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hoje, gouernaàor àe 5� (f5'Llo
--

I sere eleito,

S. PAULO, 31 - A Assembléia Legislatí va foi

Ac invocada para hoje afim de eleger o substituto do' sr.
Armando de Sales Oliveira, no govêrno deste Estado

O candidato é o sr. Cardoso de Melo Neto licter Ida banc�da paulista, na C�!nara Federal, que foi e�colhi-
do unanlffiemen� na reUlllao do Partido Con�i�cicn� ��������������������� ���������������������lista. - -=

Votarão no sr. Cardoso de Melo Neto todos os
A VOZ DO POVO -- Sem quaisquer ligações

deputados constitucionalistas e quásl todos os classistas
constituindo a maioria absoluta do legislativo.

I Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
. O. sr. Cardoso de Melo Neto tomará posse no dia, AHO III I Florianopolis, Quínta-felra 31 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 660

2 de janeiro. --��----

o Partido RefJublicano Paulista
nome do sr. Altino Arantes

G A Z E' T A
sufragará

'o

politicas.

OSSECRETARIOS DO
INTERIOR E .JUSTICA

"W ,

EDAVIACAOEOBRAS
,

PUBLICAS
.

"Um grupo de amigos do dr. Vitor Konder, ex-ministro da
A Republica, orgão do -Tanto eu como o dr. Ma- Viação, vae prestar-lhe, no dia 4 de janeiro entrante, uma home

Partido Liberal, em sua edi- noel Pedro da Silveira consí- nagem, para recordar o decirno aniversario da prímeire viagem em

ção de hoje, publicou a se- deramos a sugestão que nos avião, realizada por aquele ex-ministro, entre esta capital e Floria
guinte nota: bi feita pelo Diretario Central nopolis. Essa memoravel excursão, no avião Atlântico. foi a pre-
no Diretoria Central, em do Partido Liberal como uma cursora da aviação comercial, que desde então assumiu no Brasil,

-' ordem, dentro da disciplina um enorme surto de progresso, graças ao regímen de livre concor

partidaria que adofamos e rencia então estabelecido e cujos frutos hoje são palpaveis. Essa
da fidelidade que devemos excursão do ex-ministro e as diretivas que este deu '.lOS assunto ae

ao seu programa. ronauticos em sua pasta permitiram o desenvolvimento da aviação
Agindo, como agiu, inter- comercial em céos brasileiros. As ad-sões pódern ser feitas pelas

prete suprerr.o da orientação listas abertas na portaria do Ministerio da Viação, com o sr. Ma
do Partido, o seu Diretoria noel Marcos, e no Jockey Clube, onde terá logar a homenagem,
afirmou mais uma vez o pro- com um almôsso que será realizado a I hora da tarde do próximo
grama democratico que nos dia 4 de janeiron•

I conduz, de, estarmos sempre
apercebidos para a luta pa- Natas & Fátos SENHORITA 1 Acompanha.
cifica pelas urnas, sem con-

a Moda

chavos e sem transigencias CONSÊLHO AMIGO"... comprando suas Bolsas e Cintos na

acomodaticias, guardadas pa- Casa. Macedonia
ra a última hora. A nota do Partido Liberal, publi-

d hoi R b li d A Casa que mais barato vende
Pondo, desde já, em fóco, �: a ore na epu ica, .iz. que

dois nomes de correligiona- aten.d�ndo sugestões de preshgl�sos
. '" correlígionarlos, resolveu, o Partido,
nos seus, para ficarem sujei- aconselhar aos drs. M�noel Pedro
tos á apreciação e á critica Silveira e Ivo d' Aquino, seus vice,
do povo catarinense, duran- presidentes, que solicitassem exonera

te um grande lapso �de tem- ção dos cargos que ocu�lVam".
po O Partido Liberal procu- Parece:nos que o Partido o.s acon-

'. , . selhou fOi a deixarem as vice-pre-
ra realizar uma politica ré ta sídencías. RIO, 31- O presidente ca
e clara. Que coasêlho "amigo".,. Republica, como nos anos ante-A mim, como ao meu ilus-

I
MAQUINA PARA GELO rioros, falará aas brasileiros átre colega, cumpre-nos ape-
DELAMBERT vende até meia n')i�e de hoje.

O dia 31 de Janeiro por pre-
No dls;u,rfso �ue vai proler.r

ço insignificante, um apare-
e que sera Irradiado para todo o

lhamenta completo país o sr. Getulio Vargas Iormi,
-------.---_ lará votos de felicidade a06 seus

TEATRO compatriotas pela entrada do ano

novo, bem como tratará dos acon-

EM BENEFICIO DO tecimentos de maior vulto da
PREVENTORIO nossa atividade politica.

O Grupo Recreio Drama. O presidente da Republica fa-
I tico, realizará, amanhã. em lara' de sua propria residencia,
São José, um festival, levan- no palacio Guanabara, onde
do á cêna, comédias, esqué- será instalado um microfone liga-
tes, etc. do a toda a radiofonica.

O produto da venda de O
----

entradas reverterá em bene- mercado
ficio do Preventorio. de cuuros
Fumem charutos

salgados"PRINCIPE DE GALLES" PORTO A.LEGRE, 30 _

Comutada Comunica-nos a Federação,
Rural:

a pena «Segundo noticias forne
cidas por estabelecimentos

nas obedecer. RIO, 31-Na pasta da Jus- que trabalham com produ-
Solicitaremos, assim, de- tiça foi assinado decreto comu- tos de origem animal esta

missão, dos cargos que ocu- tando para três anos e seis mê- mos informados que ha ofer
pamos na alta adrninistraçãn ses a pena do sentenciado Ma- tas para a compra de cor
da Estado e retornaremos ao rio José Schutel, a vista do pare- ros salgados, de novilhos SL

Encofitra-se em to- exercicio da nossa proíís- cer favoravel do Conselho Peni- perior preço de 5$000 'pordas as Farmacié9SsãO de advogados. tenciario de Santa Catarina. quilo.
.

RIO, 31-0 «Correio da Manhã» publica a seguinte

o e r. Altino Arantes tam ..

bem é candidato Solicitarão
demissãoR!�, 31 - ? deputado �ittencourt declarou que

03 perreplst�s votarão no sr. Altino Arames para suces
sor do sr. Armando Sales, na sessão de hoje da Assem
b'éia. S. s. desmentiu que aquele tivesse estado no palacio
Guana' ar l, conferenciando com o sr. Getulio Vargas.

EXPRESSIVA
HOMENAGEM

ao ex-ministro Vitor
Konder

Como talou o sr. Arm�ndo
de Sales Oliveira e o que
lhe respondeu o sr. Bai..-na,
ne tr·�nsrnissão de posse

do govêrno
�

nota:

S. PAULO, 30 - Na ocass'ã i da solenl jade da
posse do' sr. Henrique Baíma, no govêrno do Estado fo
ram trocados os discursos seguintes:

'Transmitindo o govêrno de São Paulo ao cmine 1-

te presidente da Assembléia Legislativa, dr. Henrique
Baima, desejo fazer uma única declaraçã.»

«A minha renuncia obedece ao simples intuito c'e
servir melhor a São Paulo e ao Brasil, numa hora, em

que a gravldadédos problemas que se apresentam em

nosso país exige que todos os homens públicos assumam

responsabilidade e se disponham ao sacrifício. (Muito
bem!)

O imperativo do dever partldarlo, neste áto,/e uma ,

pura e béla expressão ç�e dever patriótico. A atitude de
nosso Partido vale CCHl1) uma afirmação nos destinos da
democracia brasileira. (Muito bem I) O que o n ')SSO Parti
do quer é simplesmente isto. Que o Brasil continúe."

(Palmas prolongadas.) .

Dlscurso do se. Henrique Baírr.a:
"Sr. governador Armando de Sales Oliveira:
Por consenso justo e unanime da S. Paulo, é v. ,.... ,.."

ex., o m�is fiel dos _paulista� e o mais leal. d�� bras.il.ei- DR. MANOEL PEDRO DA
ros. (Muito bem.) Não acredito que, na hls.tona política S'LVEIRA ,. d Inte-
di) nosso Estado, a que não faltam vultos eminentes, outro' .' secJret�Clo

o

se encontre tque tenha demonstrado em tão alto gráu se-
nor e ustiça

lena energia, tão alto espirito de civismo, e, agora' tão reunião ontem realizada, pe
completo despredimcnto, a tal ponto que v. ex. se desper- Ia unanimidade de votos

sonalíza por amor a São Paulo e ao Brasil. (Muito bem) presentes, deliberou, atendeu-
Peço aos ilus1res secretarlos do glorioso govêrno do a sugestões de presti-

do grande Estado de S. Paulo (apoiados gerais) que con- giosos correligionarios, acon

,
tinuem á frente de seus cargos, bem assim ao ilustre pre- selhar aos drs. Manoel Pe

I, feito da capital e aos dignos auxiliares do govêrno, até dro da Silveira e Ivo d'Aqui
�,
que me seja dada a honra, dentro de poucos dias, de no, seus vice-presidentes, que
transmitir ao sucessor de Armando de Sales o poder pü- solicitassem exoneração dos

,

blico que passa agora as minhas mãos. cargos que ocupam, afim de
A v. ex., as nossas mais respeitosas homenagens que os seus nomes LPudes-

e a nossa profunda amizade.» (Palmas prolongadas.) sem ser .considerados pelo
Partido ao ser organizada a

futura representação federal."

�Irnoço . Entrevista�,
oferecido ao padre Arru- � o dr. Ivo :d'Aquino

P AProcuramos �OUVlr o Jr.
eres Ivo d'Aquino.jlustre secreta

rio da' Viação e ObrasPú
blicas que nos declarou

..

o ,

seguinte:�...��

6 TRAJ)\NO 6

o presidente
da Republica
vae falar á Nação

• DR. IVO D'AQUINO, secre

tário de Viação e Obras Públicas

I

da Câmara e cap.
Barbosa

o Clube dos Oficiais da Força Pública, ,oferecerá,
hoje. ás 13 horas, no Hotel Gloria, um almoço cordial
aos srs. deputado padre Arruda Câmara e capitão Peres
Barbosa, atualmente nesta capital.

Ao -agape- comparecerão os srs. dr. Nerêu Ramos,
preclaro governador do Estado; secretarias, representan
tes do cléro e imprensa, usando da palavra o sr. tenente
Çoronel Cantidio Regis, digno comandante geral da Força
Pública.

A Çjazeta agradece a gentileza do convite que lhe
loi enviado.

r 0' -ti)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA - Florianopolis, 31-12 -936

KNOT MEL.I-IOR APERITIV�
FABRICANTES

NORONHA, NOOETTI & OlA.
ITAJAI' ,

, S. CATARINA

Cara A.

������������ Cluhe R 5 de Novembro� Dr. Donato Ferreira de � •

� Mélo e Senhora partici- ��� pam aos parentes e pes- ��
� sôas de suas relações o �
�� contrato de casamento �� de seu filho Manuel com �ii a sta. Carmen da Gama

rw�� Costa ��
�

w.

� levará a efeito em a noite de 31 do corrente em come-

� FI' )' 24 12 36 � moração á entrada do Ano Novo, com inicio ás 2 t horas.
�

.

onanopo IS, -
-

� Abrilhantará o mesmo o mavioso Jazz Freysleben.
r#J�������!'Z1!S';��

BIL.HETE

Porque me ofender? Muito ao

contrario, fico até lisongeada em

vêr que te interessas pelo desenvol
vimento da nossa querida ilha,
E' com prazer que te datei

sempre todas as informações.
Na chacara, onde foi construi

da a Igreja de S. Luís, os ter

renos foram vendidos na rua que
lei aberta e depois batisada pela
Prefeitura com o nome de Rua
Chapecó.

Sobe-se o morrinho e lá em

cima começam as casas, casinhas
simples, na maioria de madeira.
Mas são quasi todas alegres com

os seus guitnaesinhos todos cuida
dos.

Nelas moram seus proprios do
nos: operários, trabalhadores, es

ti vadores, ,)

E quasi todas construidas por
suas proprias mãos, ajudadas pe
los amigos e vizinhos, nas horas
de folga e nos domingos.

Que prazer quando êle e sua

familia se mudam para a sua

ESTREITO

Convite

A Diretoria tem o prazer de convidar aos srs. so
cios e suas exmas. famílias, para assistirem ao baile que

Brindes "Guaraina"
HABILITAI-VOS

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, grípes
e resfriados.

1_ radiação
Róma

de é justa causa para
dlspensa de empre

gados

CINE REX, ás 8 horas,
Virtude, com Carole Lombard e

Pat O'Brien.

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Uma valsa na Russia, com

Elissa Eliard e Paul Horbige.

�
•
•
•
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orgão official para o con

trole �da �producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Cafharina �
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Blurnenau - ..Joinville - São Francisco - Laguna./
Mostru,ario 'permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras t'ara terno, FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machlnas de nenerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas nfethanicas
Tapetes e triltfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas .M.achina's para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Ganos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, fvlot()7�S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- eléctricos
iabonetes e Perfprnarlas res Material em geral para transmissões: Lo' I

. \acolchoados e Colchas Louça 'sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas 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 Pvças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
� Deposítartos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G\. 'ODYER �

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de I'-Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

_ �=�N'AVAV�V.DA.����l!N_f���&P'.âVÂV.à��.
);�� ;>ir-.' ;:::'� �>J[('��'�\�j ,- ?', � '7;�:��Xt ���:�
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A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

vísconoe ce Uuro Preto

�•••••••••-- • ••••(t••••O Rua Trajano, 2 (sob.)
• G \

Fone 1325-Ater..:le cha-

! Companhia "Aliançada Bahía"i I
mados para o interior.

I: FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

• •
da Silva

I Seguros Terrestres e Maritimos : Ruac:.,��:���!1O (soh.
It Incontestavelmente a PRIMEIRA dC'"'J Brasil. Fones 1631 e 1290

III.: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 •
RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.19�;b)3:t>Jb8
PROPRIEDADES IMOVEfS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS' EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935" 4.280:552$970

--------�.'------------�

•

rei ra tem seu escrip-

t61 io de advogacía á rua

n. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro dI Moura Flrro I

,;f' G_e "";�el:'< em Ftorianopotts :

I Campos Lobo & Cía. "
• I• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa. Postal. 19

� (Curso de e�pf'c;alizl!çl) em

: TELEFONE N. 1.083 END. TELEGPAFICO AILIAl\ÇA ; molestias de senhoras)
• Escrítórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidadhe• .. até ás 8 112 da man ã
� Sub-Agentes em Blumer.1au e Lages. e á �arce-CE)nsultorio:•

•: '•••00••-------0---- _A_NI_TA_G_A_RI_BA_L_DI,_49_
"

Fítentce bem 1
•
•

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 •

IJ

Form ídave iS aorlllol proprlol, Ir.. VIZ..
par limana, todal ai IIgun
daa, 11r9al I IIxtal-'elral,

Extração com globol dI crlltai.

A (l"aÀ� I ....... di dau...
_ honestldadl, pOil, OI ,oro

Illftl ilu praacncladol pIlO povo.

I
"

...!- CPh .._----.._."' � .....-- __� _

•

A�entll, Sub-Agentea ., Rlguladore. d8� Anrlal [em Jodol (OI EstadcI I':0 Brasil, na Uruguai I naa prln: Ipais praças es�r·angelr"a.

a

Indica:

I Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraão

Telephone n' 154�1
I· � Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

�Ac >' ....Y3&....._-

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

Cllnlca médica de erían
çaa e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Medicos

Dr. Miguel
B,:>abaid

CLINICA GERAL

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrltor da Mallrnidadl�
Mldlco do Hospital

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

Erwin Kreuter)
Especlallsia Im'" cirurgia

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

operações de plastica

Coneulias diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

•

das 15 ás 16 112 horas..
TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
ves J_nior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

Consultas:TELEF. 1.131
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 satisfeito.

LO..lAS

<2 A e c I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS -CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côrea firmes:)
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 estranjeiros)
---0---

FUNDIÇÃO: -", SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e inlltustriais)
=-rnoinhos dr fub.i, ai auv::', DU;,IJid.�

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 TERREO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa de Diversões
----------------,------

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Ci.brança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confõrto, honetis-
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

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

(:asa dos Passaras

GRANDE VARIEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

II
na C/-,SA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO

. MAFRA N. 78

Faça V. S. uma visita, sem compromisso.

I afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

Praia de banhos Camboriú
Distante de "polls. 90 quilornetros e de Itajaí 10
qullornetros.x praia é a mais linda e a prazível para
banhos de nar, sendo sua extensão de 7 quilorne
tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa oelisshna praia encontrareis, na entrada
da estrada,o Hotel MiJa�rnarJ o qual está
dotado de casinha de 1 a. ordem, luz elétrica

própria, beiidas nacionais e estranjeiras e garage
para autornveis.

Diariancnte chás-dansantes durante as sessões.
Prometario O. G. FATS

JOCkEY Club Florianopolís
o nais c'agante centro de diversões famí-

liares.
Lua, srr icda.le, conforto e distinção.

Eslendido serviço de bar com bebidas na

clonais eestraajeiras,
Fericamente iluminado com instalações mo

dernissirns.

RUA rRAJ ANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

'mprera Nacional Construtora S. A.
dos Estados do Sul

T6 o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhes ii venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lobrar que resolveu iniciar seus negocias nesta cida

de, propcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar propetario de sua casa propria, sem sofre modifica

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

construis onde desejar.-Aproveite a felicidade que sempre
traz a erada de ano e faça um contráto com a "ENDECS"

para ccstrução de sua casa.
- Procurem Sergio Araujo,

provisormente no Hotel Gloria, apart. 117 e verá como V.
S. pódese tornar proprietaric de uma moderna casa, ape

nas cormódicas prestações mensais.
Pcisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que

tenham rande conhecimento na praça.

I
I

l

Ca'é e Restaurante

"BOM OlA"
EM FLCIANOPOLIS E A CASA � JNDE MAIS BARATOE COME

HANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Vistem pois O Bom Dia
Rua João Pínto n. 27

-I CHARUTOS?
Para encerrar o Ano Velho, a Loteria Federal IIdo Brasil distribuirá, :10 dia 30 do corrente, OITO- Só os fabricados por Costa Pen� &�ia., Baía.

CENTOS E SETENTA E TRÊIS CONTOS em premios. I Vende se no Café Natal, Tabacana Baíanajkes-
Primeiro premio QUI['.IHENTOS CONTOS c taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

II
mais 3.576 premias diversos no valor de. , . . . . . . taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
373:600$000. São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Bilhete inteiro 60$000
Vigessimo

'

3$000
Para 6 de Janeiro, J )í::t de Reis, MIL CONT9S.

Bilhete inteiro 120$000
Vigessimo 6$000

5

Dinheiro á bess.

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

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

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Carioni !
Alfaíate da MOda

6 - Tiradentes 6

Ernidio Cardoso
Junior

Guarda-livros

Defesas fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJI::STIC

Limousine

202
ATENDE PELO TE�
LEFONE 1.222 I

SERIEDADE E CONFORTO

Propr: Patrocln10 Vieira

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

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

.

_.
(Edificio proprio) J.,

-��I ;.�;:,:� ···_""�:·1 o., --.::�
Capital ��� 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS
F· .. :-::: ._�

PR6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'1. ala.
elC. Avisol'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

Concurso
Purgoleite

CAFE' BOM SO° NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

IE'N O Ec_s··11
I
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• GRANDES NOVIDADES EM ARTIGOS I
I DE PRESEN1ES PARA ESCRITORIO •

RUA F.tLIPE SCHMIDT No. 5 • Almanack "Eu Sei Tudo" para 1937 •
I-----------------------�--�. �
��������������� I na Livraria Moderna I
I Dr. Osvaldo Sílva Saback G Pedro Xavier & Cia. Ii

A D V o G ADO: Rua Felipe Schmidt n.B •
Cons. Mafra, 33 ., F L O R I A N O P O L IS!Fone-1.191 Fpolis. '" ..

������-��������à••••OO••O•••••••Do••••e10:O00$00O
�rzo.rS1���������

�' o custo das modernas

�I VhJva Pedro da Lltz �casinhas que oferecemos men- , �
salmente aos felizardos que r particit:a aos parentes b
se inscreverem em nossos lâ e pessoas de suas rela- ��

píanos.Lapenas 5$000 por � ções que sua filha Be� �
mês. tllina contratou casamen- �
Procltre�-Sergio Araújo: � to com o sr. João Flô- �

__________________�����������H�o�t�el�G�IO;rt�a�:�A�p;a�rt�.�I�1�7.� ires. ij
� �������1 �
� H BELINA � II
� � e � �
9��� JOÃO �Ii�I� apres�nlam-se;.� nOIVOS

� ,

4 236 (!tJ
�

Fhs.2 11 [ �
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Quem apresentar ao Depósito dos
Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tira
dentes n. 38, 15 destes coupons nurne

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

10

"MALZBIEIl"

� Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja .I!l

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 proeurada em todo o

paiz sob a denominação pura
e simples de

Tendo apparecido, ulttrnamen..

te, no mercado, bebidas de
outras procedenclas s o b o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a
mesma cerveja lVl'ALZBIER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

"MALZBIER DA BRAHMA ",

�..,
verificando os rotulos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que se supõem intangiveis.
,

Do seu agradecido colega (a) HERACLITO LOBATO». Afim de presidir ás festivida
des da inauguração parcial da
nova Matriz de Camboriü, segui
rF hoje, desta Capital, S. Excia,
Revma., o sr. Arcebispo Metro

politano, acompanhado de seu

secretário Pe. Roberto Wirobek
e do Revmo. Pe. Frei Norberto
Tombosi.

De Cambcriú, seguirá S. Ex
cia. Revma., no dia 2 de tarde,
para ltajaí, onde vai tomar par
te nas festivi dades do primeiro

I centenário da paroquia, cujo re-

f. I mate, no próximo mês de janeiro
aS IN! se Iara' com a ordenação sacer

I dotal de dois novos levitas, os

� diaconos Rodolfo Mach-do des
ta arquidiocese e Adolinio Ges-

S. PAULO, 31-O cortiço da alameda Gleveland, 21 J, ser pertencente á diocese de [oin
forneceu ao registro policial uma nota dolorosa e impressionante, vile.
dos muitos dramas sombrios de vicio e de miseria que ha pela Sabemos. outrosim, que orde
cidade. Ali reside o casal Carlos Manoel da Silva e Maria Rosa nado em Sacerdote, o sr. Pe.
da Silva. Ambos dão-se ao vicio do alcooI. Maria Rosa, ha um Rodolfo Machado, cantara' a

mês, via nascer-lhe uma menina, que recebera o nome de Edméa. sua primeira missa no domingo
Hoje, depois de ingerir regular quantidade de cachaça, deitou-se e seguinte, em Sto. Ántonio, neste

deu de mamar á filhinha. município, sua terra natal'
Entretanto, caíu logo em profundo sono. Assim, virou-se

sôbre a infeliz criancinha, asfixiando-a e matando-a.
Uma pessôa da casa, casualmente, passando pelo aposen

to de Maria Rosa, teve sua atenção voltada para o impressionan
te espetáculo.

Sacudida bruscamente, a mãe despeitou horrorisada: retira
da de sob si.

Edméa já era cadaver ...
Levado o fáto ao conhecimento da policia, Maria Rosa

foi conduzida á Central, prestando declarações, entre lagrimas, no

inquerito que se instaurou em tôrno da dolorosa ocorrencia, ao

passo que o pequenino cadaver deu entrada no necrotério do Ara

çá, afim de ser autopsiado.

Importante
A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan
do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser

feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro.

Matou a filhinha!
Embriagou-se e

xiau a c..eança

! ,
. I

Nossa Vida

Vitor Buhr

Maquina de gêlo
Delambert vende por. . .

8:000$000 um aparelharnen
to para produzir 500 quilos
por dia e com todo o mate
rial necessario para uma ca

mara frigorifica de 36m2 de
base.
Esta venda entende-se até

31 de janeiro de 1937.

Delambert

o Sabão

"Virgem
de Wetzel

GAZETI\Ivoz: DO povo,

(MARCA REGISTRADA)

reconlenda ..se tanto para roupa fina como para rOUpa comum
,,�"�""Dm"""""""""''''

Especial idade"
Bt Cia. •• Jainvile

A C\\pitania dos Portos, n •.

ta capital, festejando a

p.ntradh.\do Ano de 37, hoje à meia
noite, farà funcionar Iorte sirene,.........

�iversos. holofótes e soltarà ao ar IJ.ndos foguetõel. S

I
I

Arnaldo Maranhão
Rue ..João Pinto n. 5, terree

OAIXA POSTAL N· 45·
(
PHONE 1346

TELE
( GRAl\1MA "Algodão"

FLORIANQPOLIS
---------. -

SUB ..AGENTE EM JOfNVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-Y)
Na quali�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguin,tes artigos, oiere
cendo excepcionais vantagl9ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHY1l\, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
-----------------------

fecula, herva-mate, etc., de IlERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fim'" da BAH\.

arroz, assucar, 'arinha,

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharis, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYAIA", de S. PAU:"'O.

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

EMRESA

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, el., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição:
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações IKpor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, )ER

NAM.tlUCO, 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, (vara importação) Vidros belgas, (para importção)

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

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

-
--,-----------
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