
Três deputados
requerimento em o qual é pedido que
lativo funcíone durar.te a vigencla do

d�:��:�C�_�'dia num ambiente em A· G A Z---E-�---que ainda não se podia predizer do momento da apresentação da
convocação da Câmara. Sabia-se que o último a assinar, sr, H�r-
meto Silva, da oposição flumlllercse, completára 110. ����������������������-!����������������������

Falava-se que o líder maionsta sr, Pedro Aleixo procurava
um contra-golpe na convocação considerando-a hostilidade da mino
ri�. Alirmavs-se mesmo que o sr. Pedro Aleixo cogitéra da apre
sentacão de uma nova deliberação, que seria assinada por 151 de

putados, determinando que a ccnvocação ficaria adiada para abril. ANO

;..) que pr.rece, o "leader" teria ouvido argumentação do sr.

Cardoso de Melo Neto, que teria influído no seu propósito de
aguardar a instalação da Câmara, em 3 de janeiro, para agir, en

tão, de acôrdo com as circunstancias. O leader baiano vacilou e

ediu p;azo para manilester- se, achando indispensave] consultar a

bancada.
Ao que parece, a argumentação de que a convocação é um

gólpe da minoria, foi afastada, em face da circunstancia de ter sido
a segunda assinatura a do sr. João Carlos. sendo o nome deste
prestigiado com o de numerosos leaderados, que íoram seguidos De ha muito, o comércio da nossa capital, se vem empenhando no sentido de

por alguns da Frente Unica. ser creada, pelos poderes públicos. a guarda policial noturna, afim de, assim, serem

O requerimento depois de justificado, esté concebido nos garantidos os estabelecimentos comerciais.
. Aspiração justa, sem dúvida, esta, pois que, os roubos, de uns tempos para cá,

seguintes termos:
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«}\105 termos do disposto no artigo 25 da Constituição da v�n IC� os no coraçao
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Ontem, com o dr. Claribalte GaIvão, digno secretário da Segurança Pública,
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' . sssunto, resu tando tear assenta a a creaçao e uma guar a policia noturna, que será
o pe I o e convocaçao a amara para e janeiro t t d I é' I I

consta os nomes dos deputados catarinenses srs, DornI Melquia-
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convocação da Câmarai'·".
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voz DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.
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BERA' CREADA AIo LIMITE

para o sor-

teío n-"\ilitar
notu rna ISENTO DE INCORPORAÇÃO

OS SORTEADOS DA CLASSE
DE 1907

RIO, 15 - O ministro da
Guerra em aviso dirigido ao che
fe do Departamer.to do Pessoal
ào Exercito, declarou que achan
do-se já resolvido que a idade
limite para o serviço militar é de
28 anos, de modo a ser evita
do que os conscritor, ao termi
narem o tempo de serviço, hajam
completado a idade de 30 anos,

declarou, para publicação em

Boletim do Exercito, que ficam
isentos da incorporação, no ano

vindouro, os sorteados Ida classe
de 1907.

policial

Per�nambuco Apostolado do Gíná
sio Catarinense

Na reumao dos chefes dos trabalhos de ceifas e de

bulhas, em novembro do ano transacto, Stalin disse que
se tornava necessario conseguir nos proximos anos uma RIO, 15 _. Chegou hoje I não renunciamos o direito e -

colheita de cereais de 1.500.000.000 quintais duplos. aqui o governador pernarn- o dever de opinar no caso Ca r.toes pos ..

Em vista do fracasso do sistema coletivo, desde 10- bucano Lima Cavalcanti, que I'
da sucessão presidencial nem ta IS pa ra a

go se considerou isto impossivel, tanto mais tendo em em declarações á imprensa em qualquer outro do qual E lJ rop a
conta que a colheita do ano passado não havia ido além disse que Pernambuco está dependam os destinos do
de 600.000.000 quintais duplos. Intransigentemente ao lado país. N\as não o faremos A Agência Condor avisa que

A grande sêca que este ano assolou toda a Rússia do presidente Getulio Var- contra a autoridade do sr. de 17 á 31 do corrente haverá
européia, faz prever agora uma furmidaveI época de fome gas. Getulio Vargas. Pernarnbu- malas aéreas de cartões postais
para o povo russo, já de si sob o peso de tantos mar- Assim finalizou a sua cn- co acha que o seu dever para a Europa, afim de facilitar o

tírios. trevista: fundamental é o de apoiar envio de cumprimentos pelas fe�tas
Os peritos estrar.jeiros calculam o produto total da «A unidade de pensarnen- em qualquer terreno a auto- de natal.

colheita russa no ano presente em metade do produto da to e de propositos é assim a ridade do presidente da Re- Os cartões poderão ser procu-
colheita passada. necessidade ínadiavel da po- pública». rados na agencia, sendo que a sua Encontra-se em to-

. Segundo o testemunho de funcionarios categorizados litica brasileira. .

remessa custará apenas 1$500. das as Farmaciasdas varias administrações rurais, o rendimento médio da Esta unidade, porém, só
colheita deve andar por 2,5 até 3 quintais duplos por póde ser feita em torno do UM DE·STROYER O
hectar no distrito de Saratow, 3 quintais duplos na Re- presidente da Republica. Em governalQ
publica dos alemãis do Wolga e 4 no distrito de Stalin- torno de sua autoridade os dor mineiro
grad, igualmente pOl' hectar. brasileiros devem se congre- cond ar

•

Rr h
No distrito de Woronesh a média ainda deve ser gar para que possamos ven- UZI B, para Dia, D[e egará hoje

muito inferior aos algarismos acima citados, visto se re- cer as dificuldades da hora material e pess'a.1 da 010,916°_ RpeloiOavl'a-o dacusar qualquer informação a tal respeito. presente. E I d A d
�

Ao considerar estes fátos, é preciso não esquecer Nós, os revolucionarios, SCO a e pren IZ8. Condor chegará hoje a esta ca-

tambem que, de um rendimento médio de 3 quintais du-j seremos sobretudo coheren- Marinheiros pital o sr. �en�dito Valadares

pIos por hectar, tem de entregar-se o seguinte: 1 quintal teso O sr. Getulio Vargas governador romeiro.

ao Estado, 0,7 ás estações de maquinas e tr�tores•. 0,3 foi o chef� d� Revolução. E
. . . J oe Lou is ve

para sustento do gado, ficando. reser�ado �aíS 1 quintal porque, atingindo o poder, O "'.Chefe do Esta?o Maior da Marmha, d�slgnou, em
CLEVE

nceu

para a sementeira do ano seguinte: �lca aS.:"lm s�l?ada a realtzou o !l0sso programa, �ata de ante-on�em, um navio de guerr� para c?nd�zlf .

o mate-
u ilist LAN?, 15 I-o O

conta e para o camponês do coletivismo nao sobeja nem S. exa. é ainda hoje a ver- naI e toc'o pessoal da Escola de Aprendizes Marinheiros, recente- � � doa Joe. �OUI" que ,SUDJU ao

um grão�inho. . .
dadeira expressão da Revo. mente transferida, para Angra dos Reis. .a a pesan o 9� q�llos� der:

As informações, fornecidas pelos camponêses das re- lução, que a opinião pública De�erão embarcar, com destin? áquela cidade do norte rotou8�or k,ok-out Eddle, Slmons
feridas reaiões revelam realmente uma pavorosa pers- do país continúa a prestigiar da Repubhca, os srs. lo. Ue. Eugemo Condêssa, 20. tte. Fran- co� .

qUi 0& e 450 gramas, no

� ,

'S b f'" d' pnmeuo rond aos 26 d
pectiva do futuro, havendo ameaças de uma crise de fo- sem vacilação: CISCO antas, su ·OIClalS, praças e u_!>ren Iles.

or um "cr�che" segun os,

me muito mais grave do que as de 1921 e 1932, t2.��Ü ,O� revol�clonarios de �o 64 �uelxo. t esquerdo no

mais Cumo agora quasi não se poderá contar co.m aUXIlio so tem mOÍ1.vos para confiar mi-I sO Idados o b d 10d G t I V
(om ate evia durar

do estranjeiro para minorar as consequenclas essa 110 sr.. e u lO argas, q�e roundes.
crise.' cumpnu os seus compromls- • II -:.:----------__

Os camponesês já estão emigrando em massa para sos para com a nação. estran)elrOS Deseja construir
as cidades, ondem vendem os ultimos restos dos seus ha- Confiemos, assim, no seu Falta-lhe porém capital?
veres para atender ás modestissimas necessidades do seu senso politico, no seu pa· dele 11 d.em FIla �� ri-d Procure fechar um contrato
suste�to. triJtismo, na sua elevação e Wl.. c?m a ENDECS que flnan-

Milhões e milhões destes desgraçados membros (leia- estejamos certos que ôíndn ROMA, 14-Comentando as dificuldades de ordem clará sua construção para
se vítimas) do coletivislllo veem bater-lhes á porta a mais agora � sr. Getulio Vargas prática que encontrará o projéto franco-britânico de não pagamentos módicos cada
espantosa indigencia. será dIgno da nossa con- intervenção na Espanha, o sr. Virginio Gayda, diretor mês, concorrendo ainda acs

O onipotente Govêrno Soviético vende. poréili, enor- fiança. do semi-oficial «Giornale d'Italia, afirma possuir «informa- sorteios.
mes quantidades de cereais ao estranjeiro, para a adqui- Este é o pensamento de ções positivas»1 de ,que 39.000 soldados soviéticos e Procure Sergio Araújo:
�ição de armamentos I Pernambuco! Altivamente, 25.000 francêses combatem na defe�a de Madrid. li, otel Gloria. Apart. 117

colheita na Russis

Soviét3ca
A má , .

�pOla, e",
terreno, a
te Getulio

qua Iquer ,. No próximo domingo, na mis
.

•
sa d,!s 7,3U horas. haverá a

preslden- comunhão mensal na capela de.
Giná�io Catarinense, para os

membros do Apostolado,

Processa
contra 60.000 elel

.tores
liBELO HORIZONTE, 15
-o procurador regional deito
ral iniciou a formação dos pro
cessos contra 60.000 eleitores
do Estado que deixaram de vo

tar nas últimas eleições.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bico para colcha
1 a. carretra.Lí m. sem fazer,

2m. de meia, I laçada,2m. juntas,
I m. de meia.I Íacada.Zm. juntas,
I m. de rneia.Zm. juntas, (em m. f_es_.

_

de meia), 1 laçada.Zm, de meia. 10:000$0002a. carre ira- Ln. sem fazer,
2m. lisas, 1 laçada, 3m. juntas, l' E' O custo das modernas
laçada,4:n. libas, I laçada,2m.lisas, casinhas que oferecemos men-
1 m. de meia: salmente aos felizardos que3a. carreIra - J m. sem fazer, se inscreverem em nossos
2m. �e m�ia, I laçada,3m. junt�s, planos,-apenas 5$000 por3m. de mela,1 laçada, 1 m,de mela, mês.
1 laçada,4m ..

de meia. Procluem-Sergio Araújo:4a, carrelra-1 m. sem fazer, Hotel Gloria: Apart. 117.
3m. lisas, I laçada,3m, lisas,1 la-
çãda,2m. juntas,3m. lisas,1 laça
da,2m. juntas, I m. de meia.

5a. carreira--I m. sem fa�er,
2m. de meia, I laçada,2m. juntas,
2m. juntas, (f'm m. de meia), 1
laçada,5m. de m:;ia, 1 laçada, 4
m. de meia.

Dr. Pedro de Moura Ferro 6a.carreira-Arrematar 3m.,
Advogado 1 I d 2

.

t 3 I' 2aça a, 'li. Jun as, m. lsas,
Rua Traiano n. I (50b!.� m. juntas, I m. lisa, 1 laçada, 2m. Propr: Patrocinlo Vieira

I juntas, I m. dt' m�ia. �e_
"Guaraina"
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"MAYONNAISE" dias, tendo-se o cuidado de virá-

Um quilo de camarões cozidos, lo diariamente. Passados oito dias
: '-�:�;'-��é:' Si quizer vestir-se sempre com certa elegancía, é descascados e depois passados na tira-se e imprensa-se, depois costu

muito-mais dificil de que você imagina, a menos que pas- manteiga "]uente, com salsa picada ra-se em um pano e vai ao lu
se suas férias num lugarejo perdido' Aí, levanta-se ás 6 bem fina e sal, um litro de batatas meiro o tempo que se quizer.
horas para deitar-se ás 21 horas, e, entre esses dois po- cozidas descascadas e cortadas em

los extremos, não se tira o «chrot- de linho, .senão para pedaços, temperada com azeite, CANUDOS
vestir-se um -rnaillot,» vinagre e sal; dois pés de alface Prepara-se uma massa de 250

Mas si você escolheu uma grande praia de luxo, cortadas bem finas, urna cabeça gramas de farinha de trigo.I ovo,

Rio ou Santos, mesmo si ela não tem a elegancía de Deau- de couve flôr cozida com sal e I colher de manteiga.
dille ou Biarritz, convem submeter-se a certas regras. As- cortada em raminhos pequenos;al- Amassa-se com um pouco de
sim você evitará de passear na cidade, ou almoçar no gumas batatas de beterrabas des- leite e quando bem amassada abre
hotei «short- ou pareo. Adote fóra da praia, êsses li�- cascadas e depois cozidas e tem- se com o rolo até o folheado ficar
dos «tailleurs- de linho ou de «shantung- brancos, cUJo peradas com azeite, vinagre e uma fininho; corta-se o folhea::lo em

paletózinho é vestido sobre a blusa que tem as suas cos- lata de petit-pois, tiras e estas se enrolam no canu-

tas completamente expostas ao sol. A saia deverá ser Arruma-se da seguinte maneira: I d�, previamente untado de man-

confortavel, afim de não prejudicar a marcha: poderá mes- Forra-se o fundo de um prato teiga.
mo ser uma saia-calça. Por baixo, você terá um «short- , travessa com alface picada e tem- Assam-se em taboleiro de forno
de maneira a sómente ter de tirar sua saia, chegando á perada e sobrepõe-se uma camada ou fritam-se.
praia, para tomar seu banho de sol, ou fa�er sua gínastina. de batatas, petit-pois, couve flôr Depois de prontos os canudos

A maior parte dos grandes costureiros, lançam nes- beterraba e camarões e sobre estes introduz-se neles o seguinte recheio:
ta temporada, um «ensemble» bem camada que se com- os ingredientes. Deepeja-se o mo- 250 gramas de assucar reduzido
põe de um pequeno costume para banhos de sol, sobre o lho qUI! se enfeita com rodas de a calda grossa; a esta calda Jun
qual se veste um vestido inteiramente abotoado. ovos cozidos e azeitonas lavadas tam-se meio côco ralado e 6 ge·

Não tenha medo de usar côres muito vivas, berran- e algum camarões com caudas e mas; misturado tudo muito bem.
tes mesmo; o sol gosta delas e as transforma em man- cabeças. No centro, coloca-se o vai ao fogo até ficar sem calda.
chas alegres sobre a praia ou pelas ruas balnearias, cujas miolo de uma alface e guarnece- Rechearlo os canudos polvilham
construções brancas férem os olhos. Dois dêsses «ensem- se a vclta do prato com folhas de se as pontas com canela e enfeita'
bles- facilmente lava veis, irão constituir o essencial do alfaces inteiras. se cada um com um cravo da ln-
seu guarda-roupas de férias. O molho é feito da seguinte dia.

Entretanto, si você tencionar dansar á tarde, leve maneira:
comsigo um ou dois dêsses vaporosos vestidos de maus- Põe-se numa tigela 2 gemas VINHOS
seline, de georgelle ou china «imprimé», que são tão Ierni- cozidas e três crúas, deslazem-se Como é muito grande a varie
ninas e cream ao seu redor como que um vapor de sonho. as gemas cozidas que se misturam dade de vinhos, é impossivel enu-

Si (J seu orçamento fôr pequeno, você encontrará depois com as crúas, deita-se uma .merá-los todos;aptesentamos alguns
veus e crêpons leves muito dilicados e bonitos. pitada de pimentas do reino. To- tipos caracteristicos pela côr e mais

E
.

d ma-se em seguida uma chicara de ou menos a ordem em que devem
Mgntenha I xpenmente o creme t' que h' d

.

d descei d' d..
h' d d - r C a e azeite oce e espeJa-se ser emprega os num Jantar e

f
coo ece as propne a ea sas e, a

bre estas gemas desfeitas um cenrnoma.SUa ftrma· noite, em logar de levar o rosto.
50

d· h'
'.

d'iR
b d terço e c reata e vai-se mexen o Depois da sopa, póde seguircom agua e sa onete, esten a ne-

com uma colher de P8,() .de rrm um calice àe madeira ou Xerés;le o creme massageando 'suave-
lado só, até encorpar bem .quando depos do peixe, Bucelas, Sauter-mente, em diferentes direcões e

Rh
-

h b:r estiver bem grO$SO despeja-se ou'ra nes, eno ou outro vm o ranco
por espaço de 15 minutos dei-

quantidade de azeite, vai-se me- não muito alcoolico, estes vinhosxando-o atuar sôbre a pele. d J dxendo sempre, e assim se proce e servem-se ge a os.Em sua pele se produzirá um
até acabar todo o azeite. Com a caça ou a ave,Collares,princípio cle ahsorpção do creme

,"aiot Emilon, Leoville, Chateux,para um resultado ótimo.
GLACE PARA DE- Lafitte, Pommard, Chambertin eA massagem deve eletual-a com

CORAÇÕES outro qualquer vinho fino tinto.
a ponta dos dedos, ele modo len-

O 'h' dFaça uma calda em ponto de s vIn os tll1tos não evem ser
to e suave, estendendo ibem o

I d I dassucarar, com 112 qui o e assu· I ge a os.
creme.

car e 2 chicaras de agua. R�tire I Paia o assado um vinho tintoNunca faça esse trabalho corr,
do fogo, junte aos pnucos 2 clara� forte como o BGurgogne.O cham

pressa e violencia-seria conha-
batidas e, sempre batendo, incor- pagae é servido á sobremesa,masditorio o efei�o.

I dpore 1 colher de sopa de caldo de deve ser ge a o; pôde, entretanto,Deve fazer isso todas as noi-
plimão. �er substituido por vinho do orto,tes e pela manhã, depois de uma

Bata ainda até formar uma Mal3ga, Alicante ou Moscatel.
nova aplicação do

'17me, leiar pastd lisa, mole, racil de
-

trabalh;u. O café deve &er acompanhadoo rosto com agua tI la e seca -o
G d (' I b t para os homens. de cognac,Kirsch.com toalha fina e macia.
uar e numa IJe a co er a com

I um pano húmido. Póde colorir Genebra e licôres como Chaltreux
______________ pequenas porções com "colortabs". amarelo ou verde, Coraçau, Kum-
Não fuja da oportu- Se ficar endurecido, dissolva com mel, Cherry Brandy, etc.

nidade agua 'luente, fôra do fogo, pafa Para senhoras, sómente licôres
poder trabalhar. fracos, como Cacáo, Anisette, Pê

cego e L(';ite.

eln férias

aura no
-

verao
Em toda época do ano os pro

blemas da beleza abundam e ab
sorvem completamente a atenção
feminina, a vida sempre de mais

recursos que aumentem ou ape
nas resguardem a beleza:1fI,

Naturalmente seu côlo. sua cu

tis sofreram aos efeitos do frio
nêsse inverno que se foi. Além
disso ha uma tende!'!cia para o

e',queci,nento dos excercicios cor·

parais, tão necessarios. E a isto

ajuntemos á maior quantidade de
alimentos do que são precisos.
Compreende-se assim o aumento

do peso e certas desordens da
pele, tais como manchas, aspre
zas e rosto cançado.

ALIMENTAÇÃO
Chegando Q verão (está tão

próximo). com o auxilio da sua Procure fazer um contrato

alimentação mais equilibrada, su- com a ENDECS para gosar BATATAS COM MOLHO
bstituindo os alimentos gordur0sos O confôrto de uma moderna BRANCO

pelos vegetais frescos, pelas fru- casa, :que oferecemos mensal-I As batatas cozidas e descasca-
tas frescas, V. readquirá o bem mente.. das são cortadas em rode!as. Dei
perdido. Note-se que os vegetais Pr.ocure O DIretor no Hctel tam·se as batatas em molho brar,-
conhecidos e m(lis comus em nos-;Glona-apart. no. 117 co, acrescentando-se um pouco de
5a mêsa, são gerall!:ente ricos em 1 "inagre ou limão, noz moscada,
ferro, o que os torna não ha que

-

:>alsa, cebola verde, 8aI e deixa se

duvidar, auxiliares formidaveis Ca r h,on ·-1 , levantar fervura.
para a saúde, enriquecendo o san-

_

gue, combatendo a anemia, essa MODO DE SE FAZER UM
exteriorizada na palidez ql1e per- Alfaíate da Moda PRESUNTO EM CASA
cebemos em certas mulheres. 1 quilo de sal hno, 1 colher de
V. tambem póde tomar sumo ,pimenta do reino em pó,2 colhe-

,de laranjas frescas e de limão. res de saiitre, uma noz moscada,
São inumeraveis as qualidades ralada e algumas folhas de louro,

Ot 5sas frutas, pelfeítaroente prova- mi�turam·se bem esôes ingrediêntc�.
das, com principios ativos, quasi To'n_-�1e uma perna dI" porco tra·

ndirpensavcis ·para a saúde e be- lcin, sorve-se um pOUC.J e façam-
leza perfei!a. se uns furos rente do \,'sso, inlfc-I

duza-se o sal que está preparado,
esfregue-se bem com o sal e de
pois deite· se em uma vasilha fo;
rada com sal grosso c cubra-se
tambem com sal gf'JSso. Ponha-se
em logar fresco por espaço de oito 1__.--_iiiiiiliiiiiiiiiiii iiiiiiliiii__

cle Limitada 5'1. ala.
ele. AvisoPrevio6·1. ;lIa.
Prazo Fixo 8'1. ala.

Banco de Crédito
Popular e Agrí
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Ru� Trajano n. 16
(Edifício proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

,.Pii6f1KDO 05

TRATAMENTO EXTERNO

6 - Ti radentcs 6

SEGUINTES JURuS:

Se�� sua péle é seca e, mancha
Va, tenha fé que um tratamenlo

_ ciorn cold-cream e massagens será

çliciente_para o SttU caso.

2

por MADAME MARIE

SEGREDODE'Para as,
EVA __ I

o exercicio regular é necessa- ma IS
rio porque não deve nos permitir
que os musculos se tornem iner
tes por falta de uso.

Um dos melhores é colocar
as mães no alto da cabeça com

os dedos entrelaçados e, oprimin
do

/
a cabeça com as palmas, fa

zer um movimento da direita pa
ra a esquerda e depois da frente
para atrás.

Segundo os especialistas de be
leza. não ha melhor exercicio do

As crianças, as pequeninas,
de peito, gritam porque lhes dóe
o ventre ou por fome. Ma3 l.a
detalhes outros que não devem
ser descuidados a dôr das gengi
vas quando começam a aparecer
os dentes, a dôr de ouvidos, em

qualquer idade. Nos pequeninos
a dôr de ouvidos produz ponta
das intermitentes. Dai os grit:.. s
que a criança pôde dar, lambem

que nadar, para fortalecer os com intermitencia, sem que, apa
músculos do colo, renternente nada os justifiquem.

Outro exercicio, tambem muito chame-se o médico. E' sofrimento
bem, é inhalar profundamente que consome a criatura que não
enchendo os pulmões e em segui- tem outro modo de exteriorisa-lo
cxhalar aos poucos, colocando os senão dando gritos.
la�ios de modo que o inferior -

sobresaia um pouco do superior. E, um velho costume. mas

Antes de tudo cultivae o habi- contra-producente, êsse que tem
to de ter sempre a cabeça ergui- as mãis, quando a criança cho
da quando andais. ra de dôr de ouvidos, tapa-los

As golas engomadas dos tem- com um algodão, que geralmente,
pos da rainha Ísabél de Inglaterra,

I
mantem a humidade, permane

contribuiram sem duvida, para cendo a inleção.
manter a graça erguida das da- -

mas patricias. Educar a criança para seu com-

Hoje em dia somos mais Ieli- portamento regular na mesa á ta'
zes em materia de comodidade; refa que requer poucas horas de
convem no entanto que usemos paciencia, O primeiro impulso da
golas engomadas em nossa ima- creança é tomar nas mãos tudo
ginação , aquilo que está ao seu elcan.e.

Na soludão de vosso "bou- Logicamente seus movimentos são

doir," praticae o exercicio de an- bruscos, irrefletidos, i derrubando
dar de um lado para o outro le- a comida sobre a toalha, no tra

vando em equilibro um livro sô- jéto para a boca.
bre vossa cabeça. Sente-se a creança todos os dias

A. posição qUI"! é necessana na mesa, para que, sem interva
para impedir que o livro cala, lo, não venha a esquecer as li-
tornar-se-á pouco (>. um habito. ções de urbanidade. Não se deixe

TD FI �OT
nunca que esteja sem guardanapo,

nii ... ne.n que coma antes de lavar as

mãos. A advirta-se 11 creança que
toda mancha na coberta da mesa

é uma falta, ganhando ela a cons:

ciencia de portar-se como as maio-

ATENDE PELO TE
LEFONE 1 . .222

Limousine I
202

SERiEDADE E CONFORTO

I�
I

I

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
ru) Tiradentes, 38, nesta capiLtI, oferecerá um util BRINDE
ESCOU\R a quem se apreõentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U A R A � fi A, contra dôres, grípes

I e "chiado,. I
II
I
I

Cervejas! Cervejas! I
I

-------'----.---------------------

Só as Íabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléfa, Du
pla Kulmback, Bavoria e Tira Prosa.

Depositaria -- JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

.�,

.. '--,�--_.---------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Me'triz: FL..ORIANOPOL.IS
em:

Blurnenau - Joinville - São F'ranciaco - Laguna -

'M'ostruario permaneote err.:l Cruzeiro do Sul

Secção de SecÇao de

MACHINAS:
Machinas de beneiiciar madeira

Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas ntêchanicas
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeires

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cuítívadores, moinho etc.
Fogões e Camas f ocomovels, Motores de esplosão, lV\oto�es'
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrlcos

res Material em geral para transmissões: Lo' I
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrífíeantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

------------�-_------------------------------------------------

l'Jave�açâo "Hoepoke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.,
h/laria '

_. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro
'

Arataca"

Advogados IDr. Ricardol
I A- M'I Gottsrnann

• ccaclo 0-
Ex-chefe da clinicá do Pospi

I· te -I ra tal de Nürnberg, (P.úressor
•

tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor

• Erwin Kreuter)
tór io de advogacia á rua

Elpeclalllia em cirurgia
geral

Filiaes
Seoção (ja

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,)ara ternol
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilJ:ros
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e serglr
Lã em novelIos e meadas
�onetes e Perfprnarias

. ..tJoolchoados e Colchas
Cortinas e Ccrtínados
roalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

� Depositarios dos afamados

� Charutos cDANNEMANN.

I Empreza Naoional de
Fabrica de Pontas "Rite

� .

•��VÂ.V4VÀV���eF_

FERRAGENS:

• A Gazela

Vísconoe de Ouro Preto

---------

!ndica:

:....:: Dr. Renato=
=:Barbosa=:

.��.'4I��,---"----�-..::.� �
..� ..!!�-- �� . ADVOGADO

�••OOOO... .. i$ Rua Trajano, 2 f(sob.)
.,

Ui' � Fone 1325-Ater.de cha..

I Companhia "Aliança da Bahía"i
mados par. o interior.

: FUNDADA EM 1870 i lor. �:r��I�a R.

: 5 T t M ·t- • J\dvogado

• eguros erres res e an Imos • RuaCons. Mafra. 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil : I. Fones 1631 e 1290

., CAPITA L RALIZADO 9.000:000$000 I_
.

.

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.16 t':966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS!EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

LO..lAS

<. A R (=2 I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO.
NES-'}'RICOLINES--XADRFSES_ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - C6rea firmeI:)
TECI_!)OS PARA: Reposteiros. cobertas de di

van, roupoes, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

0r' Confecção. de camisas, calças, etc.
Ap'enlear Sub-Agentes 8 Reguladoras de:Avarlal em todol OI Eltadal Linhas para bordar.

�o 8ralll, no UruguaI e nal prlnclpali. praçal IItrangalral. Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

IAgente5 em Ftorlenopol j-s.: Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros)

a,'
Campos Lobo & Cía. I Diretor da Maternidade] FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

• Medloo do HOlpltal forragem. fabri�ação de maquinas
II Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal, 19 • em g�ral. (agrícolas e industriais)
II TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC.,O ALLIAlvÇA • (Curso de especíalizaçl' em -momhos de fubá, arados, businas
• .. molestias de senhoras) para carroças. chapas de fogão, etc.

! Escritórios em Laguna e Itajahí I Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
�. " até ás 8 112 da manhã
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages ... e á !arce- Cansultorioi

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
..,. ; ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Marar,hão
••••••••• -;::::.- - ��iiiiiiiiiiiiii.,R;iiiiiUAiiiiiliiiiiJO.ÃOiiiiiiiiiiiiiPIiiiiNT�Oiiiiii·iiiN.�5�AiiiN�Df\iiiiRi.T�E�RR�E�Oíiiiiiiiiiii�

�•••-----.------------.....

n. 70. - Ph01IP: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

Dr. Pedro de Moura Ferro I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crlan
çal a adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CU NICAS

Atentae bem I

Advogado

'e=
__ .... S1

Agencia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

IJ

F"orrnídaveís lortelol proprlol, trll veze.
por lamana, todal aI IIgun
daI, 1er,al e .extal-felral,

Extração com global de crlllal.

•

I
Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n' 1548 I
I

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

operações de plastica

Consultas diariamente das
4 ás 6 heras

Consultorto. Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595
R�5ic.!ência: Rua Visconde

de Ouro Pretor n' 57
FONE-1524

i
•

A f li 1áÀ' I :(1 c::. "lU. IA
_ honlltldade, pai., OI lar·

teln ilo preaencladol pelo povo.

Médicos

CONSULTORIO··-Rua Tra·
ano N. I B das 10 ás 12 e -:-,----------

das 15 ás 16 112 horas. D ,.. . M igue I
TELEF. 1.285 ! Boabaid

R�IDENCIA- Rua Este- CLINICA GERAL

I
ves Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides
TELEF. 1.131 Consultas:

das 13 ás 16 horas
Deseja concerta o Pela manhã:
seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre Consult.-R. joão Pinto. 13
Miguelinho, que será plena- , l_el_ef_on_e_,_1_59_5 �,mente satisf�Jto.

------------...._-�-------

Dr. Carlos Corrêa

\
f

I

•

I
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A GAZETA - Florianopolis,-16-12 -936 5

Uma interessante ex

posição de

pelo LU:x,.JORNAL, receberá, editados em f;. Paulo, em

diariamente, tudo o que nêsse alemão, J em italiano, J em ja
sentido se publicar, tendo, tam- ponês e 1 em hungaro. No Rio
bem, o informação do nome, da Grande do Sul publicam-se 2 jor
data e da localidade dos jornais nais escritos em alemão e no Dis
que trataram ou discutiram o as- trito Federal 1. Dos E&tados do
sunto. São inegaveis, portanto, Brasil, o que possue mais diarios
as vantagens oferecidas pela mo- é S. Paulo, com 56; em segui..
dalidade original de trabalho do da, em ordem decrescente, vêm
LUX-JORNAL. O agricultor, o Distrito Federal com 30; Rio
por meio dos recórtes d� jornais, Grande do Sul com 25; Minas
acompanhará o desenvolvimento Gerais e Estado do Rio com J 2
da produção agricola e vegetal cada um; Baía com 9; Paraná e

país, lendo o que se escreve sô- Pernambuco com 8 cada um;
Revestiu-se de inegavel bri- dos seus serviços tem merecido, bre o ârnparo técnico e econômi- Ceará com 7; Maranhão, Ala

lhantismo a "Exposição de [or- em várias oportunidades, unani- co á lavoura, sôbre I) fomento gôas e Santa Catarina com 6
nais diarios de todo o Brasil", rnes louvores. de novas culturas, etc. Emquanto cada um; Pará com 5; Rio G.
que o LUX JORN AL, como Por seu intermedio, qualquer que o jornal, devido á vasta rê- do Norte, Sergipe e Mato Gros
nos anos anteriores, fez inaugu- homem público ou de negocies, de de assinantes do LUX-IOR- so com 4 cada um; Amazonas
rar na IX Feira Internacional desde o industrial e o comerei- NAL, que se extende até ao es- e Paraíba com 3 cada um; Pi
de Amostras do Rio de Janeiro. ante até ao artista ou intelectual, trangeiro, tem assegurada uma auí e Espiri:o Santo Santo com

LUX JORNAL, como sabe poderá receber os recórtes dos ampla divulgação do seu nome, 2 cada um e Goiás com 1 só-
grande parte do nosso público, é artigos, tópicos, comentarÍos e no- das suas idéias e opiniões. mente,

,�ma .0rg��i$�ÇãO de recortes de ticias do seu interesse, publicados No magnifico «stand> do LUX- Além da exposicão dos seus

Jornais dirigida pelos nossos con- nos jornais diarios de todo o JORNAL na IX Feira Interna. trabalhos e de jornais diarios de

f�ades da imprensa carioca Ma- Brasil. Um agricultor, por exem- ciona] de Amostras do Rio de todo o Brasil, LUX JORNAL
n� �omingues e Vicente Lima. pio, certamente não poderá lêr Janeiro, figuraram 213 jornais manteve á disposição dos visitan
E tida como modelar entre as todos 05 debates da imprensa diarios de todo o Brasil, sendo tes do seu stand, durante mais
suas congêneres da America do sobre a agricultura. Já possuindo 7 dêsses jornais escritos em idio- de um mês de funcionamento da
Sul. e a utilidade e perfeição o serviço de recórtes fornecido mas estrangeiros. Destes, 4 são Feira de Amestras, uma mêsa de

leitura, onde se encontravam as

últimas edições dos diarios que
circulam em todo o país, recebi
das, diariamente, pelos aviões da
Condor, Panaír e Aír France.

Vê-se, portanto, que o LUX�
JORNAL vêm de alcançar mais
uma esplendida vitória, promo
vendo, ao mesmo tempo, urna

útil e intensa propaganda dos
orgãos diarios da imprensa bra-
sileira. '

jornais
Praia de banhos Camboriú

apresentada por L.ux-Jor
nal na IX feira Interna
ciunal de amostras da

Rio de Janeiro

Distante de fpolis. 90 quilorr:etros e de Itajaí 10
qUllometros.A praia é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne
tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa belíssima praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel Mira-mar, o qual está
dotado de cosinha de la. ordem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-ctansantes durante as sessões.

.1 Proprietario O. G. FATS

J._.......

Jockey Club Florianopolís
o mais elagante centro de diversões famí

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

derni-simas.

:11 RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

I-==---__�_!__.
"p . . - .....

'�,: -------:--
.

ENOECS Alegrai vosso lar,
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 de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa propria, sem sofre modifica
ção nas suas economies.c-c-Coi s prestações de 5$ e 10$000
poderá V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar.r+Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com � "ENDECSD
para construção de sua casa.

- Procurem Sergio Ar aujo,
provisoriamente no Hotel Gloria, apart. 11 7 e verá como V.
S. pode se tornar proprietário doe uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de confiánça e trabalhadores que

11_ tenham grande conhecimento na praça.

Café e Restaurante

OlA"

o

no dia em que os vossos filhos expandem
se [ubilosamente

DEVEIS I Fi A'

Casa de Diversões
Familiares

rasa fflíscelcneo Bebidas Nacionais e Extrau
geras só NO
CAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

Vispora Imperial
O MAlOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMlUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

I pelo govêrno do Estado.

I Não deixem de ir ao vinpora Imperial pois, nele

I'
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

t Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

(�asa dos Passaras

.

·''''-V�'''�:iJ

ADQUIRIR BRINQUEDOS:�'<" Emidio Cardoso
Junior

�,&Guarda-I ivros
��;�

I Defesas .fiscais
geral

GRANDE VARIEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros. encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSEl.HEIRO
MAFRA N. 78

Faça V. S. uma vísita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS RARlSSlMOS.

. �I

o mais abundante e variado stock de

brinquedos e enfeites para NATAL

Trajano ÍII

"'S==-

em

--.

-8 -·lJua 8 Residencia:
HOTEL MAJI:.STIC

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D. Margarida Lopes de Al- A V O:Z D O P

meida dará, hoje ás 17 horas, --------------------
no Teatro Alvaro de Carvalho, FLORIANOPOLl3, Quarta -feira, 16 de Dezembro de 1936

o seu festival de despedidas.
onde acaba de concluir, com bri- HABILITAÇÃO

lhantism�, .

o curso da Faculdade Esti'io se habilitando para (a-

PARIS, 14 - Pessoas amigas da sra. Willy Sim- I AHIVER5F1RI05
de Medicina, o dr. Paul�) Ta-

sar: dr. Walter Peixoto, advoga-
pson declaram que, pela primei! a vez depois de sua che-

vares da Cunha Mel?, lilho do do, residente na Capital Federol,

gada a Cannes, ela se mostrou feliz e á vontade, ao sa-
Terêsinha Carreirão des. Tavares Sobrinho Melo.

e a senhorinha Adelaide Macha-

ber da resolução do ex-rei Eduardo VIlI. Segundo iníor- FI�s!eja, hOll'e, o seu �niveTrsario Procedente de Itajaí chegou do Portela.

maram estas mesmas pessoas a sra. Simpson insistiu até �atha ICICO acga a�:e memna

erf�- ontem, o sr. Paulo Jansen dc� EHLArE

O último momento em que (l ex-soberano não renunciasse slhl� ha d' arrelJra?, estrcemos? _

1-

pulado classista.
)

ao trôno, sentindo-se com uma tremenda responsabilidade
ln a o sr. a:me arrevao, Consorciou-se, ontem, em Sã\)

no caso da abdicação. .. telegrafista da Diretoria Regional Dr. Selistre de Campos Francisco, com a gracIOsa senh i-

Agora, emquanto se soluciona sua ação de divorcio, 1 dos Correios e Telegrafas. rinha Daura de Oliveira o talen-

1 f 'é t t I Ed d
Est3 em Florianopolis) o dr. toso médico dr. Caetano Costa

e a az pro] tos e, an o e a como uar o. concertam.
. Trans��rre, hoje, o aniver:a- Selistre de Campos, juiz de Di- Filho.

seus planos acêrca de onde devem residir depois de ca- no natalício do sr. Iarmaceutico reito de Chapecó. ----------

sados. Henrique Brüggemann, lente do I M apa de a r -

A lua de mel será, provavelmente, passada a bor- Instituto de Educação, I Paulo Fontes .,., as i n te rna ..

do de um hiate, devendo depois os recern-casados esta- " Vindo de Curitiba. onde curo
C iO na is

beleceram-se no campo. ,

...

�.'� fAZEm nH05 :;01Id M I sa com brilhantismo a Faculdade
,�

. Essa parte não está completamente decidida ainda. Esse espetaculo
. a. reahzar:se a cxma. sra.. ,1 ou�a de Medicina, encontra-se nesta

O dr. secretario da Seguran-
'·:�i;;r:> Os amigos de Eduardo dizem que ela ainda en- sob preços. populansslmos t�ra a Coelho. esposa do sr. Antonio

capital, o talentoso jovem conter-
ça Pública recebeu, hoje, do cap,

tretem,a idéa de uma estancia na Argentina. sua renda inteiramente destinada Coelho;
. . râneo Paulo Fontes.

Chefe de Policia do Distrito Ft�

O ex-soberano da Crã-Bretanha, em companhia de ás obras da CapleIa de São Luís, o sr. (_)dllo'l Porto;
.

deral, ilustrado mapa, demons-

diversos amigos fiéis. passou. algumas horas em Bolognc na Pedra GranJe.
.

a senhorinha Gllka Filomeno Acha-se em Florianopolis o sr. trativo, em regular formato, das

esperando que o expresso noturno o conduzisse a Suissa.
. .E' n�s gr�to regls�rar essa no- da Costa Ar?�tes; Alberto Stein, prefeito de Blu- armas internacionais mais em uso,

Os francêses proporcionaram-lhe todas as provas treta pOIS, desse modo,. vamos o sr. A�nplDo Souza; menau. o qual muito vem concorrer para

de respeito devidas a um soberano reinante e recusaram- ter n?vamente � oportunidade de a senho�mha Alda Luz, alu-
OUTR05 PARTEm

a eticiencia do serviço de armas

se peremptoriamente a chama-lo MisterWindsor. Diversos apr�clar a arte Imponente e ma- na do Instituto de Educação. Acompanhado de sua exma.
e munições em nosso Estado.

detetives da Sureté, assim como 5 inspetores especiais, ravilhosa de d. Marganda Lo-
rHE6Am Ul'-'5 Iamilia, viajou, hoje, para Lages, j;.�-'-C-A-FE--'-B-O-M-S-O-'-N-O--

104 guardas-moveis e centenas de policiais dos Pais de pes.. . .

o sr. Egidio Abade Ferreira, di- .JAVA
Gales velaram, cuidadosamente, pela segurança do ex-rei O reclt�1 de. hoje é reali- Dr. Paulo T. da C. Mdo retor do Instituto de Educação Praça 15 de Novembro
Eduardo VIII. formando em torno dêle uma verdadeira zado a pedido de Ilustres senhoras Chegou, ontem. de Curitiba. de Florianopolis. Anlonio Paschoal

paredehumlna epro�gendo� �ndaabordodo��edei- dl00�amclhm�cieda�, �������!��������������������������
,ro britânico Furye mais tarde, já no trem. Podemos pedlzer, que seu

A Id M h
f'tIi

-

Com todas essas precauções tornou-se quasi irn- festival será �orôado de sucesso rna o a ran aopossivel ver Eduardo, mesmo de passagem. Irnedíatamen- absolu:o, �01S ha n�sse programa
.

te, após sua chegada a Zurich êle telegrafou á sra. �im- os mais fln�s e �ehcado�� num�-
pson, afim de discutirem os planos futuros. lOS de poesias CUJOS enre�os revi-
��"'. verão. na expressão magistral. e

PAPIS, 14 - Segundo noticias obtidas de fonte fi- ernocionant e que d. Marganda
dedigna, antes de deixar a Orã-Bretanha, o ex-rei Eduar- sabe dar á� intérpretações que

do VI)I declarou alguns de seus amigos particulares que lhe são confiadas.
. .:

tencionava casar-se com a sra. WiII} Simpson dentro de O programa está assun orgam-I
5 mêses, mas não antes de estar terminada a ação de di- zado:
vorcto da dama americana. 1. PARTE

Um dos últimos átos da sra. Simpson, antes de Cruz e Souza, Supremo Ver-

partir de Londres, foi devolver um dos mais preciosos bo.

presentes que lhe deu Eduardo, as de Alexandra. Raimundo Correia, Ser moça
O gabinete britanico, alegando que as joias eram e béla ser ...

historicas e deviam, portamo, pertencer á nação, exerceu Guerra Junqueiro, A Lagri-
uma grande pressão sobre a sra. Simpson, pressão que ma.

resultou na devolução das preciosas joias. A mesma fome Alberto de Oliveira, A Ca-
lrnforma, aínda, que o ex-soberano pediu pessoalmente ao ranguejeira,

.

l ' ministro. sr. Stanley Baldwin, que fornecesse um corpo . Aug�sto Gil, Passeio de S.

de guardas para a sra. Willy, ao que Q «pi''tmiêt» accedeú AntOnIO.
.

com relutancia. _---" ...,---- Ruben Dario, Los Motivos
Os alts; runclonarlos da Scotland Yard informam, del Lobo.

ent�t:t�º)tÓ, que, embora fazendo o possivel para garantir 2. PARTE
..

á segurança da dama americana, o sr. Baldwin não se Afonso .Lopes de Almeida}

responsabilizou pela chegada (ia sra. i Simpson á França (O. relogío e o Tempo-
devido ao odio crescente do povo por ela. Acredita-se aqui (Ctra�da. .

que o novo rei Jorge VI concederá ao ex-mornarca uma <_?ullherm: de Almeida As

grande quantia correspondente á devida ao ducado de Com- Tres Coroas-Q pequeno

wall, mas tal concessão terá de passar pelo parlamento. Polegar.
.

Augusto Santa Rita, (O Pre
CAFE' BOM SO° NO CU lnprimen- to-Papusse-Papão - Papuir
I ..JAVA Papando. Ipraça 15 de Novembro tos á 'A Gazeta' Artur de Sales, A Música

. Antonio Paschoal A "The Caloríc Cornpany", dos Bilros.
I

CARTAZES por intermedio de seu agente Ribeiro Couto, O Desejo da

IA nesta capital, teve a gentíle- Mão.
DO D

za de enviar-nos gentil car- George$ Duhamel, Ballade de
tão de cumprimentos. o mes- Florentin Prunier.

CINE REX, ás 8 horas, Ita- mo fazendo a importante fi r- Ferna.ldo Gregh, II plent.
lia e Abissinia. ma Carlos Hoepck S. A., aos Fontoura Costa, Coítadat

CINE ROYAL, ás 7,15 e ��aiS somos sumamente gra- Augusto de Lima, Epilogo.

8.45 horas, Eu de dia, tú de
.

3. PARTE
noite, com Willy Fritsch e Kate SENHORITA I Acompanhe
Von Nagy. a Moda Cleómenes Campos, Prece

de Natal.
CINE ODEON, o lidero foca- comprando suas:Bolsas e Cint.os na

Fernanda de Castro, Vida.
)jza. ás 5, 6,314 e 8,30 horas, Casa Macedonla Luís Delíino. As Três Irmãs,
os 7' e 8' episodios da cinta se- A Casa que mais barato vende Olavo Bilac, O Caçador de
riada-Tarzan, o destemido, Esmeraldas.
com Buster Crabe. 6 TRAJANO 6 Manoel Bandeira. Os Sinos.

A sra. Simpson,.
futura esposa do ex-rei Eduar
do, pretende residir na Ar

gentina

o v o

Nossa Vida

Rua João Pinto n. 5, terreo
CAIXA POSTAL N· 4S

(
PHONE 1346

TELE
.

( GRAI\1MA "Algodão"

Florianopolis
Na qualidade de exclusivo Repre"

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excep.ci-onais vantag�ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
[ecula, herva-mate, etc .• de PERNAMBUCO.

arroz, assucar, farinha,

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHTA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WAlKY,tiA", de S. PAU:"O.

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL OARCIA, de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAlIYBA, 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

-� ae�
Cimento belga, (para importação) Vidros belgas, (para importação)

CC?rnpra aos melhores preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS

BRINQUEDOS, BRINQUEDOS
Os mais lindos artigDs para presentes 'enC"I�trar:I.f:)e na

M--ACEOONI
Natal
CASA
A CASA QUE

e mais brinquedos

MAIS BARATO
- e·
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