
Declarações do sr. O deputado Rupp Jor.
AranhaOsvaldo

fala, demoradamente, sô
bre aques.tao

do trigo \

aíenàenào ao cpelo ào Par
tiao ronstitucio-nalisto,
nunriará amanhã o cargo
de Qouernaàor ôe 5. Paulo

Adeanta a imprensa
que o ssr, Vlce rrbe Ráo solicitara'
pasta da .Justiça --O Partido Republicano
lista vetara' o nome do sr. Sales de Oliveíra

GAZET

re--

o sr. Armando de

carioca�
demissão da

Pau-

A demissão

A
RIO, 27 - 03 constitucionalistas, entraram n

Camara com fisionomia satisfeita, particularmente os srs.

Vergueíro'Cesar, Gastão Vidigal, Francisco dos Santos e

rr.ais outros.

Cenfessava-se, de modo geral, que a reunião P(\Ii
tica correra sem incidentes, e dentro da maior unidade de
vistas. Aprovada a moção-apêlo, foi a mesma ante-ontem
transmitida ao governador paulista. Assim, espera-se que
a 29 renuncie o sr. Armando de Sales 3.0 govê: no do Es
tado, achando-se tudo preparado para a eleição do seu su

cessor ser feita no dia seguinte, com o suíraglo do nome

do sr. Cardoso de Melo Neto, cuja posse se realizará no

dia 31, quando a Assembléia deve encerrar os trabalhos.
Parece que a escolha do nome do sr. Cardoso de

Melo Neto visou consolidar as fileiras do Partido pols era

o nome que sería bem acolhido pelos partidários ostensi
vos da candidatura do sr. Armando de Sales Oliveira ii

presídencia da Republica, como ainda pela corrente que
sempre fOImou em torno do senador Alcântara Machado.

S. PAULO, 27 - O governador dever.i dirigir o
. seu pedido de renuncia á Câmara Estadual na proxima
terça-feira. No dia imediato mudará dos Campos Elíseos
voltando para a sua residencia particular e, quinta-feira
proxima passará o seu cargo ao seu substituto legal que
é o sr. Henrique Bairna, presidente da Câmara Legíslatlva.

O sr. Henrique Baírna imediatamente enviará uma

mensagem á Câmara para que os de putados dentro de
30 dias, elejam o novo governador.

A voz DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.

ANO

Proprietario· e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
-----�

III I Florianopolis, Segunda-feira 28 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 663

RrO-27 - Toda a ordem
do dia, da sessão de ontem
da Câmara dos Deputados.

PORT0 ALEGRE, 27 - Terminando, teve o sr. Os- foi um debate continuado so-

Telegrafam Je Itaquí que o sr. valdo Aranha esta frase, á qual bre O problema do trigo, a

Osvaldo Aranhê\ concedeu ao en- se atribue significação muito es- propósito da discussão do

viado especial d'.f/ �azão, de pecial: primeiro projéto do avulso,
Santa Maria, uma interessante -Não acredito que renuncias autorizando medidas para
entrevista, em que aborda o im- de governadores possam ou te- intensificar a cultura do trigo,

do,,.., in is tro d � ..J u 9.t iça portante problema da sucessão nham força para alterar o ritmo no territorio nacional. O dr.

RIO, 27 - O «Correio da Manhã» publica a se- presidencial. que deve orientar a solução do Rupp juni6r, deputado cata-

guinte senssacional nota: A�sedíado pelo .reporter, o problema. rínense, falou até quasí 4,30
«Conforme noticiamos em primeira mão, o sr, Vi- e':Ilbalxador do Br�sl.l em "Vf.(as- horas. discorrendo sôbre o

cente Ráo vaí apresentar amanhã ao sr. Getulio Vargas, hmgton não se exhimiu de �pmar,
futuro do trigo no país.

o pedido de demissão da pasta da Justiça. Essa atitude acentuando, mesmo,. a f�mezil Dr. Celso Fausto Cap. Peres BarbosalDeputadodo sr. Ráo é o resultado de uma das deliberações to- dos seus pontos de vista sobre o
Em cornpanh'a do ilustre

madas ultimamente pelo Diretorio do Partido Constitucio- assumto..
, . . Regressou, ontem, de Lages, parlamentar padre Arruda I Pe. Arruda Câmara

nalista e referente a sucessão presideucial da Republica. -.HoJe,. so entendo �e politi- o sr. dr. Celso Fausto de Souza, Câmara, viajam o sr. capitão
O Partido Constitucionalista tendo resolvido, como ca internacional, -dec arou. -- ilustre secretario da Fazenda. Per�� Barbosa e sua exma. Florianopolis hospedará,

]. á é do dominio público, lançar antes de 3 de janeiro, o Em matena de �()litica int:rna é fa lha h
.

'1
G d I t Regressou, ontem, de ltajaí, m.: .

0Je, O I ustrado parlamentar
nome (o sr. Armando de Sales para sucessão do sr. �. meu ever respei ar e. apoiar 0- Of I b lt d dd I d d onde foi a passeio, o esforçado reia rtOSO e �u o, por- eputa I) padre Arruda Câ-
tulio Vargas, vê-se na contigencia de abrir mão dos altos os. os ,gevernos egal.s .

os e-

redator esportivo de A Gazeta tador. �e uma br!lh�nte fé m�ra, l: vice-presidente da
cargos que ocupa na politica federal. mais palses, como.t plln,cipalmen- de oficio t d d I C� d Dd sr. Acioli Vasconcelos. ' en O exerci o e e· amara os eputados.

° gésto do partido não implica em hostilidade ini- te o meu, pro�[)o pall". vados cargos no Exército S. s. que viaja a bordo do
cial ao sr. Getulio Vargas, mas tendo rompido, na ques- IssohPorem, na? dquer dlzedr. q.ue Para Itajaí viajou, sabado, Nacional, o capitão Peres -Comte. Capela», e oue des-
tão das datas e octálogos, torna-se logico que não pode- ;t ten. � ren�ncla

o ao ireito
acompanhado de sua exma. es- Barbosa, vem em visita aos fruta de longa e acentuada

ria continúar com um representante de suas forças a' fren- e 0pmldr e e votar,
posa, o sr. Jaime Mendes, Iun- seus camaradas da nossa projeção no cênario político

te da pasta politica Pode, entretanto, ter a certeza. .

d T d E t d F P ibli .

I b '1'• . . cronano o esouro o 5 a o. urça u ica. sacia rasl eira, tem presta-
Esta tem naturalmente que ser agora confiada a de que o farei un!came�te patd do os mais assinalados ser-

pessôa que faça � politica do presidente da Republica. E fo.vo�ecp.r soluções harmomcas, pa Graves i rregu _ viços no parlamento, onde o
como o sr. Vicente Ráo não póde mais apresentar essas tnoncas, capa.le!; de resgu�rdar seu talento se tem pôsto a

condições, restava ao Partido Constitucionalista adotar os nossos destinos democratlco�, •

d
-

d serviço das grandes causas,
a ati.tude que ad�tou. Mesmo contra os pontos de vista de defender a estrutura do regi- Ia r I a eS r, t.irnbern, através da im-
do titular da Justiça ... »

me.
prensa e da tribuna sacr a

defendendo. ardorosamente'
O

'

d
.

t O PROBLEMA E A RE-
na Serv·lç� de Combate a' ,

veto os per!'""eplS as
NUNCIA � os postolados do regime.

S. PAULO, 27 - Ha dois dias, houve uma reu- R
Ir

•

s. s. demorar-se-á alguns
nião de membro do diretoria e de deputados do P. R. P., Proseg'lindo na mesma ordem alva dias em nossa capital, ten-

que se encontravarr. no momento em São Paulo. Nessa de considerações, disse o sr. Os- do a o.iortunidadc de rece-

reunião. ao que se sabe, estava presente o sr. Sylvio de valdo Aranha. A comissão que em Blume!lau se cha incumbida de pro- ber as homenagens do povo
Campos. E de conversa travada veiu a' baila a vontade -Sou de opinião que o pro- ceder ao inquerito sabre certas irregulariclades havidas na Comis- barriga-verde.
de levantar o P. G., a candidatura do sr. Armando de blema da sucessão presidencial são de Combate á raiva dos Herbivoros, suspendeu previsoriamente Venceram os

I d b Ih d F b
.

d d brasileiros
Sales Oliveira a' presidencia da Republica. �e o que cor- se processará ?aturalmente, en- os seus tr� aos, PO! ter o .r. a figas, se,u. presi e.nte, . segu� o

ria, ontem, na Câmara, todos os que se manifestaram se tro do alto espirito construtor que para o RIO. onde fOI no senh�o de tomar valias providencias jul- BUENOS AIRES, 28-No
definiram contra aquela candidatura, reconhecendo a neces- guia a democracia brasileira. gadas. necessár�as. O dr: �abrigas, antes de partir, entregou no jogo ôntem realizado aq ui
sidade de reunir-se oficialmente o P. R. P., e lançar um Terá solução pacifica. calma· cartono do JUIZO de Direíto, em envolucro lacrado, todas as peças entre Brasil e Perú, em dis�
manifesto, caso surja a indicação �o nome do atual gover- mente, .tranquilamente, como ,exi- do inquerito � que a Comissão proce?e. As irreg.ularida?es �ão de ,puta .do Campeonato Sul
nadar do Estado-mostrando ao pais as razões por que o ge.a SItuação .geral d� pais e, extre�a �r�vldade, esta�do as autondades supenores, Inclusl'lIe o

I
Amencano de FOút�Ball, sai

velho partido combate o nome sr. Armando de Sales mais do que ISSO, a situação do propno mmlstro da Agncultura, e empenhadas em apurar toda a ram vencedores os brasilei�
Oliveira. proprio mundo. verdade. ros pela contagem de 3 x 2
•

I

-

SOBRE A SUCESSAO
PRESIDENOIA.L'

. _

'" .,' '1 ::;....... ,.l. ..

.... .
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MEL.I-IOR APERITIVA
--__-----------------------------

Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLES"

A OREDITO MUTUO PI=lE-
D IA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

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

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

FABRIOANTES

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

DESE.JA con- CAFE' BOM SO' NO Clube 12 de O acardo Destlluida a presidentecertar seu radio? .JAVA GProcure o BONSON, á rua Praça 15 de Novembro Agosto gerrnanol3Jso- omez
Padre Miguelinho Antonio Paschoal De ordem do sr. .Presidente, V iél iCa HAVANA, 24 - O Senado após cinco horas de

A
· -

d R t tenho a honra de convidar os srs. debates e discussões deliberou distit uir o presidente Go ..

ssoclaçao OS epresen an- socios e exmas. Iarailias para o
? . .

mez.
. .. .

---

baile que este clube realizará no �ERLIM, A -. O mimstro O vice-presidente da Pepublíca, sr. Laredo Bru as-

tes Comerciais do Estado dia 31 do corrente, com caráter presidente do Reichbank dr. sumirá ainda hoje as funções presidenciais, prestando' o
----- carnavalesco. Schacht e o representante comer- seu juramento constitucional (JO meio dia perante o C(Jn�

de São Pau lo Para este baile, resolveu a Di- cial da União Soviética sr. Kan- gresso,
retoria vender mêsas, podendo delaki assinaram hoje o protocolo H A.VANA, 24 - O sr. Laredo Bru prestou o com
os srs, socios, a este respeito) en· ptolongand� o acôrd� germa'1�- promisso constitucional, hoje ás 19 horas, assumindo a
tenderem-se com um dos mem- russo de intercambio comercial presidencia da Republiea.
bras da Diretoria das 19 ás 22 e monetário até o ano vindouro. -------------'------------------

horas a contar de 24 do cor- O protocolo prevê sobretudo CAFE' BOM SO' NO
Vencida a primeira e mais dificil etapa deste grande rente,' aa séde do clube, e bem a sati.s[ação dos. compr��iss06 fi· .JAVA

movimento associativo, teve inicio na ARCESP um traba- assim tornar obrígatoria a apre- nanceiros �a União Soviética para Praça 15. de Novembro
lho constante de combate tenaz ao péssirnismo doentio de sentação, ao porteiro, no áto da com o Relch em 1937. Antomo Paschoal

alguns, á descrença de outros e ao indíferentísmo da entrada, do respectivo ingresso, •••••• .0•••---------••••••
maioria. o qual já está sendo expedido .. "

Reunir e aproveitar as energias dispersas e promo- pela Secretária aos socios quites.. C r e d I' toM u t u o P r e d I- a I •ver a cohesão e harmonia da classe, foi a preocupação Previne-se desde já, aos SIS. • O
maxima daqueles a quem inicialmente coube a direção e socios que os pedidos de ingres- • ti
orientação do movimento. sos, para pessôas não residentes • •

Os resultados não se fizeram esperar. nesta cidade, só serão atendidos, ti •
Uma nova aurora raiou para a classe que, despertas a juizo da Diretoria, até ás 20 O maior e mais acreditado clube de

as suas virtudes e estimulada a sua capacidade coletiva, horas do dia 30 do corrente.

se transformou, como por encanto, numa força poderosa é{ Secretária do Clube 12 de SO rte ios do Bras i I
que nenhum obstáculo pôde resistir. Agosto, em Fpolie., 22 de de-

E assim, constituida com 222 sacias em l' de Julho zembro de 1936.
de 1931, já em 31 de Dezembro daquele mesmo ano con- Narbal Viegas
tava com 357 associados, número que se elevou suces- 1. SECRETA'RIO
sivarnente para 624 ao findar o exercicio de 1932, 1003. . -.-

"-

no fim de 1933, 1626 em 1934, 2089 em 1935, atingindo Bebidas Nacionais e Extran-

presentemente a 2418 socios espalhados pelo Brasil intei- geras �ó NO

ro, em todas as direções. C)AFE ..JAVA "
Paralelamente ao desenvolvimento do quadro social Praça 1� de Novembro

da ARCESP cresceu o seu patrimonio livre que de Antonio Paschoal
., '"S'"�"S'"����

21 :308$200 em 1931, passou para 79:716$400 em 1932, f
�.........,.,

I�para 143:873$600 em 1933, 294:589$800 em 1934 e � José Dobes

J I 0:089$200 em 1935, elevando-se atualmente a. . . � S � ttI
100:000$000 aproxima.d.amente. . �

en ora
�,

A soma dos �uxlhos prestados a SOClOS de�emprega- � participam aos seus pa- �
dos e doentes, foi de 27:300$000 em 1933, 30.970$OCO � rentes e pessôas de suas �
em 1934, 40:693$700 e�. 1935 e 37:278$200 até esta � relações o nascimento �
data do corrente ano, atingindo, port�mto, a um total de � de seu filho ANTONIO I Apressa i vos136:241 $900 no decurso de 4 anos Incompletos. � CABRAL IH) • ., pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •

.

O valor t.otal dos pec_ulios pagos ás familias dos as-�. � • '

_ ..
saciados falecidos, que fOI de 77:500$000 em 1933, ele- � Falis -28-12.-36 'ij. CREDITO �VIUTUO PREDIAL �
vou-se para 122:500$000 em 1934 e para 325:000$000 ij

p ., MI- .,
em 1935, tendo atingldo até agora, no ano em curso, a l���taJ�������� •••••• ....... •••••••a
respeitavel soma de 875:000$000, equivalentes a 36 pe- .�e..�P'"d..6..V..a; ••• ••• �g...6..q����.
cúlios pagos no curto espaço de 4 anos.

� �
A irnportancia pela qual os associados estão seguros F I L I A L � I �

contra acidentes pessoais, atingiu já a consideravel soma �
,

I r�BRICPiNTES DAS AFA- �
de rs. 19.500:000$000, sendo o maior seguro coletivo em � I NOUSTRIAS:

MADp.S MARCAS DE �
vlgõr no Brasil. � ASSUCAR : JIl

No que diz respeito ás conquistas sociais, a ARCESP � Caqueiros "Maravilha" �
tem-se salientado por uma ação constante, bem orientada � M unicipio São José �
e por isso mesmo bem sucedida, em defesa dos interesses � REFINADO-FILTRADO- �
da classe que representa. � ESCRIPTOHIO: BRANCO E �

Em seu ativo ela conta com varias vitórias, dentre � F IO r I-anopo II-S "Moreno" �
as quais se destacam a abolição de varias impostos que � �
dificultavam·o exercicio da profissão em diversos Estados � C. Postal, 118

I
SOMENOS REFINADO-FIL- �

da Federação; a emissão de cadernetas quilometricas em I Teleph 1.637
:TRADOtrafego mútuo; a redução nos frétes de malas de amos- Talagram :J - "COQUEIROS"

tras; a colaboração feliz em varias leis de proteção ás elas- --_
-

ses trabalhadoras; a concessão de abatimento em varias
empresas de transportes; e, finalmente, a alteração do
artigo 3' do decreto 23.103, restabelecendo o direito dos •
viajantes comerciais ao gozo de férias anuais rernune- •
radas. fi

A sua organização, tanto quanto possivel perfeita, •
além de SECRETARIA e TESOURARIA propriamente di- •
tas, incluindo um corpo de delegados e agentes que se •
espalham por todo o interior do Estado e por todo o Bra- ti
sil, de norte ao sul, conta com varios departamentos, en II
tre os quais se salientam o do CADASTRO SOCIAL,
onde se regista minuciosamente a vida profissional de ca

da associação, para fins informativos; o de COLOCA
ÇOES, que colabora com associados descolocados, facili
tando-lhes o retorno á atividade profissional; o de ASSIS-
TENCIA JUDICIARIA, que, com o seu corpo de advoga- � �dos, ampara os associados quando vítimas de injustiças; o � �
de BONIFICAÇOES, que cuida de obter descontos para � �
os socios em estabelecimentos comerciais, industriais c � !I" �
outros; o de HOIEIS, que, classificando-os por categorias, �

A � U � E M �de acôrdo com as suas instalações e tratamento, visa � '-=III' A IR ...., �
controlar os seus preços, para que os associados não se- � _

.

� �
jam vítimas de explorações; o de PUBLICIDADE, que � O proximo lançamento do carburante nacional �edita um mensário informativo ede orientação da classe e � ALCOOL-MOTOA �
que promove a propaganda geral da ASSOCIAçÃO e seus �

F E T T �
fins; e, finalmente, o da SE'DE SOCIAL. que compreende�, ' �
a bibliotéca e a parte cultural e recreativa. �

, j�
(Continua) .l"A$7AV�VAti(?A�'q ...-... :i7;AVa7A�gÔt�.

I

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

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

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

decreta N. 2 de II de Janeiro

de (1928
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Filiaes
l\/latri2:: FL.O
em:

iANOPOl....lS
Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna-

Mostruario permanente ero Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção eis
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras rlara ternos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas meehanicas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Focões e Camas f ocornoveís, Motores de esplosão, iVlotQtf.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
iabonetes e Perfpmarias res Material em geral para transmíssões: r.o- I

. \!colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas Iubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chineJlos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
I Empreza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �

Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' _., Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� �
.�P.à..VAV�VIA���������_tt��Â�VÂ�VÂ��.

Indica: Dr. ArturP ereira
e Oliveira

IDr. Ricardol
Gottsmann

CUnlca médica de crian
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Atentae bem 1 Advogados
I Accacio Mo-I

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
T"into /1' 13

•
•

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

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nümberg, (Pcoreseor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ESPQcbllllla em;;- cirurgia

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

operações de plastica FONE-1524

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogacía á rua

VI::; ':UIlUt: tit; Ouro r H; [U FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n: 57

n. 70. - PhOI\�� 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e. das 1 O ás 1 2 e

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

D,.,. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Formídaveís lort8101 proprlos, trls vezel

por semana, todas as segun
das, !terças 8 lexlal-felral,

Extração com global de crlatai.

A ( .. 1a� j I 'f'l .;:. IIsul.. honestidade, pOil, OI lor
tehi'J :aãü prea�ncladol pelo povo.

!
O
•

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I I
ves Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

Telephone n' 1548 I TELEF. 1.131 Consultas:
das 13 ás 16 horas

I I
Pela manhã:

. �

Dr Renato - Deseja concerta o
com hora marcada

�J �
_. -

seu r-ádlo? Procure o
-Barbosa- Consult.-R. joão Pinto, 13ç't

.

- -

St. Bouzon, á rua Padre 1b���G.�� -� ..... -·--:-�7"::.:""';;;'_-·$"��,:�·-��",·;(td���. ADVOGADO Miguelinho, que será plena- ___....el.....ef_on_e._1_59_5_---.
�......... .------O••••OOO�. Rua Trajano, 2 (sob.) mente satisfeito.

II O \
Fone 1325-At�r.de. cha- �������������íiiiiiii__�_·--iiiiiiiiiii

I Companhia "Aliança da Bahía"I
.. I

mados para �
mtenor. L O ..J A Si

• � GARCIA
I FUNDADA EM 1870 I Dr. A�:r��lva R.

Rua 15 de Novemb;-;;- n. 70
• Seguros Terrestres e Maritimos ! I\dvogado BLUMENAUj
• • Rua Cons. Mafra,� 10 (sob. ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-
I Incontestavelmente a PRIMEIRA d(",.., Sr'sail I Fones 1631 e 1290_1 NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES
ftl. CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 (1" gi e t I d ti CA f' )_ RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

ln m n o a n an iren -- ores IrmlS:

RECEITA FM 1935 18.792:5S3:t.J58 Méd icos TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-
C"'.KOl-'RiElJADr.:.b IlViOVEIS 14.161 :966$549 van, roupões, etc.
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970 � rosto e de mesa.

� Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.
A�entesr Sub-Agentes " Reguladores de-Avuias rem "talfal �08 Estadol I Linhas para bordar.

.. B II U i I
-

t I Partos - Molestias de,,� ras, no rugua e nas prlnlt pais praças es rangelras.
Senhoras e RO upões de b a n ho

Agente5 em Ftorianopol is: Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros)
---0---

Cam pos Lobo & Cía. o Diretor da Maternidade:' FUNDIÇÃO: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de

• G Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
" Rua Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 t,

em geral, (agrícolas e industriais)
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGFAF1C (1 ALIJA!- { I �

(Curso de especiatizaçã- em -moinhus de fubá, arados, businas
fi • molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

U Escritórios em Laguna e Italahí o Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
• •
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages • ea� !��c!�-����s�t���o� REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

ti G ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Marar)hao
" ••••,•• '1------.--...--_$, ••••••••••--------:"f RUA JOÃu PINTO N. 5-AND.t\.R TERREO

, \.!:'!_"\i,:'-".. ;:_
....-=";::"_'- � � _
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Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

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

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

I I

(�asa dos Passaras

GRAf',;DE VARlEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CO�SELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Praia de banhos Camboriú
Distante de Fpolis. 90 quilorr.etros e de ltajaí 10
quilometros.A praia é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne
tros, onde se poderá veraneai' com conforto.

Nessa betissíma praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel M ira-mar, o qual está
dotado de casinha de 1 a. ordem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-dansantes durante as sessões.

Propríetarlo o. G. FATS

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 NO�O.
E faz lembrar que resolveu iniciar seus negocies nesta cida

de, proporcionando assim a oportun!dade de V. S. se
..

tor

nar proprietario de sua casa propna, sem sofre modifica

ção nas suas economias.-C.om prestaçõ�s de 5$ e ! 0$000
_) , V S ser proprietano de um rICO bangalo a ser

ponera . .

.'

id dconstruido onde desejar ,-AproveIte a íelici a e que sempre

traz a entrada de ano e faça um contráto com a �ENDEc�n
para construção de sua casa.

- Procurem SergIo AraUJO,
provisoriamente no Hotel. Gloria, aparto 117 e verá como V:
S. pode se tornar propnetano de. uma moderna casa, ape

nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agente:! de confiança e trabalhadores que

tenham grande conhecimento na praça.

O mais c'agante centro de diversões famí-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeíras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

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

Café e Restaurante

"eO·M CIA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA � >NDE MAIS BARATOE ;.,�

GRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pínto n. 27

Dinheiro á bessa IPara encerrar o Ano Velho. a Loteria Federal
do Brasil distribuirá, ;10 dia 30 do corrente, OITO
CENTOS E SETENTA E TRÊIS CONTOS em premias.

Primeiro premio QUI[l-1HENTOS CONTOS c

II
mais 3.576 premies diversos no valor de. , .

373:600$000.
Bilhete inteiro 60$000
Vigessimo 3$000

Para 6 de Janeiro, Dia de Reis, MIL CONTOS.
Bilhete inteiro 120$000
Vigessimo 6$000

RUA FeLIPE SCHMIDT No. 5

! ,

CHARUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíana.Ikes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu�
taria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Cafe
São Pedro) e Casa Savas.

Cuiabá retorna

1
J Dr. Osvaldo Sílva Saback CUIABA 24 - Os acontecimentos de ante-ontem

A O V ,O G A O O
continúam muit� comentados, Entretanto, reina completa

Cons. M.afra, 33 calma, e nenhuma medida até agora foi tomada para
Fone-1.191 Fpolis. manter a ordem, pois o atentaria de ontem não teve

"'-'------.==-----------======. qualquer influencia na vida pública da capital. Não obs-
==="-------'-------=----'-------T..

· tante, os boatos que correm são alarmantes.
.

O chefe de Policia declarou que o atentado fOI me

tivado por questões pessoais. O governador, de form� a!

guma, poderia ter qualquer interferencia no caso: Atribue
o incidente as provocações que vinham sendo feitas pelos
aliancistas.

.

Os oposicionistas, apesar de reinar calma, conti
nuam asílados no 16 Batalhão de .Caçadores,

O comercio está funcionando normalmente, estando

I����������������������fe;c;h;ad�a�s�s�o�m;e�n;te�.;as�c;a;sa�s de ele�entos oposicionistas.
Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

---
------_ .._----

Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Defesas fiscais em

geral

I�·���
! I Limousine �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

��������I 202
Jockey Club Florianopolís ATENDE PELO TE

LEFONE 1.222 I

SERIEDADE E ,CONFORTO

Propr: Patroclnlo V'elra

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

Residencia:
HOTEL MAJ I::STIC

-

Carioni !
Alfaíate da Moda

6 - Tiradentes 6

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Deseja construir
Falta-lhe porém capital?

Procure fechar um contran ..

com a E�DECS que ftnato
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

Hotel Gloria. Apart. 171

RECEBE DEPC>SITOS
I?Rl5AHDo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. AvisoPrevio6·I. ala ..
Prazo Fixo S·I. ala.

Concurso
Purgoleite

7
Quem apresentar ao Depósito dos

Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tira
dentes n. 38, 15 [destes coupons nume

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

• � 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 procurad a Em todo o

palz sob a denominação pura
e simples de

"l\IALZBIER"

Tendo apparecldo, ulttmamen.
te, no mercado, bebídas de
outras p r o c edcnc

í

a s 50b 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
-

/IMAlZBIER DA BRAHMA 1/,

verificando os rotulos.

o
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Alarmante, a situação de
Cuíabá

P a r a evitar
�
r
!
,

L

I
,

omassacre dos deputados
Não se reunirá, por falta de garantias,

sembléia Legislativa de Mato
a �s ..

Grosso

RIO, 27-Não ha noticias de Cuíabá ha dois dias,
de sorte que os elementos da Aliança 1\ latogrossense se

encontram apreensivos.
O último telegrama recebido do senador Villasboas,

pelo líder da bancada matogrossense na Câmara Federal,
sr. Géneroso Ponce Filho, foi datado de 23 do corrente,
expedido de Cuiabá ás 24 horas e diz que a situação era

bastante grave e que não importava delonga na solução
e providencias energicas que eram necessarias para do,
minar a situação.

o governador Maria Corrêa tem 1.000 homens armadas e a força federal,
em Cuíab.á, é apel',as de 120 hDlflens··Desaparecida a deputado João Curvo ·

Já foi pedida, ao presidente da Republica, a intervenção em Mata Grassa•
._----------------------_

NossaVida IA QAZETA
enzem nH05 HOJE -���.�������������-.���

A VOZ DO POVO

Em perigo, dentro
Quartel

do

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira 28 Dezembro de 1936

I
I

a menina Maria, filhinha do
saudoso conterrâneo João Rodri
gues Fernandes;

� :;: ��tle�::c����eira;ieira; IGravissimD r�D��Dl'iiE'.;#Z:��F����tI, ,.' ������������ � r. onato errelra de �
.

o sr, ,Fredenco de Dml�,

0(1-1" Alfredo Kiliam � O estado do sr. r Mélo e Senhala partici- � I

cial maror do Tesouro Nacional, ti'
e � Vague � pam aos parentes e pes- �

HOI\/AD05 .. senhora I MADRID 24 E'
.. � sôas de suas relações o

,

. ." ' -:- gravissr- � contrato de casamento
Com a

.

senhonnha Osca�Ina � participam aos parentes e " �o o estado de saude do sr
..Pa-I" de seu filho Manuel com

Andrade, fl�ha do sr, �ranclsco � pessôas de suas relações li bio Yague, d,elegado da Junta" a sta. Carmen da Gama r
Andr�d.e, ajustou nupclas o

5r'l que sua filha CEUA

Ir.�
de defesa, fendo ontem em um

!. Costa. �
Herminio S. Chuva. I" ' . � atentado. �" ajustou nupcias com o , r��t'&"l��"iC"&"'C'�'&'��'" �
O sr Lourenço Ribeiro con- sr. Lourenço Ribeiro. � Jr AI

......

' d d� S
....... """""

c"""""t ""� � Florianopolis, 24-12-36
. �

'ii

r.1
re o e ouza os a rllI SI �

tratou casamento com a senho- � E
.

24 1 fi
I!j r n �����:'fiC�����

rinha Céli�. Kilian, filha do sr. I"
streito, - 2-193

H� 1'1 participa aos parentes e � 10:000$000
Alfredo Kilian, " " A

d I
_ � .

I '�ri!CriIG��� •

ti" pessoas e suas re açoes � E' o custo das modernas

pes, fIlha do sr. Torquato Lo- � e 'ii de sua filha Carmen c�m � salI?ente aos felizardos qUI!
pes praça da Força Pública i��,!t

L
�.........

�I
O sr. Manuel Ferreira � se Inscreverem em nossos

,_

O ��neral Pompeu Cavalcanti, comandante. da 9�. Re� con;ratou casamento o sr, Adolf� , ; ourenço � de Mélo. � planos.c-apenas 5$000 pai'
giao Mlhtar, re�ebeu ,da chefe_ do Estado Ma\��, que se Cardoso, marinheiro servindo na n Noivos �. �tf

mês.
er.contra em CUiabá, informações pouco tranquilizadoras, base da Aviarão Naval. �.................. t Fpolls., 24-12-936. � I Procurem=-Serglo Araújo:

d d t d '1 d
.

d id d t
:s 1H�......�:aJ."C� � � •

corren O os epu a os aSI a os o fiSCO e VI a en ro �������.•""����� Hotel Gloria: Apart. 117.
do quartel do 16' B. C., que só dispõe de uma companhia Acaba de ajustar núpcias com -------�_;:;_=--:--------:-----

de 120 homens para enfrentar a situação. a gentil senhorinha Carmen da No 18ntere5Se d ....�
Em Campo Grande consideram imprudente a reunião Gama Costa, dileta filila dosr.. U

da Assembléia Legislativa, pois assim não se evitaria o Alfredo de Souza Costa, o sr.

massacre dos adversarias do sr. Mario Corrêa uma vez Manoel Ferreira de Melo, esc ri- Exerc 18tOque foi dobrado ha pouco o efetivo da Policia Estadual e turario do Tesouro do Estado,
continua a chegar a Cuíabá um novo destacamento, de servindo junto ao gabinete do sr.

automovel, Governador do Estado.
Calcula-se em cêrca de 1.000 homens armados as

forças do governador do Estado.

Depois disso, comquanto não houvesse mais noticias
dos adversarias d i governador, chegaram outros telegra
mas afirmando que a situação na capital do Estado era

bastante alarmante, considerando-se sobremodo grave as

condições dos deputados e senadores contrarias ao sr.

Mario Corrêa.

5EHTB HOUA

serviço do

Desaparecido o deputado
..João Curvo

Com a senhorinha Orlandina
Mafra, filha do sr. Antenor Ma
fra, contratou casamento o sr.

Bertoldo Michels, escrivão da
Coletoria de Tubsrêo,

Oficiais exoneradas de camissãesjun.
ta da GDverna da Rio Grande da Sul

Acha-se desaparecido o deputado João Curvo, que se Com a senhorinha Martinha
achava em Poconé, quando se deu o atentado contra os Maria Ouriqres, ajustou nupcias,
senadores matogrossenses. Esse deputado pertence á o sr. Lauro Gonzaga Vieira, di
Aliança, sendo, portanto, adversaria do sr. Mario Corrêa. ligente empregado das nossas ofi
Como não ha noticia alguma a seu respeito, teme-se que cinas.
tenha sido sequestrado ou assassinado.

.

RIO, 27-, O president� da Republ�ca assinou decreto, na pasta da Guerra, exonerando •
no Interesse do serviço do Exercito, da connssão que exercem junto do governo do Rio Grance
do Sul, o tenente-coronel Agnello de Souza e os majores Leopoldo de Barros Bittencourt e A..
reando Nestor Cavalcante, todos da arma da cavalaria,

O presidente da Republica assinou outro decreto na pasta da Guerra transferindo de
Alegrete para Uruguaíana a séde do quartel-general da 4a. brigada de cavalaria.

ASSASSINIO
EM CANOINHAS

Com o advento de interessante
menino que tomou o nome de
Antonio Carlos, está em festas o

lar do sr, José Dobes e sua exma.

A Gazeta
Desportiva

Redator:Acloll de Vasconcelos

o encontro ôntem,
do Preto e Branco CANOINHAS, 28 - (A Gazeta). Foi assassinado

Realizou -se, ôntem, ás 16 ho- ôntem, nesta localidade, Rufino jungles,
I

ras, no Estadio da Federação
.

O cri�inoso, �zorio Loureiro, após desíechar alguns tiros d�
Catarinense de Desportos, o en- r�v.)lve� na vitima, fugiu, estando a policia desenvolvendo diligen-Alves-Amaral centro entre os selecionados Pre- tias afrm de captura-lo.

R I' b d I to x Branco, cujo prodúto rever- E FI
·

CIDADE DO VATICANO, 26 _ O Papa PIO XJ ,eaJz?ul-sde, sa

ado °C'denR8celteu 20010 em pról da nCampanha mariano- CARTAZES
matnmoma o sr. r. I o-

d S lid
.

d d" I· "M DO DIAteve uma noite desassocegada, tendo acusado fortes dôres na per- h A I 'I d' d e o I arre a e . pO I S ft Onh I d id I di
c amara, lustre iretor a

A h Cl b f I .u _,
• CINE REX, ás 5, 7 e 8,30n 1 esquerda depois de averem e as esapareci o por a guns Ias. Escola d A di A t'f' m os os u es, oram ap au-

_

,

I d Pd'
e pren IZ�S rnnces, did h d f' " .

d " tevidéu" h Nevad B "..,

O sofrimento loca o Santo a re mamlestou-se nova- com a g ntil h' h L' I, os, aven o ortes atira as U oras, a, com uster \....ra·
,

idade reei R'
e I sen onn a ursa

d
. ,

A
. be e Katleen Burke.mente ôntem á nOIte, quando Sua 5anb ade recitava o osano. Ocampo Alves professora nor-

a aSslstenCla. Importante nave-motbr «Mon- I

CINEApezar de tudo, os nJedicos assistentes continuam a. de- malista, servindo de padrinhos o
Vencêu o selecionado Preto tevidiu», da Companhia Ham- H B

ROYAL, ás 8 horas,
clarar que () estado geral do augusto enfelmo mantem-se sahsfa- sr. Alexandre de Araujo Góes por 8 x 5.

. bu\'guêsa Sul Americana, chegou, h'
. Warner em Lágrimas de

torio. M I As eqUipes apresentaram-se b d R d
ornem.

e o e sua exrna. esposa sra.
"d d

sa a o. aos atones proce ente CINE ODEON I'd f
���������������

Elisa Amaral Melo, representa- e� camf�o, constItuI as a se- de Hamburgo. r á 745 h 'M I t:dr! oca'

��������� dos pelo sr. Bertino Gregorio gUlOte orml: Provavelmente ainda hoje o di:�t� , Rords, V �l O laAra
..

Brindes "Suaraina" Pereira e d. Palmira R. Ama- PREfO «Montevidéu» zarpará para os D k com. u y
9

a

eelOe n�
ral, pos parte do noivo o sr. dr. BC' portos do Rio Grande e Porto vd?ra de !Dtals o� d' eT

.

epl'

HABI LITAI-VOS SI d d .. eija F1ôr, Antenor, anoca,
AI d

so lOS a cm a sena a- arzan
a ga 0d eEOI!lvelSra le 5dua d exOml�' Carlos, Chocolatt", Bibi, Mirinho, egre, transportan o cargas. O destemido, com auster Crabe:

es�osa . vira a ga o e I' Féza, Valdemar, Damata, e SENHORITA I Acom anha .. N

vena, esta representada pela se- Diamantino. a Moda
p. Fe IIc l'laçoes

nhcrinha �a_ria Aparecida Salga- comprando suas Bolsas e Cintos na J?o sr. João Machado Pacheco
do de OlIveIra. BRANCO Casa Macedonia JUnIor, operoso pref�ito de �ãO

I Fumem charutos
Vilaín, Freed, Aquino, Casti- José, recebemos. hOJe, atencIOsO!

çal, Procopio, Gato, Galego, A Casa que mais barato vende cartão de «Boas Festas»,· a� I

I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil "PRINCIPE DE GALLES" Paraná, Ivo, Beck e Calico. 6 TRAJANO 6 que sômos gratos, retribuindo.

Agravam-se os pade
cimentos de sua

santidade
esposa.

EHLRCE

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U ,A R A I NA, contra dôres, gripes
e resfriados.
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