
da gsl. Flôres da Cunha A!K\

l)O!�TO ALEGI<E-3-·0 governador Flôres da Cunha,
falando a'� cheia-s da Brigada Gaúcha, que o loram cumprimentar)
("Ibse: «N \ ocasião em que a didirita ohcialidade da brilhante força

pública do E�t(ldo me faz esta visit s
(�e cumprimentos devo aproveitar a

oportunidade para comunicar-vos que
recebi, :'a dois dias, um tdegrama
do e xmo, H. Ministro da Guerra .ern
que s. exa., requisitaud rOS para ou

tros árduos serviços, exonerava algun
()ficiais do EXdcito Nacional da sua

missão junto ao Govêrno do

Estado_,Assim mandava desligar da mesma RIO, 4 -Rcé'.lizou-se, hoje. ás 13 horas, no gabinete do Ministerio da Guerra. a

os s nhores tenente coronel Agnelo l I recepção de cumprimentos aos generais e demais oficiais do Exército ao ministro Ga!1-
de Souza e majores Leopoldo Biten-I par Dutra, pela e trada do Novo Ano.

cCUIt e Armando Cavalcanti. Em norne de s.us C rmaradas, saudou o ministro o general Paes de Andrade.
Ainda não respondi ao telegrama Depois, talou, agradecendo, o ministro Gaspar Dutra, de cuja oração destaca-

Co titular daquela pasta, 0 que prl- í:10S estes trechos:
I::�nd') favr na próxima fegIJllda-fei- «Tenho senpre em vista a elevada missão que lhe é destinada, o Exército, d •

4 d-!'
. pcsitario L1?g mais ridentes esperanças do país, já nais poderá faltar ao seu dever pre-Ja, Nã)(:�:--:;"��e �esljgM, j'orr'm. tã) r:l.gl"lf, ofici.·,i, d . s-r viç- !Lipuo, quaisquer que s -jarn as circunstâncias com que venha a defrontar. Ail.eio por

do Estad sem l ivrar o meu pr ot -sto ao e xmo , sr , N\Jrli�tro da Cu r II com�!ct� aos rrélío.s políticos e questões partidarias, de deseja ,r necessita viver aci-

r a, porque. enquanto se procede de�:'a [órrna com o Rio Gran?e dt
i
ma dos Interesses dessa nat ireza para poder preocupar-se exclusivamente com os seus

Sul, estão os demais Estados da fe_t:ração cca'h idos de ohciais de jafazcres profissionais. O Exército, estou certo, procurará manter-se em constante vigio
Lxercito rOftos á disposção dos f< sj ecuvos governos». r lancia, sempre pronto a reprimir qualquer tentativa de perturbação da ordem, parta es·

II AI• 0-' I sl- di t- criminoso áto donde partir, dirigido por quem quer que seja, escudado nesta ou na-

J ai � D XO
cn tro (e pouco las

1 f
-

oão ."eves, r e ro el
o ar tir á v!a aére a para a que a orça»

_ ..

Ma ru"o Rl& ti
...·· f) ,,:' • >

No final de sua oraçao o ministro da Guerra foi efusivamente abraçado e cum-
e _

••Ia os Capital da ,,('pub ..ca, onde .

t Li t d f'
.

['LI d
•• i solucionara momentosos as, orrmen a o por o a a o ICla I a e.

apontados par"a '? ,tllnlste- suntos de int. resse adminis-IA 18
----

FERIDft§rif\ da Justiça trativo, o ilustre governador
I va Idade u

RIO, 4-Para a pasta da Justiça,. em Sllbstituição. ao sr. dr. Nerêu Ramos. num contntojem
Vicente Fáo, lembr�-�e agora o compromisso do sr. Getulio Var-

I Alto Bíguassú
gas com a Fr,:ol-! U'lIica do Rio Grand,'. da-i-lo esse pô-to mi- Maqu na. para Gelo I dos diplomas do In�,tituto Domingo ultimo, em Alto Bi.
r.isterie] ao sr. João Never• Em todo o caso, como sempre se têm OEL/\MBERT vende até I Politécnico guassú, foram feridos em um con-

v.sto a sua recusa si:t�maltca em ac.e�tar q\l�lyuer pôsto ,no gov�r- O dia 31 de Janeiro por pre- flíto renhido, que teve origem em

n,', passou-se aa�mJllr que.oconv'tecabena ao s,r .. Anosto/PI�- ço instgn ficant : um apare- Aprov13ldo O proiéto do questões Iútis, os lavrador-s An-
r-. Mas ainda a.5S! n, enten lia-se que' a Frente U ?Ica declinaria lharnento completo. ... A t C '.1st tonio Armindo Barbosa, de cr
ctn distinção d _! indicar nomes para a pasta da Justiça. As aten- SI. r u r o a

j mixta, com 22 anos de idad-,
ções se voltam, assim, �ara Minas, ,-.erais, e vêm á baila os no·

EX J1' IU � �O ,filho de Armindo Barbosa; Ab.-
rnes dos srs. Pp.dro Aleixo e MariO Matos. QJ1 i II II II RIO. 4 - Por unanimidade aLa�éat dde s:,r atprovado, Ilio Roberto da Cunha, com 1<)

O Palpite em tôrno do ncme do sr. Pedro Aleixo, resulta

I .

-

C n terceir.a e última discussão, o pro] o o. I us re SCfla- d'd d f-I'h d R l

I. I C
dOOS e I a e, I o e o['ert J

d,) fáto de ter t;sle J!csémpt'llhad�, até a�ora, o po,to d� lider da do 14 DR Ce i d.lr catannense Artur. �sta, q�le manda .seJam rfc,on��- da Cunha e J056 Domingos Pe-
Jlll\ioria com" pa: lamentar da maIOr confIança do preSidente daI' j A 'jlldl)S un todo O terntono naCIOnal os diplomas expe\AI- reira, com 24 aüos de Idad�, (1·
II bl'· FOI 1Presentaoo, ontem, a dos pelo Instituto Politécnico de Florianopolis.

Lo

\epu Ica.

d A I
. Poliei,) C \ ii, dev;ciamelit,� escol' E

.

t d' . I
- •

't f' ,.d
lho de Oomingos Pereira.

Com a con':ocação a Camara, para agora, e ogo con-
d h d d f

m VIS a a ap' 0\ açao o proJe o 01 conver LI o em E' acusado corno autor dos
C ,m'ltantemente com a r,�nuncia do sr. Armando d� Sales Oliveira, t� o e

a..::cmpadfl
,a

dO c4 lIBm CCI- lti que subirá á sanção do presidente da Repú'Jli :a.
d C I ferimentos, Valdemar Manf)e! Ju-.

d'
.'

d Pdi·'
. CIO o ,vmétn o (} "1

•

SUlg,u'N lscreta, a t1ot,cf.la 'de qáueMo
sr.

h
e

fr_<J Adel�oftnaugur�,a 10 Arací Ci,ilo da Cunha, pi r ha-'l·'Oma ra' h
· lio, solteiro, com �2 anos cl�

/\no 0'/0 com uma ugl a ontan a, Jcan o a rente a 1-
'd I .! ' I POSse O)e idade e fdho dr: IVbnoel Jull",. -

C I L I d O d \er SI o tXCIUl l) na III ü ((,rpo- v

dersnça da malOfla OH. ar os UZ, re ator o rçamento a
_ 'I tambem lúvrador.

V· 'd F' caça0 ml.ttar.
lação, na comlfsão e Jnança�. -

Após apreseu'a los e ouvidos
Já o nome do sr. Mario Matos é apontado como o polí- Irá a 5 .. Paulo O d Ia t na Policia Civil, nestd capitAl,t'ICO rnl'ntl'ro de maior confiança do H. Benedito Valadares. governa ar pau IS a f

.

'dd . .

"

oram os. ter" 05 rt movidos para

d V
O go \I e r n a o r S. P A.ULu, 4 -o sr. H nuque 8alma de acordo com o Hospital de. Caridade, ondeO sr. Pe ro erga ra p e t na r"ll bu- o antigo 28 da Constituição baixou d':!screto convo�flndo a Assem- ! se encontram em tratame!1to, smdu

na reu n iâo das Opoe íçÕe9 c a r-, -, bléia Legislativa para amanhã ás 17 h Jras, para dar posse ao go- aberto rigoroso inquérito.
Coligadas RIO-4-Ao qU! e�tamosin- vunador eleito, sr. Cardcsode Mélo Neto. O �OVERNA

PIO, 3 (BANO) - Varios próceres pertecentes á� formado�.. irá p:,r ("les dias a São Em seguida, nos Campos Eliseos, será feita a transmissão � ...

oposições coligadas, reuniram-se, ontem, no Palaclo Tir a- Paulo, o gOVt:t nadlJr pernambuca- do governo. DOR BA I 'ANO
dentes. no, sr. Carlos de Liwa Cnvalcanli,

Associação O cei. Maga- EXCU RCIONA
Essa reunião á qual compareceu o sr. Pedro Var-, que se encontrll, presentemente, BAI'A. 3 (BAND)-Seguiu,

gara, teve p'Jr fim (' exame do panorama politico atuaL I nesta capital. Ihãesaarata ôntem, para Sergipe, o governa-dos Ci�ur- dor do E8tad0.
g.iOes Dan- passou para o qua- Ac<ml,anhadv de peqtJena Cc

tlstas aro &uplemer.tar mitiva, o H. Jurad Magalh�es
vai rei l!fiuir a visita que lhe feL.
o sr. [rooilJes de Carvalho, 1'.0-
v�rna i r fl rgipano. O.:: Aracajú,
o sr. Jurací Mag�.!hães regre8ta·
rá para li Bala no dia 6, deven
do embarca para o Rio pelo
«Neplunia» .

Nessa viagem, o governador
baiano far-se-á acompanhar ce
3ua exma. familia.

Do Rio irá á S. Paulv, di
rigindo·�c á Poços de Caldos
onde fara uma estação de repouso:

669

-�---
--- :?!:}�.'j flurianupolis ",;�

A ESCOLHA 00 CANOla_;,,-l:> .A
PRESIOENCIA�· DA REPUBL.ICA

----�-----------------------------------------

GA E

,

orno se proces
I

1<10, 4-A "A NOITE" INFORMA QUE DI-:NTRO DE

PJlJCOS DIAS SERÁ r...JUMEADA UMA GRANDE COMISSÃI\
C )MPCSTA DE ELEMLN ros I<EPRESENTATIVUS DA MAIORIA

DAS FORÇAS r-ou i ICAS, PARA COORDENAR OS PRÓCERES
QUE DEVERÃO CONSTITUIR A GRANDE CONVEUÇÁO NACIO

NAL, P·.\f�A ESCOLHER O CANDIDATO Á PRESIDENCIA DA

REPÚBLICA. voz 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

PROTESTO Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO'

lIll Florianopolis, Terça-feira 5 d� Janeiro de 1937 I NUJ\1EHO

Irá ao Rio 11'0o gover-nador Nerêu_jlRamos

�r�está pronto a- reprimtr qualquer
I '

pertur bação

Exército
da ardem"

o sr. João Carlos Machado
será o"leader" das minorias foi eleita para gerir a Asso- RIO,4 ,,-_ Prr decrdo na

reaJ-u42.tBdas ". c:ação dos Cirurgiões Oentistas pasta da Guerra foi mandado pas-
� IH de S"nta Catarina a diretoria 1 sar para o Quadro Suplementar

RIO, 4 - A nA No:te", t� atando da reunião das c;:Y>sições colígadas, diz �I�- abilixo: presidente, Amolo Cú· o tener,le- coronel Magali ãfs
tre outras cousas: «O mais illttres::.alite dd n:ullíàJ foi a Idtura da correspondencia tel-. r.e(; >ecretário, I. P. Mendes de Barata, qut"' estava comanda'ldo
ta pelo sr. Otavio Mangabeira e rocada com o sr. Lindolfo Calor a respeito da politi- Souza e tesoureiro, Nestor Car- o 160. B. C. em Cuiabá, onàe

.

1 a do Rio Grande do Sul. O ex-ministro do Trabéllho neu largas informações que fo- peso se encontravam asilados os de-
Cdm em seguida debatidas e depois cs prócerls políticos chegaram á seguinte lünclu- O novo presidente nomec,u putados estaduais matogrossenses
sao: esperar o vroximo regresso do João sr.Carlos Machado a quem provavelment� será uma comis�ão de sindicancia com- e o senador Vilasbôas.
entregue a "leaderança" das minorias reajustadas, pois, delas saíram a! Fren.te l!nlca e

1 f.�;sta dos .srs: JOãO.Mariano �os Logo que deixar o comando
outros elementos "pond,,_ raveis!! e para elas devem entrar (\5 deputadas liberaiS no-gran- ,nütu,s JUnior, Marta Passenne Jaque a unidade o referido ofi-
Llenses que ficaram com o gtneral Flôrcs da Cunha. Wddl e Orl,ndo Filomeno. tial deverá recolher-se ao Rio.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Importante
SENHORITA! Acompanha

a Moda

o

GRANDE
PAL.ACIO

I'-l

LIQUIDAÇAO
CAS SECAS 1

durante o mês de
• • •

Janeiro :t---------------------------------

Linhos irlandezes A Casa Três Irmãos',
PARA TERNOS a que, reconhecidamente,.

Veludo chiffon de todas vende mais barato em

A

as cores

FLORIA-Sedas, Sedas e
•

mais Sedas NOPOLIS
de lindas e variadissllftas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Instituto do Matte
JOINVIL.L.E
SANTA CATARINA

. �������������������
ra=z!�����rz1�����������

CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr. II'JSTITUTO

Aprovado p91a Gavêrno do ESrt

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de"] II de Janeiro
)li

de �1928
I

orgão official para o con

trole ;:da producção e ex

portação da, Herva Matte

de Santa Catharina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filiaes
I\lIatri2:: FL.O
em:

-- • ''it>" -.- -" ��

IANOPOL.IS

A Gazeta

Advogados
, Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

GARCIA
Rua 15 de Novembr·o n. 70

I
BLUMENAUI

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-

_"

NES-TRICOLlNES- - XADRFSES-ZEF IRES

(Tingimento a Inrtanthre- rôres fIt m �:)
1 ECIDOS 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 estl anjeiros) IFUNDIÇÃO: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de

.

forragem, fabricação de maquinas I
em geral, (agricolas e industriais)

I=-molnhos r\' fubá, arados, 1 u�lp!,�

para can cças, chapas de fogão, etc. ,

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS
A rna I doM a ra '" it.- .�

RUA JOAO PJNTO -AI\Di\R 1'<. �lt..rtbi{O

Indica:

i Dr. Ricardo I
Gottsmann I
Ex·chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

..
-, ....:� ..,.:" .�...

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras r>ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

,Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira

-�Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas 1,'1...Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Mach.inas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. P-

P C , ���....Lnha para coser e sergír opões e amas ocomoveís, Motores de esplosão, vletozes
,

Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- electricos

�'babonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo I
•

,\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

�,".Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ,\(ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

��L'!l._.� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G� ODYER �

�
Charutos .DANNEMANN. Bebidas "aeionaes e extra"geiras Material eleetrico em geral

6j
li
Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" ... Fabrica de Gelo �'Rita Maria" - Estaleiro 'A.rataca" �
.�N'AVAV'AVDA�!f���-�����·'�I����������B��ÂVÂ���.

•.
Fo rm ídave íS lortelol proprlol, Irll velll t. I Dr. fiedro de Moura Ferro I

O por semana, todal as segun· ..

ti das, ier988 e 8.xtal·felras, •
fi "
11 Extração com globos da cr'stai. O Rua Trajano, n' 1 sobrado

I

���\\1 Telephone rr 1548 I� A (. 1 éSx, I r.� dsu. " honestidade, !pois, OI lor·

telft:J aiu praaflincladJo. pela povo.

���AJ _- -- - -� __..__---_ ......--

l 'I, � Dr. Renato=
�, '{-;_- -Sarbosa-�] -- --

G;����.��� -.. ..

--:_- -tJ:.,__;,__ �,. ..�:�-�íl1••��,�. ADVOGADO

�A����_fi,�_ � �������.•OD. Rua Trajano. 2 (sob.)
'�����-��.. �=== � �..v��

� Fone 1325-Aterde cha-

i Companhia "Aliança da Bahia"i \ mados para o

::r. I'
•

-- ·

! I Dr. Aderbal R-:-l
: FUNDADA EM &870 ;; da Silva

Se rvdvogadc

:I eguros Terrestres e Maritlrnos ô RuaCons.Mafra,JO(sob.
a Incontestavelmente a PRIMEIRA d(".,J Br�asil. Fones 1631 p.

1290_1ti
CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

•

� �����itS��":I'�j�E ��Ü�O:?90$��� II
IVI eo ,,,O!>

t-'K.Ut'Kit.U.t-\UL':> iMu v rJ0
'

oi 4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

4.280:552$970

Blurnenau � .Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secç�o de

1
tót io ele advogada á rua

Caix 1 Postal, 110.

�.... 0------

I Fítentoe bem!
•
•

• •

I Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo: I!
é autorizada e fiscalizada pelo Governo '·1'

o
Federal e possue a carta patente n. 112 • n. 70. - Phü1\P� 1277.-

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

operações de plastica

Advogado

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

.

das 1 5 ás 16 112 horas. I I
TELEF. 1.285 �

\
RESIDENCIA- Rua Este-I

LI
ves Junior �. 26 IITELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeito.

Dr, ArturP erelra
e Oliveira

CUfiica mé!hca de erlan
ças e adultos

í AB0flATORIO GE
ANALISES CLINICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
intt I f"

Í'Új�l:.- I !)íj.)

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

__--.---------------- r. _

LO..JAS

FONE-1524
--------

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

(Curso de especializaçã i em

l!_o!utias de senhor os)

Escrltórioe ern Laguna e Itajahi

Vias Urinerias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

Ap,entes, Sub�Agente8 Di Reguladores de Avarias tem :,�todo. �as Estado.
':0 Brasil, no Uruguai e nas prln dparl praças ee�r2ng,.!iraJ.

.

Agente5 em Ftorlanopolts :

G Campos Lobo & era. :
fJ Rua Conselheiro Mafra, 35 .. (sobrado) Caixa Postal. 19 •
i� TELEFONE N. IIJ83 Ff\'D. Tu r GPI- T Y( p »t t IPI' ( J O
U
O
\1
"
;�
•

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da MaternidadeJ
Medico da Hospital

Atende na Maternidade
até ás 8 1{2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARI8ALDI, 49

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.A GAZETA Florlanopolis, 5-1 -1931
--------------------------------------

MEl-I-IOR APERITIVO
F, A a R 1 C A N T E S

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

'��-��--�-���������������-��"������',;;,'i1I-
--

'CHARUTOS?
MAQUINA PAAA GELO I

DELAMBERT vende até Re IIIn
•

a-Oo dia 31 de janeiro por pre- � tt I
ço insignificante, um apare- íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili
Ihamento completo.

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

taurante Cascatinha, Cafés Java e ,Bom Dia, Charu
taria Chie (dá tosforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Jockey Club Florianopolis
o mais c.agante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estra.ijclras.
feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

RUA TRAJ \NO, la-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

l:asa dos Passaras

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

na CASA DOS PASSA RüS, á RUA CONSELHEIRO
MAFHA N. 78

Faça V. S. uma visita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS r�ARI2SIMOS.

) I 'C"� .._-;-,;: �e/"
'

,:-- ,(:::. R <1<'::2. C
". �... U". :�1"-\ -'10- .:::=..

...__,. • �._.:; f
...d .. .� ...." . \-�...,....

! "BOM OIA':I
i EM FLORIA\lOPOLIS E A CI�Si\' INDE MAIS BARATUE CuME

i GRANDE VARIEDADE NOS PRATC S

Bom DiaI Visitem pois
I

I
:,;;;;;;;;;;;íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíil.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!
����������������__ i

I
Osvaldo Sílva Saback

o

Rua João Pínto n. 27

Dr.
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone -1.191 Fpolis.

Cervejas! Cervejas! ISó as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Da
pia Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Casa de Diversões
----------------,,------

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vtspora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
Nos altos <la Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

Concurso
Purgoleite

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

�
Os rotulos que vão abaixo re-

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

CARTAZES Festa deSão
DO DIA Sebastiao

Quem apresentar ao Depósito dos

13
Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira- CINE

T
REX, ás 8 horas, jtJiles e Mordomos que devem

dentes n. 38, 15 destes coupons nurne- Paula, V\, essely em Romance festejaI o Glorioso Martir São

Irados. consecutivamente, receberá inteira- em Viena. Sebastião em 1937, juizes:
,���������������������l-

.

t b d f d d CINE ROYAL a's 8 horas e I A
. p., 01"-:-rt I mente gratis, um u o o a ama o pro u- ." orone ntcmo ereira weira

I to PURGOl:.EITE. Sob duas ba�deIrast com Ro-
e sr. Deogene� Gomes.1uizas:-nald Colman, Victor Ma� La�en, Da. Maria Buch e sta, Jo�efaI������������r:��=::_iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii� Claudet Colbert e Rosalind rxus- Sgpoganicz. Mordomas:-Sras.

1'1 Almoço sell. ,Etelvina Oliveira, Ida Maia,Benta
Limousine

,

CINE ODEON, o, lider, foca- Souza, Lavina Siqueira, Francisca

I! 202 ao dr Vitor Ii�a.ás 7,45 h�ras,.vIva a ma- Alves Gevaerd, Ida Luiriguinairinha, com Dick Powel, Ruby Katcipis, Jucila da Silva Dias.Na-Konde r Keeler e Ross Alexander. tercia Silva, Norrnelia Aducci,ATENDE PELO TE- RIO, 3-Ao almoço a ser
-

Fumem charutos Rosa Neves Galluf,.I;.achel RamosLEFONE 1.222 I
oferecido ao dr. Vitor Kon - "PAI NCI PE DE GALLES" da Silva, Maria Deatri, Elsa .au-

SERIEDADE E CONFORTO der, que se vai realizar no
_

-

chelt>,OI;5é'l Wichet Lima, Gloria
dia 9 do corrente, no J .ickey "Cl�E IMPERIO,( Jo�o Pes-

Guilhan Gonzaga, Maria AugustaPropr: Patrocinlo Vieira Clube, ás 13 horas, já ade- soa), as 7 ,3D �ras, Entrez, Rodrigues. Marieta R",malho,Dc-
�iiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiii iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,_iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiol riram as seguintes pessôas: m�d::.lme, ,com uary Grant e

mingas Brüggmann.Otilia dos An-

����������
dr. Luiz Gallotti, procurador Ehssb. Landl.

ias Carneiro e Carolina Boiteux.
da República; dr. Claudio Bebidas Nacionais e Extran- Mordomos: -Srs. Luis Orofiuo,
Gnas, dr. Caubí de Araujo, geras só NO Martinho CalIado Jor.,Pedro Fe. ..
diretor da Panair do Brasil

CAFE' .JAVA feira d. Luz, Silvio do Vale Pe-
S. A.; dr. Adriano de Abreu, Praça 15 de Novembro reira, Roberto Carreirão Regis.
José Daré, dr. Francisco Antonio Paschoal Luís Boiteux Pia7.Zl\, Otavio Me-
GaIlotti, engenheiro-chefe da lirn, Ovídio Gottardi, João Balista
Fiscalização do Porto do Souza, Marques du Barrai), 8erreta. Jacob Moritz, Alberto
Rio de janeiro; dr. Vieira de diretor da Air France, Hilde- Faria, André Wendhausen Jor.,
Mélo, dr. Augusto Belfort brando Araujo Góis, diretor Jaime Linhares, Deputs Monteiro
Roxo, dr. Trajano Furtado da Baixada Fluminense, C: r- Côrte, Orlando Fernandes, Bazilío
Reis, diretor do. Depa,rt��en-l ios)P�reira. �e, S�uza. dr. Ferrari. ea�si.o Silv:ífil, Nilt�nto de Aeronáutica CIVIl, dr. Leite iGarcIa, I dr. jt,F. Sam- Cherem, Adad Pereira e Maria
Parisi? de Souza, dr. Libero I paio, dr. E�n�4�i;j �otrim��e I Mafra.de MIranda, dr. Inglez de outros. ..: <� -

._.-� •

=:»

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Caoital
Reserva

136:700$000
56:424$498

-

RECEBE DEP�SITOS

�I
�\

PA6At-mo 05

SEGUI:'I!Tt�, JUF. )<:
ii

e[e Limitada 5'[. ala.
elC. Avisof'reviofij. ala.
Prazo Fixo S·[. ala.

Carioni !
Alfaíate"da Moda

6 - Tiradentes 6

CAFE' BO.'v1 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Cirurgião
'dentista

Dr. H. Gg. Sipple
Formado 110 Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 10RIO:

1:?,ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefonei 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paiz sob a denominação pura
e simples de

, , :r-,i[ A L Z B I En' ,

Tendo apparccldo, uHi::1�rnen,
te, no mercado, beUdD.'i de
outras p r o c e d e n c

í

e s 1 :)1.3 o
mesmo nome, fica o l't>liHco
avisado de que, r,8.r�, o :;ter a
mesma cerveja l\iALZniETI., á
qual já está acosn.mado, �'eve,
d'ora em diante, ped lr sempre

verificando os rotulos.

, . ,,- '9!'

)r

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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s Coligadas-
,-------------------------_..

serão reajustadas corn o apoio do Partidc
Republicano Liberal do Rio Grande do Sul.

1<--------------------

Ilgrõ��f-,d���7�aIÂ hi!iene elA � A�Z���I��:��I��·�-f��l�....��IEP!FANIA DO SENHOR[
as uoenças '-=I'

_-:; _� :o-

, ,Pmanhã, 6 de Janeiro, ,a Igre- nS1 infancia A VOZ D o P o v o
Dr. Edmundo da Luz Pinto Ja Glega Ortodoxa festeja um

1\ I d d h' FLORIANOPOLIS Terça-feira, 5 Janeiro de 1937 rAssina a-se na ata � nle" d0S seus grandes dias, o Batis!J1O '

d 'I'
, As rnãis devem instruir 'se nos

passagem o aniversario nata reio de Jt�sus no rio [ordão, A' s 5
do nosso ilustre e culto conterrâ- horas da manhã, haverá missa preceitos ditados pela higiene e

d Ed J I L P' I I pela puericultura. No día em que,sr. r. munco Gil IlZ into, so ene, e finda esta terá ugar a

f·
,

'd I 1 d d d b pelo menos a maioria das mãis
:gura proeminente nos meios I" be issima sol-ui a e a enção
I

' tiver conhecimento destas meterias,p omancos. das aguas e o batismo sirnbolico
S rerluzir-se-ão ao rninimo as doen-

. excia, que se encontra, atu- de J êSUS. O RIO 4 ,. Vd cas e, consequentemente, tambem, ntern, a conhecida socieda- , -! �oticia�s� que o sr , icente Ráo deixará, hojalrnente, em missão, [óra o pvís, rodos estes átos, são assisti- 3'

d d J da mortalidade infantil. As crianças de e sorteios «Crédito Mutuo a pasta a ustiça, parecen o provavel corno seu substituto o sr dnas republicas platinas, acaba de dos pelos fiéis em absoluto [e- P d I A
'

P' a
são muito sujeitas a disturbios in- re Ia» realizou a mais uma im- nosto mto.

ser agraciado com ínsigne comen-I jum. b d ;f.e

da a, Chile. ------------- testinais, por falta de regimens ali, porta.nte �xtração, ca e� o � CAMPANHA DE OS ROUBOS ríe
f A Serrada Delambert mentares adequados. �Aliitas não premto maior de 5: 175$')00 a, SOLIDARIEDADEA Gazeta felicita-o, e usiva-

vende a dinheiro, mas a prosperam porque são sub-alirnen- caderneta nO. 12.636, de que e Os roubos, em nossa capítal((,
I melhor lenha, tarlas e outras porque são alimen- portador o prestamista Adolfo A professora Newtonina Cos- voltam a preocupar as nossas au "i

CeI. Marcos Konder I FON E. 1.100 tadas incorrectamente, Outras, ain- Lorenço Ludwig. ta, organizou para a próxima toridades policiais. (I,
Passa hoje o aniversario nata-" . •

. I da, porque lhes permitem o uso quinta feira, um artistico festival Do cadastro policial, tiramo
P'licio do sr. ceI. Marcos Konder, L.n"f.fj& NaUilCal abusivo de bolachas, doces, balas, que se realizará no Teatro Al- hoje, os seguintes partes: J 7

deputado á Assembléia Legislati-
-

ou de frutas em más condições.A Prin ....eira varo de Carvalho, em beneficia- Luís Albani Junior, naturam
va, onde lidéra a corrente mino- Realiza-se, amanhã, ás 19,30 higiene e a puericultura indicam Missa da Campanha de Solidariedade. deste Estado, casado, ferreircso
rista. horas, no Clube 12 de Agosto, as regras para a racionalização da Para essa festa, que, dado o com 39 anos de idade, residea

apimportante reunião do Conselho alimentação, de suma importancia Dia IOdo corrente mês, no apurado posto artistico da sua e estabelecido no Largo Fagu1mTranscorre hoje o aniversario Superi"r da Liga Nautica de sobretudo nos casos de alimentação distrito de Sto. Antonio, será organizadora, será corôada de des, 4. queixou-se de que, nll.natalicio da gentil senhorinha Cre- Santa Catarina, artificial dos bebés. As mãis de- celebrada na, m�triz d�queia 10Ca-[ êxito,
ha gran:le animação, sen- dia 2 do corrente, lhe Iurtarai

milda R�mos, filha do sr. ceI.
vem, pois, procurar conhecer livros [idade a PrImeIra Missa Solene do grande a procura de ingres- un relogio de parede, com a

A' 'I' R
' Fumem charutosnstmano amos, ex 'Interventor existentes sobre estes assuntos,bem do R. P. Rodolfo P. Machado. sos. iniciais J. B.tio Estado. "PRINCIPE DE GALLES" como frequentar os departamentos ������;��f� �����;

Faz anos hoje a exma. sra. d. de higiene infantil para. receber � �Iracema Sehiefler, esposa dv sr.
Foram-nos enviados os se-uin- as instruções necessarias. Assim

�r.�" Hote I G LO R I A �
Otavio Scl>iefler, representante

te s cartões de felici dades:
-

procedendo diminuem as possibi- l}� �
comercial.

- Osvaldo Vieira e exma. fa- Jidades de erro e concorrem para � �
, f" ....'D5 '1,0''''' -uilia, residente em Paranaguá; a criação de filhos fortes e belos.

�" �·dflZEm JI' r -'-'

R' I B d A A 'b ientad b I
e

o sr. Augusto Livramento; -cap., {SO,fO ara�a e ze- s rnãrs em onenta 15 s� em, (ANTIGO LA PORTA) se
o sr. Stlvio Gevaerd; vedo.' residente na Capital da Re- por exemplo, que numa simples �� tr
a senhorinha Elvira Schaefler'!

publica; I diarréa infantil ou mesmo de um

o s;. José Simão de Souza.' -Adernar Garcia da Silva, adulto, a primeira medida a insti- O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E"O mdo comercio desta cidade. tuir é uma dieta hídrica nas 12 I �1
A d 'I

' ,

h' Ef]
gra ecernos a genti eza. pnmciras _

oras, Juntamente com ��
os cornprimidos jde Eldoformio da ��'{4fALErimEHT05

IEm Rosario, na Repub:ica Ar- Casa Bayer, que combatem as de-

gentina, faleceu, ha dias, o sr. Ao jeções liquidas, ao mesmo tempo �
Paladino, genitor dos srs. Silvio, que ",protegem a mucosa intestinal.
halo e Orestes Paladino.
l?f LO:; CLUBES

Soirée Carnavalesca [II.P t d i;'�\'a ro'�Ina "por graCIOSaS e 1"'", .......\J;;.};' :,.
� ". tJ5 Sf>r hOli lhas, da noss=\ me- -:' L-�I �7:fl�c1_:
lho. ,I cipdad' t devotas torcf do- r ;:�;r'; '�, 7,

I L T' Cl b I
_" o

- � "'�

la. 1r3 ellls u e, rta 1_
:.�"- �� �-é

za.l'-s,;-á, no dia 9 do correl1te,
n')s salõ '3 do Clube Germania, Encohtra-se em to
animada soirée carnavalesca, que, das as Fann&cias
,starn03 certos, alcançará grande I d

. -

êXito.
, r. a laça0 de

As jovens folgazãs apre6en-l RO Inatc:.r-se·ão com linda fantazias, cons-
•

lituindo um conjunb homogeneo A Estação d� Roma 2. R.O.
e e1egarotissHilo. m. 25,4, kc, J 18 I 0, irradiar4

hoje, ás 20,20 horas, o seguintt:
Anúncio em italiano, e&pa-

nhól e português. I �O 5impático Clube Recreativo Marcha Real e Giovinezza,«6 de Janeiro», do visinho dis-
d P Noticiário em italiano. fi.'i'Jtrito e João essôa, vai come- ��

morar, com mais um dos seus ani- Transmis8�0 do Teatro, Alia

IScala de Milão, de um ato da f1,mados bailes, no próximo dia 9
ópera FALSTAFF de Verdi.

I
de Janeiro de 37, mais uma Conferencia de Paola M:lsinodata aniversaria. sobre o tema: ALojas de brinque-Para essa festa, que, estamos dos em Roma".
certos, será coroada de excepcio- �Concerto de piano. �nal êxito, já estão em andamen-

�
Noticiario em espanhél <! por- _to todos os preparativos, salien-

d tuguês.tan o-se o da ornamentação dos
seus salões. Marcha Real e Giovinezza. rJ.1

Samos gratos li gentileza do Dr. Pedro da Moura Farra �convite que sua diretoria nos en- Advogado l}�I Rua Trajano n. 1 ��t'N����,G�r��---------��g �1
p
f

Nossa Vid?l
f'MIVER,5ArW15

Crédito Mu
tuo Predial

o NOVO
ministro da Justiça

vamente.

6EHTE MOVA
Está de parabens o casal

Abelardo Maximo Pereir'l- Ma
ria Madalena Grisard Pereira,
cum o nascimento de seu IJrirno
gtnito Murilo.

er

er

UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS

12 confortaveis apartamentos
80 quartos e Ia banheíros

�dlll "===,;.
O lar do �r. Yermoge les F.

Saibro, está em tc,tas cem o

nascimento de um rnbu: LU m, ni
no que tomou o n�lm, e Zir.�
der.

hOl\IAD05

Conto,tvu ('asam�nt) ('ntn a

gracio,a senhor in!. l :--Ja'f Me!Cjula
de�, filha do 51. Dor vai rVUquia'
des de Souza Junior, o H. tte.

Nelson de Oliveira COelh1.

I\jnstou nupcias eom a gentil
senholinha Zelnida, dileta filha
do nosso presado conterrâneo sr.

dr, Alcindo Caldeira. juiz de Di·
reito de Porto-União, o sr: dr.
Airton Cmta Pinto.
OUTR05 l?ARTEm

P. \Valter Hofer

Clube R 6 de Janeiro

Viajou com àestino &0 Rio
de Janeiro, o rev�o. p, Walter
Hofer, diretor do Ginásio Cata
rinense, para tratar de assúntos
eseolar.::s, e em esprcial da insta

lação do curso complementar pre
juridico naquele estabelecimento.

End.]iTel. "GLORIA"
-

CAIXA POSTAL, 134

NavembrD��'Praça 15 derARTõE5
Foi-nos enviado atencioso car-

tão de felicidades pela passagem
do Ano Novo da Sociedade
Nebíolo-Tmim,

i-\,gradeeemos.

FLORIANOPOL:S Santa Catarina

VIÜU.

Sempre n�vidades para o mundo elegante! b:rf��:r�a:li�:��Sn��é�O:s��a�d����l.,l
Conti,.,úa oferecendo

ACEOONIA
-----------------------------------

c
�

.

,

,

A Casa barato vendeque mais
TRAJANO- -

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




