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que enobrece o gouêrno ao Re-
--

pública - o ministro ,Souza Cos-
ta, asssomou a tribuna da.

Camara, para explicar ao povo, a situa ..

ção financeira do país,atendendo aso ..

licitação dos deputados Alde Sampaio e .Joao
C IR:'���n: ·SOU2. Coot••ssomou á tribunaA G A Z E T A(la Câmaia para responder as interpelações dos deputados Alde

.Sampaio f' })ão Cleoías.
O rnini.tro foi, constantemente, desde o inicio, aparteado

[)t,IOS srs. Alde Sampaio e João Cleofas. Responde o orador a

ledo5 os apartes que se repelem sem cassar. Não ha uma inda
f3ção que o ministro deixe sem esclarecimento citando cifras e

tI echos dos seus relatorios, e discursos pronunciados anteriormente.
Passa então a justificar as diversas rubricas constantes da ANO

D.speza feita 2.872.001$000 representavam a sôma total da des-
--�----------------

peza e'eturda, inclusive diversos creditas autorizados enquanto os Notas & Fa'tos2.7ó2.504$OüO apontados pelos deputados pernambucanos repre
sentavam apenas a despesa fixada no orçamento.

Nessa altura ha um incidente entre o orador e os autores

do requerimento.
O sr. João Cleofas diz que as justificações do ministro

estão SI ndo feitas com muita bsbilidade.
O rnnistro protesta. Diz repelindo a insinuação que não O dr. Bayer Filho. acorreu pressa-

lhe era licito laz-r habilidade. Seu dever era proclama: a ver- roso á convocação da Orden dos Ad
dade á nação, apenas a verdadt..! vogados, Secção de Santa Cztarfna,

O ministro descreve, em seguida, as ituação atual. O algo- para eleição de sua nova díretorta.E'

dão se eleva, na nossa balança exportadora, a 138 mil toneladas, que s, s, qtrería ser eleito para eleva-
do cargo na diretoria. afim de cau

cm 1915; a banha, a8 mil; a carne era conservada, a 14 mil; sar efeito politico municipal.
nota-se a recuperação economica, com o surto do carvão nacional, Mas faltou-lhe prestigio e o dr.
da industriá vinicola, com o expurgo de cereais, com os auxilias ao Ba.yer não conseguiu se eleger nem

cimento e a') schisto betuminoso, com 05 fa vores ás frutas citricas, cobrador•••
ao cacáu com elaboração dos Codigos. Entretanto. como se procede nos

Estados Unidos. os vencedores nãoO ambiente se agita, O sr. Souza Costa prosegue, dizendo menosprezam os vencidos. sería justo
que. hoje em di;., o Banco do Brasil possue ouro, ou o que que o tesoureiro da Ordem dos Advo-
lhe pertence de verdade. gados. sr, Ferreira Bastos. Indenizas-

O sr. B.!rnardes manifesta duvidas. O ministro convida-o a se o dr. Bayer Filho. da passagem

ir com êle se certificar da realid ide, visitando as arcas do nosso
de TiÍ'lcas á Floeíanopolís e a volta.
bem como das diarias díspendidas

principal estabelecimento de credito. com o hotel. onde se hospedou. ame-
A hora da ses ão hi prorogada por duas vezes, Na segun- n'zando, assim. a perda da causa.

da prorogação por In .;ia hora, o ministro da Fazenda deu por termi- Desta fórma darão prova de cole-
na da a sua longa exposição que durou quatro horas a Iío, das 14, g_u_is_m_o_••_. _

30 às 18,30. CAFE' BOM SO' NO
Concluiu monstrando-se tranquilo do dever cumprido, e cer- .JAVA

to cie que, se estes ou aquele, pintam a nossa situação com côres Praça 15 de Novembro
negras, ou é p;:>r pessimismo ou p0r iníluencias de mal sopitadas Antonio Paschoal
paixões politicas.

O governo ha de seguir sereno na orientação que se traçou,
ii é que o Brasil possa realizar a restauração de suas finanças.

Desceu dl tribuna debaixo de prolongadas salvas de palmas
e foi muito cumprimentado.

A voz: co POVO Sem quaisquer

Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------
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JAIRO CALLADO

Santa Sacramenta
do Crisma

A deserção
de Luís Ca!"'

I as PrestesjO DR. BAYER VEIU, ESPE
CIALMENTE, DE TIJUCAS
PERDER UMA CAUSA EM

FLORIANOPOLlS

BELO HORIZONTE, 21
--Durante a sessão hoje realiza
da, no salão da Cueia Metropo
litana do Congresso da Imprensa
lntegralista, o sr. Plinio Salgado
pronunciou um veemente discur
so, criticando os governos libe
rais democratas, principalmente o

da sr. Jurací Magi\lhã�S, na Ba
ía. A seguir lançou verdadeiro
desafio ao governo da R.:publica.
Referindo-se ao projéto de Ie
chan ento do Integralismo, o

d d SI OI'
-

f d c1aram que êsse programa está
RIO, 22 -- O sr. Arman o e a es ivelra re- che e o sigma afirmou que dentro do quadro do que é con-

gressa hoje a S. Paulo, de automóvel. Durante sua breve jámais o governo federal tomará siderado "mdispensavel'' á seguranestada nesta capital, o governar'or pau.lista recebeu .as tal medilda e acrescentou por
ça da Alemanha e acrescentam quemaiores demonstrações de apreço e estima, sendo multo entre ac amações dos seus parti. dI contrasta, por sua mo eração, comsignificativo o fáto de que o Partido Constltuclona ista se darias:

I d
.

f ld d d
.

tAS . o programa nava os soviete, o

apresenta, agora, numa per eita Uni a e e ViS as. s «e o governo o qUlzer fa- I f' b'ét d t d'
duas correntes que divergiram da orientação geral. no ca- zer, tomaremos o poder em 24 qua adi

o J 00 I
e um recen e IS

curso o sr. r ow.
SI) da eleição da Mesa da Assembléia Legislativa de S. horasl».

. Paulo e na escolha da diretoria da grande organização Outros afirmam que o chefe Os Bancas
partidaria, prestaram ao sr. Armando de Sales Olive�ra integralista quiz apenas significar
integral solidariedade em tudo quanto s.e refira á. po�.tíca que reabririam os nuclêos em 24
nacional, no presente momento. O Partido ConsÍltucl�na� horas e que não aquela a sua

lista torna-se, assim, um poderoso nucleo democraÍlco, afirmação.
reunindo todos os seus elementos na mesma fé e nos mes- Estava anunciado que seria
mos desejos de servir superiormente ao regimen, que irradiado pela Raàio Guarani
cumpre defender nesta hora. o disc:urso do sr. P.linio Salgado

o governador paulista esteve ontem, ii noite, no mas não se verificou tal. natural
Guanabara, em visita de despedida ao presidente da Re- mente porque a poliCia não o

publica. permitiu.

Regressa
o governador de
São Paulo

Unidade de vistas no Par
tido Constitucionalísta

Por s. revma. o sr. d. Joaquim Domingues de Oli- Transferida a sessão
veira, ilustre Arcebispo Metropolitano, será ministrado ama- d O Conse I h o de
nhã, ás 17 horas, na Catedral, o J Santo I Sacramento do JustiçaCrisma. RIO, 22-Devia re mir-se, on-

Os bilhetes podem ser procurados na residencia tem, o Conselho de Justiça Es-
paroquial. pecial, que vai decidir sôbre o

CARTAZES áto que julgou insubsistente o ter-

DO DIA N t·· d mo de deserção do ex-capitão do
D IC Ias a Exercito Luís Carlos Prestes, por

CINE REX, ás 8 horas. Alemanha Iter
sido anistiado em 1932

...
Teimosia de mulher, com Ger- Compareceram todos os JUizes
trude Michael, George Murphy militares, tendo, entretanto, fa!·
e Roscoe Karos. BERLIM, 22--0 chanceler tado o suplente do auditor em

CINE ROYAL, ás 7.15 e Hitler concedeu a medalha olim- exercicro.

8,4.5 horas, Cocaina, com Ha;os pica de primeira classe ao em- Assim, foi mais uma Vez

Albers. baixador do Brasil, sr. Moniz àe transferida a decisão que vem pro-
CINE ODEON, o lider, foca- Aragão, e a maioria dos chefes vocando muita curiosidade, tanto

liza, ás 5, 6,45 e 8,30 horas- das missões diplomaticas sul-ame- do público em (;eral como d.H

Quando a mulher triunfa.eee.l ricanas acreditadas em Berlim e que estão intimamente ligados a

Joan Blondell, Glenda Farrell, ao embaixador da França, sr. Justiçé\ Militar.
Willi�m Gargao e �ug? H�rbert, André François P�ncel., Q--u-_-d-r-o-----e mais os 9' e 10 episódios da - De ora em diante somente

ci�ta seriada--Tarzan, O deste- �ês tipos de farinha serão ?uto- especta Imido, com Buster Crabe. rizados na Alemanha, ao invés
de oito, conforme medida tomada dos reto.mados
pela Associação dos Produtores
de Cereais, afim de restringir as

qualidades de cereais destinados
a alimentação.
--Faleceu, aos 7? anos, o dr.

Teodor Wigand, presidente do
Instituto Nacional de Arqueolo
gia, membro da Academia PIUS'
siana de Siência e d.., Conselho
do Estado da Prussia.
--O rei da Italia promoveu

á Grã Cruz da Corôa da Italia o

sr. Meiesner, secretario de Esta
do, chefe da chancelaria presi
dencia e diretor do Ministerio
de Estranjfiros do Reich,

RIO, 21 - Informa-se que
os oficiais reformados administra
tivamente depojs de reverterem ao

exercicio dos seus cargos, serão
transferidos pala um quadro es

pecial.
O governo assinará o respc

ctivo áto até o dia 25 do correu-

O sr. Plinio
Salg9do ata
oa a demo- para a M�ri-

oraoia nha do Relch
BERLIM--22--0 «Anuario

das Esquadras de Guerra» de
1 937 publica uma lista das uni
drdes cuja construção foi ordenada
pelo Reich em 1936.Essas unida
des são as seguintes: um couraça
do de 35.000 toneladas, um por
ta-aviões, um cruzador pesado de
10.000 toneladas, seis destroyers,
doze pequenos torpedeiros, quatro
submarinos, 'doze unidades destina
das á descoberta dos submarinos
e quatro dragas.

Os circulos navais do Reich de-

Varias
unidades

te.
As vagas abertas serão preen

chidas em 1937 por ser rmpos.i
vel aos membros da comissão de
promoções estudar a fé de oh
cio dos oficiais que concorrerão
ao quadro de todas as armas.

_ � respeito do apêlo que d'rl;�im)s, em nossa edi"
çao de onte.m, ao sr. gove!nador dr. Nerêu Ramos, para
que d�termlnasse fosse po�to em IIJ;rJadC! o jornalistaHerachto Lobato, teve o dIretor deste diario em companhía do talentoso jornalista conterrâneo Jàu GUédes opore as festas tunid,a�� de ouvir de �. �xcia. as razões porque es'tá im-

de Na ta I �osslbihtado de dar a hberdade áquele vibrante jorna-
Em virtude das festas de Natal 11sta.

e por ser domingo o próxiiIlo dia
. De.claro!! O governador Nerêu Ramos, apezar de

27, os Bancos locais encerrarão nutnr sattsfaçao em atender o nosso apêlu, encontrar-se
seu expediente no dia 24, á� 12 impossibilitado de conceder a Iib.:rdade, visto o jorna
horas, reabrindo�se no dia 28 do lista Heraclito L0bato, não estár mais prêso á sua ordem
corrente, ás 10 horas da manhã, e sim á disposição da 1ustiça Federal, a quem cabe deci:
como de costume. dir do seu destino,

-
.

A liberdade
dojarnalista Heraciito
Lobato
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beleza feminina

Por isso, use um pouco de cre

me nutritivo, e si você notar uma

certa tendencia para que fiquem
rugas entre o nariz e a boca, es

fregue com a mão, com firmeza
de uma parte e outra.

Toda a sorte de massagem
que você efetuar por baixo d06
olhos, deve ser extrema suavida
de. Lembre-se que a pele e os

musculos são aqui muito delica
dos, e por conseguinte você nun

ca será demasiado cuidadosa.
Depois por extranho que isto

pareça, vem o movimento que
consiste em beliscar. Agrupe sim
plesmente os dedos (cuidado com
as unhas compridas) e belisque
a pele bastante profundamente
para despertar assim os musculoso
Aperte com suavidade, sem pu
xar. Comece debaixo da orelha
em direção aos olhos, detendo-se
na maçã do rosto. Logo depois,
comece no angulo do boca, su·

bindo outra vez até meio da face,
Um movimento similar em CIma

e em redor das temporas fará

1

I
i
I

\, I
\1

massagem,

PRATICA DA MASSAGEM
Ao mesmo tempo que desejo

-

COIMBRA

M'EL..t-IOR APERITIVO------------------------------------------

"

s

NO

GELADO
6 gemas, ] O colheres de as

sucar, caldo de 3 laranjas. Dis
solvem -se 3 folhas de gelatina
amarela e 2 vermelhas em u na

chícara dagua fervendo.
Mistura-se o caldo das laran

jas com os ovos e a gelatma e

passa-se em peneira bem fina.
Batem-se as claras e mistu

ram-se em último legar. Deita-se
num bonito prato ou taças, dei
ta-se no gelo para gelar.

FABRICANTES

NORONHA,NOOETTI & OlA.
ITA..JAI' S. CATARINA

Gazeta

A MASSAGEM NO ROSTO recordar o cuidadoso adextramen
to necessario para fazer com que

Numa cutis sã e vigorosa é, a massagem facial seja uma ver

indiscutivelmente, um fator de dadeira massagem curativa e me

primordial importancia para acen- dicinal, asseguro-lhe que ele é

luar a beleza do rosto: mas não perfeitamente passivei, e os seus

é o unico. De nada vale ter movimentos são elementares,sendo
uma péle limpa, livre de "pânos", basicos para massagem facial.Mas
sardas, manchas e outras doen- nisto, como em tudo, ha um carni
tias imperfeições, si a musculatu- nho bom e outro errado e quero
ra facial, tão tenue mas com um explicar a maneira de se fazer

papel tão ativo no jogo das ex- uma massagem perfeita:
pressões [ísionomicas carece àa, Presumamos que os vossos pul
firmeza e tonicidade necessarias ! sos e os vossos dedos estejam ra

para cun.prir sua missão estética. I zoa velmente rela.xados e que. as
Nos tempos atuais, tendo se polpas destes, sejam de um tecido

multiplicado de maneira notavell macio mas firi1l�. Tambem que o

os conselhos de beleza e dispon- vosso rosto esteja completamente
do a mulher de um valioso e I limpo, livre da menor impureza,
bem provido arsenal de prodútos do menor traço de pó de arroz,

de toucador, pareceria que nada rouge, baton ou lapis de pestanas,
havia de ser mais facil do que ou "rimmel" ...Bem. Tome uma pe

lograr, seguindo tais conselhos e quena quantidade de creme nutri- Brindes "Guaraina"aplicando tais prodútos, uma per- tIVO. Extenda-a suavemente pelo
feição facial que antes se estava rosto, desde o queixo até a testa. HAB I L ITAl ..VOS Três chicaras de fubá mimoso,
longe de conseguir. Logo, tendo as polpas dos pole- junta-se-lhe 1 chicara ele farinha

Ocorre, porém, com bastante gares debaixo do queixo e os ou- O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á de trigo, 2 de leite, 1 colher
frequencia, o contrário. E isso tros dedos ju�tos,fdça a ma5sagem rua Tiradentes, 38, nesta capit ..il, oferecerá um util BRINDE de mant.eiga, 1 de banha 3 de
s: deve as mais das vezes, a suavemente Indo até a base do ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios

assucar, 1 de fermento e 2 ovos.

q iando
)

se emprega, por exem- nariz; logo, muito

ligeiramente,de-I
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, gripes

I
Amassa-se bem com leite e

p'o, um dete minado crême para baixo dos olhos. Imediatamente e resfriados. procede-se do mesmo modo que
o rosto p �e aplica o pro iúto sem depois, conservando os polegares I�������������������������� a procedente.
técnica aiguma, esiregmdo fortF.- como antes, faça a massagem des· ---------------------

mente e e.n qualquer sentido, de: a parte externa das maçãs do

quando deve ser o inverso. rosto até o exterior dos olhos.Em
Deve-se saber, pois, que para seguida, bata com as extremidades

obter uma cutis sã e vigorosa a dos dedos em uma sucessão de

par de uma musculatura hcial ligeiros, porém firmes golpezinhos
firme, é e.sencial «avivar» o ros- sobre as sobrancelhas. Primeira
to. faze-la entrar em calor; mas mente, em volta da base das so

não mediante um calor ernpres- brancelhas, onde aparecem as ru

tado, e sim, valendo-se de exer- gas do cenho: depois através de
cicios que consistem em peque- toda a sua linha,de novo com uma

nos golpes beliscas e massagens sucessão de movimentos firmes.
suaves, tu Ío feito com correção. Olhe-se em um espelho, e si
Deste modo se ativará a circula- tiver trabalhado corretamente, no

ção do sangue (o que se tradu- tareis na face um colorido vivo e

zirá depois ero maior vitalidade uma frescura sã. Lembrai-vos, no

dos tecidos), conservar-se-á a fir- entanto, sempre, que a massagem
meza dos musculos e ficarão ati- nunca deve ser feita de cima para
vos os que por qualquer causa baixo. Devereis fazê -la sempre de
[e achem em estado de relaxa- baixo para cima, para que as ru

ção permanente. gas desapareçam. Necessita-se de
uma ajuda exterior para evitar que

ADEXTRAMENTO DAS os músculos se afrouxem e façam
MÃOS com que tudo caia demasiado ce-

A massagem do rosto exige, do ...
por parte das mãos que a de
vem praticar, uma suavidade e

uma soltura que é mistér asse

gurar préviamente,
Eis aqui como proceder neste

caso:

Deixando os dedos completa'
mente frouxos, e tratando de não

contrair em absoluto a muscula
tura do ante-braço, sacudir as

mãos violentamente, como se es

tivessem dependuradas dos pulsos,
descrevendo ao nivel destes, mo'

vimentos de flexão, extensão e

circulares.
•

Esta ginástica deve ser pra
ticada cada manhã e cada noite,
durante um minuto ou dois, pelo
menos. Não tardará de ficar sur
preendida com o bom resuldado
disto. Quando notar que as mãos
se tenham tornado "levianas" e

os dedos ageis e Ilexiveis, será
então o momento de iniciar a

por MAD�ME MARIE

GELEA DE AMORAS
Um prato de amoras, 12 fo

lha) de gelatina, o suco de 1
limão, 1 calix de vinho do Por
to ou branco, 6 claras batidas
em neve, assucar que adoce.

Desfaz-se a gelatina num copo
de agua quente e côa-se esta
em seguida, misturando-se-lbes os

os outros ingredientes.
Vai tudo ao fogo, mexendo-se

sempre pala não pegar, deixa-se
levantar a fervura 3 vezes.

Côa-se num guardanapo, dei
xa-se esfriar um pouco e deita-se
na fôrma.

Põe-se na geladeira e na oca

sião de tirar mergulha-se rápida
mente a fôrma em agua quente.

Põe-se fazer esta gelêa com

qualquer fruta.

FORNO&
FOGAO

batidas em neve, 1 chicara de
leite para amassar. Lava-se bem
;} massa e enrola-se em fôrma
de S. S.

BOLO DE FRUTAS
Uma chícara de farinha de ros

ca, 1 colher de manteiga, 5 ovos,
as claras batidas em neve, 1 co

po de vinho tinto, 2 chicaras -:!e
assucar, 150 gramas de amen

doas passadas na maquina, 100
gramas de passas, pedaços de
frutas sêcas, - 1 colher cle chocola
te em pó; o suco de um limão
verde, 112 colher de cravo e 1
colher de fermento.

Mistura ..se todo e leva-se ao

fomo para assar em Iórma unta
da com manteiga.

com que estas partes tenham no'

vamente vida e um'! atividade sa-I
dia. Porém não belisque nestes j
lugares.
O que é muito bum, tambem,

é bater com a mão espalmada a

epiderme com os dedos extendi
dos f1exiveis; no entanto, si você
tiver a menor dificuldade de con-

PU[)IM DE LEITE DE
COCO

TRICOT

1 [2 quilo de assucar, 1 colher
de manteiga, leite de 2 côcos,
1 2 gemas. Do assucar faça uma

calda em ponto de pasta.
Junte o leite do côco e leve ao

fogo para tomar o ponto de no

vo. Depois de fria, junte as ge
mas desmanchadas sem bater, e

leve a assar em fórma untada ou

em íôrminhas,

Ponto de grade
Arma-se um número de malhas

de 2 em 2 e mais I para ourela.
1 a. carreira-Ao direito do

trabalho, toda lisa em ponto de
tricot simples.

2a. carreira-Ao avesso toda
lisa em tricot simples.

3a. carreira-Ao direito 1
tricot simples, passa-se a lã para
traz, tira-se ] ponto sem fazer .pas
sa-se a lã para a frente, faz-se i
em tricot simples, passa-se a lã
para traz,tira-se I ponto sem fazer,
acabando com I tricot simples.

4a. carreira.LA, avesso, I
ponto em meia, passa-se a lã para
a frente, I sem fazer, acabando
com 1 em meia.

5a. carreira-Ao direito,igual
a 3a.
ôa.carreira-c-As avesso, igual

a 4a.
7a.carreira-Ao direito toda

lisa em tricot simples.
'

8a. carreira-Ao avesso toda
lisa em tricot simples.

'

9a. carreira-Ao direito.vol
ta-se ao sinal na 3a. carreira e

continua-se com a diferença que
para se trocar a posição do ponto;
começa-se com 2 pontos em tricot
simples, e do outro lado,ao avesso

começa-se e acaba-se com 2 pon
tos em meia e assim por diante.

----��----------

DESE..JA con
certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

seguir um movirneeto regular (e
existe muitas pessôas que não pó
dem faze-lo) aceite um conselho:
compre uma destas pranchetes
que se vêm nos institutos de be
leza, onde elas costumam ser co

nhecidae, Sua haste Ilexivd asse

gura uma veloz regularidade. Tra
ta-se de um utensilio de toucador
que não deve faltar no arsenal
de beleza de nenhuma mulher BISCOITiNHO DE

RUTA
ARA-

BROlNHAS DE

Deseja construir
Falta-lhe porém capital?Procure fechar um contran

c?m a ENDECS que fmato
ciarã sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos
sorteios.
Procure Sergio Araújo.Hotel Gloria. Apart. 171

�
j

moderna.
Uma chicara de araruta, 1 de

polvilho dôce, 1 de assucar, 1 de
farinha de trigo, 1 colher de
manteiga. 3 gemas, as 3 claras

Dr. Pedro da Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. 1

� Os rotulos que vão abaixo re-

produzidos são os da cerveja
marca MALZBIER, devidamen
te registrada e fabricada pela
Companhia Cervejaria Brahma,
desde o anno de 1914.

Esta deliciosa e popular cer
veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada Em todo o

paiz sob a denominação pura
e simples de

"lVIALZBIER"

Tendo apparecído, ultímamen,
te, no mercado, behUQS de
outras procedencias sob o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para o��ter a
mesma cerveja MALZmER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

"MALZBIER DA BRAHMA ",

• ) verificando os rotulos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aprovada p�lo Govêrno da Es ...

lado de Santa C_tharina par

decreto N. 2 de II de JaneirD

- I

•. 0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
I

I
�
I

I

I

1.11i i
, ii

Metriz: FL-ORIANOPOL..IS
Blurnenau - .Joinville - São Francisco Laguna-

Mostruario permanente el"Y.l Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Fi'liaas em:
,

Seoção de
PAZEND.AS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras para ternol FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodõ-es Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e triUfus Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Jaoeíros
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 sergir Fogões e Camas l ocornoveís, Motores de espIo são, lv10tQ7eS
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfpmarlas res Material em geral para transmissões: Lo' J

. \Jcolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
c;ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, qcces-

�.tos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
DeptJsitarios dos ajamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
�Ernpreza Nacional de l'Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas

"Rite��F\�/la�r�ia'
-- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ,�

�VÂV.ÀVAV�V��à ��"��&Ô..�VÂVÂ���•

Atentae bem!
•
•

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 •

A Gazela

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓI io de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

:....= Dr. Renato=
==8arbosa==

���.�tHar-- -.-__-.:::.:...;_.N,.,:�� ����. ADVOGADO

�......... • Rua Trajano, 2 (sob.)

I.·. Bah ía"!. \
Fone 1325-Ater.de cha-

\
1

.. � mados para o interior,

.. Companhia "Aliança da ,I: FUNDADA EM 18'70
Ilor.Aderbal R.

• I da Silva
fi Seguros Terrestres e Marítimos " Advogado
• fi' Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Brasil II
Fones 1631 p.

1290_1• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDAOES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

.

4.280:552$970

�--.-------------------�------------------

Formídaveis lortalol proprlol, Ir.. vaz..
por lamana, todal aI "gun
daI, 1ar981 e laxlal-'alral,

Extração com globol da er'llai.

A r} 18Xh 'f'l� "lU... honaslldade, pOil, OI lor
tel�l jãu prllfóneladol pelo povo.

i
� �__'---'''''-'__----.--�-�-----_,

•
todo. OI Elladol I•

•

te I ra tem seu escrip-

n. 70. - Phone; 1277.

I Caixl Postal, 110.
I Dr. Pedro da Moura Ferro I•

I
•
O

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraAo

I Telephone n' 1548 I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Malernldadal
Medico do Hospital
(Curso de especiatização em

Indica:
�.u .....�� .._-

I Dr. Ricardo 1
Gottsmann
Ex -cheíe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especi;dllla em' cirurgIa

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

operações de plástica

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

•

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

._----

RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N. 26

I
TELEF. 1.131 __j

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfetto.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

elinlca médica de crian
ças e adultos

LABORATORIO uE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: J,?

FONE-1595

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

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

da s I 3 ás I 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elefone, 1595

LO.JAS

<;; A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUJ
�·-:!�t��l

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-1'RICOLINES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a I!1rlrlnHp'p" "@ '.'

•
'''''' �\

1 ELIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di
van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças etc.
Linhas para bordar.

I

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeíros)

IFUNDIÇÃO: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas

e��f!���s �:g�li��Jas�r�� inducfr!'lj,! I�
para rarr. Ç&S, í..iiu,. (1::' UI., IUl::,aU, 1,.;!1,.

'I'

I' �

'I
i ! i
I

:I..._l � --'_

A�entllr Sub-Agantll • Regulador.. da Averlal:am
H Bralll, no Uruguai e nal prlnclpail praçal IItrangelral.

�gentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía. I)

: Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Postal. 19 I
:: TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC,O ALLT).l\ÇA �
fi í::.scrltórlOS em Laguna e Itajahí o Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

I. • até ás 8 1 {2 da manhã
. Sub-Agentes em Blumenau e Lages � e á tarce=- Consuliorio:

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

•
' -

: Arnaldo Maraf'''ha-o
• ANITA GARIBALDI, 49 I

.,�••I••• �.� .I•••e••,. ����R�U�A�J�OÃ�O�PI�m�O�N.�5�A�N�D�ft�k;�·�rt�w�HE��O��

II
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A GAZElA-Florianopolis
I�����������,----- ------- f������������

.�J I Praia de banhos Camboriú
---�---

Cervejas! Cervejas! I'I Di:.;tJnte de Fpolis. 90 quilometros e de Itajaí 10 Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-
I qu:lome1ros.A praia é a mais linda e a prazivel para cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

:1 banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne- pia Kulmback, Bavaria e Tira Prosa., tros, onde se poderá veranear com conforto. Depositario _ JOSE' COSTA _ CONSELHEIRONessa belissima praia encontrareis, na entrada MAFRA, 21.da estrada, G Hotel M ira-mar, o qual está
dotado de cosinha de 1 a. ordem luz elétrica
própria, bebjd�s nacionais e estranj�iras e garage
para auíornoveis.

Diariamente chas-oansantes durante as sessões.
I Proprietario O. G. FATS

� i�!u�_�_�.����_��������������
I Jockey Club Florianopolis-

o mais elagante centro de diversões famí..

Luxo, ser iedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras.
Feericamente iluminado com instalações me.

dernissirnas.

liares.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da:
Sorveteria Gloria

�iENOECSI --

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 economiaa--c-Üoi.r prestações de 5$ e i 0$000
poderá V, S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

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

- Procurem Sergio Araujo,
provisoriamente no Hotel Glúria, apart. 117 e verá como V.
S. pode se tornar proprietário de uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de confiánça e trabalhadores que
':j I tenham grande conhecimento na praça.

•

Café e Restaurante

"BOM OlA"

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado: .,

Não deixem de ir ao vispora ImperIa! pOIS, n�le
encontrareis grandes vantagens, �onforto, honetís
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

I\����������

\ l�asa das Passaras
, 1·

';'GRANDE VARlEDADE e novidades de passaras
:' I nacionais e estranjeiros. encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CO�SELHEIRO
: .

MAFRA N. 78

Faça V. S. uma visita, sem compromisso.
'afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

kl
"

1
�

;_......

� �

A' venda nas boas farmacias
Representante: Romano MattioH

Carioni !
Alfaíate da Moda

Caoital
Re�erva

136:700$000
56:424$498

'I

CAIXA POSTAL 345 6 - Ti radentes 6CURITIBA -

P'�A�RA�N�A�'����������

Banco de Crédito
Popu lar e Agri-
cola de Santa

ICatarina

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

�RECEBE DEPQSITOS

II?AI5AHDO 05!�

SEGUINTES JUROS:�

c(e Limitada 5'(. ala.
C(C. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

Limousine

202
ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222
SERIEDADE�E CONFORTO

Propr: Patroclnlo V'elra

Alegrai o vosso lar,
I.

Emidio Cardoso
Junior

[Guarda-livros]

no dia em que os vossos filhos expandem
se jubilosamente

DEVEIS I R A'

rasa fIllsceloneo

Defesas
-

fiscais em)
geral

Residencia:. .

HOTEL MAJI::.STICl
�__ .:e= *# #' Ç@_"

'.

ADQUIRIR BRINQUEDOS.

o mais abundante e variado stock de

brir')quedos e enfeites parà NATAL

8. Rua Trajano • 8

'.' �.� ..,.. _" -.� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ E·,·T A,p�oo���������r-'Clube 12de Nossa Vida� Campollno Alves e se- �� n!lor,. têm o prazer de �� Agosto���������������I- '. .
-' -- . � comunicar ás pessôas de H AHIVER5ARI05

A V O Z D O p O V O � suas relações o nasci- � . Dr. Donato Melo
FLORIANOPOLIS, Quarta-feira 23 Dezembro de 1936 � mento, hoje ocorrido, de � De ordem do sr. .PreSldente,

,� seu filho � ten?o a honra de, cO��ldar os srs, Regista�se hoje, a data aniver-
� NAZARENO � SOCIOS e exmas. íamilias para o saria do nosso ilustre patricio sr,

SENHORITA I Acompanha � � baile que este clube realizará no dr. Donato Melo, digno e dedi-
a Moda � FI' I' 20 12 36 � dia 31 do corrente, com caráter cado diretor do Departam:nto de

'ii1 onanopo IS, - -

�� 1I! 1ft! carnava escoo Higiene do Estado.
d B 1

������������\ Para este baile, resolveu a Di- inteligente, humanitario e cultocompran o suas o sas e Cintos na

Em outubro último a ren- Bebidas Nacionais e Extran- retoria vender mêses, podendo o dr. Donato Melo tem presta-
Não .faz ��ito que "os �migos da do imposto de consumo Casa. Macedonia geras só NO os srs. socios, a este respeito} en- do á nossa terra relevantes ser-

do alheio" VISitaram a fabnca de foi de quasi 50.000 contos, CAFE' .JAVA tenderem-se com um dos mem- viços, colocando-se sempre, de-
Bombas e prodútos suínos, do ou, em cifras exatas,. . •

A Casa que mais barato vende Praça 15 de Novembro bros da Diretoria, das 19 ás 22 sassombradamente, ao lado das
sr. Paulo Rosnig, levando como 49.930:292$900. 6 TRAJANO 6 Antonio Paschol11 horas, a contar de 24 do cor- reivindicações populares.
lembrança dessa visita 1 :200$000 A maior arrecadação veri- ��������������� rente, aa séde do clube, e bem lf.J1 Gazeta, abraça-o afetuosa
em bombas e �ostelas de fumaça. ficou-se em São �Paulo,; na

I
Dr Osvaldo Sílva Saback assim tornar obrí�atoria a .apre-I�e,nte�alrnejando·lhefelicidades.Roubaram ainda de dentro da ímportancía de ..réis. . .=.) •

sentação, ao porteiro, no ato da j��

gaveta .da Delegacia de Policia

120.492:643$400; em segundo
A D V O G A D O entrada, do respectivo ingresso, I '''''llC !,r.e�. João Machado

desta Cidade, um revolver, qu.e lugar o Distrito Federal, que Cons. Mafra, 33 o qual já está sendo expedido i:i'�D·�..i' d t d h'1 9 F l°, IS'
o • o ecorre,.t na a a e 0Je, olá se achava, para o necessano I figura com uma rendarde Fone- .1 1 POS. pe a ecretána aos SOCIOS quites. t I" d' di

o

... '.
desde jã

na a ICIO o nosso istmto con-

reg.istro. Essa ar.ma era de pro- I4.004:64,2<1t700,·ldepois,"".·Rio Prevme-se esde Ja, aos srs.
t

A J _ M h d JIP o

-

did d
o erraneo sr. 0.10 ac a o or.,pnedade de um inspetor do quar- Grande do SltldRio de Ja- SOCIOS que os pe I 05 e mgres- f °t

..

I d S
b B

r

sos, para pessôas não residentes Jope,ro�') p:e
el o mumcipa e �oterão. neiro, Pernam uco, ala e

C t
.

id d ' _

t did
ose a cUJa comuna tem olereci--Na madrugada de hoje a Minas Gerais. OnCu rsO

nes a CI a e, so serao a en lOS, d d f d'f H I

N
..

d DO tori té 20
o to o o seu es orço, de ica-

importante irma ayse rrnãos, • ah JUlzod adO lfe300nad,
a e

aSt ção e trabalho empreendedorrecebeu a «visita dos gatunos». oras o Ia o corren e.

I b P I·t N di d N t I d pelo seu progresso e engradeeiPara rea izarem o rou o, os me-

li rgO e e
o Ia e a a, como e

I b f d I I I I b f' l' mento.iantes nue rararn o oco a uz):
í

costume, este c u e ara rea Izar, G'1

I 03 de A azeta felicitam-nofronteiro á uma das portas daque- das 17 ás 21 horas, uma gran-
la casa comercial e, áto continuo, Quem apresentar ao Depósito dos de vesperal, oferecida aos tilhos efusivamente.

4
Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira- d

.

arrobaram a possante porta guar- os srs. SOCIOS.

necida por trincos e trancas de F.
dentes n. 38, 15 destes coupons nurne- Secretária do Clube 12 de

$ rados, consecutivamente, receberá inteira- I A F I dferro, retirando 300 000 mais Encontra-se em to- gosto, em po is., 22 de e-
, V'I mente gratis, um; tubo do afamado produ- b d 19 6ou menos, e deram ás oe I a das as Farmacias Izem

ro e 3.

Diogo rumando pela rua do to PURGOLE ITE. Narbal Viegas
passo, onde deixaram a gaveta M ISS A I. SECRETA'RIO
com muitos documentos.
A policia teve conhecimento

A rna IdoMaranh af1'ltllo Idesse roubo. D. Elisa Ma-
Mafra, 17-12-936

O CORRESPONTE ritz Treska
A balança Francisco Treska,

comercial __filhos, genros e nétos,
convidam aos paren�As nossas exportações de
les e pessôas de SUEiS

janeiro a outubro montaram relações para assisti-
a 2.551.323 toneladas, no

rem a missa de trigésimo dia do
valor de 3.965.417 contos, f I' d d.

1 t 31 578 976
a ecimento e sua sau osa esposa

eqUlva en es a i . . , _. 'ELISA MO
2 22

�

291 t mal, sogra e avo -

contra . o,
.

con os e. i RITZ TRESKA, que será ce-
27.355.662, em Igual peno- lebrada, em intenção á sua alma,
do do ano passado. no altar de Nossa Senhora,na Ca-
Houve, portanto, agora, o tedral Metropolitana, quinta-feiraaumento no volume, de. .. " di 24 is 7 horas an-

32 I d . proxirna, Ia , a •

325.0 tone a as, e, no va-
tecipando sua gratidão aos que

lar, de 593.487 contos, ou
m a êsre áto da Santa

i 4.223.314. com'p��ecere "

•

A
.

t
- Religião Catohca.

S nossas Impor açoes,
nesses mesmos mêses, foram 10:OOO$OOO
de 3.690.300 toneladas, no E' o custo das modernas
valor de 3.524.186 contos, casinhas que oferecemos men
equivalentes a i 24.731.992, salmente aos felizardos que
contra 3.532.150 toneladas, se inscreverem em nossos
no valor de 3.116.568 con- planos.L.apenas 5$000 por
tos, ou i 22.418.520 em mês.
igual periodo de 193j. Procurem=-Sergio Araújo:
A diferença para mais Hotel Gloria: Apart. 117. I

apurada este ano, foi, con

sequenternente, de 158.150
toneladas, no peso, e 407.618 BR I N DES
contos, ou s 2.313.472. á "A Gazeta"

O saldo da nossa balança O sr. Alberto Entres, proprie-
comercial nos primeiros dez tario da Livraria Central, enviou
mêses do corrente ano foi nos, hoje, linda folhinha para ......

de 441.231 contos, ou i 1937.
6.846.984. Gratos.
••O.� e .

GRANDES NOVIDADES EM ARTIGOS.
I DE PRESENl ES PARA ESCRITORIO II
• Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937 •
• •

I na Livraria Moderna I
ti Pedro Xavier & Cia. II: Rua Felipe Schmidt n.8 •
OFLORIANOPOLIS.
� .
••••••••••••••••••••••••

A quinzena
daruubo em

Mafra

Imposto de

consumo

I
I I

I

r
I

Rua João Pinto n. 5, terreo
CAIXA POSTAL N· 45

(
PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodão"

Florianopolis
Na quali�:lade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais 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,
------------------

fecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.

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

arroz, assucar, farinha,

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.

Atoalhados, 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, PARAIIYBA, PER�

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Camisas de tricot, de BRUSQUE .

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

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

Compra 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 lindas artigos para presentes enCrJln'traCI·�e na

MACEOONIA

e mais

MAIS BARATO VENDE
TRA.JANO a'

Sra. Eduardo Moellrnann

Deflue hoje o arli versario nata
lício da exma, sra. d. Luisa AI
ves Moellmann, virtuosa consorte
do sr. Eduardo Moellmann, soei'.)
da imporrante firma desta praça
Moellmann S. A.

E'f1ZEm nH05 HOJE

a senhorinha Dilsa Laundes,
aluna do Colegio Coração de Je
sus;

o menino Luís Carlos, filho
do sr. Clito Dias, guarda-livros;

a exma, sra. Maria Luísa Hof�
Imann, esposa do sr. Pedro E.
Hoffmann;

o sr. Julio Tupí de Campos.
HOI\1ADO

Com a prendada senhorinha
Lia rolentino de Souza, filha do
sr , Alfeu Tolentino de Souza
alto funcionario da Casa CarÍ
Hoepcke S. A., contratou casa

mento o sr. Sílvio Taurino Re
zende, funcionaria da Delegacia
Fiscal.

CHE6Am UH5

Regressou de Araranguá o sr.

tenente Osmar Silva.

Do sul do Estado chegou o

sr. Carlos Seàra,

t=>EL05 CLUBES

Clube 1?_ecreativo Primavera
I O Clube Recreativo Prima�
vera, do Saco dos Limões, reali
zará, amanhã, animado baile.

Limoense Esporte Clube
Amanhã, o Limoense Esporte

Clube realizará esplendído baile.
.

-
._ .

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Não fuja da oportu
nidade

Procure fazer um contrato
com a ENDECS para gosar
o contôrto de uma moderna
casa, que oferecemos mensal
mente.

I
Procure o Diretor no HcteI

Gloria-apart. no. 117

brinquedos I

I
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