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PORTO AL�GRE, 11 (via 8hea) -. Fala�do perante a Tesouro do Eatado uma escrita especial para essa taxa, ou terá nossa vida administrativa, financeira e econormca,

Comissão de Per.uar�a, .das .Assoclaç�e� RuraIs do RIO Grande d� dado entrada como Renda Oedinaria? E' preciso, é necessario Com maior eloquencia que as palavras, devem falar os

Sul, o deputado Benjamim Vargas, cnticou veementemente a admi- que o governo faça ). á não digo uma prestação de contas mas fá tos para que ti id d d
' .

I d I
.

_ d E d d I A d·f·
' ." a a IVI a e e um governo �eJa JU ga d pe as suas

mstração
.

(l sta o, e�umera� o os. ma es qu.e vem I icultando o uma d�m?nstração pública ,deste a�súnh�. Os depositarios do po- ações pelo seu trabalho eficiente e pelo esforço desenvolvido em

desenvolvimento econom!co e financeiro do RIO Crande do Sul, se- der publico. devem traduzir suas ,mtenções em atos concretos, re- pról do engrandecimento do Estado.
gundo seus, r.,o�tos �e vista; Em sua oração a�uele �eputado pergu?: veladores, de espirito construtivo, �tlfmemeote orientados. Deve-se São estas as breves palavras que desejava dirigir aos srs,

tou que aplicação fOI dad� a tax.a de cooperaçao, cuja arrecadação Ja compendiar normas de ação em çlausulas rigidas e definidas, em- ruralistas, a bem da verdade e do engrandecimento do nosso

d-ve orçar em perto de vinte mil contos. penhar-se em grandes obras que 'abranjam todos os setores da caro Rio Grande
Eis o discurso do deputado Benjamin Vargas, irmão do pre-

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

sidente Getulio Vargas:

A G A Z E T A«Srs. deputados -_ - Como representante de São Borja junto á
Federação Rural, cumpre-me traz �r ao conhecimento dos ilustres ru-

'

rr\listas aqui presentes, o resultado de alguns assuntos tratados por .-
mim junto ao Gl)vêrno Federal, a pedido da Diretoria do Sindicato
(1"5 Xarqueadores e do meu particular amigo coronel Flodoardo
Silva.

Em primeiro lugar, devo citar o fito do sr. secretario da Agri
cultura ter levado ao conhecimento do Sindicato dos Xarqueadores, a

noticia de que o Covernu Federal aproveitando a permanencia do

� ... M.
sr. Osvaldo Aranha em Buenos Aire�, faria com que o embaixador ANO

,_ em Washington assinasse um convénio com o governo argentino, no

sentido de dar livre entrada para um determinado numero de tone

ladas de carne frigorificada e xarque argentino. Devo dizer que o

sr, secretario da Agricultura e presidente desta Federação, o fez em

Ma fé e {oi mal informado. pois imediatamente após a noticia, me

comuniquei com o presidente da Republica, respondendo este não ter

fundamento tal inlormação.
Dados os serviços prestados pelo dr. Anibal Di Primio Be::k a " . , , ."

esla Federação e á classe em geral, acredito que o ilustre secretario h fu�a �ett e CI�., Ltda., ngl�a, pelo conhecido mdustnal

da Agricultura não tivésse levado esta noticia ao seio do Sindicato com escntonos comerciais nesta patncio sr. Helmute Fett,- -a fa- P d d b
d d b dor conta e seu é ito para com o Estado de Santa

sinão com o nóbre intuito de acautelar os interesses da classe. No CI a e e as suas importantes in' ricar não s6 seus pro utos habi- C· �r N' I f
dustri C d' I I stanna, o esouro aciona e etuou, ôntem, o papagamento de

entretanto, dada a fonte de onde surgiu, cão deixou de trazer o
ustrras e� oqueircs, preten é, tuais em cnga esca It como, tam- 1.966:686$000 ao Govêrno do E5tado.

alarme ao Sindicato dos Xarqueadores. agora, afim, de melhor atender bem, outros novos. D
• 1dA' I r

ess'arte, mais de metade d 1 importancia, que Iôra em-

Outro assunto que desejo trazer ao conhecimento da Federação, as necessrca es s�mpr"'l crescentes'
f

ssim, aque a, l�ma aumenta- restada á Estrada de Ferro Santa Catarina pela ultiml interven-
é sobre o cotvenio estabelecido na Capital da Republica, entre o

do consu-no.ampliar grand;mente, ra.8 produção. diaria do assucar
oria, já foi restituída aos cofres estaduais, graç'\s ao interêsse to.

ilustre coronel Marcial Terra e o sr. ministro da Agricultura, no to IJ seu aparelhamente labríl. refinado e moido de 240 para mado pelo posso Govêrno junto dos poderes federais.
cante a' s novas bases estabelecidas para a adaptação das xarqueadas -Nêsse sentido as suas usinas 400 sac,as, e d� �Icool para Releva notar que êsse pagamento foi feito em moeda cor-

do nosso E�tado. de a-sucar e al-oo] estão soíren- 5,000 litros, Fabncara, tambem, 'b" I
' .

, do ri f' d d' I I b I 1 1 rente, muito em ora a autonzação expressa em ei a respeito o

Conforme estão informados os srs, xarqueadores, este periodo o ngoros�s redormdas,
sen

o'd'
o- IA coa a

bW
uto e a

COd�' modtor, o condicionasse á emissão de titulos de crédito, a favor do nOS5:>

de adaptação foi de acordo com o convenio dividido em varias ravante-uota as e uma. po ero- .novo car urante suce aneo a ga- E d, ,

ld
'

f 'd I' I· d d sta o.

etapas sendo que a última seria levada a efeito em 1939. Por in- sa car eira com orça motnz e zo ma e que, ta vez, entro e O ld b' d -

terpretação restricta do H, dr. Belisario Tavora chefe do Servico 21JO H, P. um ano possa diminuir notoria-L I
-sa o que

hmd cuml?re rece er aio a nao �atdará a ser

:r
• '" " , :!, P , f' F tt C' .. t dê b � igua mente pago, ac an o-se Já processado e encaminhado com-

de Producão Animal do Mmlsteno da Agricultura surgiu novo pa-
assara a Irma e e la.

1
men e o consumo esse com us

.' " .

'
, , L d é' I' o di-

,

1 d denci
. . petentemente.

OICO entre os xarqueadores, pOIS esle íuncloc-àno determlOou. SI bem t a.,-que lOte Ig�ntemente I
_

tive e proce encla estran)elfa.

que verbalmente, ao seu representante em Porto Alegre, 'que deveria P R I. 1 4
exigir dos xarqueadores dentro da plesente safra todos os requisitos - - ,-

que o Minsterio da A.gricultu(a dividiu em etapas com o cOlOuel Mar- Rad ioCuitu ra
E' o custo das modernas

eial Terra. casinhas que oferecemos men� de
Dest'arte, ficam delogados os itens estabele.:idos no Rvo B lume r:-'�U salmente aos felizardos que

de Janeiro. Procurado novamente pela Diretoria do Sindicato dos Atend�n.d? aos mSlstentes se inscreverem em nossos

Xarqueadores e pelo meu nobre amigo coronel Flodoardo Silva, ape�os dtrtgldos pelos se�s planos,-apenas 5$000 por

puz�me em comunicação com l) presidente da Republica, que in� ouvmtes P. R. c. 4 Radw mês.
."

Ontem, Margarida Lopes sua sensibiliJdde, todo o

formou já haver transmitido as suas instruções ao sr. ministJo da �ul�ur� Blu;nenau, resolveu Procltrem-Sergto AraUJO: de Almeida realizJu o seu seu genio interpretativo pa ..

Agricultura, no sentido de tr8n�ferir tudo para a futura safra, InstttUlr ,m�ls �,md pro��a��, Hotel Gloria: Apart. 117. festival de arte, perante se- ra esbanja�lo, com fartura,
Esta informação está em poder do ilustre presiden!e e� exercicio qU"e ser� Ir�:6 t� Ois �arta- Ret".f."caça-a

léta e n�merosa assistencia, em Supramo trlunf.,.
da Federação, coronel Severino Les�a. A pruposlto amda da no· m_nte" as ,aS oras, que aflUiU ao Teatro Alvaro O êxito do recital foi o

ticia veiculada, da introdução de carne frigo:ificada e nrque ar-
a partIr Ado dia 10 do cor- de Carvalho, pressurosa de qu� se pC)dia prever, n0taveJ;

gentino;o, chamo a atencção dos srs. ruralistas, para o ponto em
rente mes. Ontem, por lapso de revi- ouvir a insigne recitadora deixando na assistencia o

que se afirma, que o dr. Oswaldo Aranha assinaria o convenio. CAFE' BOM SO' NO são saíu truncado a nome patricia. sabôr gostosamente entorpe-
Por um leve raciocinio, poderiamos logo perceber a falta de .JAVA da IlIternacional Machinery A festejada «disseuse» ini- cente de um grande pr azer

fundamento, pois si o dr. Aranha é nosso emhaixador em Was- Praça 15 de Novembro Company, representante no ciou com «canto" Inaugural» espiritual. "

hington, como iria assinar convenio com o governo da Argentina, Antonio Paschoal Rio, das afarnada� maquinas -,Menotti deI Picchia, a sua Estiveram presentes á essa

maximé n�ste momento em que se acha na capital portenhl\ o nos- e tratores Caterplllar, ?, que ;mmorosa noitada de arte noitada de arte o sr. dr. Ne�

50 ministro das Relações Exteriores? Deve frizar, que não vejam Loteria Federal do nos apressamos em retificar. p.ró�construçãü d? prevento- rêu Pamos, governador do

nas minhas palavras a mais leve censura ao sr. secretário da Agri - B rasi I
E d

riO «Santa C_atarma.» Estado. acompanhadu de sua

cultura, pois como disse e repito, só vi no seu gesto um acendea- Na ultima extraçãQ, além neontr. a A confecçao do programa, exma. esposa d, Beatriz Pe�

do interesse peJa pecuaria ríograndense. Sei perf�ita'1lente de onde de outr0s premios menore�, Mermoz conforme tivemos oportuni- deiras Ramos. e das exmas.

surgiu I!sta noticia e por êsse mesmo motivo, compreendo o fim foi vendido o 5' premio que d�de de .nos referir em edi- sras. Eunice Weaver e Olga
almejado, Cerno porém se trata de interesses inr.onfcssaveisJ jámais coube ao bilhete n, 3 t ,504. RIO, 11 _ O mi,listro da çao ante�lOr, .obe,d:ceu a. �� Teixeira Leite, rçspectiva�
surgirá a lume o veículador de tal assertiva, O Salão Progresso já efe- Marinha comunicou oficialmente,

centuasSlmo mtlllçao arttstl- mente, presidenta e tesoure:-

Para bem fundamentar qnalquer juizo a respeito destas tuou O pagamE'nto de alguns 1 ca da m;:t.ior declamadora ra da FeJcraçãp de Defe�a
que recebeu um te egrama de -

balelas. é indispensavel não esquecer a situação em que nos en- decimos, cujos felizardos, Fernando Noronha, anunciaDdo que o BraSIl possue. contra á Lepra,
contramos, . A situarão do nosso Estado, conforme o povo pre- são: Ih d M

Foi preciso, rigorosamen- ..

:r Que o flpare I) e ermQZ e á óld d d Te- no
sente e o otimismo oficial disfarra, é de completo deslDantela� 2110 ao sr. Artur Corrêa, . te ex to, a m e e eixar" I I , VO

:r seus companheilOs, fora encon- d
rnento:-o nr_çamento desequilibrado com a organilação de corpos gerente da «Favorita». trado, flutuando, a t 20 milhas

transvasar na sua variada e cO 'I) an an te

provisorios a titulo de reconstrução de estradas, porém corn lios t [lO ao sr. João Gefleco, dos rochedos S. Pedro S. Paulo.
dificil interpretação, toda a 1 R

.-

determl'nados qlle todos conhecem; as despezas públicas efe- proprietariQ da Tinturaria emotividade da notavel re-
a B. eglao

Foram enviados socorros, M
tuadas à mSlgem das formalidades legais; a desordem adminis- Catarinense, sita á rua Tra- citadora. argarida Lopes RI). 11 - Foi nomeado·

I lrativa instaurada como norma. Emfim, a intlanquilidade contínua jano n. 12. Não fuj a da oportu- de. Almeida é uma grande cU,�andante da 1 a. Região
que naturalmente tr�rá o desequilibrio das forças economicas. Esta- tIlO a sta. Maria Delaide nídade artilHa. Mtlttar o general Valdomiro

se governando sem progrmaa e sem orientação Jp,finida, inteira� Portella. Extraordinaria em As Bar Lima,

mente á margem das necessidades e aspirações do Estado. Por Queira v. s. verificar si o Procure fazer �m contrato caçai; forte e homérica em No mesmo despacho foi

t!xemplo:-a taxa de coopeIação q 'e até hoja está sendo arreca- numero do bilhete que ad- com a ENDECS para gosar Canto Inaugural; prejeira e nomeado chefe do Estado
, dada, esta FederaçãO não tem conhecimento do montante, que quiriu coincide com o numc· o confôrto de uma moderna extuante de graça em O Virai Maior" do l' Grupo de Re

parece já ter atingido a cêrca de 20 mil contos. NeM tampou- ro acima, e vá sem demora casa, que oferecemos mensal- meiga e maternal em Mia pr.- giões Militares o coronel

co sabe o destino que será dada a êsse fundo especial, pois até ao Salão Progresso, á rua mente. ta; suplice t!m Variações, Mar- Firmo Freire do Nascim:!nto.

agora, a não ser pequenas cousas, nada foi feito onde tivessem Felipe Schmidt n. 5 receber Procure o Diretor no Hctel garida Lopes de Almeida que fôra mandado reverter

tido aplica!J.ão os dinheiros dessa taxa. Perguntamos: - terá o a sua "bolada» ta�bem. Gloria-apart. no. 117. reservou avaramente, toda a ao serviço ativo,

o dep. Benjamin .argt�,S
'

..:' ",

,

: �i I

ptaca acre e causticantemente o gou�r;
no ào general Flores ôo Cunha

�������������--�������������
A VOZ DO povo Sem quaisquer ligações pol.iticas.

JAIRO CALL'ADOProprietari,o e Diretor Responsavel
IIII Florianopolis,

'�----�-------------------------------------
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Grandes empreendimentos
da poderosa Iírrna Fett e

Cia. Ltda.

Por conta dtJ débito
da União

=
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p a r a n a e n s e E t 1 t
.

ô(Serviço de Imprensa do De- De acôrdo com os s a u os em vig r, convoco

Fest ivai des -
. partamenta Nacional de Propa- os HS. associados para uma Assembléia extraordinaria

d ) O D d a realizar-se na Sede do Clube, á rua Conselheiro Mafraportivo gan a - epartamento � .-. - ._

r seu ego d
A diretoria do IRIS F. c., E.stati.stica e Publicidade do Mi- que v I IniCia S II • no. 2, ás 14 horas do dia 12 do corrente mês (saba o)

d T b Ih bd- C 't I afim de ser discutido e aprovado o ante-projeto de reíor-
torna público qu�, no íestival mst�no o

.

ra � o aca a e CIOS em nossa _PI a ma dos nossos Estatutos. Si na hora acima citada não
desportivo de domingo-13 de realisar um mquento_ env�lv�nd.o

. . , . . houver número legal, será meia hora depois realizada a re-
Dezembro-!lão se realizarão 05

todas as orgamzaçoes sindicais Chegado de Curitiba encontra- largas amlzade� aqui e não me rei ida Assembléia com qualquer número.
jogos de futeból entre os quadros do Brasi.}' Os resultados permi- se, desde ontem, nesta cidade, o canç.o de r�pet1r qu� o p�vo .de Clube dos Puncíonarlos Püblícos Civís de Santa
do Avaí e do lris constantes do tem afem com segurança o de- jornalista patrício Sérgio Araújo, Flonanopohs é o. mais hos�ltaleIro Catarina em Florianopolis, 5 de aezembro de 1936.programa.' senvolvimento das ass?cíações de

que veiu dirigir os negocias da do mundo, por ISSO, acredito que
.

A 5 do corrente o lris oficiou classe, quer patronais, quer de grande Empresa Nacional EN- dent�o d� _pouco tempo estarei ADOLFO BITTENCOURT DA SILVEIRA
ao Avaí, convidando-o a partici- empregados, . q�e se. e�tendem DECS, que tem sua matriz Dja relacionadiseimc.e=Preciso, entre-l PRESIDENTE
par dos aludidos jogos. hoje pelo terntono brasileiro coo' cidade de Ponta Grossa e se acha tanto, da colaboração dos jornais,
A 7, os dirigentes do Avaí gre�ando os produtores, os ope- funcionando legalmente, 'sob 6sca- �aço q�e.stão de tornar-me �migol Deseja construir IPretend�m

responderam, verbalmente, que r�nDs, o� qu� se seguem as pro- lisação federal, alcançando dentro incondicional dos mesmos.pois sou

estavam de acôrdo. fissões hberals.' os homens do de pouco tempo, o mais franco tambem jornalista. Sempre consi- Falta-lhe porém capital? I INSTAURAR O 3' IMPERIO
Depois de feita a necessana

mar e os agricultores dos mais desenvolvimento derei a imprensa como porta-voz Procure fechar um contrato
propaganda. expedidos convites, longinquos Estados. Como se trata de um coléga inabalavel da opinião pública e com a E�DECS que íman- RIO, 10-0 sr. Elias Do
inclusive á Imprensa, e impressos Todos compreenderam. sue de profissão,

.

nos dirigimos, ime- advogado dos necessitados.Preten· ciará sua construção para mit, chefe regional da Ação
programas, o Avaí ôntem á noi- I

sem uma. cooperação
_ reclproc�, diatamente, ao Hotel Gloria, onde do requerer licença, dentro em pagamentos módicos cada Imperial Patrianovlsta, visi

le, levou ao conhecimento do sem .uma interpenetração, um c� se acha hospedado o brilhante bréve, para advogar, porque a lei mês, concorrendo ainda aos

I
tou o «Diário da Noite», es-

Iris estar impossibilitado de apre-
nhecimento �utuo. das nece�s�- confrade e homem de negocias me faculta, como acadêmico de sorteios. clarecendo as causas do fra-

sentar seus quadros em campo. da.des, será Imp_?sslvel.o. eqUlh� a6m de oferecermos noticiaria com- Direito, para trabalhar no Estado. Procure Sergio Araújo: casso do Congresso pela fal-
Tal comunicação, feita, pode- brio

ni economdl'l brasll�Ira •. Dd�J pleto, aos nossos leitores, visto se Sobre os futuros negocios da Hotel Gloria. Apart. 117 ta de autorização do Supremo
se dizer, á ultima hora, crêou o pape propo� e�ante ...0. S10 J- tratar de um assunto de magno Empreza que representa, poderia Conselho.
sérias dificuldades ao promotor cato em sua fmahda?e mais ele- interêsse para li coletividade, pois adiantar alg0? Adiantou que apresenta
do festival, que devido á pre-

vada: defender os mteresses da
a nova Empreza se p:ropôe cons- Sim.-A Empreza que repre- DESE.JA con-

rão uma legenda, pata con
mecias de tempo, ficou impossi- dasse.. .

truir habitações aos seus presta- sento na qualidade de Dir,etor d.o certar seu radio? c?r_rer �s eleições pres!denbilitado de apelar para o concur-
.

Afastada �gu�lme�te. da pol.. - mistas, dentro de um plano singu- �epartamento do Estado,e. a �als Procure o BONSON, á rua I ciais. Disse que. o m?vlmen-
50 de outro club filiado á F.C.D. t1�a, � �ssoclaçao sindical bra�l- larmente organizado que permite a Jovem das empresas consh!U1das, Padre Miguelinho to ve:n progredindo mte�sa-Não podendo, porém, por

leira limita-se a olhar para os m- todos se tornarem proprietanos de entretanto, o seu desenvolvimento mente, contando com cmc'
muitas razões, adiar o seu Iesti- tecesses da classe em sua corre-

suas casas, fugindo, assim, aos pe- já ultrapassou a muitas congêneres vereadores em Santa Cata-
vai, o rubro-negro entrou, ime- [ação com os problemas da pro- sados tributos do aluguel mensal que funcionam ha anos no Brasil, ciar os anuncios.Convide v.s. seus rina e um no Paraná, onde
diatamente, em entendimento com dução � �o co.isumo.

que, sempre foi a guilhotina das isto vem provar de uma maneira leitores a lêr, cuidadosamente, mi- a Ação conta com 16.000
os clubs «Figueira» e «Floria-

.

O sindicato age com eficien- classes menos abastadas. eficiente a honestidade e a lisura nhas instruções e esteja cérto de eleitores no seu maior re·

nopolis», que, embora não fi- cla,. pondo em equação as ne- Depois de nossa apresentação das nossas operações.-Devo dizer que prestará um grande auxilio á duto.
liados possuem bons e bem trei- cessidades de seus membros, pro� como enviado da Gazela aborda- que, eu mesmo, fui contra essas coletividade. -. Provisoriamente, Pretendem instaurar o 3'
nados' quadros, e os dirigentes curando entendi.menlos e colabo·

mos � assunto que alí nos levou. organizações, tendo escrito muito continuarei ao hotel, onde atende- Imperio, coroando o principe
d'aqueles clubs se prontificaram a ração, tão pr.eclosas �lr� o pro- Qual a sua impressão da nossa criticando os poderes públicos de rei interessados a qualquer hora. Henrique de Orleans.
atender ao convite que lhes foi I gres�o do pa_'z, e p�m�lpllmente Cidade? permitirem o seu funcionamento, Deseja então o coléga retrair-se
dirigido. �er�l�do de mtermediano entre_o. O'tima.-Nota-se aqui uma todavia, achei na ENDECS um das lides da imprensa para se de- CAFE' BOM SOo NO

Assim, em vez dos jogos- individuo trabalha e o orgIao atividade febril e inquiéta na vida plano tão sabiamente traçado que, dicar exclusivamente a negocias? .JAVA
Avaí x Íris, que constavam do cread�.exatament.e. para regu ar comercial, àevo dizer que, lá fóra ao mesmo tempo que oferece pos� Não.-.oepois de tudo perfei- Praça 15 de Novembro
programa, serão realizadas exce- e .co��hca� �s. at�vlJades econo·

n/\ região serrana, não se póde fa- sibilidades de um brilhante futuro, tamente regulllrisado, pretendo ini� Antonio Paschoal
lenles partidas entre os quadros mlcas

..0 .V1ID1steno ?O Trabalho, zer um juizo exáto do desenvol� incentiva o desenvolvimento de ciar a publicação de uml série de -������������
principais e secundarias dos clu· Industna e ComercIo.

.. .
vimenta da C�pital do Estado. nossas cidades por meio de cons- artigos sôbre o Cooperativismo no

bs «Florianopolis e "Figueira", ' As observaçõe3 estahsh�as .fel E' a primeira vez que visita truções modernas, sem sacri6car Brasil, gênero que interessa a to�
ás 14 e 16 horas. tas desde a creação dOIl slDdlc�. esta Capital? seus prestamistas, pois seus planos dos e que vem despertando vivo

O programa não sofreu modi- tos. mostram o seu desenvolvl- Não.-Já estive aqui por duas estão ao alcance de todos, poden- entusiasmo nos meios financeiros
fi cação na parte referente ás lú- me?to � a compreens�o cada vez ou três vezes em 1933. qlJando do dizer sem medo de errar que, do paIs.
tas de box. Serão realizadas as maIOr de suas verdadeIras funções. :'!ntão militava na politica de Poeto hoje' com as prospostas da EN- Diga ainda a03 seus numerosos

duas sensacionais pugnas: IJumas E s:rv�m ao mesmo te�po União, porém, minhas ráp:das es� DECS sómente não será proprie- leitores que a ENDt:CS vai rta
x Carminati e José Luis x Os� como mdlce s:guro e _precIoso tadías não permitiram apreciar mais tario de um lindo Bangaló aquele lizar o milagre da casa própria, l SERIEDADE E CONFORTO
car Schuler. de que a orgamz�ção r�clOnal do demoradamente a vida urbana da que não tiver juizo ou fôr um ven� livrando-os assim dos caríssimos· Propr: Patroclnlo Vf.lra

A. C. GONÇALVES tra.balho no Brastl contmua a se- cidade, apesar dis:;o, já conto com cido na vída.-Amanhã devo ini� alugués mensais. liPiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iii!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:11 o. s e c r e t a r i o gUlI os seus rumos, apezar de .7l\�12'�q»J'ffAV.a •••==00.------
LIBERAÇÃO DE CAFÉ �oe�:sra:, dificuldades que se lhe

��� F' I L I A L:l---------------I- �FABRICP.NTES DAS AFA-Havia resolvido o D. N. C.,
que até 30 de novembro, a par- CarlbOnl· , � INDUSTRIAS

MADÃS MARCAS DE
tir de 1 5 de julho, deveriam· • �: ASSUCAR :

rer liberadas 4.5000.000 sacas

Alf' t d M d II� Caqueiras "Marav·llha"de café em Santos e 1.400.000 ala e a o a �
nesta <-apitaI. Pelos dados estatis. � Municipio São José

REFINADO-FILTRADO_
ticos conh,�cidos, porém, apenas � ESCRIPTOfiIO: BRANCO E
foram liberadas, respectivamentp., �� F IO r I·anopo II-S "Msacas 3.595.985 e 1.084.518. � oreno"

Verificou�se, portando, nos � C. Postal, 118
d I ! TI h 1637 SOMENOS REFINADO-FIL-primeiros cincos mêses a atua

I
e Iep . -

Isafra, uma retenção de . . • . Tel.gram,: _ "COQUEIROS" TRADO
1.219.497 sacas nos deis por- __

tos de exportação do país. Par-Iceladamente: retenção em Santos,
904.015 sacas; no Rio, •.. '1315.482.

Conseguintemente, deixaram de
entrar, mensalmente, em Santos,
108.803 sacas e no Rio 63.097.

A. GAZETA-Florianopolis 12-12-1936
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Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 18
(Edificio proprio)Residencia:

HOTEL MAJ ESTIC

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498Anula'do O

oiploma
POR NÃ.O SER BRASILEIRO

NATO

TEREZINHA, 10-0 Tri
bunal. Eleitoral julgou nulo'o di-
110ma do vereador Miguel Sady,
I-- rimeiro secretário da Camara
Municipal, sob o fundamento de
não ser o mesmo brasileiro nato.

RECEBE �DEP()SITOS
I?A6AHDO os

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'(. ala.
ele. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

,.

i.

,

\
I

.. �

�; ,'''' '.'"
.

,"

-_'< J

2

Limousine

202
ATENDE PELO TE�
LEFONE 1.222

E M
nacional

}

l
!

\
...-: .. "� , '. "

�.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ormidavel e inegualavel
liquidaçao na
c SA TRÊS

��

Artigos
POR

PREÇOS
nunca

TOSI

,-

Editicio próprio

IRMÃOS�
I

Reduçã�
NAS

mercadorias

CAPITAL

Rua Felipe 5chmiàt
FONE: 1401

'FL.ORIANOPOL.IS
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Mertriz: FL-ORI�NOPOL-IS
Blur,.,enau r • .Joinville - São Franoisco - Laguna

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçfjo de

Filiaes em:

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

G���.��'� -�

�•••e•••o.----�-. 0.00.,••0.. F�ea (;2�_noA�rd�o��a_

! Companhia "Aliança da Bahía"i:
mados para o interior,

:I FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

fi • da ?ilva
a Seguros Terrestres e Marltlmos !.' J\dvogado

O ..
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

C1 Incontestavelmente a PRIM EIRA drJ Brasil. Fones 1631 e 1290_1C •
" CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDASIEM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Indica:
'<'i'.....:,h: ...............__G-..__�....__

\ r». Ricardo I
Gottsrnenn

Ex-chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.lJcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeelallsia em cirurgia

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

operações de plastica

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rríechanicas

Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornovels, Motores de esplosão, víotozes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talh� electricos

Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlsaõcs: L(' I

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e C€>rtinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, '1,,:ccs-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico I

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

ta Charutos cDANNEMANN.
,

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
J; Empreza Nacional de l'Ja've�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite '\/leria _. Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
.�PAVAV�VdA.���1}-���� ���.�--���� �������tI���A�V�VÂVÂ��.

.�'••••------.'------

, Atentae bem 1
"

i Agencia Moderna d� Pu- i
blicaçães, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente na 112
•

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena- _

mente satisfeíto.

LO-IAS

F"ormídaveis

ln. 70. - Phone: 1277.-

I Caix ] Postal, 110. _j
I�edro de Moura Ferro I
I

Advogado

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

.ortelol proprlol, tres vezlI

por lamana, todal aI legun
daI, �er9a. e sexta,-felral,

Extração com globol de crista ••

A (,,,a x. j In� dlUllÂ, honestidade, poie, OI ser

talfl:J ião pre.�nclados pelo povo.

Dr, Artur Pereira
e Oliveira

Clinica médIca de erían
�aG e adultos

Consultas diariamente das

4 heras em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

LABOnATORIO úE�
ANALISES'

--

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

I
I
•

�.....r....• _____"� �,� _.___.

•

I
"
o. Rra Trajano, n· 1 sobrado

Telephone n· 1548 I
I

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

.BLUMENAU
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO�
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a Indanthren -- C6rea firmaI:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van, roupões, etc. .

Colchas, guardanapos, lenços, toa'has de banho de
rosto e de mesa,

Confecção. de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros]

0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em g�ral, (agricolas e industriais)
+-molnhos de fubã, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

., Diretor da Maternidadej
• Medico do HOlpltal

Rua Conse I heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19 ! (Curso de especializaçã i emTELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJA!vÇA ;; molestias de senhoras]
Escrltórlos em laguna e ltaiahí G Atende na Maternidade

W " até ás 8 112 da manhã
� S \.,..;b-Agentes er"t"" Blurnenau e Lages • e á tarde=- Consultorio:
� • ANITA GARIBALDI, 49

•••••••••��-----�·�.--------.,......··------�----�.i--�--__��__��_- �,

�
-"' -.:.;_:.� -< .... :;�-.4W••*����.

•
todol o. Estadol IApent.l, Sub-A,genles e Reguladores de�AvariaI em

C:o Brasil, no Uruguai e nss prlnelpai. praça. e.lrar.gelral.

Agente5 em Ftorianopol is:

Campos Lobo & Cía.

:_.= Dr. Renato=
==Bai"bosa==

ADVOGADO

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da
SENHORITA I Acompanhe pi IANO vende-se,

a Moda por preço baratissimo um
.

'

comprando suas Bolsas e Cintos na rla�o usado, á Rua Esteves

Casa. Macedonia nmor, n. 120.

IrradiaçãO
Roma

deCôrte de
Apelação

o Carnaval
de Colonia

A ln e n s a g e m

abdicação A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

Dr. Padro ·dl Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I [sobrado]

A Estação de Roma 2. R.O.
m, 25,4, kc. 11810, irradiará
hoje, ás 20,20 horas, ° -seguint-:

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Exet ução de um áto de opera

lírica.
Conversação sôbre argumento

de atualidade.
Execusão de contos dialetais.
Noticiario em espanhól r! por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

Sumula dos julgamentos da
ultima sessão

Recurso crime nO. 2.590, da
comarca de hajaí, recorrente o

dr. Juiz de Direito e recorrido
Ísmenio Palumbo. RelC\tor o sr,

d( s. Tavares Sobrinho. LONDRES-I0-A's 16,40 horas de hoje, o primeiro
Confirmada a sentença de im- ministro .inglês, sr. Baldwi�, declarou perante a Câmara dos Comuns

P' enuncia que se impõe ante á pro�
que o reI.Eduardo VIII tinha abdicado e que seu irmão, duque de

va dos autos.
York, subia ao trôno. A Câmara dos Comuns estava completamente

Recurso crime nO. 2.591, da cheia e a t.emão ati�giu ao auge. quando o sr. 8aldwin chegou
crmarca de Biguaseü, recorrente �ouco depois das 16,30, acompanhado de seu secretario. O secreta�

o dr. Juiz de Direito e recorrido rI_O deu -lhe logo a palavra e o primeiro ministro disse ter de comu

Manoel Santana de Oliveira. Re- nicar �ma decisão assinada pessoalmente pelo rei. A's 16,43, o �e�

Inter o sr. des. MedeilOs Fi- cretano da Câmara lêu a mensagem do rei Eduardo VIII, no qual
lho. este. renuncia ao trôno da Inglaterra. O texto da mensagem real é a

Confirmar a sentença de preso se�U1�te: «Proclamação do rei á Câmara dos Comuns. Depois de ter -r-...:;::;;;====�������!!!!!!!!!�!I!!����I!!!!!!!I!�
CI ção,

refletido longamente, decidi renunciar ao trôno ao qual subi após a
I

Recurso crime nO. 2.592, da morte do meu pai. Comunico pela presente esta decisão definitiva.

c- marca de Canoiflhas. recorreu-
Conhecendo a importancia deste áto, sómente posso esperar que o

te o dr. Juiz de Direito e recor-
meu povo compreenda a decisão que acabo de tomar e ali razões

rido Argemiro Cados de Castro. que me levaram a tomá-Ia. Eu não gostaria de me explicar sôbre

Relator o sr. des. Carneiro Ri- meus sentimentos privados, mas peço que se considere que a carga V-
Apezar de ainda estarmos Íon-

beiro. que pésa constantemente sôbre os ombros de um soberano é tão pe-
ISpO ra Imperia I ge da época da camavalesce,

Negado provimento 80 recur ..
sada que ela sómente pode ser suportada em circunstancias 2iferen· O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES pensa-se já, em Colonia, na or-

so para corfirmar a sentença que
tes daque!as em que me encontro atualmente. Creio que não deixo FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES ganização do seu próximo car-

iul,ou prescrição a ação penal. de cumprir o dever que pesa sôbre mim em razão dos inte êsses CAPITAIS
naval que pa..ará a ter bases

Recurso crime nO. 2.572 da públicos, declarando estar convencido de que não posso mais cumprir completamente novas afim de

c. marca de Rio do Sul, recorreu- co� eficiencia e com satisfação pessoal estas pesadas tarefas. Assinei Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado I assumir, mais do que até agora,

te Ewaldo Kress e recorrida 1". hoje de manhã o áto de abdicação. assim redigido: «Eu, Eduardo pelo govêrno do Estado.
I
fóros de verdadeira festa do po�

Justiça. Relator o sr. des. Silvei- VIII, da Or.·Bretanha. dos dominios britânicos de além-mar, rei e Não deixem de ir ao vispora Imperial pois nele
VOo Tenciona-se, por i..o, sahen-

ra Nunes. imperador das Ind.ias, dec�aro pelo p�esente a minha resolução irre- encontrareis. grandes vantagens, confôrto, h�netis- tar nos festejos a carecteristica

Negado provimento ao recur- voga_ve! de renunciar ao trono por mim e por meus descendentes e dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará tipicamente regional que contrí-

so, para confirmar a sentença de exprimo o desejo que este
. át� de abdicação entre em vigôr

imedia-I �

buiu, no passado, para consolidar

pronuncia que têm apôio nas
temente. Para este 6m assinei pe"",:,lmente .

a 10 de dezembro de ,
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 a fama do Carnaval de Coloni••

provas dos autos e no direito. 1?36,.em presença das testemunhas mfraI!5crJtas.(a.)-EDUARDO, I
\de Novembro As tradicionais sessões dos

R�urw cr�e�. 2.56�,&�e �p��m.» �������������������������g�ru�p;o�s�c�a�cn�a���I���C���S���ã�c�e:n�c:m_�
comarca de Flcríancpolis, li

tadas.

recorrente o dr. Juiz de Direito e Os tra ba Ihistas querern
recorrido Emilio Justino Pereiea. a Republica!

Relator o sr. des. Silveira Nu
nes.

Foi confirmada a sentença de
irnpronuncia que bem aplicou o

direito e, a preciou a provas dos
autos.

Recurso crime nO. 2.586, da
comarca de Canoinha s, recorren

te o dr. Juiz de Direito e recor

ridos Maria Elvira de Souza e

outra. Relator Co sr. des. Silveira
N'lOe�,

•

Foi confirmada a sentença que

julgou prescrição a ação penal.
Recurso crime nO. 2.589, da

ccrnarca de Biguassú, recorrente o I
dr. Juiz de Direito e recorrido
Henrique Aratino Coelho. Rela
tor o sr. des. Alfredo Trompws
ky.

Negado provimento ao recurso,

para confirmar a sentença que

julgou extinta a ação penal rela
prescrição.

ApelaçãO crime nO. 5.492,
da comarca de Blumenau, ape

lantes Bertran Ebert e Francisco

JI)S� Breiner, apelado a Justiça.
Relator o sr. des. Tavares Se
brinho.

Foi dada provimento o ape

lação, para absolver Bertran
Ebert e condenar Francisco Brei· II
ner dos artigo 338 nO. 5 com- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;
binado com os artigos 66, § 20. �LLTOAM�SE quartos, tra�

e 18, § 10. da C. Leis Pe�
d J' d D'

. I
tar pelo fone., 1.436.

nalS.
te o r. UlZ e lrelto e ape a�

. '. '.""_'_:_ ,- -

Apelação crime nU. 5.544, do Celso Corrêa d� Mel.o..n.ela- Um unlca
da comarca da Laguna, apelante tor o sr. des. Carneuo Rtbeuo. .

a Justiça e apelado Cristovão Confírmada a sentença apela· e g�ande des-

Frontín Damas. Relator o sr. des. da que está certa com a prova gôsto
Tavares Sobrinho. dos autos. RIO, J O -Causou funda re·

Mandado o réu a novo jul- Apelação crime nO. 5.511, pp.rcussão aqui a notícia do sui�

gamenio visto ser evidentemente da comarca de Chapecó, apeIan� cidio do jovem Hugo Pinto
f da •

contraria á prova dos autos a de- te a Justiça e apel_do Manoel Luz, filho do almirl\nte Pinto da

cisão absolutoria. Martins e outro. Relator o sr. Luz, que havia desaparecido, ha

ApelaçãO r.lime nO. 5.5':\9, da des. Silveira Nunes. dias, conforme comunicamos.

ccmarCIl da Laguna, apelante a Anulado o julgamento do libé� Foi encontrado; mlm dos boI·

Justiça e apelado Nlcanor Felip� lo inclusive. sos de Hugo Pinto da Luz, uma

Felix. Relator o sr. des. Carnel- Embargos civeis nO. 1.733, carta para sua (amilia, na qual

R b· R I d da comarca de Florianopolis, dizia que a vida é dos fortes e

ro I eno. e ator o sr. es.

Silveira Nunes. embargante a Fazenda do Estado êl� era um fraco, cujo maior de-

Dado provimento a apelação e embargado o des. João Pedro seJo era casar com Slla namora

para mandar o réu a novo jul� da Silva Relator o sr. des. Ta- da Zézinha. Pára n.ão dar uma... "press.i-vDs, '.
f'
... $."

gamento, por que a legitima de� vares Sobrinho. série de desgôstos a seus país, ,. .

.

pOIS, em azer a vossa inSCrição hOJe mesmo na O

lesa está em franca contradição Foram regeitad05 os embargoi> preferia dar um unico grande :. . '. ,

'., -' e

com a prova dos autos. para confirmor ,'acordão embar- de's&to, desaparecendo. • CREDITOMUTUO PRED IA L �

Apelação crime nO. 5.539, gado. V�nl:ido o Juiz convocado Seu pai, abaladissimo, adoe- • •

da �omarca de Palhoça, apelan.. cJr. Mario Rocha. eeu. ••••••'-----.....---
-

--------- .

Eduarda VIIIda rei
Café e Restaurante

"aOM DIA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA c >NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pinto n. 27

_ __ -- - --- - - 0----- -- - -� - -

Casa de Diversões
Familiares

Alegrai o vosso lar,LONDRES-IO--O Partido Trabalhista Independente
apresentou uma emenda ao projéto de abdicação, pedindo a instau

ração de uma República. no dia em que os vossos f.ilhos expandem
se jubilosamenteNunca mais pisará s610

britânico!
I A A'DEVEIS

LONDRES-lO --E' prova vel que o rei Eduardo VIII·
deixe o Imperio e nunca mais volte a pisar o sólo britânico. não

vendo mais sua mãi e irmãs, assim como o novo rei. Os duques de
Kent e GloUC€Eter talvez o visitem. rasa míscelanea
ENOECS

ADQUIRIR BRINQUEDOS.
Emprera Nacional Construtora S. A.

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

de-lhes mil venturas nas festas de NATAL e AN0 NOVO.
E faz lembrar que resolveu iniciar seus negócios nesta cida

de, proporcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa 'propria, sem sofre modifica

ção nas suas economias.-Con 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 c om a "ENDECS"

para construção de sua casa.
- Procurem Sergio Araujo,

provisoriamente no Hotel Gloria, apart. II 7 e verá como V.

S. pode se tornar proprietario de uma moderna casa, ape

nas com módicas prestações mensais.
Precisa-se agentes de confiánça e trabalhadores que

tenham grande conhecinlento na praça.

o mais abu.ndante e variado s-tock de

brinquedos e enfeites para NATAL

8 - Rua Trajano • 8
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malar e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

o

A CREDIT:O. MUYUO PIFlE-
D IAL, dest�ca-se das mais sérIas e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

•-exige apenas a contribuição de 1$000 para cada sorteio

-a extra�ão de .seus premias é feita unicamente sôbre
o numero Já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

. O� seus dois ::>orteios. mensais são efetuados �m sua pró
pna séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cruzada da bondade
,

'

_
Revesti'r-se-á de solenidade a sessão de

hoje, ás 20,30 horas, no Club 12 de Agosto, pa
ra posse da diretorIa da Socieda-de de �ssís
tencia 60 Lazaro e Defeza Corltra a Lepra em
Sa t C t

· Carvalho; 9-jantar do solteiro -pela familia Lauro Linhares; 10-' nhorinha EIsa Carvalho.
n a a a r Ina Café pequeno-pela exma, HIl. Ida Simone; 2-Café da Pascoa,- Esse brilhante certame, ontem, inaugurado com a apresença

pelas senhorinhas Luís de O. Carvalho; 12-Aniversario de casa- do sr. dr. Nerêu Ramos, governador do Estado, tem levado ao

DA mento-pela exma. sra. Femando Wendhausen; 13 -Comemoran- Clube Doze avultado número de visitantes.
do a República-pela exma. sra. Tom Wild; 14-Chà-pela ex- O visitante, sem despesa alguma, tem o direito de votar

ma. sra. Silvino Cltrneiro da Cunha e 15--�Remi'1ciencias pela se- nas mêsas que mais lhe agradarem.
-----------------------------------------------

SORVETE-DANSAN fE,-A NOTA DESTACADA
NOBlLlTANTE CAMPANHA

CINE REX, ás 7,30 horas,
Bing Crosby e Kitty Carlisle em

Meu maior desejo.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
horas, Francis Lederer, Frances

es- Dee e Benita Hume em Sua al
Es- teza, O garçon.

Nossa Vida A GAZETAAmanhã, á noite, nos amplos salões do Clube Doze de

Agosto, gentilmente cedidos, realizar-se-á esplendido sorvete-dan
sante, organisado pelas exmas. sras. Nerêu Ramos, Manoel Pedro
Silveira e Altamiro Guimarães, com a colaboração das demais
damas e senhorinhas que se empenham abnegadamente na Campa
nha da Solidariedade.

Nessa elegante reunião serão rifados valiosos premios por
preços intimos.

O premio de maior custo é um artistico conjunto de mó
veis, valiosa oferta da Escola de Aprendizes Artilices.

Todos os demais premios não excederão a J $000.
Chamamos a atenção para os preços por que serão servi

das de acôrdo com o seu gôsto, e que serão rigorosamente obser
vados.

AHIVER5ARI05
A v o z D o v

DESEMBARGADOR ERICO
TORRES FLORIANOPOLIS, Sabaddo 12 Dezembro de 1936

Passa hoje o aniversario nata

licio do desembargador E'rico
Enes Torres, ilustre presidente
da Côrte de Apelação do Esta
do.

CARTAZES
DO DIA

Moinho InglêsFaz anos hoje a graciosa me

nina Ivonete, dileta filha da exma.

sra. d. Erneuiaa de Amorim Ta
boas, e aplicada aluna do G.E.
«Lauro Müller».

A data de hoje, assinala a

passagem do 500. aniversario da
fundação do MOINHO INGL�S,
do Rio de Janeiro.

Organização modelo, que se

tem sabido impôr, vem, neste lon
go periodo de existencia, traba
lhando proficuamente para o de
senvolvimento da industria brasi
leira, lançando em todos os recan

tos do pais seus produtos de pri
meira órdem.

Entre êles, pôde-se citar as in
superáveis farinha de trigo, Buda.
Nacional e Soberana, consumi
das em grande escala nesta praça;
são tambem fabricantes dos co

nhecidos biscoitos Aimoré e

Massas Alimenticias do mesmo

nome; trabalham igualmente em

lonas, tecidos, sacaria, fios de al
godão, etc.etc,

Como demonstração de júbilo
pela data hodierna, a diretoria do '

Moinho Inglês, saudará, pelas es-

CINE ODEON, o lider, foca- tações de rádio do Rio de Janeiro
liza, ás 5, 6,314 e 8/30 horas- e São Paulo, todos os agentes e

Di vína Gloria, com Marion Da- freguezes do pais, Para a nossa

vies, Oick Powel e Pat O'Brien, cidade, observar 'se-á o seguinte
e os 7' e 8' episodios do filme horario:-ás 19,30 Rádio Edu
seriado O conquistador audás, cadora; 20,15 Rádio Transmisso
com Frankie Darro, Jack Mulhal ra;20,30 Jornal do Brasil e 20,45
e Lola Lane. Rádio Tupy.

Desejamos pois, muitas felicita
ções á esforçada diretoria do
Moin!lo Inglês, na pessôa de seu

agente nesta praça, sr.lrê S. Ulys
séa.

Magistrado acatadiseimo, cava

lheiro de fino trato e figura ex- (%f1ZEffi BH05 H01E

pressiva do judiciario catarinense,
o distinto aniversariante ver-se-á, O sr. Euripedes Rodrigues
na data de hoje, cercado das Lopes;
mais inequivocas demonstrações o sr. Dante Natividade,
de estima e apreço por parte

criturario do Tesoureiro do

dos seus inumeros amIgos e'ado;, . . .

admiradores a menina Nizia RegIs Matos,

Agua-Mineral 700 rs. .fi ç;azet� cumprimenta-o, eíu- filha .do sr. Renê Matos;
Guaraná 1 $500 sivamente. o Jovem estudante Edmar Car-

Cerveja 2$000 valho;
Vermouth 1 $200 ALBERTO BRUGGMANN a senhorinha Maria das Dôres

Cognac 1 $200 Freitas.

Whisky c] agua 2�700 Regista-se na data de hoje,
!I' a passagem do aniversario nata- 6EHTE HOVA

Será, sem dúvida, a reunião elegante de amanhã a nota t I" d d di
- Com o nascimento de mais

.

d d d C d d B d d
.

a ICIO o preza o e istmto con-
IDalS estaca a essa ruza a a on a e, pois que, estão crentes, terrâneo sr. Alberto BrüfgllanU, um garôtinho pue tomou o nome CINE IMPERIO, (João Pes-
os suntuosos salões do querido Club J 2 de Agosto regojitarão com fuocionario dos Correios e Tele- de João Salvador, estão de

para-l sôa) ás 7 30 horas Sonho dou-
o desfile das graciosas e gentis senhorinhas da nossa terra, esper- f FI bens o sr. Alcides Bonateli e rado'.'

,

gra os em orianopolis.tando encanto a essa parada de elegancia, em favor do bem. O· d
. .

I sua exma, esposa.estima o amversanante, a ém
O excelente conjunto de músicos da Fôrca Pública tocará d AMANHÃ, ás 7 e 8/30 ho-

:s e Iuncionario
.

zeloso e cumpridor E' d b I d
nessa "Noítada da Beleza e da Bondade". d d

sta e para ens o ar o sr.
ras, Meu maior desejo.os seus everes, é, ainda, pessôa Vitor Goudinho, com o nasci-

de inconfudivel projeção em nos- mento de sua filhinha com o nome

so meio social, ocupando na di- de l\tlery.
retoria do Lira Tenis Clube, o

legar de l: tesoureiro, função essa HAll�ITA\f!\hob'l' d
que vem exercendo com inexce- stão �e .

a I itan o

divel devotamento e a contendo sar, no distrito d.o.S.aco
de todos, que vêem em Alberto I mões, neste mU�lclplO:
8rüggman, o batalhador incansa- Maf�a e .olt,;a, 1 �che(',o,
vel daquela simpatica sociedade hmcionarios públicos.
recreativa. VI51TA5

A Gazela felicita-o. Deu-nos o prazer da sua VI-

l sita. o distinto militar cel, Ot�vioPREF. CARVALHO FILHO Fehx comandante da Guamicao
I ' :s

Ocorre hoje o aniversario na- Feder�l, que deverá s�gUlr para

talicio do nosso prezado conter-
a Caplt�l da ,�epllbh�a, para

râneo sr. José Alves de Carva- onde fOI transferido, apos lo.nga
O patriotismo da sra. Tom Wildi, organizando com flôres lho Filho, operoso prefeito muni- perm�nencla em nossa capital.

a mêsa de n 15 de novembro", a raridade e austeridade dos nossos
cipal de São Francisco. .

D'sse-nos, s. s., que tem con-

ascendentes, nas mêsas feitas pela familia Lauro Linhares: a dispo- sigo as melhores recordações do

. sição interessante e graciosa da mêsa do garôto, organizada pela sra. ANTONIO TAVARES povo e da terra barriga-verde,
dr. Osweldo Saback; a beleza, o encanto e o luxo na mêsa de jan- O'AMARAL que lhe fazem um grande admira-
tar da sra. dr. João Acacio Gomes de Oliveira; a originalidade, a Festeja hoje, sua data aniver- dor de Sanla Catarina.
graça e a delicadeza da mêsa de cocktail das senhorinhas lrêne saria natalicia o sr. Antonio Ta- Agradecemos a gentil :visita e ISilva e Gicelia Oliveira; e todas as outras lindas e confeccionadas vares d'Amaral, consul da Re- almejamos ao brioso cabo'lde
com carinho formam formoso conjunto. publica de Portugal neste Estado. guerra, felicidades.• t:;;;aJ5"

. E tudo isso deve-se ao pelotão da sra. Ida Simoni, e a ini-
ciativa da gentil senhorinha EIsa Carvalho, incansavel, dedicada e JOSE' GLAVAM
inteligente cooperadora da Cruzada da Bondade. D fi h'

. .

Estão expostas as seguintes mesas: n, l-Jantar de bêbe:- t r
.

e �e. o�e, d amve�s�flo na-

pela exma. sra. Osvaido Saback; 2 - Aniversario de casamento- Ja lécloGI
o eShmda o lPatnclO, ":

d I bli 7 M'
os avam o a to comercio

pela exma. sra. . C ara Ha Itzel; 3 e -1 esas antigas, pela fa- d t
'

milia Lauro Linhares; 4-Jantar de harmonia, pela exma. sra. João
es a praça.

Acacio G. de Oliveira; 5-Ceia de Natal-pela exma. sra. d. Ali- Aniversaria-se hoje a graciosa
ce B. Livramento; 6-Cocktail-pelas senhorinhas Irene Silva e sanhorinha Otilia Santos residen-
Gicelia Oliveira; 8-Chá das cinco-pelas senhorinha Luis de O. te em Pantanal.

'

,

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, A amiguinha, com Ann So
thern, Jack HaIleye Roger Prior.

Salada 1$500
3$000
2$000

300 rs.

200 rs.

200 rs.

Perú
Galinha
Sandwiches
Croquetes
Pastéis

AMANHÃ, ás 5, 6,314 e

8,30 horas, Sonho dourado,
com Lilian Harvey e \ViIIy Fri
tsch.

Ofer.tas

Os sentenciados da Penitenciaria da Pedra Grande contri
buiram com expressiva dádiva para essa nobilitante campanha,

_ A' disposição da exma. sra. Nerêu Ramos foi pasto um

artistico trabalho manual, ramalhete de flôres, de autoria da senhori
nha Eliéte Mafra, e destinada á Campanha.

A Escola de Aprendizes Artifices ofertou á Campanha,
bélissimo conjunto de moveis para ser pósto- em criteriosa rifa.

-0--
BE'LA E ARTISTICA EXPOSIÇAO DE MESAS

Nos suntuosos salões do Clube 12 de Agosto, está franque
ada á visitação pública até ás 17 horas de hoje, lindissima e artis
tica exposição de mesas, dispostas com apurado gosto e originalida
de.

para ca

dos Li
Hipolito
solteiros

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
horas, Capitão Blood,com Errol
FlilÍ, Olivia de Haviland e Lionel
AtwilI.

Brindes "Guaraina"
HABILITAI-VOS

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
�SCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U A R A i NA, contra dôres, grípes
e resfriados. _II

ICervejas!Cervejas!
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.Encontra-se em to

das as Farmacias

Natal
CASA
A CASA

BRINQUEDOS, BRINQUEDOS e mais brinquedos
Os mais lindas artigos para presentes enCIJI1'tram·se na

MA_CEOONIA
BARATO'· VENDE

e
QUE MAIS

-=_ ,TRAJANO &

','

�.

-,
.

'."' ..�,
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