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ào sr.Armanào àe 5ales Oliveira

o manifesto do P. C., lan
çando e candidatura.Ar

mando Seles
RIO, 25-0 "Correio da Manhã", em sua secção poli

tica, diz que o manifesto que o Partido Constitucionalista vai lsn
çar dando os motivos do livantamento da candidatura do sr.

Arrnando de Sales Oliveira é um documento claro, no qual se

afirma ser candidatura nacional ao do atual governador paulista.
'\rticulando S. Paulo com o Brasil, declarará o documento,

cabe <g na aos paulistas a tarefa de reconduzir para S. Paulo
o eixo da vida nacicnal,

E' pensamento da direção do Partido Constitucionalista.
convocar para dentro de trinta dias um congresso partidario afim
de preceder-se com toda a solenidade, ao lançamento da can

didatura paulista.
O sr. Armando de Sales,

partido. apresentará sua renuncia

mina aquele matutino.

Deve positivar-se, hoje, a renúncia do governa
dor paulista--O situacionismo bandeirante não
quer firmar seu candidato no apoio das Opo
sições Coligadas ou mesmo da cor rente gaú
cha orientada pelo general Flôres da Cunha

A GAZET

após receber li decisão do Com a presença de repres -ndo governo do Estado-ter-
tantes do sr. Govêrnador do Es-

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações

AHO

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

..JAIRO CALL.ADO
INUMEf�O

IEscola Aprendizes
de Artifices

SENHORITA' Acompanha
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa Macedonia

Por enquanto boato

tado, secretanos, imprensa e Iami-

O lias, realizou-se ante-ôntem, na 6 6RI , 25-Ao apêlo da direção do P. C., para perrmtir TRAJANO
Escoh Aprendizes de Artihces,

Sa Il'lpreOsel�ta�ão de sua cand,datur.a r�spond�rá o sr , Armando de
as solenidades do encerramento Deseja constru i r

a es rveira com a sua renuncia do alto pcsto que exerce, Sódi' d 1936 dd
.

d ' I' I
'

'C' o'
o ano etivo e e a en- Falta-lhe porém capital?epois esse ato, vo tara. og.camente, a reunir-se a .ormssão 1-

t d di I I Procure fechar um contran-d P id C
. ,

I' ., I did rega os rp omas aos a unos
retora o arti o onstitucrona ista, Ja então para ançar a can t

a-I I
.

naquêletura do novo governador. As preferencias, nessas últimas horas, quedc10nc ultrabmlo . cursto com a ENDECS que fmato Nos meios políticos fala-se, insistentemente, que os drs.
, mo e ar es a e ecimen o de enei- ciará sua construção para Mvoltam-se para o sr. Cardoso de MJo l-.Jeto. Nessa hipótese, o f" I anoel Pedro da Silveira e Ivo d' Aquino, respectivamente, ilus-

H· B ' 'I 27 I d'
no pro rciona • pagamentos módicos cada ,. dI' J' d V' Ob P iblisr , ennque alma iLSUtr..1 a, ta vez a ,e por a guns las, a tres secretaries o utenor e ustiça e a ração eras u t-

c:iireção do Estado. Mas se o sr. Henrique Baíma lôr o escolhido, mês, concorrendo ainda aos
cas, solicitarão demissão de seus cagos para pleitearem as eleiçõessorteios. f do sr. Valdomiro Silveira será o governador até o dia 30. Fumem charutos e erais.

N h, d
.

dos j d I Procure Sergio Araújo: P bos oa ci d
.

I
.

a Ipotese as circunstancias e os interesses a va 0-
"PRI NCI PE DE GALLES" H t I Glorí A

rocuramos am os os cita os titu ares catarmenses que nos

rosa agremiação determinarem a ida para os Campos Eliseos do �_0_e__o_r_la_.__p_a_rt_._l_7_1_ informaram do seguinte:
•

sr. Car .íoso de M�lo Neto, a liderança da bancada tocará ao sidencial, deixem, um ano antes do pleito, os cargos que exercem. -Simplesmente boato, pois, nada está ainda definitiva-
professor Valdemar Ferreira. Assim desincompatibilizados, sem o prestigio que as oposições dão mente resolvido-declarou-nos o dr. Manoel Pedro da Silvera.

ou facilitam, os concorrentes á suprema magistratura nacional se apre-
- Esses rumores existem em abundancia, tendo até eu co-

sentarão, perante os seus concidadãos, no mesmo pé de igualdade. nhecimento dêles, mas por enquanto não houver a reunião do dire-
Ao sr. Armando de Sales Oliveira cabe inaugurar, em obe- tório do Partido Liberal, nada posso adiantar-c-disse-nos o dr.

diencia ao dispositivo constitucional, uma nova fase na vida democrá- Ivo d' Aquino.
tica brasileira, Sabe-se que S. ex. presidirá, pessoalmente, a propagan
da de sua candidatura e visitará demoradamente, acompanhado de
escolhida caravana, todos os E'itados do Brasil, repetindo as cruza

das cívicas de J 91 ° e 1922. presididas pelos srs. Rui Barbosa,Nilo
Peçanha e J. J. Seabra, e recordadas, em 1930, pelos pregoeiros da
Aliança Liberal.

A campanha desenvolver-se-á em largo estilo, em moldes C I

americanos, com a ajuda de todos os meios de divulgação, notada- InC fJ
mente o radio, a imprensa e a tri?una pop�l.ar, se a situação do país, ontematualmente em estado de guerra, ISSO permitn,> , I '

I

A Casa que mais barato vende
as demissões dos secre
tários do Interior e Jus
tiça e da ViaçãD e Obra�

Públicas

Sern o apoio das Oposições
Coligadas

Na Penitenciaria
Pedra Grallde

da
RIO, 25 - O «Coneio da Manhã» publica uma nota

sobre o que se ouve, no Rio, em circules politicas, a respeito da
situação. E informa:

«Nas rodas politicas, os comentários concentram-se em tor

no da situação creada pela atitude de S. Paulo oficial, na ques
tão da sucessão presidencial. Consolidava-se a impressão de que
S. Paulo não estimulava a luta. Como aliás já haviamos infor

mado, a renuncia do sr. Armando de Sales Oliveira é para o

efeito ostensivo de passar a dirigir o Partido, precisamente no

momento mais delicado, suando se vai iniciar a campanha da su

cessão presidencial. De certo, o candidato do P. C., nessas

demarches, não poderá ser outro senão o seu presidente, que as

sume ostentivamente a sua direção. Mas, em todo caso, o sr.

Armando de Sales Oliveira timbra em não ligar a sua renuncia á

contingencia de candidatar-se á futura presidencia. E dessa ma

neira, pensa o Partido Constitucionalista que não ficará fóra das

condições de harmonia com o presidente da Republica, que os

demais situacionismos de outros Estados, que apoiam o governo

federal, exigem para se entenderem em torno da escolha do nome

do futuro presidente.
E' evidente, com essa tática, que o situacionismo de São

Paulo não pensa em firmar seu candidato, já preconcebido, no

apeio das Oposições Coligadas, ou mesmo da corrente �aúcha orien
tada pelo general Flores dI'. Cunha.

Por isso mesmo, nessas rodas se admite que o sr. Arman
dn de Sales Oliveira efetivará sua renuncia no dia 2 de janeiro,
SP. não o fizer no dia 27 deste mês, embora o apêlo ostensivo
que lhe será feito hoje na grande reunião do Partido».

-0-

Campanha em largo estilo

Gésto democrático

detentos tiveram�
livramento condi,,,
ciD.lal

RIO-26-A Carta de 18 de julho andou avisadamente
quantio incluiu entre os seus dispositivos o que determina que os

\1 @overnadores e ministros, quando candidatos á próxima sucessão pre-

I

RIO --26 -O gésto do governador paulista, renunciando
ao govêrno do Estado para chefiar uma grande campanha eleitoral,
norteada por novos métodos de ação politica, cujos resultados, por
maiores que sejam as possibilidades da sua candidatura, são proble
máticos, causou, não ha negar, lima profunda emoção em todo o pais.

E' a primeira vez, pelo menos, no Brasil, tão infelicitado
pela politica personalista,Gjue um governador de Estado deixa o poder
para pleitear. na qualidade, apenas, de chefe de um partido, a presi
dencia da Republica.

Essa atitude está sendo acentuada, nos meios politicos.como
um grande e expressivo exemplo de civismo e de fé democrática,
dado pelo sr. Armando de Sales Oliveira, o qual, se realmente sin
céro, só poderá conquistar simpatias para o seu nome.»

Com a presença do sr, cap. Ernesto Nunes, represen
tante do dr. Nerêu Ramos, preclarcjgovernador do Esta
do, e representantes de secretarios, realizou-se, ontem, ás
10 horas, na Penitenciaria da Pedra Grande, uma sessão
solene extraordinaria, em comemoração ao día de Natal.

Nessa solenidade, usaram da palavra os srs. drs
Carlos Correia e Ferreira Bastos,este último orador oficial:

Obtiveram livramento condicional os presidiarios
de números 22, 225, 226, 24 t e 293.

O pOVO paulista já está vi
vando o futuro presider"\te

'da Republica
S. PAULO--25- Quando da chegada do governador Ar

mando de Sales Oliveira, aqui! lhe foi prestada uma formidavel re

cepção, sendo dado vivas_ao futuro presidente da Republica.

Albergue noturno
nesta capital

.

o sr. �ajor Olivlo [anuario de Amorim, operoso prefeito da capital, pela lei n. 49, cedeu �á «Caixa de Es
molas dos Indigentes de Florianopolís», ) terreno na Ave
nida Hercilio Luz, com frente á rua General Bittencourt e
Beco Tupí para ser construído um albergue noturno.

'-, ,i ,.�.;
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A OAZE1A-Florianopolis
-

Associação dos Representan
tes Comerciais do Estado

---

de São Paulo
I C:e��� d���:�!� ::�:�2f�:"

Para encerrar o Ano Velho. a Loteria Federal

I
tenho a honra de convidar os srs, Mazurka, com Pola Negri e

do Brasil distribuirá, :10 dia 30 do corrente, OITO- socios e exmas. familias para o Inceaorg Theex.
CENTOS E SETENTA E TRJ:IS CONTOS em premias. baile que este clube realizará no

,

Primeiro premio QUI['JHENTOS CONTOS c dia 31 do corrente com caráter AMANHA, as 2,7 e 8,30
mais 3.576 prémios diversos no valor de. , . . . . . . carnavalesco.' horas, um filme arrebatador com

373:600$000. Para este baile resolveu a Di- Gary Cooper e Marlene Dietrich
Bilhete lnteiro 60$000 . d' d d em Desejo

Constituindo-se como instituição profissional e bene- retona ven er mêsas, po en o
.

ficente, e restringindo ao Estado de São Paulo a sua ju- Vigessimo 3$000 os srs. sócios, a este respeito} en-

risdição para efeito da representação e defesa dos inte ..

,

Para 6 de Janeiro, Dia de Reis, MIL CONTOS. tenderem-se com um dos mem-
CINE ROYAL, ás 8 horas,

resses da classe, sem corntudo impedir que, para fins be-
Bilhete inteiro 120$000 bras da Diretoria. das 19 ás 22 Sessões Zás-Trás.

neficentes e de caracter geral, a ela se associem elernen- Vigessimo 6$000 horas, a c�ntar de 24 do cor- AMANHA, ás 5, 7 e 8,30
tos de todos os Estados do Brasil, a ARCESP abriu o seu RUA P�LlPE SCHMIDT No. 5 ren.te. as �ede bd� c1u�e, e bem horas, H. B. Warner em Lágri ..

quadro social, inscrevendo nele. sob a denominação ge- I_'''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
assim tornar o ngatona a apre- mas de homem

nérica de «representantes comerciais", os caixeiros-via-
J. sentação, ao porteiro, no áto da

.

jantes salariados, que exercem a sua atividade para uma �����������������������
entrada

I
'

. �o r�spectidvo ingred�sdo, CINE IMPERIO,( João Pes-

só firma, a cujo quadro de auxiliares pertencem; os re-
o qua Ja �s�a sen o

. expe.1 o sôa), ás 7,30 horas, Cocaina,
presentantes comerciais, mas propriamente ditos, que tra- COnCursO pelpa Se�retanad aods S?�JOS qUItes., com Hans Albers, Peter Lorre e

balharn á comissão numa ou em diversas praças ou terri

N .
revine-se es e Ja, aos srs. Trudo Von Molo

torios e exercem a sua atividade para uma ou mais firmas socios que os pedidos de ingres-
.

estabelecidas fóra da sua zona de ação; e os agentes co- PI.t
sos, para pessôas não residentes AMANHA, ás 7 e 8,30 ho-

merciais, com escritorio independente, realizando transa- U rgO e I e nesta cidade, só serão atendidos, ras, Mazurka.

ções por conta de seus representados estabelecidos nou-
a juizo da Diretoria, até ás 20

tras praças e percebendo como remuneração uma percen- Quem apresentar ao Depósito dos horas do dia 30 do corrente. CINE ODEON, o lider, foca-

tagem sobre os negocias realizados.

6
Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira- Secretária do Clube 12 de liza, ás 5, 6,45 e 8,30 horas-e-

Procedendo por esta fórma á arregimentação da e1as- dentes n. 38, 15 destes coupons nume- Agosto, em Fpolis., 22 de de- Melodias radiantes, com Rudy
se, sem distinção de nacionalidade ou religião, e tendo rados, consecutivamente, receberá inteira- zembro de 1936. Vallee e Ann Dvorak, e mais o

como ponto de apoio a SOlIDARIEDADE e a UNIAO mente gratis, um' tubo do afamado produ- Narbal Viegas final da cinta seriada-O con-

disciplinada de seus associados, a ARCESP estabeleceu to PURC30LEITE. 1. SECRETA'RIO quistador audás, com Frankie

desde logo um programa de ação que, originando-se nas 10:000$000 Darro,Jack Mulhale Lola Lane.

mais legitimas e elevadas aspirações coletivas, reune con-
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii-:':

E' o custo das modernas AMANHA, ás ó,30 e 8,30
juntamente a representação, a defesa e ao amparo dos
interesses profissionais, o mutualismo e a beneficencia. III

casinhas que oferecemos men· horas, as duas louras do barulho,

Sem objetivos politicas e inteiramente alheia a corn-
I C H A R U TOS �

salmente aos felizardos que Joan BlondeU e Glenda Farrell

petições partidarias. ela se impôs, como norma inflexível r
se inscreverem em nossos em Dinheiro em penca, com

para atingir as suas finalidades. uma linha de absoluto
planos.c.apenas 5$000 por Hugh Herbert.

respeito ao regime, ás leis vigentes e ás autoridades cons- I mê��ocllrem-SergiO Araújo: -P-u-m-e-m-c-h-ar-u-to-s----
tituidas, sendo, portanto, um elemento de ordem integrado Só os fabrlcadcs por Costa Pena &Cia., Baía.

no organismo vivo do Estado e da Nação. Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-
Hotel Gloria: Apart. 117. I "PRINCIPE DE GALLES"

Como instituição profissional e orientando as suas ati- taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia,

charu-II
. .

vidades no sentido das mais estreita cooperação e cordial taria Chie (dá tosíorros), Charutaria Portela (Café ) Dr. Osvaldo Sílva Saback
entendimento com os poderes públicos estaduais e fede- São Pedro) e Casa Savas. A O V O G A O O

rais, com as classes patronais e trabalhadoras, com as

empresas de transportes e cornunlcaçõas, e com a indus
Cons. M.afra, 33

tria hoteleira, a AJ1CESP traçou o programa de pugnar __

Pone-1.1 9 I

pelo bem estar na classe que representa, procurando ob- B'" d G ���������������������
ter-lhe cada vez mais estabilidade e segurança lia exerci- rln es i" uaraina" II

cio da profissão; defender-lhe os interesses economicos e
HABILITAI-VOS Cervejas! Cervejas! Iaumentar o seu prestigio; e elevar sempre o nivel moral e

intelectual de seus associados, prestando-lhes assístencla O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-
quando vítimas de injustiças. rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta Du-

Como instltulção benef�cente. ela inscreveu em seu ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios pia Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.
'

programa o auxilio aos SOClOS desempregados, doentes do afamado prodúto G U A R A i N A contra dôres, gripes Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
ou inválidos; o seguro contra acidentes pessoais; o so-I e resfriados.

'

1 MAFRA. 21.

c�mdáps��liiolls·a�dsOe��e�I���:ç�oa�!a�:�çt�o- �����������������������il������������������iiiiiiiiiiiiii��çao e u vo ; - .�7l'���6Q..V"A� •••�GO�
de um HOSPITAL e um RETIRO. onde os associados

�� ------�g�������
e suas famílias recebam assistencia médica, cirúrgica,den.:l

-- �
tária e farmaceutica, e onde possam recolher-se em seus � F' I L I A L FABRICANTES DAS AFA- 1 �periodos de férias ou convalescenças. � MADAS M

M

Eis as finalidades da ASSOCIAÇÃO DOS REPRE- � IN DUSTRIAS:
ARCAS DE �

SENTANTES COl\IERCIAIS DO ESTADO DE SAO � Caqueiras
ASSUCAR: �

PAULO. � "Maravilha" �
Finalidades nobres, sem dúvida, e todas elas inspira- � Municipio São José �

das naquele idealismo puro, que leva os espiritos realiza- � ESCRIPTOHIO:
REFINADO-FILTRADO- �

dores que com ele se identificam, ao sacrifício de si mes- �
BRANCO E �

mos em beneficio da coletividade a que desejam servir � F IOr ianopo Iis"More '1o" �
sinceramente, lealmente, desinteressadamente, porque a � C. Postal,118.

��
unica recompensa a que aspiram, a unica que realmente

I T I h I 637
1
SOMENOS REFINADO-FIL- �

póde satisfazê-los. é a realização do proprío ideal. 1 e.ep. :TRADO
__ I(Continua) Telegram.:) -� "COQUEIROS"

O••G••�O."G•••••"•••••

I: GRANDES NOVIDADES EM ARTIGOS I
O

DE PRESENlES PARA ESCRITORIO. •
e Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937. •

_ O
• --�---------

� $)

:.: na Livraria Moderna: :
• Pedro Xavier & Cia. II!.
:I Rua Fe!ipe Schmidt n.B : ,.
OFLORIANOPOLIS.
� .
O· .•••�....... • .••.•.

Dinheiro á bessa

(Continuação)
Finalidades

I

I I

Fpolis.

ii
!

Leia a "Revlsta do Trabalho"

...._

..�--, -�,..,.... .. ,.-,.-;--_.,.-- "-'''"'!l''''�'-�'-'''''''''_'''"'!!f'''�''''''''''''''_'''___' <io�..r":�"";'<'""':>':'''__
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CIíI'i!�2 médica de erlan
ç�� e adultos;

I ABl,I1ATORIO uE
AN,�.USES CLINICAS

i ex·e.} d.; ?a clínica do f �'lcpi
• tal d� r ürnberg, (P.ufessor
.

Ind�r? Eurkhardt e Praftssor
r.:rwin Vrwt,...r)

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Cnn' ultr-rio: Rlla Ioão
'7 "

• I li ,"

,llc.i cirurgia, gil13ecologia , (do
enças elas sellhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

opc. ações de plaatica

fOi\E- 1595

Rç,iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dí. Miguel
B(:>abaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

d'ls 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elefone. 1 595

nu� 15 (JS Novernbtú n. 70
�":LUMENAU

ATOr'\LHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'R]COLINES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tinp-;n!cnto a In lanihren __ t:Ôfe� firm!s:)
'j L II) /0 PARA: Reposteiros. cobertas de di

V� n, rOi1põt S, etc.
Colchas, gWHdanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de cé.misas, calcas, etc,
Linlns para bord,il':

n UpO�' ":\� cf,o.' ',- i .'L�·' - .. �,,;,) 4�' � " II � g U

(Melhores quco 03 et:Li:lnjeiros) IFUNDIÇÃO: --, �jINOS DE BRONZE, maquinas de
ft;rri."3e•n, fabricação de maw:inas I�.·.,t.J�1 geral, (agricolas e industriais) ;

.1'(JÍolh .uba, alados, b lsinas
para carroças, chapas de fogão, etc,

I·UNDIÇAO DE PEÇAS SOB MODELO
R!:PR::-SENTANTE FYCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

11=. r r
. i') r J, o': I"" - ",a, h qr

1 ll� III N. J-ANDf\R TERREO
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Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao V ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

I

(:asa dos Passaras

GRAI\DE VARIEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CP.SA DOS PASSARaS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Praia de banhos Camboriú
Distante de Fpolis. 90 quilorr:etros e de Itajaí 10
quilometros.A praia é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 qullome-
-tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa belíssima praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel Mira-rnar, o qual está
dotado de cosinha de 1 a. ordem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-dansantes durante as se .sões.
Proprietario O. G. FATS

,-

'I

')

Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul I _

Tem o prazer de fel i citar o povo Catarinense desejli�- I

do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrai ql1e resolveu iniciar seus negocias nesta cida

de, proporcionando assim a oportun!dade de V. S. se" ,tor
nar proprietário de sua casa propna, sem sofre modifica

ção nas suas economiaa-=Üom prestações de 5$ e i 0$000
poderá V. S. ser proprietario de. um ri�� bangaló a ser

construido onde desejar,-Aproveite a Ielicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS"

para construção de sua casa:
- Procurem Sergi,o Araujo,

provisoriamente no Hotel Glona, aparto 11 7 e vera como V.

S. póde se tornar proprietário de. uma moderna casa, ape

nas com módicas prestações rnensars.

Precisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que

tenham grande conhecimento na praça.

Jockey Club Florianopolís
O mais e'agaite centro de diversões famí

Luxo, scricda Ie, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras.
Feericamente ilumina lo com instalações mo

dernissimas.

liares.

RUA TRAJANO, 10-w'Jrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

______ � .. _. ...._,_....._.4_._.�- . __ . ...._.,_-

ENOEC_S

Café e Res'taurante

"BOM·OlA"
EM FLORIANOPoLIS E A CASA • mDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS!

O Bom DiaVisitem pois
I Rua João Pinto n. 27
��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii�iiiiiIiiiiiiiii�

'�m!�����-------���III radi�çãO

G LO R I A P A E"a:�e�o�a 2. RO;� m. 25.4, kc. 118 10, irradiarâ

hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:
LA PORTA) Anúncio em italiano, espa-� nhól e português.r� Marcha Real e Giovinezza.

�� O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O Noticiário em italiano.
r:Jj Transmissão de um áto de

�,.
UNICO QUE POSSU'E ELEVADOR E TELEFONES

opera lírica do reatro Real da

Opera de Roma.
EM TODOS OS QUARTOS Conversação'[sobre em argo ...

mento de atualidade.
12 confortaveis apartamentos Execusão de cantos dialetais.
80 quartos e 18 banheíros Noticiario em espanhél l! por-

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

CAIXA POSTAL, 134

������------'-----------�������

I·

I
I

de

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

�����������

� Campollno Alves e se- �� nhorta têm o prazer de �� comunicar ás pessôas de J� suas relações o nasci-�:� menta. hoje ocorrido, de r".�� filh I!!I

�� seu 1 o ijI� NAZARENO �
� Florianopolis, 20-12-36 �
I

:. ..��""""�""""' ..,....."'""""S"�.� ....� ...����.._�����....��

-

_-

� Emídio Çardoso-

Junior

I

II

End. Tel. "GLORIA"
Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral
Resident.:ia:
HOTEL MAJ l:.STIC

Limousi�·lle

202
ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222 I

SERiEDADE E CONFORTO

Propr: Patroclnlo V'eira

� Os rotulos que vão abaixo re

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

-_

Carioni !
.

Alfaiate da Moda

6 - Tiradentes 6

Banco de Crédito
lPopular e Agri
a�cola de �anta

Catarina

"MALZBIER"
(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

RUl Trajano n. 16
(Edificio proprio)Tendo apparecido, ultimamen..

te, n o mercado, bebidas de
outras pr o e e d en c

í

as sob o

mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a

mesma cerveja MALZBIER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

Cal--ité.I
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PAL5AHDa 05

SEG�INTES JUROS:

c,e Limitada S',. ala.
e,c. Avisol'revíoô-j. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.
f.c

IIMALZBiER DA BRAHMA ",

verificando os rotulos.

-

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MEL.t-IOR APERITIVÂ;
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FABRICANTES

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

Nossa VidaConcurrencla

Ocorre. boje, o aniversario
natalicio do sr. Ticho Bra}'e
Fernan:Jes, íuncionario da Dele
gacia Fiscal deste Estado.

Transcorre hoje. o aniversario
da senhorinha Maria Otilia de
Oliveira.

Regulamen
tando

A porcelana A PAL.AVRA
alemá No 14 B.C. acha-se aberta a

de sua santidade concurrencia administrativa para

MILÃO. 24 _ O jurí da fornecimento de materiais e gene-

exposição internacional de CIDADE DO VATICANO 24 -Pio XI falando ho-
ros �orrespon�entes aos mêses de

t d t· 't· '. � JaneIro e abnl de 1937.
ar es ecora 1 vas e arqui e- Je á cristandade, deplorou o alcance do comumsmo ateu e exor-

tura moderna da sexta "trie- teu á vigilancia e á oração os fiéís, mediante o «união de todos cs

nale" de Milão. conferiu á homens de bôa vontade contra a propaganda do inimigo».
secção alemã um grande pre- Declarou que o jubilio de natal mistura-se com f) aconteci
mio, pela manufatura de por- mente sinistro da guerra espanhóla, «com todos os horrores. odios
celana. Esta secção conquis- e destruição".
tau ainda seis diplomas de Aqui deparamos com uma ameaça gráve e maior que to-

honra, 14 medalhas de ouro, das que pairam sôbre o mundo.
12 de prata e seis de bron- Vemos aí os sinais prenunciadores da realidade terrive] que . . .

ze. se prepara para a Europa t o mundo inteiro. se não lorem adota- A Prefeitura Mumclpal ele S.

dos os remédios indispensaveis para a sua defesa. José �ecebe. durante o prazo -3e

No final da irradiação do seu discurso. S. S. o Papa, so-
25 dias, propostas para o arre�'
damento da parte terrea do edi-
ficio de propriedade do municí-

_________________. .______________ pio. á rua General Ptolomeu de
Assis Brasil. com a esquina na

praça João Pessôa. naquela CI

dade.

RIO, 26 - Inaugura-se.
amanhã. com a presença do
sr. Getulio Vargas, presiden
te da Republica, do cardeal
D. Sebastião Leme e do pre
feito, o Abrigo Redentor.
para mendigo. fi I

-

d OEsse abrigo, que terá ca- Uec araçoes D sr. s-

pacidade para recolher cêrca valda Aranha o serviço de Assislencia Mu- deverá enfrentar, ho ...

de 1.500 pessoas. será diri- nicipal ele Florianopolis superior- je, em B, Ai res, aos
gido pelas irmãs franciscanas. mente dirigido peh talentoso di- pITAQUI, 24-Chegou óutern á esta cidade o ernbai- nico dr. Osvaldo Cabral consta" eruanos

C.R."Aldo Luz" xador Osvaldo Aranha. procedente de Buenos Aires, onde tou, hoje. ter ultrapassado de
j vern de participar dos trabalhos da Conferencia Inter· 2.000 matriculas e 6.000 con-

BUENOS AIRES, 24

Assembléia Geral America de Consolidação da Paz. sultas aproximadamente. e íuncio- Foi instalado, no dis 12 do cor-

Ordinaria O sr. Osvaldo Aranha, declarou aos jornalistas: namento daquele serviço no curto
rente o Congresso Sul-Americano

-«Tenho minha convicção, cada vez mais arraigada, interregno de dez mêses. de .Iuteból, que aprovou a data
de que a democracia é o regime ideal aos povos. Não é No próximo ano será iniciado de 26 do corrente para a reali

menor, d� ?utro lado
•.

o meu repudio aos regimens de o serviço de inquerito da alimen- zação da primeira partida do

força. asítxladoras da liberdades . t ação dos habitantes. Campeonato Sul-Americado, en-

tre o Faraguai e o Uruguai.

A rna IdO Ma ranh af'ltttlo I A segunda partida realizar-se-á
no dia 27. entre o Brasil e o

Péru e a terceira. no dia 30, en-
tre o Chile e a Argentina.
A data para a realização das

demais partidas ainda não foi
designada.

BSILEA. 24 - O «Nacio
nal Zeítung- informa que o

,

plebiscito solicitado sob a

denominação de União da

Europa. para o controle da
industria privada de arma

mentos, com o fito de impe
dir o comercio de material
de guerra, foi aceito.
Até agora não foi fixada

Ia data em que se realizará o'

'Jplebiscito. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�'�,r�.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_1

Abriga
Redentor luçava.

Dia 27-12-36---domingo
ás 10 horas

ORDEM DO DIA:
Posse da nova Diretoria,
Interesses gerais.
Pede-se o comparecimento

de tudos os socios.
AMAURI R CUNHA

Secretario

Felicitações á
"A Gazeta"
Recebemos. hoje, cartões

de felicitações. que agrade
cemos. dos srs.

Dr. Claribalte Gaivão, di.
gno Secretario da Segurança
pública; da Sociedade Be
neficiente dos Sargentos da

Força Pública; da importan
te firma Fett & Cia.; do dr.
Renato Barbosa; da Compa
nhia Telefonica Catarinense
e dos Chauffeurs do Telefo
ne 1.600.

Não fuja da oportu
nidade

Procure fazer um contrato
com a ENDECS para gosar
o coníõrto de uma moderna

casa, que oferecemos mensal
mente
Procure o Diretor no Hctel

Gloria-apart. no. 117

União da
Europa

I�'

AHIVER5ARla5

CeI. Passos Maia
o serviço

onibus
de

Passou. ontem. o aniversario
natalicio do sr, ceI. Ml\noel dos
Passos Maia. operoso prefeito de
Cruzeiro.

O prefeito de Florianopolis sr.

major Olivio [anuario de Amo
rim. sancionou hoje a lei muni

cipal. que regulamenta o serviço
de ónibus, dentre do perimetro
urbano e suburbios.

Passa, hoje, o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Ida Go·
mes de Miranda, genitora do sr,

Adão Miranda. nosso companhei
ro de redação.

Propostas
para arren'

damento de
um préd A Gazeta

Desportiva
Redator:Acloll da Vasconcelol

RIu, 26 -O pugilista brasi
leiro Jack Rezende, da L. S.
da marinha. conquistou para o

Brasil o lo. campeonato Sul
Americo de box IPela . demecracla

o sr. Felinto E. do Nascimen-
to Costa;

o sr. Ernani Porto;
o sr. Alfredo Flôres;
o sr. Manoel do N. Freitas;
o menino Decio, filho do sr.

Rob�rto Moritz. sub-diretor do
Departamentc de Educação;

o sr. Antonio de Araujo;
o menino Nazareno. filho do

sr. Oscar Dutra.

Faz anos hoje. o jovem Olim
seleclonado pio Dias. empregado no «Diario

b ras i I e i ro
da Tarde».

fIZERAm AH05 OHTEm

-----------------._---------- 6 Mil cansul- O
tas

Rua João Passa. amanhã, a data nata
licia da exma. sra, d. Rute Lo
bato Tolentino, esposa do sr.

Arí Tolentino de Souza.
- Faz anos amanhã. o sr. ca

pitão tenente Maximo Martineli,
oficial da nossa Marinha de Guer-

fAZEm AHa5 AmAHHÃ
li menino Epaminondas. filho

do sr. Epaminondas Santos;
o sr. João Costa.

Pinta n. 5, terreo
CAIXA POSTAL N· 4S

(
PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodão"

Florianopolis
Mais uma

BELO HORIZONTE, 25
·-A policia acaba de apreender ra.

_.

em Santos Dumont uma fabrica -:rClmsco�r� amanha. o anr

de moeda falsa dotada dos mais versano natalício do sr. Manoel

rr.oderuos aparelhos. de Freitas Cardoso. capitalista.
Foi encontrada igualmente gran- HOIUAD05
de quantidade de dinheiro falso Com a senhorinha Olga Voigt,
considerado o mais perfeito de filha do sr. Julio Voigt, contratou

I
quanto foi até agora fabricado casamento o sr. Osvaldo Sohn.
por falsarios.

Completando a diligencie, a

policia conseguiu ainda prender
os Ialsarios.

Na qualic'jade de exclusivo Repre
sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantagl9ns:
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, arroz. assucar, farinha.
fecula, herva-mate, etc .• de PERNAMBUCO.

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

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 agrícolas 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, PARAHYBA. PER

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Camisas de tricoto de BRUSQUE.

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

O sr. engenheirando Antonio
Ricardo Negrão, ajustou nupcias
com gentilissima senhorinha MaIia
Assunção Rupp. filha do sr. de
putado Rupp. Junior.A Italia reti-

,

rara
o seu apõio

ao general
F!"'anco?

l'HE6Am UH5

Marcolino Cabral
Acha-se, ha dias, em Floria

nopolis, o sr, Malcolino Cabral.
operoso prefeito municipal de Tu
barão.

LONDRES. 25-«Dailv He
rald» prevê que a ltalia.' des
crente dos nacionalistas, retirará
o seu apôio ao general Franco.

EHLAl'E

Realiza·.;e, hoje. civil e reli
giosamente ás 13 horas, na re

sidencia dos pais da
� noiva, á

_______________ rua Fehpe Schmidt. o enlace ma-

trimonial da senhorinha Zilá Fer
nandes. filha do sr. Ticho Brahe
Fernandes. funcionario da Dele�
gacia Fiscal, com _o sr. Jaime
Mendes. escrivão��daJ Coletoria
Estadual de Mafra.�",�;,_:

Leopoldo II
. ,

anunciara o
seu nuivada
BRUXELAS, 25-0 «Der-'

niere Hcure» anuncia que duran
te as festas do Ano Novo, o rei
Leopoldo anunciará seu casamen
to com a sobrinha de Cristino
Feodora Alexandrina.

'

Assim a casa reinante da Bel
gica se ligar'; por laços de paren
tesco ao rei da Dinamarca.

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

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

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

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS Encontra-se em to
das as Farmactas

.,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




