
sr. Irma
renunciou o

àor paulista
eleito no

A

!Notas & Fátos OArman-
LONGE DA VISTA...
A nota dada. ha dias. por esta fô

S P <\ULO 30 - Está dellnitivamente assentado Ih?, sobre a P?ssibilidade de, se ab�i.'. '
• ••• A rem até ao dia 2 do prõxímo mes

, que o candidato do Partido Constitucionalista ao governo de Ianeíro duas vagas de secretáriosde São Paulo será o deputado federal sr. Cardoso de de Estado, foi como um rebuçado que
Melo Neto. fizésse crescer agua em jnuíta bôca e

A imprensa publica expressivo telegrama do chan- palpitar a �uito coração.••
,. .

celer Macedo Soares apoiando a escolha do sr Cardoso "Q�em n�o aparece, esquece ··diZ o
•

adagio, Dal o terem os chefes dode Melo Neto. interior. nestes últimos dias, acorrido
em bando ás paragens ilhôas, abria
do-se em Iéque, subindo e descendo,
descendo e subindo. de molde a esta
ren sempre perto da vista, para não
ficarem longe do coração•.•
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sôbre

S. PAULO, 30 - O:sr. Armando de Sales Olivei
ra dirigiu r ntern, ;1 tarde, á Assembléia Legislativa o seu

pedido de renuncia do cargo de governador paulista,
atendendo, assim, o apêlo do Partido Constitucionalista
parti que s. s. assúrna a direção daquela agremiação par
t.dária.

Ontem mesmo a Assembléia tomou conhecimento -����V�O��Z���D��O�����O��V�O���- Sem quaisquer Iigações politicas.dessa atitude do governador paulista e hoje o dr. Henri- A ..-- "1

que Baírna, presidente do Legislativo, assumirá o govêrno
AI RO CALLADOdo Estado. Proprietario e Diretor Responsavel ..J

_Em seguida o sr. Sales Oliveira se transferirá para ANO 1lI I Florianopolis, Quarta-feira 30 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 665
a casa da rua Basilio Machado, sua antiga moradia.

A Assen.bléía resolveu que no próximo dia 2 de
de janeiro se proceda a eleição para governador.

o substituto do sr.
o do Sales

Declarações do sr. Bene
dito Montenegro

S. PAULO, 30 - O dr. Benedito Montenegro foi
ao Rio de Janeiro realizar uma conferencia médica e, ao VISITA DE ME'DICO
regressar, hoje, disse: que apesar de comple�all1ente atas-

"OS filhos da Candínha" segredamtado da politica, observou que a candldat.ura do S!. que o chefe do P. R. C. vêm aí.
Sales Oliveira, goza de gerais simpatias nos me:os rnédi- Nada de alarmes. Nada de alvorôço,
cos cal iocas Sua estadia, entre nós. será curta..

E' chegar e andar. Visita de médi(o.
O tempo bastante para tomar o

pulso•••A lúta eln torno da

capital espanhéla
Presentes de Natall Em virtude dos respectivosSENHOaITA! Acompanha" I balanços, os ban�os locais en-

a Moda ����������������������� cerrarão seu expediente, no pro-
comprando suas Bolsas e Cintos na C t

ximo dia 3 I, ás 1 1 ,30 horas
Casa. Macedonia Os que o sr. Ulisses os e

e, por ser feriado nacional o dia
levOU num sáco para lo. de janeiro, feriado bancario

A Casa que mais barato vende ' ,A NOt iC ia ' ,
o dia 2 e domingo o dia 3, só

Depois de 8 ho.·as de 6 TRAJANO 6 O sr. Ulisses Costa foi passar o Natal em [oinvile. Qual reabrirão no. dia 4, ás 10 da
«Papai Noél», entrou na redação de «A Noticiei», abriu o sáco manhã, corno de costume.combata mortifera, a Duas jovens dos presentes e colocou debaixo do "pinheirinho", estes três «furos»

lúta prosseguia
. ... afogadas sensaclOnp���eiro: Que o desembargador Heraclíto Carneiro Ri.

Aposentado
MADFID, 28 - Hoje, o 50.0 JI� d,e resisrencia �e PORTO Aí EGRE, 28- beiro, requererá a aposentadoria por todo o mês de janeiro, por Por áto de ôntem do dr. Co-Madrid, os .nacionalistas desfecharam. vlOlentos. at.aques aS

Comunicam de Caxias que ter completado 30 anos de magistratura. vernador do Estado, foi aposen-4 horas da madrugada, com forças ímportantissimas, e� um barco, em que passeia- Segundo: Que o desembargador Marinho de Souza Lobo, tado U SI. Luís Mélo, no cargovarias s�ctor�s �a frente da �apltal, notadamente n� 0= vam pelo açude da Xarquea- dentro de pOllCOS dias, solicitará demissão, afim de reabrir o sen do Contador Geral do Estado,dade Universitaria. Os quarteirões do centro foram lI1te� da Caxíense, um rapaz e escritorio de advocacia. com todos os vencimentos.samente bombardeados pela art�lhari�. As forças re�ubh. dois meninos e as senhori- rerceiro: Que será nomeado desembargador o dr. Henri-
canas opunham enc�rl1lçada resístencía ao novo ets.forço tas Ermelinda Guerra e Cla- que Fontes, atual Procurador Geral do Estado.
dos rebeldes. Depois de 8 horas de combate mor I era, rinha Ganzer, virou repentí-
a luta prosseguia.. _ narnente, tendo desapareci- Aimôço de confrater- Mais um r.-MADRID, 28 -liA partir �a� 3 ho�as.da manh�, a

do as duas jovens, que fo- ntzação pia de cr'l.an ..artilharia rebelde tomou como ?bjetIvo pn�clpal o batrr.o ram retiradas da agua já
latino, considerado pelos histonadores da CIdade «o mais

sem vida. Os oficiais do 14 B. C. ole- �a em p Ienaíd II
I recerão, �manhã, um almôço aos T

Feri-do
lindo de MadrI .

. O rapaz consegulu sa var

Y kEste bairro é tambem um �?S mars populosos da
as duas crianças. seus camaradas da Reselva de Nova ar

capital. Ignora-se o número de vítimas, mas os estragos -------.---- 1 a. linha, que já prestaram ser-

materiais são importantes. . .

Fumem charutos viços naquela unidade do nosso
.

NOVA YORK, 28-Com�- quando J-a-Foi, porém, depois das 7 h�r�s que os p�oJetIs se "PRINCIPE DE GALLES" Exercito, e aos oficiais em tran- nicam de Tocana que um band,·
tornaram mais numerosos. Os vigias da _n�lte d�ram A h d sito. do mascarado penetrou no quarto gav. fule.imediatamente o sinál de alerta, e a populaçao seguindo C ega a Essa prova de camaradagem d� milionari? Mattson. após do-

bo' Ias ordens das autoridades, refugiou-se nos subterraneos. será efetuada no Casino dos Oli- minar os criados, roubando UUI

As famosas caudas formadas deanta das c.a.s�s de á capíta I ch i lena do
ciais, que para isso será majesto- filho daq.uele capi�ali5ta, de dez Domingo último quando, no

géneros alimenticios foram dispensadas pelos mlhcla�os m! n istro MacedO samente ornamentado. ano� de rd�de, fugindo. Antes d.e campo do Ginasio Catarinense o

não sem protesto das mulheres, que de. todos
_

os meios Soares O capitão Olímpio Mourão rartlt� pore�,. acercou- se do
�l- jovem Hélio Moritz, filho do sr.

lançavam mão para obter géneros de allmentaçao." SANTIAGO DO CHILE, Filho pronunciará o discurso de .1O.nano e �XlglU, pa�a resgate a Henrique Moritz, do comercio
A's 10 horas a tua de Toledo estava desertél. 28 - O ministro das Rela- saudação. cr�ança, a lmportanclél de 18.000 local, jogava futeból, integrando

ções Exteriores do Brasil, •
dolares. um qUldro que disputava uma

deCretada sr. Macedo SO:Jres, ch'egoll Cum p r Imen - A nova rY'l in is- partida, sofreu um acidente, do
a esta capital ás 15 horas

tos a·"A G t" t h
'

I qual ih!; resultou a fratura da per-
emponto.. aze a ra espan o a

na, em dois lugares, em virtude
- t

-

D federal o ministro foi recebido e _- STOCKOLMO-28--Asra. de uma solada de um seu ad..a ln ervença saudado por todo o pes�oal Re7ebemos, hoie, cartões de IsabeJa Palencia, nova ministra da versano.

em Mata G russa da embaixada, personahda- cum�nmentos "de Boas Festas, �as f.spanha, aqui, declarou que solu· Após socorrido pelos seus c(m.
.

r se undo es� des e delegações. segumtes pessoas e firmas:Raulmo cionará a questão da Legação, panheiros de pel",ja, f�i o jovemRIO, 30-0 presIdente da .�epub IC�, fegderal em Uma banda de musica to- Horn Ferro, Silvio Machado e que está sendo oC'upada pelo sr. Hélio internado no Hospital detamos informados, decretará � tIO erv;nçao 'ficial do cou os hínos brasileiro e Laboratorios"Raul Leite". Fiscovich, representante da Junta Caridade, onde se acha em lra.Mato .Grosso, nomeando para In erven ar um (}

chileno. Agtadecendo, retribuimos. Governativa de Burgos, la.mento.e,xerclto.

fJróximo dia 2 de _..Janeiro

GAZETA

Getulio Em visita
á Força

Pública
O deputado Pe. Arruda cs

mara, ante-3ntem chegado a e ;ta ca

pital, acompanhado do sr, cap.Pe
res Barbosa, visitou, hoje, ás 10
horas, o Quartel da Força Públi
ca do Estado, sendo recebido pe
Ío sr. tte. ceI. Cantidio R.�gis.
comandante daquela corporação
militar e toda oficialidade.

Na visita que os ilustres hós
pedes fizeram áquela casa militar,
percorrendo todos os apartamen
tos, tiveram a oportunidade de
louvar o asseio @ a disciplina alí
existentes, saindo otimamente im
pressionados.

D

menta

litiCD

mo-

pu-

RIO, 30 - O presidente
Getulio Vargas pronunciará 110

dia 1', importante discurso sau

dando o povo brasileiro, no

qual, tarnbern, abordará o mo- Expedie.lle
menta politico. bancaria

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

_'"_ �

-_- ,...�..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FABRIOANTES

NORONHA, NOCETTI & CIA.
ITA..JAI' S. CATARINA
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• Gazeta NO LAR��

A moda
flôres

das

lrr pressas, bordadas simples-
mente pTêsas, as f1ôres, os rama�

Ihetes, são um tema interessante
da moda atual.

Os tecidos estampados ocupam
um lugar de destaque até nos

taileurs.
As verdadeiras fIôres artifici�

ais, eS5as que uma não habil co·
loca em um chapéo ou fixa nu

ma blusa, na cintura, aparecem
numerosas, sobre pequenos to� l

ques de copas quadradas, co

brindo toda borda direita e na

frente, em linha proeminente.
Tambem nos ornamentos en

contra-se o motivo das flores. Os
botões assemelham enormes mar�

garidas, em galalite ou pristal. 1+
Outros motivos copiam em pero-
Ias de vidros o famoso ramo de
Luís Felipe.

Agmpada5 na frente, essas

guarnições formam todo o encan

to de um taileur simples para a

tarde. A mancha das cores vi
vas alegra esplendidamente o clas
sicismo de um vestido de seda
preto.

Para as tardes formosas de
primavéra, vestidos estampados,
de mangas amplas, semi-compri·
das, que dissimulam ou desco
brem, conforme o �éstos.

por MAD�ME MARIE

Polania
Para menino de 3 a

Pica-se bem um pouco ue ce- 6 anos
bola, refoga-se com manteiga e

T
estando bem frita deitam-se umas

omar 70 malhas na agulha.e
fazer 1 O centimetros de altura,em

gotas dagua ou de caldo; continu- malsas de meia. Feitos os 10 cen
ando a Ierver.junta-se-lhe a carne

timetros, começa o desenho da
cortada em pedaços e vai-se-lhe

perna, (pelo avesso da parte quedeitando aos poucos,caldo,e tendo
já se fez).tudo bem refogado, ponha-se a

dIa. e 5a. carreiras:-l m.
agua para cozer a carne,e quan o. *

. .

b 3
sem fazer, 4m. lisas,Sm. de meia,

estiver para se servir atem-se **
.

**1 m. lisa, . Repetir de *
a ,6

gemas de ovos, deitam-se-lhe co-

d vezes.
lheres de cal o não muito quente, 2a. 4a. e 6a. carreiras:-
junta-se tudo, liga-se bem. ponha- ) m, sem fazer, 69 m. lisas.
se salsa, pimenta, sumo de limão 3a. e 7a.carreiras:-1 m.sem
e toma-se ao lume por pouco fazer,*4m. lisas,lm. de meia,3m.
tempo. lisas, l m. de meia. 1 m. lisa,** . Re�

petir de*a**,6 vezes.

Repetir essas 7 carreiras até
obter 25 centimetros de altura.
Daí em diante: pegar 2 malhas
juntas: ala. malha tira-se sempre
sem fazer, na 2a. pegar 2 malhas
juntas, assim a ante penultima e a

penultima tambem juntas; a ultima
malha fazer lisa. Diminuir de 5
em j carreiras; depois trabalha-se
sem diminuir, até que a polaina
tenha 35 centímetros de compri
mento; aí fazer 5 carreiras de 2
malhas lisas,2 malhas de meia.

Nesta altura da polaina, arre

matam-se 22 malhas de cada lado,
só trabalhando com lImalhas de
meia, fazer 5 carreiras com 11
malhas; na 6a. carreira, começar a
pegdr 2 malhas juntas no começo
da catreira,e 2 no fim,( 1 carreira
sim, outra não) até ficarem 3 ma

lhas na agulha, que se arrematam.

Fechar as polainas, e a parte
que se fez em;malhas de meia.
virar por cima da perna.

No meio da parte que fica no

peito do pé, prega-se um elástico,
para prendei no sapato.

FornD &
fogão

FRICASSE'

ARROZ DE GALINHA
Lava-se a galinha ou qualquer

outra ave, mete-se inteira na pane
la, com toucinho e chouriço.salsa
e cebola cortada em rodelas.alho,
elc.; estando a carne cozida, côa
se o caldo, deita-se- lhe depois o

arroz, não muito, para ficar com
bastante caldo e tempera-se de
vinagre e pimenta.

ERVILHAS FRESCAS
112 quilo de ervilhas frescas,

cebolas, farinha, quadradinhos de
tor rada, manteiga e sal.

Refoga-se a cebola em gordura
quente. Juntam-se as ervilhas des
fiadas e lavadas,um pouco dagua,
sal e a farinha. Cozinha-se tudo,
por uma hora, em fogo brando.
Ao servir despejam-se sobre tor

radas cortadas em quadradinhos.

CREME MORGOT
Refogue, sem deixar corar,

cebola e 1 alho porró bem pica
dos. Junte uma galinha crúa aos

pedaços, reservando o peito e deixe
refogar. Quando secar a cubra de
agua e

.

deixe cozinhar em fogo
brando, até que a galin!1a fique
bem mole. Passe tudo em um pa
no molhado,espremendo bem para
tirar o suco da galinha.Devo obter
uns 2 112 litros de caldo.

Tempere com sal e re�erve.

GLACE CRU'A DE
LARANJA

Bata 250 gramas de assucar

com 4 colheres de caldo de laran

ja até ficar uma pasta lisa e facil
de trabalhar.

GLACE CRU'A DE LIMÃO

Bata 250 gramas de assucar

peneirado com 2 colheres de cal
do de limão e 2 de agua.

PETITS-FOUR

Tome 112 quilo de amendoas
moidas, junte 1 clara em neve e

vá amassando com assucar ,até ficar
uma pasta facil de trabalhar .Ponha
esta composiç�o no saco de orna�

mentar com ponta canelada e vá
deitando em taboleiro polvilhado.
Enfeite com amendoas torradas e

partidas a meio e leve a secar no

torno. póde. deitar sobre rodeli
nhas de hostia. Em vez de amen

doas, póde. fazer com caiitanhas
do Pará.

.

"

Para a dona de casa "Guaraina"Brindes
LIMPESA DAS GARRA I crúas em vinagre com um pouco

FAS de sal e astragalo.
Ás ervilhas tenras, espargos. a O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á

parte tenra das alcacholres, os rua Tiradentes. 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE

aipos, são escaldados e escorri- ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios

dos muito bem, para serem dei- do afamado prodúto G U�A R A I NA, contra dôres, gripes
xados 24 horas numa solução I e resfriados. IAS CORES concentrada de sal e emfim leva-

Elas influem díversamente na dos ao vinagre. F j Iô st _1"-aZ::�iWl.1fa1E*l��.J��#!&i
vista. O jardim é uma prolongação'

e am �rDr. Donato Ferreira de �
Existem côres agradeveis aos do lar, principalmente nos dias padio � Mélo e Senhora partící- �

olhos, como o azul e o verde. quentes. O filó estampado é um eníei- � p�m a.os parentes 7 pes- POs raios que formam a côr ver- O jardim têm o seu prestigio te que esté no carnet das elegan- �
soas ne suas relações o �de têm o dem de. peio movimen- nas grandes festas. J contrato de casamento

ri.il
nas. � rito moderado, ativar es fibras Tadas aspiram fazer desse lu- Vestidos de tons lizos são erl- � de seu filho Manuel com

�oculares sem fatiga-Ias nem en- gar um ponto de repouso predi- Ieitados con filó estampado em ir a sta. Carmen da Gama

�f I lét �I Costa.raquece- as. e o, côres opostas. �.!\. prelerencia deve ser pelas Se os jardineiros fizeram ma- As mangas de filó dão a toi- � l\-ticôres suaves, ravilhas nesse espaço verde se os lete um belo realce, é o enfeite � Florianopolis, 24-12-36 �;As côres muito vivas, o ver- entusiastas, �a f1oricultur� idea bastante para marcar um feitio. ��������C�.J
melho por exemplo, irritam os izaram combm.açõr.s maravII,hosas,. OS J'abots de filó estampadoIh d If I ���=-,..rã1�����[4.:o os. grata� ao auvi o e ao o ato, os usa-se com particular preferencia. � ri�

FLORES moveis para esse recanto são um � Alfredo de Souza Costa �V. têm Ilôres em sua janela, complemento de merito e utili- A fantaS ia ij �em sua varanda? Não fique sem dade.
d b I 1r participa aos parentes e �I'

flôres... Plante violetas, miosotis Estão no desenho três moveis OS a SOS � pessôas de suas relações �
ou a ílôr de sua predileção que originais, ideais para o jardim de Nas saias, nas jaquetas, nos �

O contr�to de casamento �êla fl8rescerá e lhe alegrará os estilio italiano'
.

coletes, Vemos bolsos bordados a � de sua filha Carmen c?m �)dias. O primeiro é um precioso l ls, a sêda, a perolas e pailetes. ii O sr. Manuel Ferreira
�Será uma vida que lhe fale ?ranc� com roà�s, que póde ser As vezes são de fazendas di- � de Mélo.
�sem palavras, um sorriso perfu- impulsionado facilmente. ferentes e � um capricho que se ij. �mando V. em sua terna preocu- O

.

segundo é uma .geladeira adapta ás vestimentas de todas � Fpolis., 24-12-936. �pação, portátil, com uma sombrinha pro- as horas. OO�����:&l��:a-*�
SHAMPOO tetora, verdadeiramente sportiva,

.

CAFE' BOM SO' NO 9:er&:�:':�OO:fi�I�!!&�:';OO9que possue estantes e comparti- 'ii �I!'I'mentos uteis e serve de mesa im- .JAVA �� ·

� Viúva Pedro da Luz ft1,!provisada. Praça 15 de Novembro

-I
�

O terceiro é um branco, imi- Antonio Paschoal , participa aos parentes ;�i
tação de um carrinho de mão, iF:f!!C���������� r e pessoas de suas rela- �:
singelo que o primeiro modelo, � José Dobes � r� �ões que sua filha Be- r�
otimo para uma bôa cesta a som- � e

I�
r lina contratou casarnen- �

bra de uma arvore de ampla co- � Senhora

�I �r.� troesc.om o sr. João Flô- I
pa e abundante folhagem.�! "

" IZ�
A geladeira é como um bar ri participam

aos seus pa-I" � �
embulanre, com 8 vantagem de � rentes e pessôas de suas � � l:.c����rcll

�
estar em toda parte com bebidas r relações o nascimento

I
� BELINA , I�e refrescos. r de seu filho ANTONIO

I
! � .. e I! ltJ

Os bancos rolantes suprem as r CABRAL. .. g��� JOÃO

liill:ea--::iCO!I.,JSERVAS cadeiras de vime com maior faci- 1ft .. ;ft aprésentam�se
As alcaparras, os pepinos pe- lidade d� transporte e comodi- r Fpolis.,-28-12·-36 ij � ,.

noivos

queTJOs. as ceboll'nhas, são pôstas dade !I , FII's 241 t 21361•

���������:§Il ri' ..••••••-----------•••••-----------.... k������
• •

I C r e d í toM u t u o P r e d i ai o ir�.8, • � senhora ft1

I .� 1O maior e mais acreditado clube de OI �:��g�a�e������������ �'
50 rte ios do Bras i I � q�e sua fi.lha CELIA I�:I ajustou nupclàs com o !

A CREDITO MUTUO PFlE- �
sr. Lourenço Ribeiro. M]

DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque: � Estreito, 24- 12-1936
H ..

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO � 1�ra::ra:�!ji]�1 �
� : Celia �-exige apenas a contribuição de t $000 para cada sorteio � e"
• D.a=3i!H r

I

.. Lo�renço:
• ;

.. NOIVOS

U��:&1��

HABILITAI-VOS
Deixa-se a garrafa que se quer

lavar bem, cheia de agua e fo
lhas de chá. No dia seguinte
basta agita la e enxagua-la.

100 gramas de cortiça do
Paran-', posta emaceração em 400
gramas de aIcoai de 700, d'uan
te 4 dias Filtra��se e perfuma-se
C0m 1 grama de essencia de
bergamota.

Para emprega-lo. verte-se 100
gramas em 412 litro de agua,
resultando um liquido leitoso. es

plendido para lavar e lricionar
a cabeça.

Enxagua-se, depis .varias vezes

em agua morna, pura.

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

-seus premios. consequentemente, não ficarão em casa.

10:000$000Os seus dois �orteios 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. E' o custo das modernas

casinhas que oferecemos men-

S Apressai-vos, pois, em 'fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • �:I�����v:�e8mfel!�rd��si��
! CREDITO 'VlUTUO PREDIAL � pl�nos.-apenas 5$000 por
.. I mes. ,

• ProCltrem-Sergio' Araújo::••••••.------... •••••••• Hotel Oloria: Apart. I J 7.
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Instituto do Matte

CAIXA

JOINVI L.L.E
SANTA CATARINA

'1"

POSTAL NO. 15

Aprovada pela Govêrna da EStn

tada de Santa Catharina par

decrete N. 2- de II de JaneirD

de (1928
I

orgão official para o con

trole 'da
u .producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

/
'"

.

i
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'
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Metrtz: FL.ORIANOPOL..IS
Blurnenau - Joinville - São Francisco - Laguna i_

Mostru.ario 'permanente el"Y.3 Cruzeiro do Sul

Secção de Secçláo de

Filiaes ern:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira �
Lonas e Impermeavels Material em geral para eonstrucções: Machinas pira officinas methanlcas 1J!Il,Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros ,1jRoupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados, '!>i
Sêdas Ganos galvanizados e pertences

'

grades, cultivadores, moinho etc. i;à,Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, !v1.otOtr.s �Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-falhe- eléctricos
. �

)abonetes e Perfpmarias res
.

Material em geral para transmissões: Lo J �
,\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Ir�.�
:!l

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

s.patos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico �
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangeiras Material electrico em geral �

ElT\preza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e M'ax" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �:�&7AVbVL\Y�����_����&�AVÂV�q�:

Rua Trajano rr 1 sobrado RESIDENCI�- �ua Este-
,

I 'I
ves [snior N.

26_\Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

_'_4 ._-.....__.,-� I �Dr. Renato= Deseja concerta o

<i :=Barbosa== seu rádio? Procure o

"'t..�!i;;;;!::lI�..I l� �... ��� • sr. Bouzon, á rua Padreu���"_�__�7"""1---:-.;;1'::_��J41SU�";';',C.�",,.���� .

ADVOGADO
Miguelinho, que será plena-

�••••••e.G " •••••••••• Rua Trajano, 2 (sob.) �m�en�te�s�a�tis�fp�_it�o.������......�::;;;;.���

i.� I Companhia "Alian� da Bahía"i :
FO:d�;2:':�t�:;:io��-

• FUNDADA EM 11870 I Dr.Aderbal R.
, _ ' � da Silva
II � v
I I

fi, Seguros Terrestres e Marítimos I,' Advogado

.. .. Rua Cons. Mafra.: 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Brasil 0I

Fones 1631 p. 1290

IlO •
I • CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

\
.

RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 MédicosPROPRIEDADES INIOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS 'EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935" 4.280:552$970

�\
I

I I

,

\ .

I
D

Fítentoe bem I Advogados
I Accacio Mo-I•

•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaç6es, com séde em São Paulo:

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 •

•

te I ra tem seu escrip-

tór io de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. _' Phone: 1277. -

I Caíx 1 Postal, 110.

I Dr. Padro da Moura Farro I
�_M , �

Forrnídavels lorlalol proprlol, trll vazlI
por "mana, Iodai ai "uun·
da., 1ar981 a "xlal·falral,

Extração' oom globoI da cr'llai.

lI.u...
_ honaslldada, pOil, OI lor·

lalfil ilu pr••encladol palo povo.

Advogado

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultoria.
ANITA GARIBALDI, 49

•

Ap,anlll, Sub·Agenlas 8 Raguladores de Avulal ,.� �Iodol [OI Ellad'l I':a Bra.lI, no Uruguai e na. principais praçal ....1rang�I�r.••

Dr. Carlos Corrêa

AgP'1tec: e�"" Flr�,,,·i- nopol C! r
",,' .. ,., j \oN'. I � I • V I i � •

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Malernidade�
Madlco do HospilalCampos Lobo .& Cla. •

•
•
•
•
•
II

Sub-Agentes em Blurnelnau e Lages"
"

••••••••--��
.. �D--�-==.'..OO•••• -----------

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Catxa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELE,GRAFICO ALLIA/'vÇA

Escrltórlos em Laguna e Itajahí

Indica:

I

-.".:'" '�'<..,." �,. ,.. �_ .. :.�,._.. "\';�'3ji.y.:f..) ..����;;"""'" , , ..... ,'�'.• ..,.._.��.,.,.,"- _.�;;-�.....·.""'-',�F�-v���)�·�...-;r.:::..t� .. ,..... , .... \ .."'�..•�,.'.?:;;,_�}-i Jf':-''';;._ .�''','-;o.\, •• j'., '�'-.',,'_�;';'<.c.'.•

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

IDr. Ricardol
Gottsmann

Cllnlca médica de erlan
ças e adultos

LABORATORIO úE
ANALISES CLINICAS

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espaclallsla em� 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

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO···Rua Tre
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

'

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Miguel
Bf::>abaid

CLlNICA GERAL

I
---,,------

LO.JAS

<;; A e c I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS -CORTINAS-CRETO
NES-'I'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côres fjrml!s:)
TECIDOS PARA: Reposteiros. cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeíros)

0---

FUNDIÇÃO: -_ SINOS DE BRONZE, maquinas d€
.

-

forragem, fabricação de maquinas

I�
em geral, (agricolas e industriais)

!' -moinhos de fubá arados, businas
.' para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Mararlhão
RUA JOÃO PINTO N. 5-ANDf\R TE�REO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A QAZET�-Florianopo1is 30-12-f'936
-

Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

Cc brança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao \I ispora Imperial pois, nele
encontrareis. grandes vantagens. confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

(:asa das Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO
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 Itajaí 10
qullometros.A praía é a mais linda e a prazivel para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 qullorne
tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa belisshna praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel Mira�rnar, o qual está
dotado de casinha de 1 a. urdem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-dansantes durante as sessões.
Proprietario O. G. FATS

O mais clagante centro de diversões famí-
liares.

.i I Luxo, seriedade, conforto e distinção.

"' Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

� cionais e estraajeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

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

ENCECS
------�------------------------------

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 nesla cida

de. plopc:,rcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa propria, sem sofre modifica

ção nas suas economias.-ColD 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 Oloria, aparto 117 e verá como V.

S. póde se tornar proprietario de uma moderna casa. ape

nas com módicas prestações mensais.
Precisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que

tenham grande conhecimento na praça.

Café e Restaurante

CI�"
EM FLORIANOPOLlS E A CASA « )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS'

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pinto n. 27

espirita de sacrificio, auxiliando
as classes menos favorecidas.

Os donativcs feitos dessa ma

ne�a estão agora dando Ielicida
de as crianças alemães.
A mer s 1gem natalina de paz

BERLIM, 26- Dirigindo-se sobre a
.

terra tinha se tornado

a 3 milhões de crianças de fa- uma realidade na Alemanha.
milias pobres de todas as parte6 Toda a nação, portanto. agra
do Reich, reunidos para recebe �ecia ao To�o Poderoso. sue

presentes de Natal, declarou o tinha tão gr�clOsamente abençoa
ministro da Propaganda, dr. do e protegido. to�os os a�emãef;
Goebbels, que ele tinha a grau' nos anos de misena e a.nc,edade.

I
de fortuna de falar por meio do «Nesta hora, concluiu o dr.

radio aos milhões de crianças Goe�bels, vamos n�s juntar todos

reu lidas em toda a Alemanha. em sinceros agradecimentos o no.r

Elas haviam se congregado so "Fuehrer", que se tornou o

em todas as partes para ouvir a santo patrono das crianças de

mensagem de Natal, recel; endo I
nossa nação.

enlão seus presentes. Nesta Iesta ele está unido em

«No dia de solidariedade na- espirito com todas as crianças
cionel> lodos os bons alemães alemães".

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõii������!i!!����- tinham moslrado um inegualavel --C-A-F-E-'-B--O-M--S-O-'-N-O---
�� �AVA

Concurso Praça 15 de Novembro
Antonio Pascl?oal

Para encerrar o Ano Velho, a Loteria Federal
do Brasil distribuirá, no dia 30 do corrente, OITO
CENTOS E SETENTA E TRÊIS CONTOS em premios.

Primeiro premio QUI(\IHENTOS CONTOS c
mais 3.576 premias diversos no valor de .•......
373:600$000.

Bilhete inteiro
Vigessimo

Para 6 de Janeiro, J lia de
Bilhete inteiro
Vigessimo

RUA F.l:.LlPE SCHMIDT No. 5

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.19)

Dinheiro á

I
) Dr.

bessa

Cervejas!

I,
•CHARUTOS

Só os fabrlcadcs por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia. Charu
taria Chie (dá íosforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso I

I,60$000
3$000

Reis, MIL CONTOS.
120$000
6$000

Falando
a 3 milhões
de crianças
alemãs

Fpolis.
____________.L__ _.--_ _ _ _ _ _ _ _ _

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.

Deseja construir

Pu rgO Ie ite I Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contran-

Quem apresentar ao Depósito dos com a ENDECS que fmato
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 PURC30LEITE. Procure Sergio Araújo:

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��'iiiii·iiiii�:aiii;ii'�'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hotel G lori a. Apart. 1 71

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

! I Limousine._�������---ªtii i 202
Jockey Club Florianopolís ATENDt. PELo Te

LEFONE 1.2221
SERIEDADE E ,CONFORTO
Propr: Patroclnlo Vtelra

Defesas fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJ I:.STIC

Carioni !
Alfaíate da Moda

- I

,
',_

9

6 - Tiradentes 6

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

136:700$000
_56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
E'R6RNOo 05

SEGUINTES JUROS:

CJC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revíoô-j. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

• e Os rotulos que vão abaixo re

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

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o
paiz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIEn"

Tendo apparecido, ult'mumen,
te, no mercado, beUd:",] de
outras p r o c e denc

í

a s s n h o
mesmo nome; fica o Publtco
avisado de que, para obter a
mesma cerveja MALZBIEB., á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

"MALZBIER DA BRAHMA II,

,-oi
verlllcando OS rotulos.

,
.�

f
_______________ .-. � ___,J
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BODA5 DE PRATA

Comemoram, hoje, o seu �5'
aniversario de casamento o esti- I

mado conterrâneo sr. Dante Na
tivídade, sub-diretor do Tesouro

do Estado e sua dignissíma con

sórte d. Filomena Parente Nati
vidade.

O feliz casal, que conta em

nosso meio social com largo cir
culo de amizades, receberá por
tão faustosa data inumeras e me

recidas felicitações.
Tem o casal dois filhos os jo

vens Danton e Ivan Natividade.
A Gazeta cumprimenta o ven- EXPULSA DE CASA COM

luroso casal por tão auspicioso 50 FILHOS
acontecimento. Arí, o criminoso individuo re-

t-iOl\1AD05 conhecidamente de máos antece-

Ajustou nupcias com a senhori- dentes costumando embriagar-se
nha Maria de Lourdes Reis Ne- consantemente, ôntem, depois de
ves, o sr. José Meira, do comer- discutir e maltratar a espôsa, ex-
'cio local. 'pulsou-a de casa juntamente com

os dois hlhos do casal, um de
Com a senhorinha Orlandina I 2 e outro de 15 anos.

Mafra ajustou nupcias o sr. Ber- Não tendo para onde ir, Ni-
toldo Michels, escrivão da Cole- zalda dirigiu-se para a casa de
toria em Tubarõo.

sua genitora onde se deu o crime.

Com a senhorinha Esmeralda Antes, porém, que a mulher

Mornm, filha do sr, Frederico chegasse á casa da rua Engenho
Momm Junior, ajustou nupcias o de Dentro, o criminoso para lá

sr , Constantino Serratini. S� dirigiu chegando muito afli-
to.

o dr. Renato Walter contra- �-----------

tau casamento coro a gentil se- C I u be 12 de
nl-orinha Nadir Fernandes, filha

Agostodo sr. Julio Cesar Fernandes,
administrador dos Correios e Te- De ordem do sr. Presidente,
lfgrafos de joinvile. tenho a honra de convidar os srs,

socios e exmas. familias para o

baile que este clube realizará no

dia 3 I do corrente, com caráter
carnavalesco.

Para este baile, resolveu a Di
retoria vender mêsas, podendo

POI alma do nosso eaudoso
conterrâneo telegrafista aposentado Procure fazer um contrato

Temistocles Francisco da Silva, I com a ENDECS para gosar
recentemente falecido no Estado O coníôrto de uma moderna

de São Paulo, as exmas. Iami- casa, que oferecemos mensal

lias Osvaldo Silva Pedro Evaris- mente

to Dias Teoduret� A.vila, Eduar- Procure o Diretor no Hctel

do Ni�olich, Max Künzer e Bea- Gloria-apart. no. 117

triz Vieira, mandam rezar arna-

Dentistas
---

nhã, ás 7 horas, na Catedral ,

Metropolitana, missa de setimo

dia.

Nossa Vida
P,HIUER5ARI05

Faz anos hoje, a galante me-

nina Evangelia, filha do sr. Ni�
colau Eetefano Savas, do comer

cio desta praça.

enzern nH05 t-101E

a exma. sra, Herminia Me-
deiros Feneira da Mota;

a exma. sra, d. romasia da
Mota Veiga;

o jovem Jorge da Luz Fontes;
a senhorinha Léa Lacerda;
o jovem Antonio Romeu Mo

reira.

.1

Contratou casamento com a

s�nhorinha Olga Stuart, filha do
sr. José Paulino Stuart, o sr.

Manoel Reis.

Com a senhorinha Hilda Kol
be, hlha do sr. Roberto Kolbe.
contratou casamento o sr. Wal
mir Salomé Pereira.

CHEBAm UH5
De Cruzeiro do Sul, onde é

professor do Grupo Escolar "Ro
berto Trornpowsky'' chegou, on

tem, o sr. João Toloczko,
61
a
•
•

I
.,
•

I:
II
•
•

Acha-se nesta capital o dr.
Antonio Alberto PIado, advoga
do em S. Paulo, que se faz

acompanhar de sua exma, fami
lia.

f'ALEClmEHT05

Faleceu, ontem, no Hospital
de Caridade, onde se achava
em tratamento, o sr, Marcus Ro

varis, ex-prefeito do município
de Cresciuma.

ml55A

PELOS CLUBE5

O C. R. 5 de Novembro, de

João Pessôa, realizará, amanhã,
animado baile em homenagem ao

Ano Novo.
Abrilhantará a «soirée»

jazz-band Freyesleben.

OEGOL..�OA �A��Q�A�_.ZET
pelo seu prilpria genro! .A v O:Z D o P o

------------------------------.----------

v
FLORIANOPOLIS, Quarta-feira 30 Dezembro de' 1936

RIu, 28 -Um estupido cr'-1 Nada falou a não ser que es-

me ocorreu ôntem, á tarde, no tava a es�era da esposa,. que

Engenho de Dentro. não deveria tardar. Mmütos
O assassino um êbrio contu- apõs chegou Nízalda e quando

más, depois, de. fórte altercação a mesma acabava de abraçar sua

com a espôsa, dirigiu-se á resi- velha mãe, na cozinha, o perverso
dencia, da genitora desta, pua individuo sacou de afiada nava

onde êla se tinha refugiado e fria- lha e degolou barbara e covar

mente com uma navalha degolou demente a genitora de sua com

a pobre anciã, como se a inde- panheira.
Ieza mulher tivesse culpa dos A estúpida e imprevista cêna
seus desmandos. deixou atorutos quantos a assis

tiram. Aos gritos de socorro, o

criminoso, de arma em punho
ameaçando os que lhe pretendiam
tomar á frente, fugiu.

Antes, quiz matar tambem a

esposa, e um irmão desta, de
nome Daniel, o que não conse:

Rio O 5' campeonato, parti- Clube R 5 de Navembrcipando da contenda 5 pai-
•

ses, sendo os que concorre

ram e:n Buenos Aires e mais
o Chile. Novamente o Bra
sil venceu a final, levantan
do o campeonato.
O 6' campeonato feriu-se l .. A Diretoria tem.� prazer de c?n�idar aos �rs. 80

em Montevidéu, em 1923,
CIOS e suas �xmas. famIl.las, para assístírem ao baile que

deixando de comparecer a
I

levará
_

a efeito em a noite de 31 do c�r�e�te em come.

representação do Chile, con- moraçao á ,entrada do Ano Novo, c?m InIClO ás 2 t horas.
quistando os Uruguaios sua

Abnlhantará o mesmo o mavioso Jazz Freysleben,
3a. vitória nos campeonatos.
Em 1924, em Montevidéu

foi realizado o 7' torneio,
deixando o Brasil de com

petir e comparecendo o Chi
le. Venceu o Uruguai.
O 8' campeonato (192)) ACEDEU AO CONVITE PA-

foi disputado em Buenos RA VISITAR O PERU'
Aires, apenas com as repre
sentações do Brasil, Para
guai e Argentina, vencendo
esta.

Em 1926 foi jogado o 9'
campeonato em Santiago do
Chile, sendo 5 concorrentes,
Argentinos, Chilenos, Uru
guaios, Paraguaios e Bolivia
nos. Os brasileiros deixaram

NO ENCALçO DO ASS AS- de comparecer por estarem
SINO desligados da Federação.

As autoridades policiais estão Venceram os Uruguaios. " BR INDES
no encalço do criminoso e espe- Em Lima (1921) houve o á "A Gazeta"
ram prende-lo dentro ero breve. 10' campeonato, não cornpa- 11'

Presume-se que ele esteja ho- recendo o Chile e o Brasil, A Panair do Brasil S. A., por
misiado em Anchieta. este pelo motivo acima refe intermedio dos seus agentes nest

rido. Foram vitoriosos os 'Ar- capital, srs. Siriaco, Aterino & Ir.
SEPARADOS HA DEZ gentinos. mão, teve a gentileza de nos en

A��OS O último Campeonato Sul Encontra-se em 'to- viar artistica folhinha para 1937,a
Nizalda esteve separada do Americano foi disputado em das as Farmac ias que sômos gratos.

marido durante 10 anos, sendo Buenos Aires ern 1929, en- -Recebemos lindas folhinhas par
que ha pouco rmis de 6 mêses tre os quadros da Argentina, disputado novamente f) Carn- 1937, das seguintes firmas: Livo
é que, se uniram novamente. Paraguai, Uruguai e Perú, peonato Sul-Americano, entre nius & Cia., Seguros; e Continen

CULPAVA A SOGRA sendo campeão o primeiro. as representações do Brasil, tal, .representada nesta praça po
.

Sómente agora, depois .de Argentina, Chile, Paraguai, Carlos Hoepecke S.A.
7 anos de intervalo será Perú e Uruguai. Gratos.

��������----�--I����

I Hotel
�

(ANTIGO LA PORTAl

I o MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA C-\PITAL E o

I

ESTREITO

Convite

OS PERSONAGENS

"PRINCIPE DE GALLES"

Arí de Oliveira Peles, vulgo
Gunga, brasileiro, branco, com

33 anos de idade, [uucionario da
Sande do Porto, residente á rua

Assis Vasconcelos nO. 126, o

criminoso; Laura do Carmo Me
nezes, de 56 anos de idade, re

sidente á rua Engenho de Den
tro nO. 288, a vitima, e Nizal
da Rosa Vasconcelos, a espôsa
do criminoso, fÓlam os protago
nistas do crime.

Segundo apuramos no local,
Arí assim, procedera porque cis
mava que a sogra era culpada
por dar sempre abrigo á filha,
quando com ele brigava. G.LORIA

A DIRETORIA
i

o chanceller
brasileiro

o caso exigra.
A D. G. L, esteve no local,

e depois do respectivo exame,

o cadaver foi removido pala o

Necroteiio,

CARTAZ,ES
DO DIA

CINE REX, ás 8 ho;as
Cocaína, com Hans Albers,Pete;
Lorre e Trudo Von Molo.
CINE ROYAL, ás 7,15 c'

RIO, 28 - O chanceller 8,45 horas--Uma valsa na

Macedo Soares manifestou Russia, com Eliea Eliard e Paul
ao govêrno peruano o desejo Horbige.
de aceder ao convite do go-

CJNE ODEON, o líder, foca.
vêrno daquele país e excu- li�a, ás. 5, ?,45 e .8,�� ho�as, ra

sou-se por não poder no 9.,10, .11 e 12 episodios c'a
momento visitar o Perú, o cI�ta senada-Tarzan, o deste-

que. fará por ocasião da I mldo, �om ouster C_ra_b_e�. I

próxima Conferencia Pan- I Fumem charutos
Americana.

gUlu.

A POLICIA NO LOCAL
Comunicado o fáto á policia

do 220. Distrito, compareceu ao

local o comissariu Melo Morais,
que tomou as providencias que

A Gazeta
Desportiva

Redator:Acloll de Vasconcelos
os srs. sócios, a este respeito) en

tenderem-se com um dos mem- FUTEBO'L
bros da Diretoria, das 19 ás 22 Estão sendo disputados
horas, a contar de 24 do cor- em Buenos Aires os jogos
renle, aa séde do clube, e bem para a conquista do 12'
assim tornar obrígatoria a apre- Campeonato Sul,Americano
sentação, ao porteiro, no áto da de Futeból.
entrada, do respectivo ingresso, Com excepção do Para
o qual já está sendo expedido guaí, que não poude apre
pela Secretária aos socios quites. sentar um quadro técnico

Previne-se desde já, aos srs. perfeito, em virtude da guer
socios que os pedidos de ingres- ra que até pouco tempo sus
sos, para pessôas não residentes tentou, os demais países es
nesta cidade, só serão atendidos, tão se apresentando com
a juizo da Diretoria, até ás 20 fórtes equipes .

horas do dia 30 do corrente. O primeiro Campeonato
Secretária do Clube 12 de Sul-Americano foi realizado

Agosto, em Fpclie., 22 de de- em Montevidéo em 1917,
zembro de 1936: tomando parte, Argentina,Narbal Viegas

, Brasil, Chile e Uruguaí, sen-I. SECRETA RIO do vitorioso o quadro Uru-

Não fuja da oportu- guaio com 3 partidas ga-

nídade nhas.
.

O 2' campeonato fOI rea-

lizado no Rio de Janeiro, em
1919, tomando parte Igual
número de contendores. Che
garam ao fim do torneio o

Brasll e Uruguaí empatados,
sendo no desempate vitorio
so o Brasil por 1 xO.
A 3a. prova (1920) foi

realizada em Valparaiso ain
da com os mesmos p"rtici�

Na reunião dos cirurgiões pantes. Foi vitorioso o Uru-

dentistas, realizada no dia guaí.
26, ficou deliberado que a O 4' campeonato (1921)
CJntar do dia l' de janeiro foi disputado em Buen/Js
em diante, os preçüs dos Aires entre as representações
serviços dentários, obedece- do Brasil, Paraguai, Uruguai
rão rigorosamente a tabela e Argentina, sendo vitoriosa

o de preços fixada na sala de a última.

espera. Em 1922 foi realizado no

UNICO QUE POSSU'E ELEVADOR E TELEFONES

EM TODOS OS QUARTOS

12 confortaveis apartamentos
BO quartos e Ia banheíros

,
, ,

CAIXA POSTAL, 134

End. Tel. "GLORIA"

Praça 15 de Novembro
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