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S. PAULO-23-"A Tribuna",de Santos, continúa a pu
blicar comentarias sôbre a situação politica nacional, sendo que o de
hoje se relére ás candidaturas. Diz o jornal da visinha cidade pau
lista:

«Surgiu no Rio a noticia de mais uma candidatura engen
drada nos conciliabulos dos politicos que insistem, de longa data.em
lançar um nome do norte contra qualquer candidato do sul. Trata-se
agora do major Carneiro de Mendonça, que, segundo certos observa
dores, reuniria as preferencias de varios chefes nortistas, inclusive os

srs. Jurací Magalhães e Lima Cavalcanti.
Assim. o nome do sr, Juarez Tavora, focalizado durante o

conclave da Baía, seda definitivamente pôsto de lado. A tentativa
para galvanizar o ex-vice-rei do norte, entregando ás suas mãos inex
perientes os destinos do Brasil, fracassou completamente.

O mesmo aconteceu com as esperanças do sr. Medeiros
Neto. Foi um sonho que logo se desfez, porque na própria Bala de
frontou com o veto inapelavel do ministro Marques dos Reis e éo
senador Pacheco de Oliveira.

Só ha, pois, neste momento, um candidato do norte, a acre

ditar nas últimas noticias. E' o major Carneiro de IVlendonça, para
cujo nome se voltam as preferencias dos politicas nortistas empenha
dos em fazer prevalecer uma solução que reuna, ao rnesm ') tempo,
estas duas condições: seja nitidamente revolucionaria e traduza a vi
tória do "blóco do norte",

E' 'Verdade que, segundo a opinião de alguns observadores
autorizados, esse blóco só existe na imaginação de alguns impeniter
tes sonhadores que ainda não se libertaram da manía de implantar
no Brasil o regime das hegemonias regionais,

A impressão dos que encaram o atual momento politico e

o problema de sucessão de um ponto de vista verdadeiramente na

cional é que só póde e só ha de prevalecer uma solução que con
vence o Brasil, afastando, de vez, o perigo das lútas estéreis entre

RIO, 23-Afirma-se mais que, nas conferencias po- homens, partidos e regiões. E para realizar esse nobre ideal patrióti
líticas aqui realizadas, o sr. Sales Oliveira declara que

co tanto servem 0& homens do norte quanto os do sul, desde que

CANOINHAS, 24 (A Gazeta) -- Em Santa Leoca- uma grande corrente de opinião e importantes arregimen-]"_u_r)_·a_m_co_m_o_e_x�rfssões autênticas da vontade nacional».

dia, alguns quilometros além desta cidade, a policia c?n- tações politicas propendiarn decididamente para o apôio a Em liberdade
s-:guiu efetuar a prisão, ontcrr., do célebre bandoleiro uma candidatura paulista.
JUlio Gaivão, que se achava foragido da policia do Pa- A preposito déssa declaração, dizia-se que, no a tam i I i a do ga I.
raná. caso de ser essa candidatura a sua, o sr. Sales Oliveira

Daquele Estado vizinho, uma escolta saíu matas

I
realizaria no �aís uma grande.c�mpanha eleitoral. à �anei- MAD�ID, 23-A Iamilia do general Miaja, presi-

\ a dentro, em procura de Julio GaIvão. componente de ra norte-amenca�a, c�m comlCIOS, extensa e persIstente! dente. da Junta d� D.:fesat que fôra apnsIOnada em Mt!li�
perigoso bando de bandidos. campanha pelos JornaIs. la, fOI posta em hberdade.

to de seu
No dia de amanhã.i-- em que toda a humanidade cristã, ha

'" séculos lif?r� �êro praticando e prégando a doutrina evangelhiza
dura do cmtlamsrno-com. mora-se o tradicional acontecimento. do ad
vento do Filhe de Deus.

"Natal ! Nascêu Jesus, glória a Deus nas alturas e, paz
na terra, aos homens de bôa vontade.»

* *
*

No ano 753 da fundação de Roma, náscêu em Belém da
Judéa, ao tempo do rei Heródes, Jesus C'isto - o Redentor da
Humar.idade !

O acontecimento, predíto pelo projeta JOdo Batista, se réa-
1;70U. Hcródes, o rei da Judéa, não scriditâra, á primeira noticia
do nascimento do Menino Jesus. Ao ouvir as palavras dos magos
do Oriente, com as quais indagavam onde se encontraria o rei dos
J llleus-JeslIs Cristo--3e turbou e, com êle, toda Jerusalém Ccn
vocand» todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo,
perguntou-lhes onde haveria do nascer o enviado de Deus. E êles
lhes respon leram: "l�m Belém da Judéa, por que assim está escrito
pelo proléta"

E, após muito procurarem, eis que, finalmente, guiados por
lima estrêla do Oriente, os reis magos encontraram o Menino-Deus,
em um i humilde mangedoura, em companhia de Maria, Sua San
tissima Mãi. Ülereccram-lhe, então, presentes preciosos.

* *
*

Jesus Cristo passou 33 anos pregando o Bem e expargindo
a Caridade.

Toda. de an.êr e perdão, a doutrina de Cristo, encheu a

tma de beneficios que perdurarão até á comum ação dos séculos.
Ele-o Sdlvador da Humanidade-que veio ao mundo pala dar
aos homens a oportunidade de receberem a graça e a benção do
Pai Celestial, durante o tempo em que convivêu corn as creaturas,
operou milagres- exaltando Seu poder; perdoôu os que blasfema
vam, demonstrando o Seu amôr; pregou o arnôr ao próximo; co

locou São Pedro á frente da Sua Igreja; enviou Seus apóstolos a

pn clamar a Sua doutrina em todo o mundo; translarmou a socie
dade antiga, reerguendo, assim, Calí, a �;ua doutrina, o homem de·
caído, oferecendo-lhe dogmas, uma moral cristã e um culto, dignos
de sua origem e de seu fim. E, apés Sua pregação, de benehrios,
de graças e de benção, Jesus Cristo foi levado ao Calvario-pon
lo culminante da histcril da Humanidade-',Jadecendo na Cruz, mor

rendo por amôr dos pecadores I
Aí, o fim da vida material do enviado de Deus e o

principio de uma nova éra para os pov Js--éra que deveria ser

de infinita paz e de concórdia!
11 II

U

Relembrando, a pass-agem pela terra de Jesus Cristo, o lRedentor da Humanidade, no dia de amanhã, devemos elevar nos

sas almas aos Céus, em fervorósas préces a favôr da paz no seio
dos povos. Pi1rticu13rmente, no dia em que toda cristandade can

ta hosanas ao Filho de O"us, não devemos olvidar que nossas ora

ções devem ser, ta j b_m. pela paz na Espanha, cujo sólo, nos

dias que correm, é ensanguentado. E que Deus, o Onipotente. faça
baixar á Espanha, a Sua graça, dando áquele povo, paz, para que
a guerra chegue ao fi'!l e que, assim, póssa o povo daquele país
ib�:rico, entrar numa nova fáse de concordia e de progresso!

II 'I
III

«Né\ta!! Nascêu Jesus, glória a Deus nas alturas e, paz na

terra, aos homens de bôa vontade!»

\

As festas natallnas
dos pobres

A senhora Getulio Vargas fez larga dis
tribuição de brinquedos nos jardins do

Palaclo do eatete ás crianças
desafortunadas

RIO, 23-i'�os jardins do Catete Iorsm distribuídos brin

quedos e doces ás crianças pobres. A' s 14 horas foram abertos os

portões, tendo o senhora Getulio Vargas iniciado a distribuição,
auxiliada por damas da alta sociedade.

O presidente da Republica e o capitão Felinto Müller
assistiram da janela o inicio da distribuição.

PRESO,
em Canoinhas, célebre
bandoleiro

GAZET
voz ligações politicas.00 POVO Sem quaisquer

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel
I!II

JAIRO CALLADO

I NUMEf�O 661Floriano polis, Quinta-feira 24 de Dezembro de 1936

_MATRIMONIQ
incluiu

Elaboradas
os estatutos da

GU81 da Notu rnase homemem que não
O dr. Claribalte GaIvão, digno

secretario de Segurança Publica,
elaborou os estatutos da Guarda
de Vigilancia Noturna. enviando
os, hoje, á Associação Comercial
de Florianopolis, para a devida
aprovação.

O substancioso estatuto, elabo
rado pelo de. Secretario da Se
gurança Pública. deverá entrar

em vigôr no primeiro dia do mês
de janeiro próximo.

O presidente da Associação
Comercial, sr. Oscar Cardoso,
oficiou, ao titular da pasta da Se
gurança Pública, agradecendo o

interesse tomado por s. s., em

bem servir ao comé .. cio desta ca

pital, dando-lhe não só uma guar
da de vígilancia noturna como

tambem estatutos substanciosos,

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

Duas �Iulheres
a idtenlidade de sexos ao

Registro Civil

ocultando
oficial do

casam-se,

RlO, 23-Comunicam da localidade de Picos, na Paraíba, que a mulher
da Conceição. iludindo a Justiça, casou civilmente com Rosa de Tal.

Ambas conviveram algum tempo, sendo por fim descoberta em virtude
roubo praticado na povoação de Serra de Caeté,

Maria

de um

rv1atararn os tilhos e os pais destes

RIO, 23-Informações procedentes de Picos, na Paraiba, dizem que as investiga
ções policiais levadas a efeito em torno do caso de falso sexo, já noticlado, levaram
2. policia a descobrir um crime espantoso, sem precedentes.

As duas irmãs Elisa e Joana Queiroz se entregavam a uma vida desregrada,
desde os doze anos, passando, depois, a uma existencia odienda de crimes e perversi
dades, assassinando sete filhos, bem como os pais das crianças.

Ambas confessaram friamente os delitos, narrando pormenores.
-------------------------------------

Cogita ..se deo general Góes
ao sul eanuluatura do norte. - .r'

nao vira agora

RIO, 23-Publíca «O Jor
nal": Noticiamos que o general
Góes Monteiro, inspetor do 2'

grupo de regiões militares, deve

ffria seguir esta semana para o Rio
r; Grande do Sul, afim de inspecio

,

nar a guarnição do Exercito na

quele Estado.
Podemos noticiar, hoje, que o

general Góes Monteiro, em vir
tude de ter vindo a esta capital
o coronel Alcides l'vlendonça Lima,

, chefe do Serviço de Estado Maior
••� do Q. G. do comando daquela

[. guarnição, com o qual tem esta-
�� _e:us U do valias vezes em contacto, tra-

tando do assúnco que o levaria ao Rio Grande do Sul, resolveu
adiar a sua viagem a esse Estado.

No entanto, o general Góes Monteiro deverá empreender
uma viagem de inspeção ás forças do Exercito aquarteladas em

São Paulo, não estando ainda determinado o dia do seu embar-

ser oposta á
São Paula?

dea

que,
De volta de Si':o Paulo e se ainda [ôr necessaria a sua

viagem ao e xtrerno sul é que o general Góes Monteiro a realizerá.

Campanha eleitoral á

Alnericana

Miaja

.,

.' -�
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A GAlETA - Florianopolis,· 24-12 -936

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

Ii'a Gazeta" arden-

aos seus amigos e freguezes
bom Natal ed pr307speridades a seus amigos e freguezes.. 1 F"a b rioa Knotpara o Ano e.

Boas Festas e que o ano de deseja aos seus �ons amigos A'J! uatcal
.. Bom netiro, 24-12-936

1937 lhes se]'a coroado de e, freguezes Feliz Natal e •v
\. N I deseja á sua distinta íregue- .,• Jose' Costa Felicidades. 1 no ovo.

I 1
.

�
---.------ deseja a sua distinta fregue- zia feliz Nata e prospero •

i ACACIO BRAGA ALEXANDRE SALUl\( zia Feliz Natal e Ano Novo. Ano Novo. .,
• A seus amigos e fregue- (Limousine 250) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii�iiiiil!!!����

•
.. zes Bôas Festas e feliz Ano d

. . aos seus amigos e fregue- l"�bl'das Nacíonaís e Extran- •'fIB
- eseja aos �eus armgos e

zes deseja Feliz Natal e ."K:

• Novo. freguezes feliz Natal e Ano
prospero Ano Novo. Casas Per- geras só NO •

" Vitor BU$ch e eia. Novo. narnbuoanas CAFE' .JAVA •
• -A-LF-A-I-T-A-R-IA---G-O-N-Z-A-O-A ELIAS MANSUR Praça 15 de Novembro •
A (O Paralso) Antonio Paschoal ti� .

f •e.· Felicitam a seus armgos
F

e aos seus bons amigos e lre- d
. aB seus freguezes e amigos Cumprimen .,

freguezes desejando um e- guezes deseja feliz Nata .; eseja aos seus bons arm- ôas Festas e. Feliz Ano .• �

• liz Natal e prospero Ano Ano Novo. gos e freguezes Feliz Natal Novo. tos á "A Gazeta"
•

"Novo. o
.

t
.

d
e prosperidades para 1937. •

tO propne ano o ------------- •
• A Credito M u- ARISTIDES DE OLIVEIRA

.,
A Panair do Brasil S.A., por •

• tuo Predial Café Java E FAMILlA "Slnger' A. Abdú: intermédio dos seus agentes nesta •
• capital, Syriaco T. Aterino & .•

a. deseja á seus contribuintes deseja a seus amigos e fre- almejam aos seus parentes e a s.eus ireguezes e fregueza s Irmão, enviou-nos gentil cartão de G
• um Feliz Natal e que o Ano guezes, Boas Festas e Feliz amigos Bôas Festas e feliz Feliz Natal e prosperidade � IBôas Festasn,ao que sômos gratos, 'li
• de 37 lhes seja prospero. Ano Novo. Ano Novo. para o Ano de 37. retlibuindo. ti
• •
G •
• • 1

.,....................... .
'

..

" ...... • ,;t! i

, • • �1.lt� rl
-

IÚ; :

. � ··,��·:,f:�§.�'· .�' .

alrneja
temente

seus assinantes, anunciantes

gos, feliz Natal e prosperidades
-------------------------------------

ximo ano de 1937,

Salão Record SA TURNINO CARDOSO Cei. Lopes VieiraFett & Cia.
A seus amigos e freguezes desejam aos seus freguezes e amigos Feliz Natal e Ano deseja aos seus amigos e almeja aos .s�us amigos Bôas

Bôas Festas e prosperidade Novo. freguezes Bôas Festas e Fe- Festas e felícldades em 1937.
para o Ano de 37. Iiz Ano Novo.

A' seus amigos e fregue- MOR I TZ " Cia.
zes, o representante comer- A Casa Daura
cial Francisco Bittencourt Fabrica de «Massas DIVINA» e Caramelos. 1ANCREDO aEVAERD .SIlveira deseja, Bôas Festas Desejam a seus amigos e freguezes á sua distinta freguezla um
e um Feliz e próspero Ano Bôas Festas e Feliz Ano Novo Feliz Natal e felicidades pa-
Novo. almeja aos seus amigos e ra o Ano de 1937.

A Casa que mais barato vende, desejando á ma dís- freguezes feliz Natal e Ano
Aos seus bons amigos e tinta clientela um feliz NATAL e próspero .L\NO NOVO, Novo.

freguezes Feliz Natal e prós- continúa oferecendo agora e sempre as mais bélas novi-
pero Ano Novo deseja dades para o mundo elegante ---------

Severo Simões Casa Macedonia Rodolfo RabeNuma Ca rdoso deseja aos seus amigos e

(Limosine 192) O M O I N HO .j O I NVILLE. . Ao, freguezes Feliz Natal e pros-
A

.

f deseja aos seus amigos BOas peridades no próximo Ano.seus amigos e regue- saúda á sua distinta freguezia, com auspiciosos votos de Festas e prospero Ano No-
zes Bôas Festas e felicida- BOAS-FESTAS, e lhe deseja, para o ANO NOVO, tudo
des para (, Ano de 37. quanto de bom se possa desejar.

voo

ERNES70 XAVIER DE Saciedade "OMS" Ltda. Casa Savas
SOUZA êOS seus amigos e PEDRO XAVIER & Cia.

aos seus amigos e freguezesfreguezes Bôas Festas e íe-
deseja a sua distinta clientéla e amigos um Feliz NATAL, (Livraria Moderna) apresenta Bôas Festas, e

Iicidades, desejando para 37
qual.to para o ano de 37 lhe seja corado de Felicidades. que o Ano de 37 lhes seja

um ano venturoso. almejam a08 seus amigos e venturoso.
Cartoru e Grobe Empresa Construtora freguezes Bôas Festas e fe-

Universal licidades em 1937.

Irê S. U lisséa

zes, o

Cefé Natal
SERRARIA VAl ENTE deseja á sua distinta clien

téla Feliz Natal e prospero
•

á sua distinta freguezia de- Ano Novo.

seja um Feliz Natal e felici-
. . _

dades para 37.
aos seus amigos e freguezes apresentam Boas Festas e
Feliz Ano Novo.

desejam á sua distinta Ire- apresenta á sua distinta clientela os seus votos de Feliz --------

gUl z ia e amigos Bõas Festas Natal e prospero Ano Novo.
e Bôas Entradas de Ano ---

N_o_vo_, .

Ernesto Riggenbach & Cia.
P os seus amigos e fregue- Ltda.

deseja que o Ano Novo.lhes
seja portador das maiores

Felicidades.

>

Patrocino g
-

Vieira
Arnaldo P. de Olivei. a e Cia. ALFAITARIA BONASSI5 (Limousine 202)

(Representações)
O

. .

f F r N tI. . .
aos seus amigos e freguezcsesejarn aos seus amigos e reguezes e IZ a a e deseja á sua dístlnta fregue- deseja Bôas Festas e Felizbom Ano Novo. zia Bôas Festas e Feliz Ano Ano Novo.25-12-36 1-1-37 Novo.

OFICINA "XA VIER"

Salão Progresso

Edgard Menezes

OSVALDO CARIONI
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Prefeitura do Municipia de São Joaquim da Casta �-����������-��:-Ida Serra� Dinheiro á bessa

Balancete da Receita e Despesa relat!vo ao mês de Para encerrar o Ano Velho, a Loteria Federal

INovembro de 1936 do Brasí! distribuirá, ;-JO dia 30 do corrente, OITO-

Receita d)« f«« «estaduais 1:030$000 CENTOS E SETENTA E TRÊIS CONTOS em premias.
) V' b f Primeiro premio QUIl'-lHENTOS CONTOS e

10,658$039
e e�c�m�ntos e su v. a pr� essores mu-

I
mais 3.576 premias diversos no valor de. , ..

mcrpais 1 : 120$000
g) Aux. ao pintor Martinho de Haro 373:600$000.

(Agosto, Setembro e Outubro) 300$000 2:457$000 Bilhete inteiro 60$000
Vigessimo 3$000

Para 6 de Janeiro, J )ia de Reis, MIL CONTOS.·
Bilhete inteiro 120$000
Vigessimo 6$000

A QAZETA-Florianopolis 24 -12-1936

RENDA TRIBUTARfA
a) Imposto de industria e profissões
b « Cedular sla renda de imo-

236$700
HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL

Saldo que passou do mês de Outubro

SERVIÇOS GERAIS

. .

veis rurais

d) Imposto territorial urbano
e} Taxa de Matadouro e gado abatido
f) « « Emulumento

10:012$700
452$300

42$000
30$000 10:773$700

a) Assistencia a indigentes 5$00°1
220$00011:C�H=A=R�U=T:O==S=1:.

�
RUA F�L1PE SCHMIDT No. 5

DESPESAS POLICIAIS
a, li» Vencimentos ao Inspetor de Veí

culos e CarcereiroRENDA PATRIMONIAL

a) Aforamento e locação de terras

b) Transíerencia de terras
282$200
148$200 430$400

Limpesa de ruas, jardins e outros lo
gradouros 466$500 Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.

Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkcs
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá tosforros), Charutaria Portela (Café
São Pedro) e Casa Savas.

175$100 VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS
950$200 1: 125$300 a) Construção, reconstrução e conserva

ção de vias publicas, inclusive ruas

e benfeitorias 1 :689$400
180$000 b) Veículos, ferramentas. etc. 36$400

23: 167$4391 AUXILIOS DIVERSOS
14:783$503·. a) Aluguel de casa para estação telegr.

PATRIMONIAL

14$000 c) Limpesa e cons. dos predios municipais

EVENTUAIS
a) Policia 476$700
b) Despesas Eventuais 3$900

RENDA EVENTUAL

a) �ultas
b) Cobrança da Divida Ativa

Rendas diversas, não consignadas es

pecialmente

Saldo que passou para o mês de Dezembro

PESSOAL IN�TIVO;
Venc, do 2' Fisl"al aposentado
Restituição pela portaria n. 524

Balanço

Despesa
Camara Municipal Expediente

ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

a) Subsidio ao Prefeito]
c, d, e, f, g, m,) Vencimentes dos fun-

cionarios internos

h) Percentagens a Exatores
j) Material de Expediente
k) Publicação, impr. de leis e átos.oficiais

c:

I) Correspondencia oficial

450$0001

1 :290$000;
849$536

31$200
123$500
72$000 2:816$236

São joaquim, 30 de Novembro de 1936.
Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

INSTRUÇÃO PUBLICA

Confeitaria· Chiqu.inho .

Cons. Mafra, 33
Arquimedes de Casiro Faria-Tesoureiro Fone-l.l 9 I FpO I is.

�a)�Ã�I��gu�e�1�d�e�ca�sa�s�pa�ra�es�co�la�s�m�un�i('�ip�a!!!!!!is��7�$�OO�0����!��!!!!!��������VISTO-GregOrio Cruz, Prefeito �������-�������������

I
�

�
�

Dôces finos, tortas, bolos, delicados bombons, conservas _e bebidas
nacionais e estranjeiros.

Nozes, passas, castanhas, figos. avelãs, amendoas, tamaras,

Abundancia de frutas� geladas.

Venda do tradicional e soboroso

PãO de Natividade

l\SSADOS - perús, galinhas e leitões.

EXPORTAÇÃO DE COROS CRU'S
CAFE', CEI�A E MEL DE ABELHA
FARINHA, FUMOS, TAPIOCA.

Telegrama «Ríggenbach
CODES\:

Bentley's
A B C 5th Ed Impr.
Tanner's Council
Mascote ,I e 2, ED
Ribeiro
ACME

Ernesto RiggenbaQh 8c Dia., l.itda.

Caixa Postal 11� FLORIANOPOLIS

Telefone 1628 Santa v Catarina
v·. -�

-- �. " �x!
Rua Conselheiro Mafra n' 35 BRAS1L

35$000 Concurso
Purgoleite

Quem apresentar ao Depósito dos
Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira
dentes n. 38, 15: destes coupons nume

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

45$000

480$600 5
110$000

8$800
14:753$503 I
23:167$439 I. Dr.

CANTIGO LA PORTA)

O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

UNICO QUE POSSU'E ELEVADOR E TELEFONES

EM TODOS OS QUARTOS

12 confortaveis apartamentos
ao apartarnentss e 18 banheíros

�
�.
�

Praça 15 de Novembro �
f:.� "";;'�;��

I'��,,--.,.�..,í
FLORIANOPOLIS Santa Catarina

-�-------��-�

End. Tel. "GLORIA"
CAIXA POSTAL, 134

AV. BEIRA MAR
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Fundado em 1895 - Séde Porto �Iegre

Capital Subscrito

Capital 'Realizado

25.000:000$000

18.750:000$000

22.600:000$000

1.300:000$000

Fundo de Reserva

Fundo especial para depreciação dos edifícios ocupados pelo Banco

sueU RSA I S - Nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

- Nesses mesmos Estados e nas principais praças do País e do Estranjeiro.CORRESPONDENTES

SACA FFIAN CAM ENTE-Sobre qualquer praça do País, Europa, Amerlca, Oceania e Asia.1
[ REC EBE D I N H E I RO -Zo�v���i��:i��rrentes limitadas. com retiradas livres. com aviso prévio e a prazo fixo. sob condições e taxas

�

IDESCONTA -- Duplicatas de faturas comerciais. saques nacionais e estrangeiros. notas promissorias e outros titulos de credito. �
�

CEPOSITOS POPUL.ARES
�� AUTORIZADO PELO GOVERNO FEDERA'-�
L�

�� Nesta Secção. o Banco recebe qualquer quantia, desde Rs. 20$000 atéRs. 5:000$000, pagando juros que são capitalisados semestralmente, �� A entrada inicial, porém, não poderá ser menor de Rs. 50$000, Retiradas até Rs. 1 :000$000 por semana, podem ser feitas independente de aviso. �rJ��������������, ' -. ����������

iG�.IIiG{�.G�IIi��@--.-O «u�IIiGO.OOOOO··1 Clube 1Ãg��to !!��c�!:;!���;:vaIAmeaçam
�

A t b ,
• com a gréve da

e tnn a rr rrm • De ordem do sr, Presidente, RIO, 21-0 deputado Café fome'
• '

... �
.

l::.. � • e tenho a honra de convidar os srs,
Filho apresentou á Câmara o se-

.

li � so�ios e exmas. famílias
, pa�a o

guinte projéto: BERLIM, 23 -Um matutin.
m � b�l!e que este clube realizará no

"A 1'-0 t'· d t
"

d�
• dia 3 1 do corrente com caráter rt, S O.IClaIS are- es ampou a noticia e que os prê-

G � car::avalesco.' serva, ou ref�rmados que servirem sos �omunistas encarcerados na

fj ;.: P t bail I D' nas circunscnções de Recrutamen- cadela de São José apresentaram
�� " enc II. a Moderna de: t

?ra es

d ai -,reso veu

d J- to Militar ou nas repartições dos um relatorio ás autoridades públi-
5 " g ::

re ona ve� er mesas, p? en o
Ministerios da Guerra e da Ma- cas do Estado: solicitando um 1

� � os srs. SOCIOS, a este respeito, en- "
, . " d idenci I' ,

'ti� A t d d unha contmuarão no exercicio dos sene e provi encias ra ativas a
� • en erem-se com um os mem- ,

- A I d't'(i'ii' P � I 8

ç0-es � b d D'
.

d 19' 22 cargos percebendo vencimentos situação pessoa os mesmos.

� U U IIca ,com s elfde em Sa-o : h[OS
a lfetonad, a2s4 d

as

integrais de seu posto com verba Nêsse relatorio os prêsos de-
�<'\' � oras, a contar e o cor-

'f'
.

I I
.

d
'"

'f� � I éd d I. b b e grati reação especrar, que ora c aram o proposito e nnçrar a
Jj,1:il PI' t;;;; da e f.'-ca I.'zada � ren e, aa s e o c u e, e em

Ih
,.

íd
' d f�,9 au 0, e au or,za =» �

,

t bri es é atnouí a. greve a orne, caso não sejam;!Íi � assim ornar o ngatona a apre- . . , did�� pela GoveArna Federal e possue a _ sentação, ao porteiro, no áto da Art. 2'-E�ses OflCI�IS pode- aten I os.

O G entrada, do respectivo in resso, rã� ,ser .transfen�os a enterro dos
O carta patente n. 112 I o qual já está sendo ex;edido �,IDlstenos da Guerra e d� Ma- Todos .OS p!"'e-
• I pela Secretária aos sacias quites. n�h� duma par�

_

outra circuns- m lOS
I Previne-se desde já, aos SISo eriçao ou .repartlça�.. .

PARA AS CIDADES VERME-
socios que os pedidos de ingres- Art. 3 -Os oficiais da reser- LHAS

sos, para pessôas não residentes va ou reformados que forem ex�-
nesta cidade, só serão atendidos, n�rad,os de suas funções no M.I- VALENCIA, 23 - A Lo
a juizo da Diretoria, até ás 20 msteno da G,uerra ou da Masl- teria de Natal, correu este ano

horas do dia 30 do corrente.
nha ou repartições de recrutamen- em Valencia.

No dia de Natal. como de to, perderão as
.
vantagens que O grande premio, de 15 mi-

costume, este clube fará realizar, lhes cl�fere (.; artigo l: da pre- lhões de pesetas coube ao bilhete
das 17 ás 21 horas, uma gran-

sente er», na. 5.287 vendido em Madrid,
de vesperal, oferecida aos filhos

. __ �
O bilhete na. 27.4 71 premia-

A m ax i m a lisura e honestidade, pois, os
• dos srs. ,s�cios. "' 1

do com 6, milhões foi vendido

ft
sorteios são presenciados pelo • Secretana do Clube 12 de Estudaotes em Valen,cia: o de na. 30.0(16

V povo. � Agosto, em Fpolis., 22 de de-]
•

leve 3 milhões e foi vendido em
ti • zembro de 1936: paulistas Barcelona.

.O • Narbal VIegas que vão á Alemanha Foram vendidos em Santandtr
• e 1. SECRETA'RIO e Madrid os bilhetes ns .....

! G CAFE' BOM SO' NO S. PAULO, '23 -IUm gru- 2�.922, J9�6 e 30.922, pr�-
U

EM LOTERIAS 4 .... � SO' �
.JAVA d I d E I {J)'

miados respehvamentecom I mi-
� r r f' 'i'� po e a unos a sco a au 1St a Ih- d

.

t 500'1�)j'
• �

P 15 d N b d M di
, . ,

ao e pe e as, mi peseta s
�� • • • • • � raça e ovem ro e e Icma, que segUira para a 250 000 I

�) G Antonio Paschoal Alemanha no proximo dia 23
e . pese as.

Ct G N

f'
do corrente, em viajem de férias

• • Nao uJ� da oportu- e e3tudos, realizou ontem, na 10:000$000
• "A F A:,V O R I T A" .. nldade Caverna Paulista, um almoço de E' O custo das modernas
� � Procur� ,fazer um contratn confratenização e despedida, en- casinhas que oferecemos men.

m: 1 li � com a
A

ENDECS para gosar tre professores e colegas. O re- salmente aos felizardos que
Q � o conforto de uma mcderna gresso do caravana efetuar-se-á a se irlscreverem em nossos

• ., casa, que oferecemos mensal- 18 de fevereiro, em Hamburgo, planos,-apenas 5$000 por
Q • mente devendo os excursionistas estar mês.

" r. _ .", .•� ". Pr,ocure o Diretor no'Hctel novl!mente nesta_ capital� a .4 dei Procl,re�-Sergio Araújo:
•••••e.�•••o••---.·---e.�.f8g•••••••• Glona-apart. no. 117, março. CL, Hotel Glona: Apart. 117,

Forrnidaveis sorteios próprios, tres ve

zes por semana, todas as

segundas, terças e sextas
feiras.

EXt ração com globos de cristal

.... -

•
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MEL.I-IOR IVOAPERI
FABRICA"'T'

NORONt-IA, NOCE
ITA..JAI'

E

Ti
S. CATARINA

A mensagem
uma exortação

Santidade
favor da

serálUitorios
paz

CIDADE DO VATICANO, 23 - Acamado, mas sem

perder o animo, o Papa Pio XI resolveu, contrariamente ao con- Iestação de sua inflexivel vontade que o chefe da Egreja deseja
selho do seu medico, irradiar uma mensagem de paz ao mundo provar que não se encontra gravemente enfermo; mas que está
católico, por ocasião das festas do Natal, a 24 do corrente. prêso ao leito em virtude de peturbações locais. comuns a um

O dr. Milani acedeu aos desejos do soberano pontífice I homem de sua idade. A proposito dessas noticias alarmantes. a

por ter notado sue o augusto enfermo se torna cada vez mais agencia de noticias do Vaticano, oficiosa, dirigida por monsenhor
horasagastado e impaciente com as restricções opostas ás suas ativida- Enrico Pucci, divulgou ôntem a seguinte declaração que póde

des. Se o Papa estivesse em condições normais de saude, rece- considerar-se como oficialmente inspirada:
beria o colégio, dos cardeais e lhe dirigiria a palavra. como é «A Secretaria do Vaticano comunica: «A despeito de
de costume; mas o dr. Milani o convenceu de que lhe poderia todos os boatos alarmantes que têm circulado, mesmo com deta
ser fatal o transportar-se de um edificio para outro para depois lhes especificados, devemos declarar mais uma VP.l que o estado
proferir a alocução. d� saude do Pppa continúa satisfatorio. levando em contas as

O Santo Padre concebeu, então, a idéa de dirigir a sua condições em que ele se encontra, Pio XI foi constrangido a uma

mensagem ao orbe católico da propria cama, e depois de longa posição de imobilidade em virtude de um insulto de varicose, Ele
troca de argumentos com o dr. Milani e o cardeal Pacelli, saiu, continua a ocupar-se ativamente de todas as questões e a dar
afinal, vencedor. instr�çõ,es para orientação ?OS varios OlAgãos executivos. Isto oco�- A constru- 1 AAcredita-se que a sua mensagem será uma exortação em re diariamente na conlerencia que mantem com o cardeal Parc elli,

_

fav"or da p�,�, particularmente com referencia ,á Espanha, c�m ,0 dur�nte a,qual im�ortantes cartas acompanhadas de i�struçõe5 sãolçao da ponte.
apelo aos fiéis par� que comba�a� o c�mumsmo como anti-reli-j enviadas as, repartições competentes, Esta man��. alem do car- internacional sobre
glOSO. Os acontecimentos dos últimos �,eses na Espanha abala-I deaI Pacelh., o Papa recebeu monsen�ur Tardini, l'Jão, r�cebeu lJ' , Redator:Acioli de Vasconcelos
ram profundamente o coração do Pontihce, e ele sente que de- outros cardeais, porque o Sacro ColeglO aguarda aproxima alo- O rugual
ve falar, mesmo que o esforço para preparar sua alocução e pro- cução na sala consistorial. O Papa foi pormenorizadamente in- BUENOS AIRES, 23-Foi
nuncia-la venha abater ainda mais as suas condições físicas jà formado das últimas noticias que circularam a respeito de sua aprovado pela Câmara dos De-
enlraquecidas. saude, as quais divertiram á Sua Santidade. putados o protocolo argentino-

Os seus conselheiros estão fazendo agora todo o possivel Quanto li noticia proveniente do exterior de que o pro- brasileiro de 24 de maio de 1935
para convencer o 3anto Padre de que deverá fa-zer uma alocução fessor Pende tinha sido chamado para consulta, tais informações para construção de urna ponte
curta. são uma simples fantasia e foram inventadas, do começo ao fim, internacional sobre o rio UruguaíO motivo secundario que inclinou o Sumo Pontifice a por quem quer que as poz er.n circulação. Desde que o Papa entre Passo de Los Lihres e

resolver dirigir-se aos fiéis por meio do radio foi a divulgação de adoeceu, o professor Pende jámais esteve no Vaticano, nem se Uruguaíana.
noticias alarmantes relativamente á sua sau de, Nota-se na rnani- pensou em consultá-lo porque não foi necessario>, -------------

D ES EJ.A. con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

Henrichsen:- «E' Schiller que
não quer!» - -Intrigado com tal

A IMPORTANCIA DO resposta" um jornalista d� Narva

REUMATIS�AO.-O overno
resolveu interrogar o medlu�! que

f " b d
g

M"
lhe declarou estar sendo visitado

ra�ceds aCSa ad epcrbelar, no lOIS-
todas as noites e á mesma hora

teno a au e u ica, urna co- I
.,

d I b t I Campanha Iouvavel, porqUf!
,

- de reumati pe o espmto o ce e re poe a a e-
f' lid J hmissao permanente e reumatismo

S .'11 h tem ma I ac es umanitarias, é a

I 'I'b ' b t d mão.« C 11 er c ega, senta-se e
a qua ce I erara so re o as as

di b que se vai imcrar, no nroximo

questões concernentes á profilaxia Altfia-me Hsuas. oh
ras pos!�mas •. --

ano, em Florianopolis, pelo Dis-
Jc I'

rma ennc sen que ja escreveu " "CI
'

F ne ao tratamento cas mo estias reu- 'd I 000' _" pensano emennno raga, re-
, .

b 'd'
mais e. pagmas e nao ve

dmansmais, so re as quais alta
tã d fi ' d

' centeruente erea o por uma co-

comissão será consultada pelo go- farê o

te
o o m o manuscn-

missão de &5 intos conterraneos,
vemo. Trata-se de uma grande

o.

onsoha-se, po�e�, porqu�lh:s, tendo á frente o abalisado e hu-
.

d pera gan ar no mimmo um mi ao
"I" d M' I Bcomissão que compreen e, entre os d bl' ã d mamtano c InICO r. Igue Da-

l d
'

e marcos com a pu icaç o es-
b '.lseus componentes, os re atores o 'S hill

'

dit ai:...

orçamento da Saude Publica na
se COpiOSO c I er me I o...

I
Certos estamos que não falta-

�a�ara e no Se�ado, ,o diretor de OS SUIClDIOS NO lAPÃO rão corações be� forml\�os para
higiene e de assrstencia, os con- S d t d emprestarem apoio material e mo-

Ih
' ,

itarios d M'
- egun o recen e correspon en-

I' h'
,

se eIrOS tecmcos samtanos O· 1- ,

d 1 _ Ob ra a essa tão l umamtana quão
.

d cla o apao paTa o I server> " '

b A
' ,

nisterio, os representantes o con- d L di' h patnótica ora. assistencia aos

selho superior de higiene e do e

I o�fi '"; codnc �1;-��3
a ,P?d'CO tuberculosos só póde, mesmo,

conselho superior de assistencia,
a c

.rid caça0 Toki '

t

SUICI lOS
partir de almas caridosas e hu-

d
,. . ocorn os em o 10 en re os anos

os representantes o� mlDls,tenos de 1931 e 1935. A saber:3.299 manitarias.
do Trabalho, Educaçao Nacional, f di'

,

1 65 J O Dispensário <Clementino
F' G M 'h d' oram causa os pe a mlsena; .

Fraga», ora fundado em nossaL�nançFas, �erra et �annRa,o a: tiveram como motivo amores infe-
Iga rancesa con ra o euma- 5 capital, devendo iniciar os seus

,

d f d d lizes e, entre esses, mais de 00
tlsmo e o a Con e eração os

f
.

'd' d
.

1 325 trabalhos no dia 3 de janeiro
S' d' M d' d F I oram SUlCl 105 e casais;. d10 Icatos e IC05 e rança,a em ,

d d' t d f T o proximo ano, atenderá, gra-
de J 5 membros designados pelo provieram e ISpU as e aml la; tuitamente, ás pessôas menos fa-

,

't ] S d P bl' 1.085 foram imputados li neuras-

ml�ls ro

(,a'd
au

ed
u I�a: qsue tenia: 766 ao desemprego prolon- vorecidas, que carecem de exa-

sera o preSl ente a comlssao. e
dtO "d' J _ mes, tratamentos. com relação ao

desta vez o reumatismo não fôr ga o, e c. 5

SUblCI
lOS no apao terrivel mal que tanto dizima a

'd ã
'

f ·lt d são frequentes, so retudo, entre os
'VencI o,n o sera por a a e gen- ,

'2 3 d
. . DI'ssa populaçãO.

t b tA I Jovens, pOIS que I as Vitimas
T" "b "e para com a e- o...

orçam geralmente entre 16 e 30 emos, so re a mesa, peque-
anos de idade. Os logares prefe-

no folheto, explicativo das fina-
,UM"MEDIUM"PERSEGUI- l'd d d O' á' Iridos para as auto-eliminarões são

1 a es o Ispens no, no qua,
DO POR Sí""'HILLER.--Certo � I '- , f 't I'-'

a cratera do monte Milhara, na onga expouçao e el a pe a co-

ilha Oshima, e as pitorescas cas-
missão encarregada de iniciar

catali de Kegon. perto de Nikko. êssa louvavel, palri6tica e humani·
taria campanha. •

CAFE' BOM SO' NO A' rua Tiradentes, 7, andar.
to, não comparecia a sessões espi- .JAVA terreo, funcionará o Dispensário, • C R E DITO .VI UTU O �;;ri tas, o que causou estranheza.ln- Praça 15 de Novembro sendo, assim, atendidos todos os • �
!!Ite.rp.e.la.d.o_a_r.es.p.e.ito.,_r.es.p.on.d.e.u A_nI.O.n.iO_P.a.I.Ch.O.a.I i.nt.e.re.ss.a.d.os•. O.',.-iII'111.8;' .-_G.J!iiB"I.'i�wiiil_"êt'Pi"ª�_&M5_i#i�_,i_iiii••_�;'if�f;::i,�.=,�Q�::,��:>�.=��;��,��

o Sabão

"Virgem Especialidade"
'de Wetzel & Oia. •• Joinvile

(MARCA REGISTRADA)
reconlenda .. c;e tanto para roupa fina como para roupa comurn

....� � ...

de Sua
a

Miscelânea Dispensário I
"Clementina

Fraga"

·1

, I
I II

Henrichsen, residente em Kuresa
re, Republica da Esthonia, tinha
grangeado celebridade como "me
diumll• Ha algum tempo, entretan-

I

dos revolucionarias
espanhóis
TETUAM, 23-/\ emissora local transmitiu hoje, ás 7

da noite, os seguintes informes:
«Os combates travados ôntem na província de Cordoba

para a ocupação de Bujalance e Canete prolongaram-se por dez
horas, tendo terminado com a vitoria dos nacionalistas, que ocasio

naram entre as fileiras governistas setecentos e sessenta e oito mor

tes e quatrocentos e trinta em feridos.
Foram apreendidos mil e cincoenta e oito fuzis. vinte e

duas metralhadoras, onze canhões de 75, quatro carros de assalto
e quinze caixas de munições.>

Gazela
Desportiva

o BRASIL NO CONG�ES
SO HIPICO DE V ALi>A

RAISO

SANTIAGO DO CHILE,
23 -Causou impressão favoravel
nos círculos sportivos a noticia
de que o Brasil enviará urna de
legação para tomar parte no con

gresso hípico que se inaugurará
por ocasião da data do quarto
centenario de Valparaiso.
SENHORITA! Acompanha

a ModaAprovado
", O TRATADO DE COMER

l CIO ITALO-BRASILEIRO
ROMA, 23--0 Senado ita-

liano aprovou por unanimidade o

Encontra-se em to- Tratado Comercial Ítalo-brasi-
das as Farmactas leiro, 6 TRAJANO 6

i_,.·��·;Oe-d-í-t-O-M-o:e;�-o-p-,�-r-e-d�O:;Oi
\?IIlS' ��
.� �i�
� �� e

O maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa Macedonia
A Casa que mais barato vende

A CREDI�O" MU,-UO PRE-
D I A L., destaca-se das mais senas 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 premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efeíuaàos em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

PF�EDIAL
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Henrique Lage �
.

. -- . �

AZUL.E..JOS
LOUQAS CE

CELANA
E POR.,

: L.OUCASm �
o

I
SAN'ITARIAS:

"
•

I

l"'t..J

I 5 A L A 0- P R o G R E 5 50· •G Esta del1ciosa e popular cer-

ti • veja adocicada é hoje conhe-
G • cilla e procurada em todo o

pa.iz sob a denominação puraO • .� ii! stmples de
(• • .�

• • "lVIALZBIER"
.,• R� Felipe 5'chmidt n. 5 iiiilti� • Tendo apparecido, ultlmarnen,O • te, no mercado, beb�dw; de

, P.t) • outras procedencias s o b o

mesmo nome, fica o Publico
�G • I

avisa-do de que, para' obter a I �• • �
!

mesma cerveja MALZBIER, á• •• qual lá está acostumado, deve, ['G

Florianopolis • d'ora em diante, pedir sempre
• •

"MALZBIER DA BRAHMA ",• •
• •
•

. I. verificando os rotulos.•
•••••".0••••• O ......,�'....... r tcr liJ

J
•

--�� Os rotulos que vão abaixo re

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

, I
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�s�ociação dos Bepresentan- ������������������ o plano Towsend ��:�: :pa01��lsa base,teórica em

tes Comerei-a-IS do Estado Casa de Diversões (SERVIÇO ESPECIAL DO C. J.) O doutor Towsend e seu�p�r�
tidarios respondem com convicçao

- --

Fa m i I i a res
-

e entusiasmo a estas objeções,mos�d e São Pau I o Entre as iniciativas de proteção trando que este processo não só
Vis pO ra I m per i a I aos velhos desamparados que nos remediará de maneira satisfatoria

últimos anos teem surgido, aquele a má situação dos velhos desam-
O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES que se reveste de maior originali- parados como tambem forçará uma

FAtvIIL!ARES, SUPERICR AOS DAS GRANDES dade é a consagrada no plano do maior circulação do dinheiro, mo-

CAP'ITAIS norte -americano Towsend. Consis� vimentando, assim, o comercio e aAté 1930, ano em que começou a ser impulsionada te este plano em conferir a todo industria. Alem disto, obrigandode modo particularmente ativo a arregimentação dos tra- Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado cidadão americano com mais de
os velhos a abandonarem o serv-balhadores para a defesa e amparo de seus interesses pelo govêrno cio Estado. 60 anos e de renda mensal iníe-
ço, e�te sistema abrirá as portasprofissionais, viviam os viajantes do comércio, em nosso Não deixem de ir ao viapora Imperial pois, nele rior a 200 dolares uma pensão, do trabalho para aqueles que sen-Estado, numa situação verdadeira e lamentavel desorga- encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis- sob duas condições: o beneficiado do jovens e fortes não conseguem,Jl zação coletiva. dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará gastará toda a mensalidade no contudo, colocação.Desprestigiados perante a sociedade, Ignorados pelos

I
mês correspondente e cessará toda �����������poderes públicos, descrentes da força e do valor da sua Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 atividade remunerada. Em ldio Cardosoclasse, e serro fé na possibilidade de estabelecerem entre

I
de Novembro As somas destinadas a este fim J u n icrsi uma sólida UNIÃO baseada no culto da SOl lDP RIE- serão obtidas com um imposto de '

DADE, os viajantes comerciais de São Paulo distinguiam- �iiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiI__iiiíiiiiiiiil:_iiiíiiiiiiiil._iiiíiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 2 por cento que recairá sobre to-
se das demais classes de trabalhadores, pela mais com- das as vendas mercantis, as pres-
p'eta apatía em que se mantinham Cm face dos problemas I tações de serviço e as transleren- Defesas fiscais em
sociais do momento. (;asa dos Passaros cias de propriedade. geralAs associações da classe então existentes, tinham a Existem presentemente nos Es-

Residencia:órbita da sua ati vidade limitada a certas formas de bene- tados Unidos 13 milhões de pes- HOTEL MAJ I=.STICficencia, e essa mesma em moldes muito restrictos, que GRANDE VARIEDÀDE e novidades de passaros sôas com mais de 60 anos e cal- """1

não sat.síaziam as necessidades gerais da coletividade. nacionais e estranjeiros. encontra-se sómente cuia-se que destas 8 milhões serão
Por esta razão, o seu quadro social se restringia também na Ct.SA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO beneficiadas pelo sistemaTowsend.
a poucos elementos de determinadas zonas ou de certas MAFRA N. 78 E' um plano de largo alcance
nacionalidades c, consequentemente, a sua ação no terreno social,capaz de suavizar a situaçãocas conquistas sociais sempre foi inteiramente nula. Faça V. S. uma vísita, sem compromisso, dolorosa de uma grande parcelaEmíim, tais associações, embora muito respeitavc is, afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS. da sociedade.mas que exige muito I

ATENDE PELO TE-
não correspondiam aos legitimos anceir s da classe. dinheiro, atingindo o seu custo a

I LEFONE 1.222 I

Conatituindo fórte e decisivo elemento de prosperida- cifras astronomicas.Seu autor acha SERIEDADE E CONFORTOde do comércio e da industria, sendo fátor primordial no que a sua aplicação observaré
desenvolvimento do intercarnbio comercial e possuindo 40'l. da renda nacional. O doutor Propr: Patrocinlo Vieira
uma bem apreciável cultura geral, adquirida principalrnar- Praia de banhos Camboriú Towsend porem,não vê nisto ne- ���������_�._�..te na escola prática da vida, num constante vai e vem nhum impecilho e não cessa de
entre cidades, vilas e povoados, e aprimorada no trato Distante de Fpolis. 90 quilorr:etros e de Itajaí 10 preconizar os excelentes frutos quequotidiano com homens de todas as categor.as e condi- quilometros.A praia é a mais linda e a prazivel para se colheriam da sua aplicação.
ções sociais, a classe dos viajantes comerciais não podia banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne- [ Para dar maior difusão á sua

permanecer indiferente, como simples espectadora, diante tros, onde se poderá veranear com conforto. Idéia, abriu em todos os Estados
do movimento de organízação profissional que se vinha Nessa belisshna praia encontrareis, na entrada daquela nação comités de propa-
processando no país, ao sopro de um novo idealismo, da estrada, G Hotel Mira .. rnar, o qual está ganda ao seu plano, cuja tática
que visa estabelecer o be:n estar e a justiça social pelo dotado de cosinha de la. urdem, luz elétrica consiste em arrigimentar scb sua

equilíbrio perfeito entre os interesses do Capital e do tra- própria, b, bidas nacionais e estranjeíras e garage bandeira um exerc.to de eleitores
balho, sob a égide do Estado soberano. para automoveis. I capaz de fazer sentir sua influen-

Era preciso desperta-la vigorosamente do estado Diariamente chás-ríansantes durante as sessões. cia junto aos candidatos a a Con-
apatico em que vivia e prOiTIOVE'f a sua arregimentação, Proprietario O. G. FATS gresso por ocasião das eleições,
para integrá-Ia depois, corno for a ativa e de cooperação,

_ obtendo deles o compromisso de
no organismo social da nação. ����������������������r. votar a aplicarão do plano. Esta

empresa difícil, sem duvida. I1J"S suficientemente util campanha vem sendo feita com
e altruística para que, dentro da propria classe, não íal- J oe key C lu b F lo ri an o po I ís ardor e ehciencia, já ascendendo
1assern líderes que a ela se dedicassem de corpo e alma, a milhões o número de adéptos.
inspirados no desejo de servir á sua coletividade e escu- Não faltam combatentes a este 6 _ Ti radentes 6dauos numa von-ade férrea E' invencível de alçá-Ia a um O mais elagante centro de diversões famí- plano, alegando 8 eua impraticabi- -�iiiíiiiiiiiiliíiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliíiiiiiiiiiiiõiõiiiiii;;;;;;;iíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii�nivel elevado do prestigio no conjunto dos trabalhadores Iiares.
nacionais. Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Vencer o pessimismo geral e promover a UNIÃO dis

ciplinada da classe em torno dos ideais coletiv�s, eis o Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

I o cionais e estraajeiras.problema que então preocupava aqu� es que nao se p -

Feericamente iluminado com instalações "mo-uiarn conformar com o «statu-quo- reinante.
I bi

. dernissimas.Foi, impulsionados por este elevado o jetivo e cren-

tes nas virtudes e na capacidade da sua classe, que aI·

guns sinceros idealistas. deram o tóqu� de reunir, do qu�l
surgiu no memoravel dia 11 de janeiro de 193 J, a AS

!:JOClÁÇÃO DOS REPRESENTANTES COl\IERCIAIS DO I
ESTADO DE S. PAULO, como expressão concreta do

primeiro esforço da tarefa cuja realização eles se impu
zeram.

A GAZETA-Florianopolis 24-12-1936
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e Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937 •
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Dr. Aderbal R. da Silva

ADVOGADO

Rua Conselheiro �Jiafra, 10 (sob).
Fones 1.631 e 1.290

RUA TRAJ ANO, 10-sobrado-nos altos da'
Sorveteria Gloria

Guarda-livros

ENOECS
Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul

Limousine

202

Carioni !
Alfaíate da Moda

�I
§ \

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO .

E faz lembrar q\'e resolveu iniciar seus negocies nesta cida
de, pioporcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proj.rieta: ia de sua casa propria, sem sofre modifica
ção nas suas econornias.c-c-Üot.a 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 ent: ada de ano e faça um contrato com a "ENDECS"
para construção de sua casa.

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

I
Precisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que

11�I�t��nh�a�m�g�ra�n�d�e�c�o�nh�e�ci�m�e�nt�o�n�a�p�r�aç�a�.��������
Café e Restaurante

Rua João Pínto n. 27

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA (mDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARlf.DADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TIROS! Nossa Vida A GAZETA
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MAR.,

I-

S. Excia. Revma. d. Joaquim Domingues de Oliveira, Ar-
PEL05 rLUBE5 cebispo Metropolitano, ministrará, amanhã, dia de Natal,na Catedral,

Para assistirmos a inauguração, o Santo Sacramento da Crisma, às 17 horas.

amanhã, do «Clube R. 12 de Em se tratando de um Sacramento "de vi vos", para cuja
Setembro» ,de Capoeiras, recebe- recepção se requér o estado de graça, os crismandos adultos,deverão
mos, hoje, gentil convite da sua estar prévia e devidamenle confessados.

Decretará a intervenção diretoria, ao que somos gratos. --------.---_----------------
RIO-��mrYe!;e�r�c7taSq?e�orre nos meios De Joinville chegou. hoje, I A sucessao e a ati-

politicos que o presidente da Republica decretará a intervenção Ie-! acompanhado de sua exma. es-lderal em Mato Grosso em vista dos graves acontecímentos ali veri- í posa, o �r. l!erminio M�reir�, tude da Freme Un 1'-1- caficados. alto funcionario da Farmacia MI- ,
O mesmo jornal publíca o seguinte: «O sr. Mario Corrêa nancura.

passou _h� dias um telegra�a circular aos governadores" declarando
BATISADO d O R G doSuique agHla por todos os meios para defender o seu governo, empre- Amanhã, na Catedral Metro- __

gando mesmo os recursos da violencia». politana, será levada á pia batis-

Festinha in- O maior Costa mal, a interessante menina Mari- RIO, �3-0 sr. João Neves da Fontoura ralou a um

na, filha do casal Herminio Mo- vespertino sôbre o problema da sucessão presidencial da Republica,
'antil Leite chamado reirs, sendo padrinho o sr , João dizendo:

em favôr do filho do
Paula Ferreira. «Até o presente momento a Frente Unica não tem nenh.rm

Lazaro RIO, 23 -O Tribunal de I rRIsmA5 compromisso com qualquer candidatura. Mantemo-nos no cenario da

Segurança Nacional está cha- Será crismado. amanhã. na politica nacional na mesma posição em que 'lOS encontravamos.
Confórme noticiamos, realizou-

mando por editais o major Catedral Metropolitana, o menino Aguardamos o desenrolar dos acontecimentos para então nos pri-
se ôntem, na aprazível chacara da CCarlos da Costa Leite que Ruí Amaral, sendo padrinho o nunciarmos sabre o grave assúnto, ontinuamos a pensar que se
exma. viuva Lauro Linhares, es-

se encontra em lugar incer- sr. Nelson Nunes. impõe um entendimento impessoal entre as correntes democraticas,
plendida festinha infantil, organi- d d dto e não sabido, para com- no sentido e ser evita a uma agitação capaz e pôr em CISCOS as
znda por uma comissão de meni- F t d M

.

d d B 'Iparecer ao Tribunal no dia eR a o en U10 instituições, a or em e a paz e que tanto carece o rasi para
31 do corrente afim de se Jesús sua obra.
ver processar como incurso Na Matriz do Purissimo Co- Assim, a Frente Unica colaborará decididamente, despre-
na Lei de Segurança. ração de Maria, realiza-se, ama- ocupadas como se acha de mando e do lamentavel jogo do per

nhã, ha festa em honra ao Menino sonalismos ,

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

Jesus. que constará de missa
cantada ás 8 horas e sermão ao

Evangelho.

Herminio Milles
FLORIANOPOLIS, Qutina-feira 24 Dezembro de 1936

RIO, 23 - O capitão Felinto Müller e o sr, Generoso
Ponce receberam telegramas urgentes de Cuiabá, firmados por ele'
mentos da oposição matogrossense, relatando gravissimas ocorreu

cias que ali se vem verificando. Dizem que varios individuos
chefiados por Rendão Fontes, todos conhecidos do governador,
deixaram o Palacio pela manhã, dirigindo-se á residencia do se

nador Vilas Boas, onde se hospeda o senador Vespasiano Mar
tins, fazendo disparos. Penetrando na casa, procuraram os dois
senadores, tendo estes fugido e conseguido escapar ileso o sena

dor Vilas Boas, enquanto que o senador Vespasiano recebeu
três tiros nas costas.

Ignora-se o estaeo da vitima.
O deputado Generoso Pance disse-nos que ocupará, hoje,

a tribuna da Câmara "para expressar á Nação toda sua indigna
ção contra o atentado vandálico, de cuja responsabilidade não se

pôde eximir o governador Mario Corrêa".
As noticias que chegam de M.lto Grosso relatam que a

situação alí é gravissima, esperando-se sérios acontecimentos.
Os deputados oposicionistas endereçaram um pedido de

providencias ao presidente da Republica e outro ao ministro da
Justiça, no sentido de se pôr um têrmo ás violencias do gover
nador.

O capitão Felinto Müller acaba de telegrafar aos seus

correligionarioe de Mato Grosso, pedindo-lhe para detalharem as

ocorencias ali verificadas e indagando da saude do senador, viti
ma do atentado.

-0-
Tornadas pr-ovidencias no
Ministerio da Guerra para
que os fá tos nao assumarn

maiores proporções

Deflue hoje a data aniversaria
do nosso distinto confrade de
imprensa sr. Herminio Miles. di
retor d'O Comercio de Porto
União e tabelião naquela cidade.

Sra. Aristiliano Ramos

ARROJADO FEITO DE TRES

Festeja hoje, o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Gui
Ihermina Schmidt Ramos, con

sórte do sr. ceI. Aristiliano Ra
mos, ex-interventor neste Estl\do.

BRASILEIROS

fAZEm BH05 HOJE

o catarinense Francisco Lopes
participou dessa viagem de oito anos,
através das sertões, até a America

da Norte

Cruz

a exma. sra. viuua Tarcila
Mecêdo;

a exma, sra. viuva Almerinda
Trindade:

o sr. Jorge Corsino da Luz;
o sr. José Antonio Ribeiro;
a senhorinha Nilma, filha do

sr. Francisco Antonio de Melo;
a senhorinha Eliete Ramagem.

rHE6Am UH5

Dr. Oliveira e Silva

HOUSTON, TEX, 23 - Três arrojados brasileiros apresentarão, brevemente,
á União Pan-americana em Washington D. C., os planos e mapas relativos a una

viagem de 15.000 milhas que fizeram do Rio de Janeiro aos Estados Unidos.
Os dados a serem entregues representarão uma espécie de relatorio da aciden

tada excursão a que se propuzerarn o comandante Leonidas Borges de Oliveira, de São
Paulo, o observador Francisco Lopes da Cruz, de Santa Catarina, e Mario Fava, de
São Paulo, mecânico do grupo.

Na Catedral
Metropolitana

34 MORTOS E 23 ENVE
NENAMENTOS

RIO-23-Anuncia-se que depois da conferencia com o

presidente da Republica, o capitão Felinto Müller procurou o minis
tro da Guerra adeantando-se que foram tomadas providencias para
que os fátos não assumam maiores e mais lamentaveis proporções nos

acontecimentos de Mato Grosso.

Procedente de Blumenau, onde
é provécto advogado, chegou, on

tem, o nosso talentoso patricio
dr. Oliveira e Silva.

MEXICO, 23- Registrou-se
uma explosão na Companhia
Americana de Nueva Rosita,
resultando 34 mortos e 23 in
toxicados com gazes,

Esse pavoroso desastre causou

grande consternação.
Os socorros prestados fora ou

imediatos, esperando-se salvar
muitos dos que se encontram

envenados, em consequencia do
desastre.

II

I

I'

I'

ADIADO
O JULGAMENTO DO HA
BEAS-CORPUS DA A. I. B.

RIO, 23-0 Supremo Tri-
o bunal Militar, em sua reunião de
hoje, resolveu 'ldiar pala o dia
28 do corrente o novo jalga
mento do pedido de «habeas
corpus» , impetrado pela Ação
lntegralista Busileira, visto a

Côrte Suprema não ter remetido
os autos do "habeas-corpus" que
visa libertar os integralistas prê
sos na Baía, á disposição do go
vernador Juraci Mag"l!hã,�s.

O ESTADO DE SAUDE
DO PAPA

Ci.:!ade do Vaticano, 23-
O porta-voz da Santa Sé comu

nicou a imprensa que o Papa
passou muito bem a noite. T0-

davia informações não oficiais
dizem que o Papa teve um sono

perturbado, devido fortes dores
na perna esquerda, em conse

quencia do aumento das inflama
ções das varzes.

PRAGA, 23 - Uma terrivel catastrole mineira verificou-se
em Teplitz, a seis de outubro, quando 6 mineiros foram enterrados
vivos em uma mina, por ter o capataz dado o alarme de que exis
tia fogo na mina.

Agora, uma comissão de inquerito ordenou que se destruisse a

parede que havia fechado o aCfSSO para a mina. Baixaram então
dois mineiros, providos de aparelhos de oxigenio, shm de conhecer
detalhes sobre o acidente.

Um quadro horrivel se lhes deparou.
Cinco mineiros estavam juntos, com as cabeças inclinadas so

bre um poço de agua, com as mãos agarradas uns dos outros.

Segu ido ficou constatado, os mineiros poderiam ser salvos,
se houvesse socorro dentro de 3 ou 4 horas.

As observações feitas levaram ao resultado de que não houve
incendio, pois os cada veres estavam cobertos do mofo, o que não

se teria produzido se tivesse havido calor.
As ferramentas dos mortos, assim como os carvões, ficaram

intatos.

HAIA, 23 - Em Maliefeld
teve lugar hoje uma festa so

lene, em presença das de
legações de todas as for
mações do exército holandês,
quando o noivo da prlnce
za Juliana prestou o juramen
to de coronel, na presença
da rainha e da noiva. O ge
neral von Roell dirigiu a pa
lavra ao príncipe acentuando
a importancia do juramento
e a proxima nomeação do
príncipe para oficial de todas
as formações do exército
holandês. Uma imensa mul
tidão presenciou a grandiosa
revista militar.

Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLES"

i
,

tivos, etc.

A petizada, no meio da maior

alegria, soube bem aproveitar al
gumas horas de risos e cantos,
sentindo-se ainda mais satisfeita
lembrando-se que o produto da
festinha realizada será destindoa
á Campanha de Solidariedade.

O [azz-band do 14 B. C.
abrilhantou a linda festa.

nos.

Foi representada a comedia D.
Xandóca morreu, da autoria

do prof. Arí Machado, escrita

especialmente para aquela (esta,
tenho agradado mensamente.

Houve números de cantos, recita-
Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLESH

A prínceza
Juliana e D

horrivel noivadoDescoberta PreSidente
Gomez

VAI FAZER A PRO
PRIA DEFESA

o

o prajéto
SOBRE o CONCUR
SO PARA MAGISfE
RIO NOS CURSOS SU
PERIORES

RIO, 23- A Comissão de
Constituição do Senado aprovou
o parecer do senador Artur Cos
ta, favoravel ao projéto que dis
põe sôbre o concurso para o

maaiderio dos cursos superiores.
,-

- - -- -

HAVANA, 23-0s amigos do presidente Gomez decla
raram que s. excias. assumirá a propria defesa no processo de seu

empedimento local.
Durante toda a noite continuou a remoção dos bens e mo

veis da familia do presidente do palaci i para sua residencia par
ticular.

O sr. Laredo Bru prestará juramento amanhã pela manhã
caso o julgamento tenha terminado, conforme se espera.

I

A C�mara esteve reunida para garantir os deputados que
votaram contra as acusações do presidente Gomez, sendo os depu
tados inimigos do coronel Batista convidados a tomarem quinze I

"

dias de férias,
.)
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