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sr. Armando de
conferenciou

preslôente

70 mil pessôas

o pagamento de

o

Um grupo de
palestrou demoradamente

d��_-::_�d�l!n:�::sta capital. oAgo�ernJ(tor de São Paulo, dr . Armando de Sales Oli
veira.

Levou-lhe os cumprimelltos de bôas vinda� e� no- �����������������������I����������������������
me do presidente da República, o capitão-tenente Ernani A VOZ DO povO Sem quaisquer llgações politicas.
do Amaral Peixoto.

<? sr. Armando de Sales Oliveira, depois de haver
recebido, nos apartamentos da rua Paysandü onde resí-

, de o mi.nistro da )usti�a-a visita do sr. Luís Vergara, Ar�o
secretário da presidencia da Repúbiica, dirigiu-se, á noite,
ao palacio do govêrno.

Foi, ali, recebido pelo sr. Getulio Vargas, com quem
se demorou em conferencia até ás primeiras horas da ma

drugada.
Amavel, mas, reservado, o sr. Armando de Sales BELO HORIZONTE, 21

Oliveir� evitou a reportagem, sórnente adiantando que re- -E�ta"a agindo na. cidade de
gressana na próxima terça-feira. Jacutmga uma quadnlha de la

drões mascarados.

Longa cor ferencia com o Varias pessôas foram amorda-

I íde r ba ia no çadas e saqueadas.
A policia fez seguir para o lo"

. . . . .

cal uma turma de policiais, Iu- O Tesouro do Estado, corno nos anos anteriores, InlCIOU hoje,
gindo os ladrões para São Pau" venci�entos do mês de deze�bro dos funcionarios estaduais.
lo.

• ,Ora. Marci- E t· t --------1-·-110 mrll ope- lia Medeiros X ln o o monopo 10
rarlas em

• Aldo Luz da carne verdegreve

destacados oficiais do
corn o

Exército
governa ..

GAZETA
Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO

------

III I Florianopolis, Segunda-feira 21 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 658

Quadr,llha
mascarada o GOVERNADOR NEREU RAMOS

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

ardenau D pagamento adeantado das
vellcimentas, deste mês, da funcia·

nalismo estadual

RIO, 20-0 sr. Armando de Sales Oliveira recebeu.
ôntem, no Copacabana Palace, o líder da bancada situa
cionista da Baía. Essa conferencia foi demorada.

P,alestrando co .., um grupo
de oficiais do Exército

RIO, 20-Logo que o líder da bancada baiana dei
xou o sr. Armando de Sales Oliveira, foram recebidos
pelo governador paulista, os srs. major Juarez Tavora,
capitão Landy Sales. tenente-coronel Eduardo Gomes e

coronel Cordeiro de Farias.

"Sádado últil."'1o, em expressiva EXEMPLO A SEA IIVI.
LO�DRE�I 21

-", Julga-se solenidade, colaram gráu na Fa- TADO
que sera possivel um acordo para culdade de Direito da Univer-
a terminação da greve que se sidade do Paraná

'

os nossos ta- BELEM, 21- Foi aprovado o projéto que extingue o

?eclar�u segu�da-feira ,íltima na lentosos e distintos moços conter- monopolio da carne verde no mercado cujo comercio passará a
indústria de fiação d�. Manches- taneos dr. Marcilio Medeiros, ser livremente exercido pelos interessados.
ter, de modo a penmnr que ope- filho do desembargador Medei- • .

.

raiios retomem (I trabalho nor-
ros Filho e dr. Aldo Luz (ilho O problema ao trigo Aguas da Imperatriz

mal na próxi�a s,egunda-feira. do sr. Jorge Luz, come:ciante
.

A irr.portante. e acreditada

J.á de ixa ram A �uestão �á atmge. a 11 O.OO� na Palhoça. Continua a ser um desa- flrm.a Fett � (Ia., de Co-

operar�os texns e SI prosseguu A GAZETA abraça-os eíu- fio aos nossos homens de querros, segun�o. estamos ir-
Mad r I-d .

elevara para 180,000 o numero sivamente. governo a solução do pro- formados, adqulr�u o contrát?de desempregados. -

blerna da cultura do trigo em para a exploração das eCa.-

Os re-rens serao soltos no Exonerado
Dr. Lourival nosso país. das da� Imperatríz, , bem c�-Vaz Avulta mês a mês a sorna n:'0 pa: a a venda das deli-dia de Natal

o chefe da quetdespendemos com a trn- ciosas águas daquela famosaBAYONA, 20 Comunicam de Bilbáo que o governo vasco
1 C R Acaba de completar o curso de portação desse cereal. fonte.

resolveu nomear uma comissão para dirigir os trabalhos de liberta- Oa. . .

Direito, com notas brilhantissimas, No corrente ano até outu- Dentro em breve passara
ção �as pes�ôas. q�� e�lão detidas como relens nas diversas prisões. RIO. 21-Foi transferido do na Faculdade do Paraná, o nosso bro, importamos farinha de por no!aveis.e radicais trans-

A Comissão e composta de representantes det odos os par' u dro suplementar para o qua- distinto e talentoso conterraneo trigo e trigo em grão no va- formaçoes, flcando aparelhatidos politicos e do governo vasco e de um delegado da presiden- �r: ordinario sendo classlicado sr. dr. Lourival V3Z, que colou lar de 580.703 contos de da para servir o comércio
ela do conselho.

no 17' B. C. o corone I Otavio gráu no dia 19 do corrente em réis. em todo o Brasil.
Os prêsos serão postos em liberdade na vespera de Natal. Fell'x Fernando .' Silva, que fOI' Curitiba. I tl.T t t I f' h d� l-esse o a a ann a e Inler"8anll fesllnha infanlil

r '" , exonerado do cargo de chefe da O dr. Lou.ival VaI. é filho trigo emtra co� 46.665 to- �����������SE\ ILHA, 20-A Radie lccal transmtte as segumtes in- 1 Da. Circunscrição de Recruta-] do nOJSO presado coestaduano neladas, no valor de 42.642 .

.

formações: mento Isr. José Vaz Sobrinho, fazendeiro CJDtOS e o trigo em grão Organizado por um grupo«Con.unicam de Avila que a gravidade da situação de
'

e socio da importante firma Vaz com 797.248 toneladas, no de interessantes meninos.L
Madrid

. c�egou .

ao apogeu. A Radio União anunciou ôn�em com IO Nata I & Dibernardi valor de 538.061 contos de que querem
.

dar expansão
grande insistencia de quP. se estava agravando o surto de' vanas enler- réis. á� slla� �legrlas com a pró-
midades contagiosas por fa ta de higiene, tende a mesma emissora no Pala cio do Catete xtrna visita do Papai Noel
irradiado tsmbem uma nota do presidente da Junta de Defesa Ge- CUM PRI M ENTOS que, como todos os anos,
ral, general Miajas, declarando que a gravidade da situação se RIO, 2,1-A senhora Getu- A' "A GAZETA" CAFE' BOM 80' NO trará repléto o seu sãco dI.:
complicou com as epidemias, tornando-se necessario fazer urgente- l�o Vargas. como .e�. �nos ant:" .JAVA surprêsas,-realizar-se-á na
mente a evacuação total de Madrid nores, alé� de distribuir n1antJ,- O distinto casal João Pires Praça 15 de Novembro próxima quarta-íetra, na �pra--

Depois da importante conquista de Boadilla dd Monte, os mentes a lDumer��. <asas de can- Machado. residente 'em Blu- Antonio Paschoal zivel chacara da exrna. vtü
nacionalistas se dedicam agora a fcrtifi:ar e consolidar as suas po- dade, e de rrestJglar com a sua

menau, teve a gentileza de va Lauro Unhares, esplen-
sições, continuando a recolher grande material de guerra abandona- pres�nça, grande r.umero de ceri- enviar-nos atentioso cartão Retornou dida festinha infantil. .

do pelos legalistas, em sua fuga precipitada. mornas, onde n�s�a época d? ano de -Boas-Festas.» Do programa, que consta
A Junta de Evacuação de Madrid anuncioo ôntem que se procura su�vlsar os �ofnmen- -A The Texas Company

AO PRES I D IOde números variados, mus:-
ne tes tr�s últi�os ,dias setenta mil pessôas deixaram a capital, m- tJS dos necesslta�os. realizará no (Sonth A�erica LtJa) tam- .

Osvaldo More?o, que ha cas, recitativos, etc., esti ;/

cluslV{' tnnta mIl CrIanças. parque do PalaclO do Catde, bem enviou-nos gentil cartão
dias se apr�sentara ao dele- �espertando no seio da pe- J",

n? �ia, 2_3, das 2 ás 5 ?ora�, a de Boas-Festas. ga�o especial. de �lumellall, tJzada verdadeiro interesse
dlstnbUlçao de presentes alS cnan- -Agradecemos, retribuindo. apos consegUIr fugir de bor- a co�édia «D. Xandóca mor-
ças pcbres, sendo o pOItac'or de do do "Ana" quando er a reu».
cada cartão contemplado com um de Imprensa. O presidente da conduzido para Join_vile, afim Assim. os a�iguinhos da
brjnquedo, uma roupinha, biscoi- A. B. I. teve ocasião de agrade- de entrar em novo julgamcn- comissão organizadora de
tos e balas. D. Darcí Varga3 pre- cer mais eSsa distinção, �ue dá t?, chegou, sabado, aaquclo tão original quão interessan
sidirá a festa, sendo auxiliada aos jornalistas a al.::gria �e coo- c:dade, escoltado, s.endo me te festinha, terão a ocasião
por uma grande comissãl.l de se- perarem numa das mais bel�s tido, nu� �os cublculüs do de passar horas agradaveis,

RIO, 21-Comparecerá hoje á Câmala dos Deputa- nhoras. Como das outras vez�s, iniciativas promovidas pelas. �l(- Pemtenclarla da ,Pedra Grétn- de risos e de cantos. na·
dos o ministro da Fazenda, que disr.ursará, em plenario, sôbre a a generosa cerimonia será patroci· tudes e pelo cOlação da pnmelra de, onde ��mprlrá a pen� próxima quarta-feira, ante�
.ituação eçoo8mico-fioaDGei,a do p.í� nada pela Associação B..ileiras dama do país. que lhe fOI Imposta� vespera d� Nat�� .. J�.'

, !

Omínistro
Souza Costa

falará, hoje, na Câmara

y
(
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A GAZETA - Florianopolis, 21-12 -936
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E- O MEL.I-IOR APERITIVO \

FABRICANTES

NORONI-IA, NOCETTI & CIA.,
S. CATARINA

KNOT
ITAJAI'

.-------

Cia. Cerveja-
riaAdriatica

----'---------,--------

A Alemanha protesta
contra u acôrdiJ naval

anglo-russo
A Polonia e a Finlandia concordam com o ponto de vista

alemão, partilhando ambos os países os receios da Alemanha.
O encarregado de negocies da Alemanha, em Londres,apre

sentou ao Foreign Oflice, em nome do Governo do Reich, um pro
testo contra o acordo naval anglo-russo. Segundo as clausulas da

convenção anglo-alemão, que, no sentido quantitativo, fixou as mari
nhas de guerra de ambos os países na proporção de I 00: 35, o

Governo britanico deu parte á Wilhelmsstrasse do resultado das SUdS

negociações com a Russia sobre os armamentos navais. A Alemanha

fez agora presente das suas duvidas sobre o referido acordo, que a

vem colocar numa situação diferente, no tocante á sua politica naval.
A este respeito, ter-se-á de contar por isso com o entabolamento de
novas negociações entre este país e a Inglaterra. A Alemanha terá

de pedir ao Governo britanico determinadas garantias, no sentido de
não serem prejudicados pela concessão, feita á Russia os fundamentos
do convenio naval anglo-alemão, tanto como do convenio anglo-fran
co-americano, com o qual a Alemanha em tempos concordou,na base
de certas reservas.

Ampliando a convenção anglo-alemão de Julho de 1935, o

acordo anglo-hanco-americano de 25 de Março tinha estabelecido
as bases para uma limitação qualitativa dos armamentos navais. O
Governo britanico havia sido instruido em tempo, por parte da Ale
manha, de que este pais só se submeteria a quaisquer restrições qua
litativas do seu programa de construções navais, desde que tais res

trições tambem fossem aplicadas á Russia em proporções iguais. Em
Berlim objeta-se agora, em toda a forma, que, pelo seu novo acordo
com a Russia, a Inglaterra concedeu a este Estado prerrogativas espe

ciais para a construção ria marinha sovietica, prerrogativas estas que
vêm prejudicar o equilíbrio naval no Mar Baltico de forma intolera
vel para a Alemanha. Entre outras cousas, a Inglaterra permitiu á
Russia a construção de cruzadores de combate com canhões de ca

libre superior ao que havia sido fixado no convenio geral de 25 de
�Aarço passado. Alem disto, a construção das grandes unidades de
batalha não se acha sujeita no acordo anglo-russo ás mesmas restri

ções que, em geral, se tinha em vista.
Por tudo isto, parece que o entendimento para a limitação

dos armamentos maritimos vai ser estorvado mais uma vez por difi
culdades de não pequena monta.

Certo é que a Alemanha já tratou de apresentar em Londres
a sua reclamação pelo acordo anglo-russo. A situação ainda mais

dificil se afigura, pelo fato da Inglaterra não haver conseguido a de

terminação de um limite para a esquadra russa no Extremo Oriente.

A Russia fica assim com mão livre para construir nos seus portos
do Mar Baltico todos os navios que destinar á marinha do Extremo
Oriente. Em Berlim já constou que a Polonia e a Finlandia partilham
os receios da Alemanha por esta liberdade de ação concedida á

Russia por parte da Inglaterra. Nos últimos tempos, o setor do Mar
Baltico voltou a ser objeto de grande interesse para a politica naval
das potencias, cujo fóco, até agora, sempre esteve incontestavelmente
noutros mares. Para isto não devem deixar de haver contribuido
bastante das dissidencias entre Berlim e Moscovo, que longe de acal
mar-se, mais e mais se vão agravando.

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

o 570. aniversario
sua ordenação
datal

2

O ativo representante co- E
O dr. Landulfo Alves, Di-O Deposito dos Laboratorios RAUL LEIT , sito á I t G I d Ornercíal nesta praça, sr. Irê re ar era o epartamenta

rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE N' I d d AS. Ulisséa, que ora acaba de acrona e pro ução ri-
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios I t d isit d R'ser distinguido pela impor- ma, en o VISI a o no 10
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, grípes d J

-

L b
,.

tante Cia. Cervejaria Adria- I
e anerro os a oratonos

e resfriados. I
.

tica, de Ponta Grossa, com R�u Leite, assim se expri-
a exclusividade das afama" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,I rmu:

das cervejas paranaenses, I
«Como Diretor Geral do

ofereceu, ante-ôntern, á irn- D e I ç
-

o
Departamento Nacional te

prensa ílorianopolitana, be C a r a a Produção Animal acho dignas
bidas daquela fabrica, na Con I I de todo elogio e de tor'o am-

feitaria Chiquinho. Declaro que recebi da Companhia Brasil de paro as iniciativas dos Labs.
O nosso distinto conter- Seguros Gerais a indenisação pelo incêndio que des-: Raul Leite relativas á íabri-

raneo sr. Alberto Moritz, truiu a casa de minha propriedade, no distrito de cação de produtos para uso

esforçado empregado daque- João Pessôa, e que se achava segura na mesma veterinário de emprêgo con-

Ia tirma comercial, dispen- Companhia, e por isso lhe dei ampla e geral qui- I sagrado e eficiência compro-
sou aos representantes da tação.

II
vado. (a.) Landulfo Alves.»

imprensa as mais inequivocas A rogo de Antonio Mariano Ferreira.

provas de amizade e sirnpa- (a.) FULVIO ADUCCI

tia, prodigalizando gentile- �iii!i!iiiii__��;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii�Iiiiiiiiii���iiiiiiiiii!�ii�iiiiii!iiii����!!iii!i!� Bebidas Nacionais e Extran-
zas a todos, nêssa hora cor- •••"•• �••••De��aO�.�O�IJ. geras só NO
dial, G T • C)AFE' ..JAVA
A Cia. Cervejaria Adriati- • GRANDE� NOVIDADES E� ARTIGOS. Praça 15 de Novembro

ca, que ora é representada e
DE PRESL.Nl ES PARA ESCRITORIO

• Antonio Paschoal
nesta praça pelo sr. Irê S.• Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937. 1Ulisséa, está apta a fornecer. • 0:000$000
as esplendidas cervejas das. L'

..

M d é
marcas Real Pilsen, Original. na Ivrarla o erna e
Pilsen, Cachorrinha (preta) D P d X

-

& C'I G
e Porter. Õ e ro. aVier. a.

e
Sômos gratos ao sr. Irê • Rua Felipe Schrnidt n.8 •

S. Ulisséa pelo gentil convite. F L O R I A N O P O L IS.
que nus enviou, dando-nos, •

.

..
a.s�im, a oportunidade �e ve- •••IU�G••••G••ee••••••D••
rificarmos a excelencia das
cervejas da Cia. Cervejaria ". �.
Adriática, de Ponta Grossa, Tricycles Tlco•• ICO" construção elegante e forte ao preço
da qual é representante ex- de 25$000 até 55$000
clusivo nesta praça.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Anlonio Paschoal

A Gazeta
Desportiva

Redator:Acloll de Vasconcelos

sacer- Deseja construir
I

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contran

CIDADE DO VATICANO, 21-Passa hoje, o 570. com a ENDECS que fmato
aniversario da ordenação sacerdotal de Pio XL ciará sua construção para

No ano passado esta data foi assinalada por uma enciclica pagamentos módicos cada D Apre,_ssa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na .-sõbre o sacerdocio católico que o Papa dirigiu aos arcebispos e mês, concorrendo ainda aos •
.

bispos do mundo jnteiro. sorteios. '8 CREDITO �VlUTUO PF�EDIAL !
,

O "Osservatore Romanol1 lembra o aniversario de hoje e . Procure Sergio Araújo: Ie fiQí!f

faz v�tos pelo futuro da i�reja e, pela saúde d� Pontilice,
,

Hotel Gloria. Apart. 171 . ••••••------__••• •••••••1

Brindes "Guaraina"
HABILITAI-VOS

Remedíos veteri d
nártos

DOS LABS. RAUL LEITE

E' o custo das modernas
casinhas que oferecemos rnen
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

planos,-apenas 5$000 pai"
mês.

Procltrem-Sergio Araújo:
Hotel Gloria: Apart. 11 7.

Autornovels COM MOVIMENTO A' PEDAL, para crianças de 4 ii

12 ANOS, ao preço de 70$000 até 200$000.

Patinetes SIMPLES e de LUXO CO!\1 BREQUE ao preço de 15$000
até 85$000.

Rema-Rema o brinquedo que diverte e reforça os musculos das
criançBs á 40$000.

Bícycletas com sydecar
centenas de outros brinquedos e enfeites
simos na

-artigo fino e forte e mais

para arvore por preços baratis-

ILIVRARIA CENTRAL de Alberto Entres
Rua

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDI�O. MU�UO PRE-D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque.

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

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

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Metrlz: FL.ORIANOPOL.IS �
Fil11aes e..-v-'\.' Blurnenau - Joinville - São Francisco - Laguna - _ages �

I I I Mostruario perrnaneote er:'D Cruzeiro do Sul

SecçAo de Secç&lo deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara temo, FERRAGENS: MACHINAS :
Morins e Algodões Machinas de beneiiciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfus Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros

.

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas , oromoveis, Motores de esplosão, rV10tQtes
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: Loc I

. \IcoIchoados e éolchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Certinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ��ces-

�tos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Depositaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER =Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Ernpreza Nacional de I"ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

Fabrica de Pontas IIRite rVlaria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
�.A.Và'VAV'àV..D'A�� à�VÂVÂVÂ.���

A Gazeta Indica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crian
ças e adultos

LABORATORJO DE
ANALISES CLINICAS

__________�;_�.!;;IjõoÇ4IYiC.- ....._-

Fítentoe bem I Advogados
I Accacio Mo-I

IDr, Ricardol
Gottsrnann

CLINrcA GERAL

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8pecl.�n.1a em" clrurg!1

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

operações de plástica

FONE-1595
Rt!siJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaç6es, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 •

•

(e I ra tem seu escrip-
Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua Ioão
Pinto li' f3

�
tõr io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

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

.

das 15 ás 16 1(2 horas,

TELEF. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

I Dr. Pedro di Moura Ferro IForrnídaveís lortllol proprlol, tr.. VIZ..
por limana, todal .1 segun
daI, 'lerçal e l.xlal·fllr.l,i Advogado

Rua Trajano, n· 1 sobraão RESIDENCIA- Rua Este-

I I Lves Junior N. 26
A (, la�'1 O..::a rlIU... honestidade, pOil, oll.r· _TelePhone rr 1548

TEL
telfJl �iij prll�nclallol pilo povo. .

EF. 1,131

." ---..._---------..__----�-- -- D R t Deseja concerta o..

ar·arbeo"saaO seu rádio? Procure o
com hora marcada

Consult.-R. joão Pinto, 13
1P.:k���...,1ill-.l��_. ----.....- .:r.I..........��� ADVOGADO

sr, Bouzon, á rua Padre 1 I f 1595.L���_.._.._r---·------:--_-__:';;;"'" ...".>:C.i<a;..;.;. .:.- ••��� Miguelinho, que será plena- _I e_e_o_ne_1 �

------ê _�é...��. .

Rua Trajano, 2 (sob.) mente satisfetto.

=......... · .._�� I \
Fone 1325-AIe..1e

eh.,\
������������-

: Companhia "Aliança da Bahía":
modo. para o interior. L O J A IS

: : lor,Aderbal R. <ii! A R C I A
:; FUNDADA EM 1870 I da Silva Rua 15 de Novembro n. 70

fi Seguros Terrestres e Marítimos _ I\dvogado BLUMENAUj
• • Rua Cons. Mafra,) O (sob. ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II
Fones 1631 • 1290

NES-1'RICOLlNES--XADRESES-ZEf..JRES

., CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 (Tingimento a Indanthren _. Côros fifm.ii:)
RESERVAS MAIS DE 38.000:(/00$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Méd I\"U�

TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 van, roupões, etc.

RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717,044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970. Dr. Carlos Corrêa
rosto e de mesa.

I
Confecção de camisas, calças, etc .

Ap,ente8, Sub-Agentes e Reguladores de A.varlal f..lm lodol OI Estadol Linhas para bordar.
Partos - Molestias de

C:o Bralll, no Uruguai e nas principais praçal estrangeiras. Senhoras e Roupões de banho
t\ gente� em F lorianopol is : Molestias de crianças (Melhores queo o_s_es_t_fr.l._njeiros)

I Cam pOS Lobo & CI'a. .• Diretor da MaternldadeJ FUNDIÇÃO: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de

• I. Medico do Hospital forragem, fabricação de
em geral, (agricolas e in

! Rua Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Postal. 19
_.. (Curso de especializaçâo em -moinhos de fubã, ara:'

; TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLTAl'vÇA ;; molestiás de senhoras] para carroças, chapas de fogão, etc.

� e.scrttónos enl Laguna e ltaiahl o Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
" • até ás 8 112 da manhã REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
• Sub-Agentes em Blurnenau e Lage�; " e á �arde-CF)nsultorio: Arnaldo Marar,ha-o• • ANITA GARIBALDI, 49

• ••••!!.� • .

<'
_ -.----v _--...._ �iiiiiii�R�U�A�J�OiiiijiiÃOiiiiiiiiiiiiPiiiiiiINiiiiiT��!_,N_oiiiiii5�A_N�D.M.�rt�1�t.�t(t(iiit.iiu �

Extração com globol di crfltai.
Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

•

, ,

.r'll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II

portação da Herva Matte

de Santa Catharina
I I

�li �

.

II ._1 1,iii;�'qI!ii'fí!lt��v��g�V� •.�_.���:��������
I fi, .

. , Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZE1'A-Florianopolis

Praia de banhos Camboriú
Di:.'t:ll1te de Fpolis. 90 quilometros e de Itajaí 10
qu )ometrt1s.A praia é a mais linda e a prazível parabanhos de r:-;ar, sendo sua extensão de 7 quilorne
tros. or de se poder.i veranear com conforto.

Nessa bellssíma praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel M ira-mar, o qual está
dotado de casinha de la. urdem, luz elétrica
própria, b(bid�s nacionais e estranjeiras e garage
pai a autOIT.OVeIS.

Diariamente chás-dansantes durante as sessões.
Proprietario O. G. FATS

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

ciorais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

derni- simas.

RUA TRAJ I\I\'O, J O-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

ENOEOS
.

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 negocios nesta cida-
de, proporcionando assim a oportunidade de: V. S. se tor-
nar proprie' ario de sua casa propria , sem sofre modifica-
ção nas suas economias,- COI' prestações de 5$ e i 0$000
poderá V. S. ser proprietario de um rico baugaló a ser

construido onde desejar,-Aproveite a lelicidade que sempre I' Itraz a entrada de ano e faça um contráto com GI "ENDECSIl
para construção de sua casa.

- Procurem Sergio Araujo, I
provisoriamente no Hotel Glvlia, apart. 117 e verá como V.
S. pode se tornar proprietario de uma moderna casa, ape-
nas com mód.cas prestações mensais.

Precisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que

II tenham grande conhecimento na prnça.
__

I

Café e Resi:aurante

OlA"

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estad�. .,

Não deixem de ir ao V tspora Imperra! pOIS, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetís
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de NovembroI
(;asa dos Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSARaS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 78

Faça V. S. un a v.sita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSARaS RARISSIMOS.

Alegrai o vosso

Cervejas!Cervejas!
--------

Só as fabricadas com a cristalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du

plo Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.
Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

Carioni !
Alfaíate da Moda

-

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

A' venda nas belas farmaciasjRepresentante: Romano Mattioli I

I 6 - Ti radentes 6CAIXA POSTAL 345 CURITIBA -

.!.A�R�A�N;;A�'�.���������

lar,
no dia em que os vossos filhos expandem

se jubilosamente
DEVEIS I R A'

rasa fflíscelcneo

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:7001,6000
56:424$498

ADQUIRIR BRINQUEDOS.
o mais abundante e variado stock de

brinquedos·e enfeites para NA'-AL

8 - Rua Trajano.. 8

�RECEBE ,DEP�SITOS
Pfl6flHOO 05�

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
e,c. Avisof'rcvioô-]. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Limousine

2021
ATENDE PELO TE- I
LEFONE 1.222
SERIEDADE E CONFORTO

Propr: Patrocfnio Vieira

Emídio Cardos�
Junior

Guarda-livros

I
!

Defesas] fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJ I::STle i

-

.-
-r _,o' '" .r.-� . .z�. . *'
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A.\�f����!�o�=�!�\��:-:�
Tens razão; sabendo que ain- -----

da não conheces quasi nada da- FLORIANOPOLIS, Segunda-feira 21 Dezembro de 1936

6 TRAJANO 6 qui eu devia ter te explicado on-

de fica a Igreja S. Luis.
Não fuja da oportu- E' na Pedra Grande.

nidade Num prédio grande, mas ain..

Procure fazer um contrato da não está forrada nem assoa
com a ENDECS para gosar lhada.
o confôrto de uma moderna Os altares, brancos e até a

casa, que oferecemos mensal- propria roupa, toalhas e para-
Festeja hoje, seu aniversario mente. mentes, foram dados por outras

natalicio o jovem academico Moa- Procure o Diretor no Hctel Igrejas. Mas é acolhedora e dgra
ir Oliveira filho do sr. Otavio Gloría-i-apart. no. 117/ davel; nela a gente se sente bem
01'· d'· d T d ������������S;

IveU8., iretor o escuro o 'ir

i�
para rezar.

Estado. �I Campollno Alval e Ia-

"�
Ha muito já se falia sentir a

1t n!'lor,. têm o prazer de
II necessidade duma Igreja nesta

fiZERAm AH05 OHTEm

'I
� comunicar ás pessôas de
� . � zona,

o sr. Antonio Albino Zomer; � suas rela�ões o. nasci- fi O sr, Arcebispo, estudando
o sr. Augusto Rolin Loureiro; � ment�, hoje ocorrido, de

�I'
detalhadamenteo dificil caso, re-

o sr. Ma�oel Domingos Bastos;

,
seu fllho � solveu �o��r�r um� chácara. A

o sr. Jose Brüggmann; !!l
NAZARENO � casa fOI dividida ficando numa

o sr. Iarmaceutico Francisco Se- � � parte, durante 2 ou 3 anos, a

petiba Junior. lFlorianopolis, 20-12-36 � capela, e na outra, até agora, a

�..���������;!JI:;� Escola.
OUTK05 I?ARTEm Era indispensavel construir um

Dr. Heitor Blum prédio apropriado. Entretanto co

mo resolver o problema monetá
rio?
A chacara foi dividida em )0-

tes que foram vendidos; foram or

ganizadas kermesses e outras fes
tinhas, e mesmo pedido dinheiro.

Poude ser começada. As pare
des tinham sido levantadas quan
do esteve aqui, da outra vez,

Margaridll Lopes de Almeida.
-Só as paredes? Porque não

a cobrem? -perguntou ela ven

do-a.
-Falta ainda o dinheiro para

as telhas-c-responderam-lhe,
-Ora, disse, isso se arranja»
De fáto, com o recital que

deu em seu beneficio, cobriu-a in
teirinha.
Agora, apesar de tudo, ainda

temos dívidas.

ITanta dificuldade comoveu a

grande artista que, mais uma vez,

expontaneamente, se ofereceu pa
ra ajudar. E deu o recital que
tivemos o prazer de ouvir.

Não podiamos ficar indiferen
tes diante de tamanha generosi

o sr. Er- dade.

Nossa Vida I SENHORITA I Acompanhe Bilhete
a Moda

'comprando suas Bolsas e Cintos na Ca ra am iga
Casa. Macedonia

Rua João
Arnaldo Maranhão

OAIXA. POSTAL N· 4S
( PHONE 1346

TELE .

( GRAI\1MA "A Igodao"

Florianopolis
Na quali�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag"3ns:

-------_

Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO
DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Pinto n. 5, terreo

AHIVER5ARI05

arroz, assucar, farinha, ISacaria de aniagem e de algodão, para café,
---------------

[ecula, herva-tnate, etc., de PERNAMBUCO.
-------------------------------.------

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"'O.

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA
INDUSTRIAL GARCIA, 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, PAr�AHYBA, PER-

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de

Camisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL

MINAS GERAES.

-

Vidros belgas, (para importação)Cimento belga, (para importação)

Compra aos melho.res preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHA.RIAS ª

lZABEL

BRINQUEDOS, BRINQUEDOS

Queremos mostrar- lhes o nosso

reconhecimento.
Que oferecer á unica mulher

Serão crismados, no próximo condecorada por Portugal com a
dia 25, 'la Catedral Metropoli- cruz de S. Tiago, e ante-ôntem
tana, os nossos conterrâneos Nel- condecorada pelo govêrno [ran
son Nunes e João Pinto da Luz, cês?
servindo de padrinhos, respectiva- Seda dificil si não a conheces-
mente, (,S srs. Evaldo Moritz e

semos. Mas conhecendo-a, saben-Julio Ferreira. Ido que possúe um coração igua
_ Na madrugada de sabado ía- á sua arte, pedimos á insigne ar

leceu, na Capital Federal, onde tista para quando usar as conde-

Realiza-se, hoje, na residen- residia, vitima de insidiosa enler- corações com que já foi agracia
cia da genitora da noiva, no Lar- midade, o capitão de mar e guer- da não se esquecer de que lhe

go 13 de maio, o enlace matri- Ia Manoel Bricio Guilhon, bravo oferecemos, o melhor que pos

monial d,l graciosa senhorinha oficial da nossa Marinha de suímos, embóra pequenina, insig-
Guerra. nificante e até invisível aos olhosMaurilia Telemberg com o nosso

������������������������estimado conterrâneo sr. Atilio
Vaz Rosa, do comercio local.

O r' to civil efetuar-se-á, ás 18
horas, servindo de paraninfos por

parte da noiva o sr. Osmar Te

lemberg e sua exms esposa, e do
noivo o jornahsta Jairo Callado
e sua exma. esposa.

A cerímonia religiosa serà rea

lizada na Catedral Metropolitana,
ás 18,30 horas, sendo padrinhos
da noiva, o sr. Arí Vaz Rosa e

Olneida Figueiredo e do noivo
o sr. Osmar Telemberg e a senho
rinha A. Areias

,----------------------------------------------1
Laboratorios M ISS A"Goulart" I

·

IEm nossa redação esteve, na

manhã de hoje, a sr. llito Bento D. Elisa Mo-
Gouvêa, representante de, Impor- I�itz Treskatante firma J. Goularta Machado
& Cia. do Rio de Janeiro.

O sr. Ilito Bento Gouvêa, que
realiza uma viajem de propaganda
dos Laboratorios «Goulart>, teve
a gentileza de oferecer-nos alguns
pa cotes de «Sarajá" medicamento
recomendado no tratamento da
dôr de cabeça, gripe, etc.

São os seguintes os medica
mentos dos Laboratorios «Gou
lart>: "Elixir de Inhame', "Sara
já", "Tenovigon", «Minorobril»,
"Radio Vita», de franca aceita
ção em nosso comercio, dada ás
suas otimas composições quimicas.
dos outros: os agradecimentos
dos fiéis de Igreja S. Luís.

Quando vens conhecer a nos

sa Igreja? Garanto que vais gos
tar da sua despretenciosa simpli
cidade.

Sinceramente a

Os mais lindas artlgDs para presentes encrJntrare'I·�e na

MA_CEOONIA

,',
"-�1

�
Encontra-se em to-
das as Farmacias

Transcorreu ontem, o amvet

sario natalicio da exma. sra. d. A Casa que mais barato vende
Maria Cascais Carvalho, veneran
da esposa do sr, Tito Carvalho,
diretor do vibrante vespertino
Diario da Tarde.

Aniversaria-se hoje o sr. cirúr

gião-dentista, Cassio Abreu, re

dator de O Estado.

frlZEm BH05 H01E

-Encontra-se nesta capital, o

sr. Elitleo Simões, representante
comercial em Curitiba.
--Chegou, sabado, de Lages,

o sr. Adriano Mossimann, inspe
tor escolar naquela zona.

'-Do sul do Estado, chegou
o sr. Hermes Hoffmann, inspetor
escolar.

De Curitiba chegou
nesto Bley, industnal,

Francisco Treska,
_ _filhos, genros e nétos,

convidam aos paren
tes e pessôas de SUáS

relações para assisti-
rem a missa de trigésimo dia do
falecimento de sua saudosa esposa
mãi, sogra e avó ELISA MO- toras, um filme de ação com Buck \1\
R1TZ TRESKA, que será ce- �one�. e Helen Mack=-Audacia A'
lebrada, em intenção á sua alma, e Irano. �,
no altar de Nossa Senhora,na Ca
tedral Metropolitana, quinta-feira
próxima, dia 24, ás 7 horas, an

tecipando sua gratidão aos que
comparecerem a ês re áto da Santa
Religião Católica.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

CINE ROYAL, ás 8 hora!',
Teimosia de mulher, com Ger
trude Michael, George Murphy
e Roscoe Karns.

DESE.JA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,30 horas-Caliente,
com Dolores Dei Rio,Pat O'Brieo
e Leo Carrillo e mais os 7' e 8·
episodios da cinta seriada-Tar
zan, O destemido, com ouster
Crabe.

a senhorinha Maria das Ne-

e mais brinquedos I

MAIS BARATO VENDE
tS__ . TRAJANO .'1

;..,

----�. ---_-..,_ , .....:..:.. ' ..
- .,..-,..

-

ves Lisbôa;
Viajou, ontem, para a Capital

Federal, o nosso distinto conter

râneo dr. Heitor Blum. a6ente
do Loide Brasileiro nesta capi
t'11.

a exma, sra, Mimosa Leal
Meireles;

a senhorinha Edite HoHman;
a exma, sra. d. Maria Alice

Teles, esposa do sr. Laurindo
Teles. CHE6Am UH9

6EHTE HOVA Dr. Albino Sá Filho
O lar do sr. Campolino Al

ves, diligente caixa do Banco
Popular e Agiicola e de sua

exma. esposa, está de parabens
com o advento de um interes
sante menino que receberà o no

me de ��azareno.

Acha-se em Florianopolis, ha
dias, o dr. Albino Sá Filho, juiz
de direito da comarca de Urus-
sanga.

De sua viagem ao norte do
Estado regressou, sabado, o sr.

Luís Trindade, diretor do De ..

partamento de Educação.
H01\1ADO

C0m a graciosa senhorinha
Aurea Valente, ajustou núpcias,
o sr. Orlando Carioni, da firma
Carioni & Cia, desta praça,

EHLACE

Na residencia do sr. Guilher
me Speck, á rua 28 de Setem
bro 52, realizou-se sabado o en

lace matrimonia] de sua filha se

nhorinha . Edite Speck, professora
normalista, com o sr. Ricardo Ri
íensatall, volante da Empre�a
Viação Catarinense.

Paraninlaram o áto por parte
da noiva, o sr. Armando Cuneo
e sua exma. esposa d. Meneni
na Cuneo, e por parte do noivo,
o sr. Guilherme Speck e sua

exma. esposa d. Corina Speck,

CRismAS

Telemberg-Rosa

Concurso
Purgoleite

Quem apresentar ao Depósito dos
Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tlra
dentes n. 38, 15 destes coupons nume

rados, consecutivamente, receberá inteira
mente gratis, um tubo do afamado produ-
to PURGOLEITE.

2

Natal
ICAISIIA
A CASA QUE
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