
o situacionismo
.

paranp�,;,
r�ar."'''f''1:" í ti}> ,_ •. �

,
r.

ense está soliàario com a canàiàa�
tura Armanào õe 5ales Oliveira
------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Ao íntegra da moção do Partido Constitu
cionalista apelando para que o governador pau�
lista renunoie o oargo e assúma a ohefía da
quela agremiação politioa

o sr. Ráo seguiu para São Paulo
RIO, 28 - A bordo do "Arlanza" seguiu, ontem,

para São Paulo o ministro Vicente Ráo,

reunião do partido, voltaram entusiasmados e bem im- são unanimes no seu entusiasmo para com o governador
pressionados com a atitude que o partido, a uma só voz, d") meu estado.
resolveu teimar no presente momento politico. ° que ali ficou resolvido e é do dominio publí-

O sr. Oscar Stevenson, que é membro do Dire- co, o convite ao governador para renunciar o cargo e

torio, declarou o seguinte áquela fülha: assumir a chefia do Partido, responde integralmente ao

_nA reunião evidenciou, em primeiro lugar, a sentimento dos meus c irretlglonarlos e às aspirações
homogeneidade absoluta do Partido e sua absoluta so- de S. Paulo.
lidariedade ao sr. Armando de Sales Oliveira. Aliás, Todos os que tivem 1S a ventura de tomar parte
dentro de S. Paulo, não ha oplnlões divergentes, porque no conclave, vivemos momento de verdadeiro civismo e

todus, pertençam ou não ao Partido Constitucionalista, vibração patrlotica".

Pediu demíssão o sr. Piza Sobrinho
RIO, 28 - ° sr. Piza Sobrinho apresentou ao sr.

Souza Costa, o seu pedido de demissão da presidencia do
Departamento Nacional do Café. ° sr. Piza Sobrmho deve
\ oltar a oCJlpar no proximo govêrno paulista do sr. Car
doso de Melo Neto, a pasta r'a Agricultura.

o Paraná oficial e a candidatura do P.C.
RIO, �8 - Diz-se em certas rodas politicas que o

sr. Manoel Ribas, governador do Paraná, apoia a candi
datura do sr. Armando de Sales. O senador Flavio Gui
marães, porém, mostra-se admirado com o que se tem dito
sobre a atitude do governador do seu Es�do e do ;part� �-����������������������I���������������������
do do qual ambos fazem parte sobre a sucessão presí- A VOZ DO POVO -- Sem quaisquer Ilgações politicas.
dencial. ° representante paranaense afirrr.a que o Partido
Social Democratico de sua terra ainda não tOJIOU nenhu- Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
ma deliberação sobre o assunto.
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GAZET
A intrega da moção ao governado.

S. PAULO, 28�aE�I�!=;:�uinte,na integn,amo-
Notas & Fátos A llderança daAgrava-seção que o P�rtido Constitucionalista entregou ao sr. Ar- ADl\llRAVEL EXEMPLO maiOria

mando Sales. r As noticias sensacionais que nes-

«Aproximando-se o instante em que o Brasíf vaí tas últímas 48 horas têm pôsto o �IO, 28 - ° sr. Pedr.o
ser chamado, pela primeira vez, sob a vigencia da Cons- país numa atitude de ansiosa especta- Aleixo e�barcará p�ra �\I
tituição, para eleger pelo voto díréto, o presidente da Re- tíva, não deixam mais dúvidas sôbr,e nas no dia l: de Janeiro,
publica urge que se prepare o Partido Constitucionalista o que se est� process�ndo nos bastí- devendo demorar-se cerca

,

I b I
-

d bl f' dores da política nacional. de 40 diaspara co a orar na so uçao o pro ema, com o rrrne pro- Q Partido Constitucíonalísta de . '.

posito de atender ás aspirações nacionais. São Paulo. numa manifes:ação in. �Jc�rá na hderança da
Entre o choque das correntes extremistas que pre- confundível de galhardia cívica. acaba maioria o, deputado Carlos

.

RIO, 28-0 deput�do.Generoso Ponce recebeu o SE'-

tendem subverter o regime em que vivemos, no meio das de dar ao Brasil um exemp�o ,a�mi- L�z,. sub-líder da bancada guínte telegrama de CUla.b2: .

dificuldades que conturbam os espíritos, a palavra de São ravel de desassombro e de dtsctpll�a. mmeira. «Os deputados reunidos as 24 horas, pediram ao pre
Paulo sempre se manifestou em consonancia com outras vQ! srts'RA:man�o dde S:le� Ohvetra O atual coordenador das si dente da n.epublica a intervenção Iedcral., O telegramae rcen e ao. vem e por a prova a h t ioritari t f'

.

d t d I f .

vozes erniner.tes, para a salvaguarda dos principios que nobreza altiva dos seus patriotícos Ao

os es malo�1 anas, es eve OI assl.na o por o os, estanc 0. as irrnas reconhecidas,
constituem o melhor patrimonio da politica brasileira. intuitos em pról da nacionalidade. não ontem despedindo-se de seus ten_do Sido o despacho transmltld� pelo telegrafo na ma-

Conservando rigorosamente o seu rumo, ainda ha he�íta�do. para tanto. e� pre,ferí� a colépas. . I nha de 25 com a nota de urgencra-.

pouco de modo cristalino se expressou na oração do Rio solídaríedade do seu par!tdo. as boas E possível que o sr. Pe- -0--

Pardo� São Paulo não póde fugir ás responsabilidades que graças dimanadas do Catête. •• dro Aleixo não volte a o�u-. RIO, 28-Foi despachado tavorave�mente um reque-
lhe cabem, como participante na escolha de quem possa EQUAÇAO POLITICA par? posto de que está 10- rirnento ,d_O �r. Generoso Pontes, no s�nh.do 'de ser atesta-
reunir as preferencias das várias correntes democratas , .. ,.

vestido, uma vez que se pre- da a legitimidade do mandato .da marorra dos deputados
do país á magistratura suprema da Republica para a sa- Segundo o Codígo Cívíl Br�sl�detrdo. tende fazer um rodizio estaduais de Mato Grosso, homisiados no quartel do, toda pessoa atinge a sua maron a e rd d C" 16' B Cdia coordenação que desfaça as prevenções e encaminhe aos 21 anos � um dia. na I der�lnça a at·mdara, re-

E'" át id d
.

dio problema com cuidadu, afim de não impôr um nome, Todavia. o =negocío" paréce mu- vesan o-se os par I .os. esse _um o �onsl era o ln ispen sa vel para a de-
sinão contribuir para que se eleja um brasileiro que ga- dar ,le figura. tratando-se de ,polUí- .0 sr. Barbosa Lt?1a So- cretação da mtervençao federal.

1\ ���:a�d:�r����� �� r�����. federativo, no qual repousa o ;��c:::t�:::'p:::od:::� ���l���rn�afU������:�a i;ton�� Trag iCa Iua de me IPara interpretar o pensamento do povo de São Pau- veira compléta 35 anos em agosto de assim que se 100Clem os tr."
j

lo numa afirmação de sentido profundamente nacionalista, 37. conquistando, assim, a =maíorí- badlhods parlai11ent�res em vrr-
CAMPINAS-(S Paulo)-27-Na estrada de I d

.

t b
á

. _.. . .

di d d dade" para a senatoria tu e a convocaçao
. n ala u a

S suas, aspl�ar;oes, .mnguem mars m .Ica � o que o sr. .•. . verificou-se impressionante desastre, no qual foi colhido de modo
Armando êaies, eleito mem�ro do diretorio do P .. C., e�-I A. Cê�a ra

brutal pela fatalidade um jovem casal tecem-consorciado. ° automo-

possando-se no cargo, qu� nao che.gou a exercer, em razao ,_... , I I I vel em que viajavam, de regresso da lua de mel, João Marques
de estar á fr�nte do g?verno paulista.

. I • d Flôres e sua esposa lgnez Azimotti, chocou-se com um caminhão
Examinando CUIdadosamente o problema nacional sera mesmo convoca a da firma Fabio Maia, sendo os dois passageiros do primeiro veículo

brasileiro, conhecendo os p�rigos que. ameaçam a na��o, RIO. 28-lnforma «o Jornal», que está inteiramente atirados á distanciac lgnez Azimotti, não podendo resistir aos [eri-
nas tentativas de desorgamzar. a socledad� e a .famlha, afastada a idéia, que, inicialmente, esteve nas cogitações mentos recebidos faleceu na estrada.
destruir a estrutura democrática do pais, reaíirmanos de elementos da maioria, de adiar-se para abril a con- .

compromissos assumidos em face. da nação, !e.sultante de

'I vocação da Câmara, feita para [auelro.
. A perda do cargoatitudes, perseverando no proposito de prestigiar os po- A maioria assim não tomará nenhuma atitude no

deres �onstituidos, tpantendo ?S mesmos pont?s de vistas sentido de imp�dir ou 'perturbar a convocação. A Câ.mar�· , ..
t' sentImentos que tem d�termmado o seu .�pOtO �0 gover-l reunir-se-á, apoiada por todas as correntes, a 2 de Janel- P U b I I C Ono federal, resolve unammente,. em l'eumao conJunt�, o ro proximo.
diretoria estadual, os representantr.:s do Senacio na Cama- ------------------.------------------
ra e Assembléia, fazer um apêlo á V. Excia. para que Recanhecend"'� RIO-2i-Estava anunciado qu:! o dr. Mario de Lima
assuma o põsto que de direito lhe cabe, a presidencia do U Rocha, procurador Regional da Justiça Eleitoral, apresentaria hoje
Diretorio. embora im;>órte no seu afastamento do govêr- •• •

denúncia contra cêrca de 1.000 funcionarias público., que estão em

no. (aa.) Alcântara Machado, Abreu Sodré, Cardoso de a direita dos dlpla.nadDS falta para com �s se�s deveres eleitorais. porque, até a prtsente data,
Melo Neto. Ernesto Lem�,Vidigal Baíma, Valdomiro Sil-

I t-t t P .-té
· máo grado as dispOSições expressas do Código, ainda não se alista�

veira e Valdemar Ferreira. pela ns I _U � o I cn.•CD ram eleitores, falta que� além da multa de 10$ a 1:000$, pôde
RIO 29-Na sessao de ontem do Senado, fOI apro- trazer como consequencla lambem a perda do cargo público.

A homogeneidade de P. C. vado, em' segundo tum.o, o de�reto rec�nhe�endo o dire�to , �oje! ouvimos o dr. Lima R�c?a, e este nos informou que

RIO, 28-0 «Jornal» informa que deputados cons· dos diplomados do extmto Instituto PohtéclltcO de Flona- a .denuncla so será apreseltada na prOX1mll semana, terça ou quart,,,
titucionalistas de S. Paulo. que toman�m parte na grande nopoJis, felfa.

a situação politica de
Mato Grosso

,I
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KNOT E- O MEL-t-IOR APERITIVO
FABRICANTES

NORONI-IA,NOOETTI & OlA.
ITA.JAI' S. CATARINA

Correspon�
dencia de

Bom Retiro

A Gazeia nersr Tunga, Brandão e Afonsi-Jr����oo��oo��, Clube 12 de lClassíficada
• nho; Roberto, Baía, Niginho,Tim � José eDobes � Agosto'em .-IugarDesportiva e Patesko. � Senhora �

d P id O I A

� � De ordem o sr. resi ente, nosso ta entoso conterraneo Realizou-se, nesta localidade,Redator:Acloll de Vasconcelos COMO FORAM OBTIDOS � participam ij tenho a honra de convidar os srs. sr, \Vilmar Dias, foi classificado
nos salões da S.R.Planalto Clube,O:;:. TENTOS � aos seus pa- ��, ,TIloJ � rentes e essôas de suas ij SO�lOs e exmas. rarm Ias

. pa�a o em
.

ugar no concurso a que .se em a noite de 19 do corrente,FUTEBO'L
� I

_

P
irnent ij baile que este clube realizará no submeteu para lente da cadeira

um luxuoso baile á fantasia, noBUENOS AIRES-28-0s � dre açoes f.olh naAsNcITmOeNnIOo W dia 31 do corrente, com caráter de Geografia e Cosmografia ,do qual, forem coroadas as rainhasA v+t
ó

ria dos b 'I'
,', � e seu I o �� I I' d Ed - ..I FIrasi eIrOS continuam a Jogar com � C RAL � carnava escoo

.

nstituto e ucaçao ne ona- do Carnaval e Infancia, respecti-brasileiros grande superio�idade. Agora, após �
AB .

� P�ra este baile, resolveu a DI- nopolis. vamente, senhorinha Ivannyr Mon-BUENOS AIRES--28--De' uma confusão a boca do arco pe- � F r -28-12.-36 ij retona vender mêsas, podendo
,___. � tenegro e a encantadora menina,[rontaram-se ontem aqui os sele- mano, Afonso atirou com íelici- W -

po IS., � os srs. socios, a este respeito, en- CAFE' BOM SO' NO Vera Werner, ambas eleitas percionados brasileiros e peruanos. dade e fez o segundo tento bra- �����oo�oo����� tenderem-se com um dos mem- ..JAVA ocasião do último carnaval paraNo período inicial, o jogo, que sileiro.
_ bros da Diretoria, das 19 ás 22 Praça 15 de Novembro imperar, durante as festas do Rei, ,. ��oo��������oo�se realizou no campo de S. Lo- Agora a altura do 10 mmuto ij � horas, a contar de 24 do cor- Antonio Paschoal Momo, no próximo Carnaval de

renzo de Almagro, esteve bastante do te�po final Lolo Fernan�ez, � Viúva Pedro da Luz � ren.te, aa séde .d� clube, e bem ------.------- 1937. Correu o baile na maiorequilibrado. A turma brasileira com VIOlento e Inesperado tiro, � . ,

t � assim tornar obngatona a apre- Quem pe rdeU? cordialidade e alegria, notando-se,usou um uniforme totalmente bran- abriu a contagem dos seus. � parttcII:a aos paren cs � sentação, ao porteiro, no áto da inúmeras e deslumbrantes [anta-
co, com apenas faixas azuis no Pouco após o tento de abertu,- � e_ pessoas de sUf,a1hs reBla- � entrada, do respectivo ingres,so, d ,. t

'

d h h d� e � Acha-se e.n nossa re ação, a sias, er.mnan o a as oras acalção. Nessa fase os brasileiros ra da contagem dos peruanos, NI- ij \oes
que sua 1 a �

� o qual já está sendo expedido disposição do seu verdadeiro dono, msd ugada.demonstraram bastante ardor e,sua ginho em belo lance, marcou o �,� hna contratou Jca�amFel':-- ij pela Secretária aos socios quites. J d fd d I I!J to com o sr oao o �� uma carteira de identi a e orne-
(Do correspondente)linha bem organiza a, jogan o em terceiro ponto brasi eiro. � .

-

rilI Previne-se desde J'á, aos srs.
d J d D'

.

P' .

� s � ci a pelo uizo e rreito nva-pefrfeíto �nten�idmento levou varias Continua�dol a reagir bem, dOS �
re .

� socios que os yedidfJs dee: tivo de Menores, encontrado. ôn- BOM RETIRO-21 de de-e ortes investi as contra a meta peruanos aS,sma am .0 seu seg,un o lll1

�:;íi:::::����OO�
� ses, pa,ra pessoa, s não resi e.nteS C Ih' M f'!J � ,I!J � tem, á ma onse erro .a ra. zembro de 1936.contraria. Rey, porém, diversas ponto por interrnedio do mela es· � 81 BELINA � � nesta Cidade, so serão atendidos,

••ODG.D•••O.�D�G�.'��"�.Gvezes salvou tentos certos e aliviou querda Villanueva. � � e � � a juizo da Diretoria, até ás 20
��

"'.!P � ��v__�_

situações perigosas. Na 2a. fase ,l! partida de futebol entre br�- � �I� JOÃO � � horas do, �ia 30 ,do corrente. � GRANDES NOVIDADES EM ARTIGOS.
a linha brasileira desarticulou-se e sileiros e peruanos, começou as ���Íi ij�OO� Secretana do Clube 12 de I DE PRESENl ES PARA ESCRITORIO :05 peruanos dominaram quasi todo 22 horas e 15 minutos. com uma � aprese,ntam-se � Agosto, em Fpolis., 22 de de-

• Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937 •o tempo. Nesta parte a zaga bra- assistencia calculada em 30 mil
�.

nOIVOS

[!tJ zembro de 1936.
• •sileira teve extraordineria atuação pessôas. W Flis. 24112[36 W Narbal Viegas

,
�

h d dos os i t A 8' d' f' �� ��
1 SECRETARIO =.'.� na LI'vrarl'a Moderna I.

'

rec assan o to os os mumeros a a- os minutos e Jogo, OI �OO�����t; •

W •ques dos peruanos. O trio final aberto o score pelo extrema direi-
C·ARTAZ ES I. Pedro Xa V'Ie r & C 'Ia . :.:portou-se galhardamente desde o ta Roberto, a favor do Brasil. SENHORITA! Acompanha

u :inicio do 2' tempo até o apito fi- Outras partidas serão realizadas a Moda DO DIA
• Rua Fe!ipe Schmidt n.8 final. Carnera e Jaú formaram uma como se segue: 2 de janeiro: Uru- comprando suas Bolsas e Cintos na

CINE REX, ás 8 horas, e �intransponível barreira, praticando guai x Perú; 3, Argentina x Para- Casa. Macedonia p �.).,
F L O R I A. N O P o L IS::..Cocaina, com Hans Albers, der ?-6!J ..defesas belissimas. O zagueiro di� guai; 5, Brasil x C!1ile.

Lorre e Trudo Von M:>lo. ����������.._����������.��reito, numa séria investida perua- A Casa que mais barato vende �w�w������u���������w���
na salvou um tento, quando Rei O "�AARCILIO DIAS" VIRA' 6 TRAJANO 6

CINE ROYAL, ás 8 horas,
S H. B. Warner em Lágrimas dejá tinha sido vencido, enviando a A' FLORII\NOPOLI

tlomem.I S 'b Ch d'
. 10:000$000 1

r� ota para corner. ona ateu egará ommgo a esta capl-
CINE ODEON, o lider, foca-duas faltas, proximo á area brasÍ- tnl o quadro principal do Marei-

JdE' O custo qas modernas líza, ás 7,45 horas, Joan Blondell HAB' LITA 1-VOSlcira, defendidas, um� pDr aú e lio Dias F. c., que disputará, á
casinhas que oferecemos men- e Glenda Farrell em Dinheirocabeça, e outra por ...arnera, que tarde, um jogo amistoso com o
salmente aos felizardos que em penca, com Hugh Herbert e O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE. sito áa desviou. Quando faltavdm ape- do Iris.
se inscreverem em nossos Ross Alexander. ml Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDEnas 5 minutos para teJIminard a O embate, ha muito tempo eds- planos,-apenas 5$000 por CINE IMPERIO,( João Pes- ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vaziospartida o arqueiro brasieiro e- perado, atrairá, de certo, gran e

A

sôa)/ á5 7,30 horas, Noite de do afa.madoprodúto GU�ARAINA, contra dôres, grípesfende violentissimo chute de lVIa- assistencia ao estadio da F.C.D. me��Ocl\rem-Sergio Araújo: valsa, com Willy Furst e Magda I e resfnados.g;'\lanes: , ����oo�������� Hotel Gloria: Apart. 117. Schneider.O tiro fOI dt! tal modo forte � Alfredo Kiliam �'.i2',,�0����72\� ••• !O��G=''".=''�����-��������.'que a bola escapou das �ãOS de � e � iN �Rei que, antes que o mela perua- � senhora � �

� �ino ;e ap�demse da pelota. atira- II II 'gI F' I L I A L BRICP,NTES DAS AFA- �se InContl��ntI, defendendo �om � participam aos parentes e � � MADpS MARCAS DE �grande feh�lda�e. Logo depoIs o § pessôas de suas relações , � INDUSTRIAS: ASSUCAR: �mesmo R�I atua a bola fora de � que sua filha CELIA K � Caque i ros �,campo delIberad,am�nte,o �ue p�o- � ajustou nupcias com o � � . "Marav i I ha" �vocou fortes valas da aSSlStenCla. � sr. Lourenço Ribeiro. � � Municipio São José
REFINADO-FILTRADO- �Esta foi a unica nota desagrnda- � ij � �

"eI da grande partida, que decor- � Estreito, 24- 12-1936 � � ESCRIPTOHIO: BRANCO E �reu num ambiente de franca cor� � � � Florianopolis "Moreno" N�.dialida�e. ,. . � ��oo��oo�� � �
c. Postal, 118A lmha brasileIra, no penodo � � Celia � ��

� SOMENOS REFINADO-FIL- �
inicial, como dissémos, esteve ma� � � -

e � rtt I Te!eph 1.637
J �TRADOI' h �� rw i � .

Telegram.:J, -. "COQUEIROS"gnifica. Destacaram-se, na In a õf1���� Lourenço ����� _ _média Brandão e Afonslnho.T un- � � ----

ga, um pouco indeciso no inicio � Noivos �
da partida,firmou-se bastante,mais �

...... r=o""",,,,"",," ....... ,,_�
d riI�......��.\..��'J.!!I �tar e. �

d ���[��������r.:õlz� �O primeiro ponto os peruanos � " �

foi assinalado quando Carnera in- � Alfredo de Souza Costa �.
tcrveio com bastante infelicidade, ij � •
ao ser batido um comer. � parti�ipa aos parente_s e � !Nos ultimos momentos da pa�� � pessoas de suas relaçoes �� �

tida o quadro peruano sofreu 1I-
'�

O contr�to de casamento � !geira modificação. Vil[anueva foi � de sua fl!ha Carmen c?m � "�

substituido por Alvarez, que í1esse k O sr.; Manuel Ferreira
�

curto lapso de tempo. con:orreu �
de Melo. �

para que se tornasse mais aCIrrada
ri!). �

a investida .d�s peruanos contIa o � Fpohs.) 24-12-936. �
campo brasileIro. ������oo�����

� .

��
Sob o ponto de vista técnico .� M

d b 'I' d ������������� �
a atuação os raSl eHOS agra ou

� � �

bastante,tendo duas fases dist,inta,s. �
Dr. Danato Ferreira. d,e � � �

A primeira foi a extraordmana � Mélo e Senhora parhcl- ij � '" � .

�:::�:ne�d�r��:��ta�:,�:.lineh�� , �g:. ��s ��::����;õ��s� � � A G U! .?A (:;' R:-: �:O E M �
.segunda foi constituida pela forml� � contrato, de casamento

� � __ �
davel barreira formada pelos za- � de seu fllhoManuel com

� � C') proxirno lançamento do carburante nacional �
.

gueiros Jaú e Carnera no 2' te�- �
a sta. Carmen da Gama

� � ALQOOL-MOTOR �
po, qduan�o os peruanos consegUi- �

Costa.
� � F E T T ��;,ram ommar. �' � �

.,...,;;O scrat,ch brasileiro, esta,va, as- i Florianopolis, 24-12-36 � � .

rn

un/ orgamzado: 1\0, jé'U Car- oo���oooo������ .�72\VÂVAV&� GO.-O., �i2\VA�6�V4A�. �I

Brindes "Guarai ....a"
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Filiaes Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna .1-

Mostru.ario 'permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçljo de

em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas methanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ;: ados, i �
Sêdas - Ganos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.

�.�Lnha para coser e sergir Fogões e Camas , ocomoveís, Motores de esplosão, vtotc 7�S

LI em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
,

'

iabonetes e Perfprnarias res Material em geral para transmísszes: Lo' I
,\!colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�.(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
rOfllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�atos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

Deposltarlcs dos afamados Conservas nacional e extrangelras Pneumaticos e carnaras de ar oe ODYER �
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empre� Nacional �e l'Jav��ação."Hoepc�e"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte rVlarta' -- Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �:�P'�V6V�VI.â..�����tt��&�.Â.VA.V���:

Agencia Moderna de Pu
blicaç6es, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112 •

i
•

A Gazela

Fítentoe bem I Advogados
I Accacio Mo-I

Rua Trajano, n· 1 sobrado

Telephone n· 154�
I· Dr. Renato
==Barbosa==

,,��*�..1fIar -.,- - .-----:-�.:...;;;;_-.!'<OiR!.��-�".d��� .

ADVOGADO

�••••••o.. • Rua Trajano, 2
.

(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"i : FO=ad�2:.:-�t�:�;i9: FUNDADA EM 1870 : Dr. Aderbal R.

• G da Silva

I Seguros Terrestres e Maritimos : RuaC�����a�!� 10 (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Brasil. Fones 1631 � 1290

I: .

CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 0I' -

RESERVAS MAIS DE 38.000:r.OO$000
RECEITA Fi\� 1935 18.792;553$358

'I Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157 _

SINISTROS PAGOS EM 1935
�

4.280:552$970. Dr. Carlos Corrêa

IAp,entel, Sub-Agentes e Reguladores de"'fAvsrlas [em .todol (OI Eetad,.
C:o Brasn, no Uruguai e nal 'prlndpaís praçal e8trangeln�l.

II �gente��:��:;no���� & Cía.
Ir Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIc..O ALLJAfvÇ.-A
G
D Escritórios em Laguna e Itajahí
"
•
•
.,
•

•

tÓI io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

---------------- � �
r_'-

.- _'_ .....- .;'-1 -�.

•

te I ra tem seu escrip-

n, 70. - Phone: 1277. -

I Caix1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro IFormídaveis lortelol proprlol, Ires velll
por lemana, todal as segun
daI, 'lerval e sexlal·'elral,

Extração com global de crlltai.

A f. 1a� ii
- t"ldi dlUa lIA

. honestidade, pai., OI lar·

t.l�l ilu pr8lencladol pelo povo.

Advogado

- ....__-..;..----_...'ft ..

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital

"
•

I (Curso de especialização em

� molestias de senhoras)
• Atende na Maternidade
• até ás 8 112 da manhã

em B''-�menau e Lages.. e á tarde=- Consuttario:
" ANITA GARIBALDI, 49

••••0•••----==.=;---.....,0....------

Sub-Agentes

------------_

Indica: Sr. ArturP erelra
e Oliveira

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

CUnlca médica de crian
ças e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Dr. Miguel
B,:::>abaid

CLlNICA GERAL

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

Erwin Kreuter)
Elpeclallsia emY cirurgia

geral

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�5iJência: Rua 'Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

•

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
ves [sníor N. 26

ITELEF. 1.131
------

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

Deseja concerta o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
Miguelinho, que será plena- -'--------

mente satístetto.

LO..lAS

<ii! A e (:� I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - C6res firmeI:)
TECIDOS PARA: Reposteiros. cobertas de di

van, roupões. etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

�onfecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores queo os estranjelros] IFUNDIÇÃO: -" SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
=-moínhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Marar,hao
RUA JOÃO PINTO N, 5-ANDf\R TEJ:<REO

r ;

I

�'I;'"4i:f�""_""-_"-�'''';
· ....�.:..��:·'���.�f é - -";;--;'�:"�_...... �.4'i

' .....�,..� ... -,:.;,.�.,; ��. _
..

\
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A GAZETA-Florianopo!is 29-12-1936

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMlL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

5

Dinheiro á bessa
Para 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 QUII'-IHENTOS CONTOS c

II
mais 3.576 premias diversos no valor de. , .

373:600$000.
Bilhete inteiro
Vigessimo

Para 6 de Janeiro, ) )ía de
Bilhete inteiro
Vigessimo

Só os fabricadcs por Costa Pena &Cia., Baía.

Vende se no Café Natal, Tabacaria Balanajkes
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu:
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Cafe
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

60$000
3$000

Reis, MIL CONTOS.
120$000
6$000

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CHARUTOS

Exportação de arroz

1
•

Ccbrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao V ispora Imperial país, nele
encontrarE:is. grandes vantagens, coníôrto, honetis-

I dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará RUA FLLIPE SCHMIDT No. 5

I
.c.. Se não foi das melhores, tam-

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiõii: bem não foi das peores nossa

de Novembro safra de arroz do corrente ano. G rande
�liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��I�D���O����'�d���S�'�I���S��b���k�� &��m�m�doqueno � I..- ) r. sva o I va a ac ano passado, mas obtivemos maio- eSCanua.,

A D V O G ADOres pc;ços. b
.

I
. l"em tôrno dC)

Ate outu ro, IDC USl ve, as re- • •

dOCons. Mafra, 33 messas para o exterior alcançaram Inven ta r10
Fone-1.191 Fpolis. o total de 50.772 toneladas, no capitalista

----------------� valor de 36.516 contos, contra
I
M a r io N az a-

I"
72.631 toneladas e 49.899 con- reth
tos, em igual periodo de 1935. RIO, 25-Está surgindo um

A diferença para menos nas grande escandalo em tôrno de
vendas dêsses dez mêses foi, por- um inventario de mais de trinta
tanto, de 21.859 toneladas e 1 mil contos, tendo a herdeira do
13.383 contos. I capitalista Mario Nazareth se

Rendeu-nos a tonela�a ' confessado prejudicada na partilha
719$000, contra 687;p000, em dos bens de seu falecido pai e

1935. afirmado que está ameaçada de

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii����������������������� morte pelo irmão.

(:asa das Passaras
--_. ----�_- - ---

Cervejas! Cervejas!

Di�tante de Fpolis. 90 quilorr.etros e de Itajaí 10
quilornetros.A praia é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilorne
tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa belíssima praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel Mira-mar, o qual está
dotado de casinha de la. urdem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chãs-d ansantes durante as sessões. [_Proprietario O. G. FATS I L· •

��������������I
ImOUSlne

I Jockey Club Florlanopolís
I

A.!!�L�E-
LEFONE �1.222 I

SERIEDADE E�CONFORTO
Propr: Palroclnlo V'elra

GRAN�E YARIEDAD.E e novidades de passaros
naCIOnaIS e estranjeiros, encontra-se somente

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

F?Ç1 V. S, uma vísita, sem compromisso.
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

'Praia de banhos Camboriú

O mais clagante centro de diversões famí-
liares.

Luxo, sc ricdade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da

1_. s_o_r_v_et_e_ri_a_G_'_IO_r_ia --=

IENOECS
-- _.... � �--- � --- - -_.- _._----

--------------------�------

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 AN0 NOVO.
E faz lembrar que resolveu iniciar seus negocies nesta cida
de, proporcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa propria, sem sofre modifica

ção nas suas economias.-Com prestações de 5$ e 10$000
poderá V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar.-Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECSn

para construção de sua casa.
- Procurem Sergio Araujo,

provisoriamente no Hotel Gloria, aparto 117 e verá como V.
S. pode se tornar proprietário de uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de confiánça e trabalhadores que
tenham grande conhecimento na praça.

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS ElA CASA I >NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pinto n. 27

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta Du-
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

'

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJ ssnc

Carioni !
Alfaíate:da !Moda

6 - Tuadentes 6

Banco de Crédito
Popular e Agri-�
cola de Santa

Catarina
,,I,��1ti ' ,c, i��

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Dr. Pedro de Moura Ferro

Con Advogado
CU rsO Rua Trajano D. 1

P
II' Deseja construir

U rgO Ie Ite Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contran-

Quem apresentar ao Depósito dos com a E�DECS que írnato
Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tira- ciará sua construção para
dentes n. 38, 15 � destes coupons nume- pagamentos módicos cada
rados, consecutivamente, receberá inteira- mês, concorrendo ainda aos
mente gratis, um tubo do afamado produ- sorteios.
to PURGOLEITE. Procure Sergio Araújo:

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'_''''_'W_'"_"><Oj'iiii'!'_"__·"'_��_"�iiiiiiiii�_<�a;�.iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.! Hotel Gloria. Apart. 171

la"I U

� Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja �
marca MALZBIEP!,z devidamen-
te registrada e fabricada pela
Companhia Cervejaria Brahma,
desde o anno de 1914.

I
II
I

RECEBE DEPQSITOS
I?fH5AHDO 05 -�.

SEGUINTES JUROS:

CJC Limitada
'

5'1. ala.
CIC. Avtsol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

•

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paiz sob a deuomlnacüo pura
e simples de

.

"l\fALZBIEH"

Tendo apparecído, nltímamen.
te, no mercado, hei :'Ln do
outras p r o e e d e n o

í

a s sub o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, pnra obter a
mesma cerveja M t\LZBIER, á
qual já está aCOS1Uf..1ndo, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

>!I verificando os rotulos.

-." -, \ .,T' 0'_ ••. -.,,_,.,.;.... _ �.' "'.�: .,._. ,. _

•
J
J
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BELO HORIZONTE, 27-
Ha vários anos a população de
Araguarí vinha se queixando de
que a agencia do Correio local,
não entregava, nem encaminhava

Benjamim L. de Oliveira a correspondencia que alí era pos
tada. E as reclamações foram em

tão grande número que a Direto
tia Regional de Uberaba resolveu
abrir inquérito a respeito,no correr
do qual ficou apurada a culpabi
lidade do carteiro Ginelto Alber
naz. Segundo as provas colhidas
da comissão que tratou do caso,

Ginelto subtraía parte da corres

pondencia e dela retirava 05 selos,
ainda sem carimbar, vendendo-os.
Prês'J, o deihonesto carteiro con

fessou o crime que lhe era impu
tado, sendo encontrados em seu

Contrato� nupcia: nesta capi- poder 1280 cartas, referentes aos

t�l a s�nhonnha Ro:nnha .Camp JS, extravios feitos, apenas de setem
fIlha dileta do sr. JoaqUim Cam- bro e outubro últimos. Calcula-se
pJS e d. �aria Camp.os, co� o

que tenha atingido a dez. mil o

s. Antomo de Almeida Freitas. número de cartas sonegadas pelo
referido Iuncionario, que será de
mitido e entregue á policia.

HENf\t IA, 22-lnformações
Na residencia do sr, José Lu- precedentes de Burgos, atualmen-

percio Lopes, realizou-se, hoje, te não confirmadas, asseguram
ás 13,30 horas, o enlace de sua Encontra-se em to-

que um trust franco-britanico te

gentil filha, senhorinha Jandira das as Farmacias ria oferecido ao general Francis
Lopes, professora normalista, com

h id d di" I co Franco um adeantamento do
o sr, PlOtasio Leal, escrivão do n a .CI a. e e ta)al� o en. ace 200 000000 d f
R· Civil d

.

I matrimonial da gentil senhorinha . . e rancos ouro

egistro IVI esta capital. L' L filh d P pela troca de uma concessão d:
o, I" f'

.

f ausimar aus, I a o sr. e-. . .ato re igioso OI paramn a-
d L L' lbi f casmo de Jogo na cidade de S.

do. por parte da noiva, pela Iro f
au.s, co� dO srT·

U1S

Nua, Sebastião Bilbáo e Santander
h

.

h A li B d S'l a to uncionano o esouro 1a' ,

sen onn a ure Ia orn a I va .

I por um prazo de 20 anos. As
I C I L íunci ciona .

.

fe pe o sr. e so opes, unciona- mesmas 10 ormações asseguram
rio federal e pelo H. Euripedes PEL05 CLUBES que fariam parte deste trust dois
Lopes e su� exma. esposa, por C. R. 15 de Outubro ministros do atual govêrno da
parte do noivo. França. Os jornais nacionalistas,

. �or pa�te da noiva, no �to Realizou-se, sabado, no "Clu- que se editam nas provincias ocu-
CIVIl paraninlaram o sr. Agapito be Recreativo I 5 de Outubro", padas pelas forças nacionais, não
Mafra e sua exma, esposa d. animado baile, sendo inaugurado desmentem essa informação asse

Celest� Lopes Mafra e o sr. Nar" no salão o retrato do nosso esti- gurando, porém que o general
bal Silva e sua exma. esposa d. rnado conterrâneo sr, Emidio Car- Francisco Franco não tomará
Irací do Carm? Lop�s Silvai doso Junior, esforçado presidente em consideração esse importante
pOI parte do noivo serviram de daquela sociedade. oferecimento.
padrinhos o sr, Miguel Leal e Oferecendo a homenagem, em BERLIM·-Chegou ao ae-
sua exma. esposa d. Isaura Laus nome dos socios do "15", falou reporto de remfelhuf o avião
Leal. o sr. Albano Lucio, agradecendo I da companhia Lufthansa que faz

Laus--Ibiraí o hornenageado. lo correio da America do Sul.
As dansas prolongaram-se até Trouxe mais de 112 mil cartas,

Realizou -se, ontem, na vizr- a madrugada de domingo. na mala de Natal.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaínvile

(MARCA REGISTRADA)
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum

�.�t r.'m· .-s�Y1�"EmRDED��•••�.WI"�S;"�"��=.f.M.$�,*=;B44�.""""""""""""""""""" __ � � ..-/ \ r

Nossa Vida
AtilUER5ARla5

Passa nesta data, o aniversa
rio natalicio da gentil senhorinha
Elisa Costa, professora normalis
ta e elemento da nossa sociedade.

Faz anos hoje o sr. Tomás
Santos, vacinador da Seção Pas
teur, do Departamento de Saúde
Pública.

fAZEm Atia5 AmAtiHÃ

o sr, Celso Lopes;
o jovem Daví Fontes;
o sr, Aldrovando Daví da

Silvai
a gentil senhorinha Maria Eu

genia Eloí Piércii
o sr. Roberto de Sena Pe

rena.

OUTRa5 PARTEm

Mauro Ramos

Para Lages viajou ontem

nosso distinto conterrâneo sr.

Mauro Ramos, fazendeiro.

rHE6Am UH5

Dr. Teixeira de Freitas

Acha-se nesta capital, desde
ontem, o dr. Teixeira de Frei
tas, integro juiz de direito da
comarca de Hamonia.

Procedente de Mato Grosso

chegou, ontem, acompanhado de
sua exma. consórte, o sr. Benja
mim Lucas de Oliveira, funciona
rio federal e nosso colega de
Imprensa.

HOI\lADOS

Com a senhorinha Maria José
da Costa, filha do sr, Paulino
C .elho da Costa, contratou ca

sa nento o sr, Ernani Bittencourt.

Ajustou nupcias com a senho
rnba Zelina da LUl, filha da
exma. viuva Pedro da Luz, o sr,

João Flôres.

EH[.ACE5

Lopes-Leal

do TeetroA Estação de Roma 2. R.O. ••

I
m. 25,4, kc. 11810, irradiará Ivl u n leipa de
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: �. J o��

Anúncio em italiano, espa- A Prefeitura Mumclpal de S.
nhól e português. José recebe, durante o prazo de

Marcha Real e Giovinezza. 25 dias, a contar de 19 de de-
Noticiário em italiano. zembro corrente, propost.as para
Transmissão de um áto do ope o arrendamento do edifício do

ra lírica do Teatro AlIa Scala Teatro Municipal onde, atual-
de MiLio. mente, funciona o Cine York.

Conferencia de E. S. o prof.
Francisco Severi, academico da
Italia, sobre o térna: «Encami·
nhamento ao estudo das materiss
cientificas e as relações com a

ltalia no campo das ciencias ma-

tématicas.»

VOGAIS
Noticiario em espanhél � por-

tuguês.Pedro Gevaerd Junior, José Marcha Real e Giovinezza.
Meira, Germano Bona Junior,Ney
Peixoto e Theodureto Ligocki.

Gratos pela comunicação.

o Julgamen
to das pariam

menteres
A

presos

Assernercio

Firmada pelo sr. Henrique Mo
ritz Junior, recebemos, hoje, da
Associação dos Empregados no

Comercio de Florianopolis,circular
comunicando que em SEssão de
assembléa geral ordinaria, realiza
da em I 3 do corrente, foram elei
tos para a Comissão Executiva,
Conselho F iscal e Vogais, os se

guintes associados:

GA�Z�E�T�A�
VOZ DO POVO

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

RIO, 28-0 desembargador
Barros Barreto, Dpresidente do
Tribu'lal de Segurança, designou
o comandante Lemos Bastos para
juiz preparador e relator do pro
cesso dos cinco parlamentares de
nunciados ha poucos dias, pelo
procurador geral.

f\Tos termos do Regimento, os

acusados deverão ser ouvidos, ou

na séde do Tribunal ou nos pro

prios presidios em que se en

contram eles, pelo juiz prepara
dor, que terminada sua tareia,
dará o prazo de três dias para
a apresentação da defesa, acom

panhada de uma lista de teste-

I munhas, se as houver, devida
mente qualificadas.

COMISSÃO EXECUTVA

A
A

FLORIANOPOLIS, Terça-feira 29 Dezembro de 1936

Paguem seus

impostos!
A Prefeitura Municipal de

Florianopolis está procedendo a

cobrança, sem multa, até o dia
31. do corrente, do Imposto Ter
ritorial Urbano.

de Arrenda
mento

I. radiação
Róma

Ponte de
Pissarras

Emidio Cardoso Junior,Otavio
Cabral, Henrique Moritz Junior,
Francisco José Lutzenberger.Alti
no de Oliveira, Carlos Gassenffer
th Netto, Antonio Mario Bonetti,
Francisco Althoff, Carlos Henri
que Buechler e Mario Luz.

CONSELHO FISCAL

Inaugurar-se-á, no dia 3 de
janeiro proximo, em [tajaí, a pon
te de Pissarras, mandada cons-

eampanha truir pelo sr, lrineu Bornhausen,

d 5 I-d operoso prefeito daquele prospero
e U I a- mumcrpro.

riedade N-ão-fu-j-a-d-a-op-o-r-tu-
nidade

° simpático clube Doze de
A gost >, resolve' iniciar a venda
de um sêlo especial de quinhen
tos réis, afim de contribuir para
o melhor êxito da Campanha de
Solidariedade, sendo todos os ta

lões dos socios sel�do'3 com es

tampilha.

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. nc, 117

Sonegou
10 mil cartas

BERLIM- O jornal «Ham
burgo Frendenblatl». comenta o

discurso pronunciado pelo sr. Da
ladier, ministro da guerra da
França, respondendo ás várias e

tendencicsr s insinuações, contrrrias
ás intenções pacificas da Alema
nha e feitas pelo ministro Fran
cês clurante o último discurso pro
nunciado em Paris.

DESE�A con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

Arnaldo Maranhão

o

Rua João Pinto n. 5, terreo

CAIXA. POSTAL N.45
(
PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodão"

FLORIANQPOLIS
----------------�-----------

SUB-AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO ,COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-:lY)

Augusto Livramento, Roberto
Schmidt e Alvaro Boaventura de
Oliveira.

Na quali�jade de exclusivo Repre
sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO
DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagenz e de algodão, para café, arroz, assucar, farinha,
[eculu, 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.

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA
INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

-

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU, (Secção de Fundição).

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tador�s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAHYBA, PER

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA .

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

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

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

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

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

PELO MUNDO

Da Agencía Brasileira

CAIRO ,--As fabricas Krupp
receberam do govêrno egipcio o

contráto de construção de lima

I ponte sôbre o Nilo. A Alema-
nha adquirir, por meio de com

pensação, celulas egipcias no va

lor de 35.000 libras esterlinas.

-

S��� r:ROt-"
ESPECIALJDADE,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




