel e

diligencia para que o dr. Juiz a nha Cacilda de Oliveira, que em bélissima oração, o sr. cel. Canti
quó cumpra ° que determina o Lél.l. incisiva e substanciosa ora- dio Régis, em nome da Loja Ma
art. 2.519, in-fine do Cod. jud, ção saudou o paraninfo. sendo ao çônica que acabava de diplomar

Recurso crime nO. 2. 585, finalizar fartamente aplaudida. uma pleisde de jovens, em sua

da comarca de Araranguá, re- A seguir procedeu-se a entrega prestativa escola, referiu-se empol
corrente ° dr. Juiz de Direito e de custosos mimos aos alunos que gantemente sôbre os n-!'!s rnaçôni
recorridos Hotacio Manoel Cos- mais se distinguiram nos estudos, <:OlÕ e as diretrizes que norteiam
ta e outro, Relator o sr. des. as senhorinhas Cacilda de Olivei- aqueles que alí se congregam,
Carneiro Filho. ra, Irêne Mónteiro e o jovem Pe- numa admiravel solidariedade hu-

Confirmada a sentença de im- dro Siqueira. mana.

pronuncia por que dos autos não Falou, depois. lêndo magnifico A banda de música da Fôrça
ha elementos que autorize a pro-I discurso, o paraninfo das diplo- Pública tocou no inicio da sessão
nuncia, mandas sr. dr. Zulmiro Sonsini, o hino nacional e no final o hino

Recurso crime nO. 2. 57J, que recebeu muitas palmas da nu- do nosso Estado.
da comarca de Laguna, recorren- rnerosa assistencia.

! '"=0---.------.---te o dr Juiz de Direito e recor- Com a palavra falou eloquen- eseJa construir.
rido Serafim Pedro dos Reis. temente a graciosa senhorinha Irê-j

Falta-lhe porém capital? A nossa exportação de frutas
R I d G P· Procure fe .har t t de mesa. nos nove primeiros mê-

gUerra
i z.ae.

ator o sr. es. ustavo 1- ne Monteiro, oradora : da turma, c um con ra o
com a ENDECS que íman- ses do corrente ano, montou a

f d ciará t ã 71.380 contos, contra 66.847Coo irma a a sentença que da comarca de Concórdia, ape-
sua cons ruç o para

RIO. 10 -A mens�.gem da prorogação do estado de
[ulgou extinta a ação penal in- pagamentos módicos cada contos, em igual periodo do ano

d J Ad lf C I lante a Justiça e apelados Frede- d
guerra foi distribuída, na Comissão e u.,;ça, ao sr.

, "o oe· tentada contra v recorrido. rico Wilbrich e outros. Relator mês, concorrendo ainda aos passa o. •

ao, representante de Pernambuco, que Ja relatou a ultima neste Recurso crime nO. 2.566, da o sr. des Urbano Sales. sorteios. Contribuiram para esse total:
Sentido.

. comarca de Blumenau, recorreu- ',landado o réu a novo julga-
Procure Sergio Araújo: Banan:\s, 8.U57.023 cachos,

Prdendia o relator apresentar na próxima segunda-feira. s�u te o dr. Juiz de Direito e recor- Hotel Gloria. Apart. 117 no valor de 19.525 contos. con-
d f mento por ser a decisão absoluto- .

t 7 748 274 h 20 50parecer. Espera-se qua seja essa mensa,�gem o "pretexto para e 100r- rido Leonhard Schlossemercher. ria contraria
ra. . cac os e . 9

se de vez, a corrente da convocação kda Câmara e de Senado Relator o sr, des. Gustavo Piza.
á prova dos au- Comando contos, em 1925:

I F
.

d do orovi
tos.

d G Laranjas, 2, J 48.097 carxas,peno. atitu-
01 a o provimento ao recur- Apelação crime nO. 5.543. a uarnicão I d 4993Acompanha-se, nesse particular, com muita atenção, so, p�ra pronunciar o recorrido da comarca de Jaraguá, apelan- Fede ra I �: 7. 9� 1 .064 'cai:asc�n�4,2co6n5'de da representação constitucionalista dt' S. Paulo.

. no artigo 30� da C. L. P. te a Justiça e apelado Artur Vo- contos, em 1935.=

t
Recurso cume. nO. 2:567, da. gel. Relator o sr. des. Alfredo Rea�sumiu, ôntem, o coman- E outras frutas de mesaCafé e Res tau ra n e

comarcad de IloJnanopohs, Decor- Trompwsky. do da Guarnição Federal de 3.758 toneladas, no val�r' d;
laOM O IA' ,

rente o r. Iliz de ireito Dado em parte provimento a Florianopolis o tenente-coronel 1920 Cc.otos, centra 4.226 to

, 'Substituto e recorrido Demetrio apelação:' Antonio Alexandrino Gáill. I d 2
-

da Cruz. R��M ou. d�. U� �������������������������n�e�a�a�s�e�.0;7�3�c;on;t;0;s;em�I�9�3�5�.bano Sales.
Confirmada a sentença que

juigou extinta a ação penal.
Recurso crime nO. 2.574, da

,

A '

comarca oe rarangua, recorren�

Rua João Pínto n. 27 te o dr. Juiz de Direito e recor-

I������������������������lrido Albino Zapata. Relator o

� sr. de!. Urbano Sales.
Foi c.onflrmada a sentença

que bem apreciou a prova dos
autos.

Recurso crime nO. 2.582, da
comarca de Canoinhas, recorren

te O dr. Juiz de Direito e recor

rido Alfredo de tal. Relator o

sr. des. Alfredo Trompowsky.
Negado provimento ao recur

so, para confirmar a sentellça
que julgou extinta a ação penal.

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado Apelação crime nÜ. 5.526,
pelo govêrno do Estado: .',

da comarca de Laguna, apelante
Não deixem de ir ao Vwpora Imperzal paI:;, n�le Bolvino Leonel de Sousa e aper
encontrareis grandes vantagens, �onfôrto, honetIs- lado a Justiça. Relator o sr. de.8.
dade e ambi�nte seléto o que mUlto lhe agradará Gustavo Piza.

II
Negado provimento a apela-

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
ção para confirmar a sentença

II.� de Novembro apelada.

j1'_-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiii__íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijijiiiiiiiiii"--�-"."" Apelação crime nO. 5.527",

SEVILHA, 10 -- A estação de radio local, em sua

emissão das 8,30 comunicou:
«Os nacionalistas que estavam em Torre Hermosa,

r o sector do sul, avançaram sem' encontrar resistencia.
Nos vari-s sectores do Sul têm ido registrados duelos
de artilharia sem que as operações possam ser mais ati
\ as devido ao mão tempo. Assinala-se entretanto um

grande bombardeio levado a efeito ontem contra Madrid,
nos quartéis de Rosales e da Cidade Universitaría. A si

tuação da capital é de tal gravidade em virtude da fome.
que as mulheres não cessam de proclamar pelas ruas a

necessidade da rendição. Nas Asturias as zonas ocupa
(la') pelos marxistas estão na mesma situação que Madrid.
a

. rescida, entretanto, de frio mais intenso. A aviação que
Ião póde desenvelver grande atividade conseguiu apesar
disso abater um avião inimigo na frente de Madrid. Em
Alto Léon, varias oflciais, dois sub-oficiais, trinta guardas
civis e uma duzia de camponezes, passaram para as

nossas fileiras. Comunicam de Salamanca que apesar cta

guerra, foi realizada ontem a festa da Imaculada Concei

ção. A bordo de um avião trimotor da linha Cadiz, che

gnu de Roma o major Ramon Franco, irmão do chefe do

govêrno nacionalista. Em sua companhia vieram varios
aviadores>

MA.DRID, 10 - A centralização e a coordenação
dos serviços aparecem em to Ias as fórmas cta organiza
ção da Junta de Defesa de Madrid. A e vacuação da po
pulação civil foi ultimamente aperfeiçoada. A comissão
de evacuação criou novas disposições tendentes a estabe
lecer um contróle mais restricto da evacuação, por .me2J
de um salvo conduto especial entregue peja comrssao

InIlspensave! para a saída de Madrid.
Essas saídas serão efetuadas em dias determinados

pelas autoridades responsáveis. A., autorizações forneci
das não serão mais validas depois do dia da entrega.
Todo o cumboio será dirigido por pessôa rasponsavel, a

qual prestará contas as autoridades, depois da chegada,
dos incidentes ocorridos durante a viaj cm.

Os salvos-condutos especiais serão somente forne

cidos ás pessôas de menos de 20 anos de idade e de mais

de 45. Essas autorizações serão dadas ás'pcssôas que não

entram nessa categoria sómente em casos muito especiais.

Sumula dos julgamentos da
ultima sessão

o estado de

EM FLORIANOPOLlS E A CASA I )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES SUPERIOR AOS DAS GRANDES

,

CAPITAIS

C,�.RTAZES.
DO DIA

5

"PEDRO BOSCO"

CINE REX. ás 7,30 horas,
em última exibição-Folias de
Versailles, com Gitta Alpar.
CINE ODEON, o lidero foca

liza, ás 7,30 horas, Monica, com

Kay Francis, Warren WIllian e

Jean Muir, e os 5' e 6' episodios
da cinta seriada- Tarzan, O

destemido, com Buster Crabe.

Penêus e câ
maras de ar

"Farah"

A' importante firma Siriaco
Aterino & Cia., desta praça, veiu
consigna uma partida dos excelen
tes penêus e câmaras de ar Farah,
fabricados no Estado do Pará, e

que serão pela primeira vez ven

didos em Flori anopolis.
Por tratar-se de uma produção

da indústria nacional de artefáctos
de borracha, a nova mercadoria
deve merecer a melhor atenção
por parte de todos os seus con

sumidores.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
C)AFE' ,.tAYA

Praça 15 de Novembro .

Antonio Paschoal

As frutas de
mesa

Alegrai vosso lar,o

no dia em que os vossos filhos expandem ..

se jubilosamente
DEVEIS I FI A'

Casa mí5celanea
"

.."

ADQUIRIR BRINQUEDOS.

o mais L.bundan'te e variado stook de

brinquedOS e enfeites para NATAL

8· Rua T ..ajanD • 8
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BRINQUEDOS, BRINQUEDOS
---r

brinquedosNatal
ICASA
:A CASA

..

e mais
Os mais lindas _.'Iigos para presentes encrJl�trar.I·�e na

MACEOONIA
QUE MAIS BARATO V�NDE

e -_ TRAJANO - 6

�\lossa Vida

Regista-se hoje, a data aniver-
saria natalicia do estimado con- Finalmente dever-se-á realizar hoje, ás 20,30 horas, no

terrâneo sr. Pedro de Alcântara Teatro Alvaro de Carvalho, o extraordinario festival de ar

Pereira, agente do imposto do te da renomada e aplaudida recitadora brasileira Marga-
consumo em Florianopolis. rida Lopes de Almeida.

Cassadas as

licenças dos
A festejada «íísseuse- Assumiu o cargo de premo-

av J.adoresJ�011111111.1;.�i0�i�11 patricia vem de regressar de A V I S O tor público de Orleans o sr. dr,

uma vitoriosa -tournée» em- Eugenio Tromposwky Taulois RIO, la-O ministro da Via-

'preendída pelos países sul- Amanhã, passará por. este por- Filho. ção baixou uma portaria cance-

americanos, onde mereceu to, rumo ao sul, horário usual, . lando as licenças para os pilotos
da crítica jornalística verda- comodore e5pe�ial. Voltará ru�o Limousine estrangeiros, devendo os aviõ 5

deira consagração, ao norte domingo, no horano comerciais ter o comando de

O fino programa do re-
usual.

" 2O2 'brasileiros. Os demais elementos

citai contém as mais lindas, _

Transportara passageICos, ma' da tripulação terão de ser subs-

sentimentais c expressivas l� e expressos em ambos os seü- ATENDE PELO TE" tituídos até 1938.

poesias nacionais. sábiarnen- tidos.
'. , ..

LEFONE 1.222
te escolhidas pela acentua- PaCll mais informações dlflJam-j SERiEDADE E CONFORTO
dissima intuição artistica da se aos agentes: SIRIACO, T'I
insigne ditríz Margarida Lo- �TERl�O, & IRMrtO, a rua i Propr: PalrocrnJo Vieira

pes de Almeida. ConselheIro Mafra, 29. !
Acompanhada do pre-

... zado e abastado capitalista
Está em Florianopolis, e deu- sr. Armando Ferraz, proprietario do importante estabele

nos o prazer da sua visita, o nos- cimeuto crediário de Florianopolis-Banco de Credito Agri-
50 vibrante companheiro de im- cola, esteve, em nossa redação, a declamadora senho

prensa Sergio Araujo, represen- rinha Margarida Lopes de Almeida.
tante da Importante companhia A distinta senhorinha veiu agradecer-nos o notici�G8
de construção de imoveis-En- divúlga.do em tÔrtl? da su.a personal�da��, qú·e· ·50 ·i. da
decs.

I
seu �ecltal em Flonanopoh�, dec!W1foje, serão doados em

"'t B h
receita da encantadora nao�reventorio que abrigará os

v 1 ar u r b f" ri ,.4.- � ,

I
I. 5�f1Je.... IÇJg" '1�alr:,�Túanos.

Encontra.s�uhr, preÉeitor'vd�1 Aw�decemús a dist!nção d!l visita, �xaltando, ainda,
o sr. Ydul. O magm.flco gésto de filantropia da maior declamadora
P' do Brasil.

O representante da Canadian
O FESTIVAL Paci6c Railway na Europa, Joho

[do lris Putebót Coleridg Patterson,suce!sor de Sir
PEL05 CLUBES Clube George Maclaren oeown no mes-

Clube Recreativo e Carnava- Recebemos o seguinte convite: l�o cargo, esteve ha di�s ,em Ber-

0S(O "Flõr da Mocidade" FI' l' 1 O d D b tm, que é na sua oprmão uma

r d« °119Ia3n6opoI'IIS, ed, etzemd,cAo cidade moderna e asseiada muito

A'
. .

d d CI b
e . mo sr. rre or

Ih I d
.

simpática socie a e u e Gazeta T h h d
seme ante a a gumas as maiores

R
'

C I F
A • en o a onra e , I

'

P'ecreativo e amava esco lor'd .

t' f.meteopo es arnencanas. orem. o

d. M 'd. l. I'
convi ar v. s., a assis Ir ao es-, Ih

..

a OCI G( e rea izaré sabado, ti "I d t' d IRIS F C
.

que e Cáusou maior impressão
dia 13 do corrente, ás 18 ho-

IVo espoí,lvo, d' {3 d" foram as novas auto 'estradas da I
r as, a cerimonie da convocarão Dque sebred

izara

tomd,mgdo F d
e
Alemanha. "Parece-me-disse êle

•

:s ezem ro-no es a 10 a e e-
I 'Ide sua rainha. - C tari d O t -que a nglaterra tem muito que

raçao a annense e espor o, d '6
N

N

f'
-

. . apren er com estas magm cas ro-

ao uja da oportu- com o seguinte programa: 1 dovi G '

•
ovras, raças as novas auto-és-

nidade FUTUBOL tradas da Alemanha, o viajar de
A'· 14 horas Aval' x lris automovel torna -se um prazer, e

Procure fazer um contrato '
-

com a ENDECS para gosar (segu,ndos quadros).
.

não uma necessidade por vezes

O coníôrto de uma moderna As 16 �)r�s-.Avai x Iris i_n_c8_m_0_d_a._" _

casa, que oferecemos mensal. (quadros principais]. CAFE' BOM SO' NO
mente. BOX .JAVA
Procure o Diretor no Hctel A' s 17 ,30� Numas x Car- Praça 15 de Novembro

Gloria-apart. no. 117. mimtti, luta em 4 rounds de Antonio Palchoal

Manifestações, em
2112 minutos por 1 minuto de Lel'la-adescanso.

Tokio, pró-pacto A's 18 horas-Oscar Schuler
gerrnano-japonês x José Luís, luta em 6 rounds Será vendido, em leilão no dia z'mportação)
TOKIO-9-Doze mil ope- de 2 minutos por 1 minuto de 11 ás 19.30 horas diversos MO-

rarias pertencentes a diversas as- descanso. veis. tapetes, louças, vidros e miu- CO rn p ra aos me I hores p reços:
sociaçõ�s de operarias n�cionalis-. Aproveitando o ensejo, r.eitero dezas que guarnecem o prédio da TACO DE COUROS CRU' d

.

tas realizaram uma

m�mfestaçãol'a
v. s., protestos de considera" Avenida Rio Branco n'74..

' usa os e Imprestaveis para -1S tecelagens
em comemoração da assrnatura do ção (a) .11. c. Gonçalves». N, B. o prédio estará aberto Reslduos de toda a especie, de FIAÇÕE3, TECELt\GENS e Mt\LHl.\RIAS
pacto germano-japonês. 1 o. Se.cr.et.áiiirio du.riiian.te_o_di.a.d�o�i�el.·Jã:O�.--�:i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii.ii.ii.iiiiiiiiii.ii�

O Sabão

"Virgem Especialidade"
EJ,o/llt ....... de Wetzel & Cia. •• Jainvile

, , '.,��b'l (MARCA REGISTRADA)

1,,\ �tià.-'1"'II5;;tri-mmiiiii.cwii.�iiJ��t;�,.���.t.a_rt_t_o....p_a_r_a_r_o_uIllliP..a_f_in_a_c_o_m_o_,e:!a rou PCl comum

RHIVER5ARI05

Pedro de filcântara Pereira

Aniversaria-se hoje, a exma.

sra. viuva d. Maria José de
Carvalho Moritz.

Fas anos hoje a galante me

ni ia Elisabete, filhinh do sr.

Arnaldo Sant'ana.

HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca-1
sar: Jaime Mendes e d. Zilá!
Femendes, solteiros e residentes
nesta capital.
l'HE6Am UI-'l5

10m. Sergio Araujo

OUTR05 PARTEm

Mauro Ramos

Viajou ontem a Capital Fede
ral o nosso prelado conterrâneo
H. Mauro Ramos, abastado fa
zendeiro em Lages.

RECITAL. deAAde v oMargarida Lopes
Almeida ---------------------.-----

FLORIANOPOLI3, Sexta-feíra, 11 de Dezembro de 1936

Panair �o Promotoria
Brasil 81A de Orleans

DESE..JA con-

I
certar seu radio?

Procure o BONSON, á rua
Padre Miguelinho

...

Arnaldo Maranhão-
a..... João Pinta n. 5, terreo
OAIXA POSTAL N. 45

( PHONE 1346
TELE

( GRAMMA "Algodão"

Florianopolis
Na quali:jade de exclusivo Representante de fabricantes e exportado

res, vende os seguintes artigos oferecendo excepcionais vantag'3n�:
A Gazeta

Desportiva
Redator:Acloll de Vasconcelos

Viajar de au

tomovel é
u t"Y'l prazer Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHY8A, RIO

�E JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

ISacaria de aniagem e de algodão, para café,
fecula, herva mate, etc., de PERNAMBUCO.

arroz, assucar, farinha,

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHlA.
Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.
Meias da afamada marca "WALKY /lIA", de S. PAU:"O.
Atoalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da

INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU.
EMPRESA

Sinos, machinas agricolas e indust�iaes, buzinas para carretas et d, C., a
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tadoras, de CEARA, RIO GRANDE1 DO NORTE, PARAIIYBA, PER
NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Camisas de tricot, de BRUSQUE.

Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL
Cimento belga, (para z'mportação) Vidros-b;lgas, (para

I
i

( .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




