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�a exoneração ào ministro Vicente
� RIO 6 - Atévontern á noite, não estava assina-A G A Z--�E'-�'T--""'-"�'AI da a exone�ação a pedido d� sr. Vicente R�o. O minis-

tro demíssionario da Justiça aguarda o substttut� que lhe
!--.

designará o presidente da Republica. Esse. substituto será
o sr. Agamenon �agalhães, a quem, acredIta a nossa re-

����������������������'�I����������������������portagem, caberá o encargo de referendar ,o áto de
A

de-
p VO 5

.

r
N

lltlissão solicitado pelo seu antigo comp�nhelro de governo A VOZ DO O - em quaisquer igaçoes po I rcas,
O decreto respectivo deverá hoje ser mandando á

publicação oficial, se o sr. Getulio Vargas o assinar.

Assistencia Congrega-
,. çao do Bommedica Conselho

municipal

•

I da não estã assinada .... -,
----

ANO

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

III I Florianopolis, Quarta-feira 6 de Janeiro de 1937 I NUMEr�O 670

reserva••

Tranferen
·eiaa de sar

• gentas

E' mentira

Dam03 a seguir o movimento
SI da Diretoria Municipal de Higie
j.e e Assistencia Médica no ano

ríe 1936:
DoenLes rratricuLdos-Z'095;

ítal(,nsultils- 3 .542;injeçõf's-633;
au visitas domiciliales e aos ditritos

t la lIha-ZZO; curativos-7j6;
(lI
peqllenas intervenções cirurgicas
J 7; exames de sanictade-78;exa

un IDes diversos- 80; 'atestados diver
eircsos-9; exames de urina--ZZO;
'!nlaparelhos de fratura -- 3; movi
U'mento da ambulancia, fórmulas
nl1.675.
ral

-Pediu reforma

é de
doar Macedo

Soares

to major Car

�neiro de Me!""'-

� dor\çe

� RIu, 4 -O major Carneiro

I'de Mendonça. apresentou, sab�do,
seu pedido de reformaa v MIOIS
tro da Guerra.

:
A propósito declarou êle á

-

mprensa que seu alastamento do

erviço ativo do Exercito é de
erminado pela moléstia que con

lraíu no presidio da Ilha da Trin·
nade, onde edeve ha dez anos

BERLIM, 4-Durante a noi
te de domingo, as autoridades
alemãs foram informadas ele ou

tra flagrante violação dos sobe
ranos direitos do {<eich, verifica
das na costa septentrional hespa
nhóla, por dois navios de guerra
comunstas, contra o navio de
carga alemão Pluto.
Ü comandante do cargueiro

alemão declarou que, durante a

madrugada do dia ZO de De
zembro. Z navios vermelhos ti
nham chamado á fala um navio
alemão, obrigando-o a mudar de
rumo, dirigindo a sua róta para
Bilbáo. Deante da resistencia do
comandante do navio alemão, ús

navios vermelhos dispararam vá
nQS canhonaços, obrigando-o a

seguir imediatamente para Bilbáo.1
O comandante do navio Pluto
acrescenta que os oficiais comu- quer que
nistas da Marinha hespanhóla ti
nham declarado "ter recebido or

dem de Valencia, no sentido de
obrigar todos os navios alemãs,
que se achavam no momento em

aguas territoriais hespanhólas, li
dirigir a sua róta o golfo de Bil

O ginásiano Osmar Nunes, báo ou de Santander. O coman-
diretor do Grupo Escolar de dante alemão declara ter sido
Campo Alegre, foi promovido surpreendido pelos navios hespa-
á direção de la. classe, sendo nhóis fóra das aguas territoriais. A CAFE' BOM SO' NO O que dizclassificado na do Grupo Escolar noticia está sendo comentada .JAVA' são convidados para com-
«Cruz e Souza», de Tiju\:as. com o maior interesse pela maio- Praça 15 de Novembro O e r. Osvaido parecerem, na Delegacia Fis-
-O normalista Salvio Oli- .

d des jornai Anlonl'o Pasc!..o'" Aranh a cal, á administração do do-na os gran es Jornais europeus. I' R

veira, d.l docencia do Grupo Es. RIO, 3 (BAND)-Telegra- minio da União, para legali-
colar de Campo Alegre, foi de- Atrope Ia· mas de Porto Alegre intor- zarem as suas situações de
signado para a direção dêsse e5·

t mam que o sr. Osvaldo Ara- ocupantes de terrenos de ma-
tabelecimento de ensino primário. 1':1en o nha, falando em resposta rinhas, os senhores: Antonio

Para a direção cio Grupo Es- ao vereador Que o saudou Araújo Figueredo, Guilherme
colar «Gustavo Richard», de deu.-rl tl',en ,.-.. r na sessão especial da Câ- Kilian, Saturnino Antonio de Mé-
Campos Novos, foi nomeado o mara Municipal de Uruguaia- lo" �aria das, Dores. Firmino

�íDasiano
Alcides Cunha. Ontem, ás 17,30 horas, a na, declarou que na sua po- Oliveira, Hennque Brúggmann,

Encontra-se em to- Polida Civil foi informada. slção em Washington nada ErI_Ja Brüggmann,. E�uard(l Horn,'As exoneracões dos
pelo telefone, de que uma tem a pedir e nada tem a julio �ugusto 511velta de So�za,mlnistros das as Farmacias limousine atropelára um me esperar, não sendJ candida- FrancIsco Bruggmann, _Deobd?

M·
nor que descia a rua DI;!- to do Rio Grande nem do J. da Costa, Manoel Vlc.ente FI,

RIO,.3 (BAND)-5egundo 1 a IS m2tro Ribeiro, conduzindo Brasil. lho, Germano Henrique Maestro,
consegUImos apurar em ro- uma bicícleta. Mais adiante afirma que Irmandade do Senhor Jesus dos --

das bem informauas, o sr. uma l\(omentos após compare- a sua ambição é sómente �assos, Eusébio Pereira do Nas�. A renúncia'Macedo Soares solicitou de- da á Policia o chauffeur paz para o Brasil e que ten· Cimento, Manoel Marcos Ramos, d S C d dmissão da pasta das Rela-I ,\I\oa�ír Ca�doso, guiando o do responsabilidades saberá ]o.sé Manoel da �;il�a, �anoel O r.
_

ar oso· e
ções Exteriores atendendo a RIO, 4 (BAND)-A exem- refend� .veiculo, transportan. decidir-se para combater os f:leodoro Matos, Jose SerafI� da Melo _Neto da de-
'um apelo do presidente da I pIo do que sucedeu com as As- do a VItIma, o menor Osnlar que traíram a obra de 1930. SIlva e Clube N. R. Al.nmmte pU taçao federalRepública, após demorada semb!éias de 5. Paul.) e R. G. Pacheco, com 17 anos, filho � Lamego.,conferencia telegrafica. do Sul 1", ainda, cum a C�ma- de João Pacheco, o qual A posição -----------

-o ministro da Justiça ra dos Deputados, foi :-equerida, apresentava ferimentos oa

d B IRespo n den-renovou seu pedido de de- conforme já noticiamos, a con- cabeça, produzidos pelo chó- a a a do pe Io expe-missão ao presidente da Re- vocação extraordinaril do Legis' que, em consequencia do d ien te
pública, quando, na quida- lativo fluminense. dropelamento. BArA, 5-Falando aos jor-
feira última esteve no Pala- A petição contendo 41 assi- O menor Osmar, após ou- na!.sta'i, no momento do seu
cio Guanabara, solicitando, na'ura,s já se acha em mãos do vida pelo comissario de dia, embarque para Sergipe, o capitão
entretanto, que a mesma se chef,� do Poder L'Ogislativo, de- foi transportado para o Hos- Jurací Magalhães, governad(Jr do
tornasse pública sómente de- rutado Heitor Colld. pital de Caridade, onde se Estado, afirmando que, no re

pois de 3 de janeiro, afim O numero de deputad05 con- acha em tratamerto. gres�o, dirá qual a posição da
de evitar explorações poli- trarios á idéa da convocação é

I
A bicícleta ficou grande- Baía no atual momento politico

ticas. reduzidissima. mente danificada. nacional.

No próximo domingo 05 asso

ciados da Congregação do Bom
Conselho realizarão, na Capela do
Ginásio Catarinense, na missa

das 6 horas, a comunhão men

sal.

o momento
--------------------�---------.--------

RIO, 4 (BAND)-A ativida-RIO, 6 -Pelo menos, quanto á situação no Rio Gran RIO, 5-0 titular da pasta de do sr. Macedo Soares solici-de do Sul, o momento é de reserva. da Guerra dirigiu ao chefe do tando demissão do cargo das Re�
Ninguem diz-possivelmente porque não ha certezas D. P. E., f) seguinte Aviso: [ações Exteriores causou enorme

qual foi o resultado da visita pessoal do sr. Osvaldi «Declaro-vos, em aditamento
sensação não só nos circules poli-Aranha ao sr. Fiôres da Cunha. Que essa visita foi cor ao Aviso n, 695, de Z6 de ticos da Capital da Republicadial, é notaria. O embaixador almoçou na intimidade com dezembro ultimo, a essa Chefía, como no seio da Imprensa. E'eviO governador e com o mesmo, logo no dia da sua che- que as transíerencias de sargentos, dente que o gésto do sr. Macedo

gada a Porto Alegre, conversou demoradamente. de uma guarnição para outra, Soares não agradou e as razõesMais ainda: a respeito da politica do Rio Grande do devem restringir-se ao minirno apresentadas pelo mesmo,de acôrSul, cuja conciliação muito o preocupa, a posição do sr possivel: em regra, só para preen do com as observações feitas n'03Getulio Vargas é de espectativa. Dependem, ao que nos chimento de vagas». circules politicos extraídas dos co-informam, dos rumos dos acontecimentos partidarios no

pradu ..
mentarios dos jornais, não proce-seu Estado, as atitudes futuras do presidente da Repúbli Não .

dIh em.
ca com) coordenador, que faz questão de ser, da esco a

ziu efeito A respeito, é digno de :.DQta�.do seu proprio substituto.
'artigo da autoria do jornalista Ju��

-- 5. PAULO, 5-A entrevia- lio Barata que, contestando as

Dr. Ivo d'Aquina == ta do sr. Macedo Se ares não declarações ou as razões apresen

produziu entre nós o efeito que tadas pelo sr. Macedo Soares, diz
era de esperar. o seguinte:
O Correio Paulistano, or- «E' falso que o sr. Macedo

gão autorizado da oposição pau. Soares tenha sido o descobridor'
lista, limita se a transcreve-la nado sr. Armando Sales Oliveirà.
titulo de documentação", para Quem trouxe esse nome, ao .sr,

que a opmião publica «ajuize Getulio Vargas foi o sr. J usto d�'
da situação politica nacional». Morais. A pacificação de S.Pau

lo não é obra do sr. Macedo
Notas & Fátos Soares; é obra do Partido Const.

tucionalista» .

todos tenham Serão eleitos suplentes :: CAFE' BOM 50' NO• D

Ju IZD Consta que nas primeiras eleições .JAVA
para a deputação federal os srs. Praça 15 d� Novembro

S PAULO 5 E r' trevi t d' Carlos Gones e Díniz Ior., serão, Antol2lo Paschoal
.. .

'.
- m igetra en revis a que conce eu a

eleitos pelo P. L.. respectivamente liGareta, o novo govemador, sr. Cardoso de Mélo Neto, decla- primeiro e segundo suplentes. Os deputa.TOU que o seu governo, sería de cordialidade e que tudo faria

Ipera merecer a confiança dos paulistas. A seguir, re.erindo-se Vá regula- dos da P.R.P.
evidenten.ente aos oposicionistas, dos quais a Gazeta é interprete,,. não assistiram ao sr. Cardoso de Melo Neto acentuou: «E' preciso que tenha- rlzar
mos muitos juizos: Vo zês e nós tambem- . O seu terreno. pósse do novo

.governador

Violação de
direitos

Advogado
Florianopol is

o novo governador
de São Paulo

Diretores
de Grupos

Escolares

atrás.

SÃO PAULO-5-De acôr-
do com o resolvido pela comissão
diretora do Partido Republicano
Paulista,os deputados dessa facção
não compareceram á sessão de hoje,
da Assembléa Legislativa, convo

cada para o efeito de empossar o
sr. Cardow de Melo Neto, novo

governador do Estado.

DESE.JA con
certar seu radio?
Procure o BON50N, á rua

Padre Miguelinho

Por ter de responder pelo ex.

pediente da Secretaria do Inte
lior e Justiça, o sr. Gustavo Né
ves, diretor, foi designado para
responder pelo expediente daque
la Diretoria, o 1. Oficial sr. Tra

iano Meraarida.

hIO - ') - Tendo tema 10 ôn
le,n p" Se do govêrno cle S,Pau!c,
O sr. Cardoso de Melo Neto, só
mente hoje fará chegar á ..C�lJjara
a sua renúncia da deputação fe
deral. Assim, comunicando o sr.

Antonio Carlos a renúncia do lea
der paulista, logo CO'3vocará o su�

pie lte, sr. Dagoberto Sales.
A leaderança da bancada fica

rá. a cargo do sr. Waldemar Fet�

relJa.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MEL.t-IOR APERITIVO
--------------------------------

FABRIOANTES

NORONHA,NOCETTI & CI�
ITAJAI' S. CATARINA

······-----·····-----······1• Oi

i c r e d í toM u t u o P r e d i ai !I
._
-----------------------.�--- o,

°I
I
I

J�!aT-:�:::::��r*�i, e �
� Senhora �
� participam aos parentes �
� e pessõas de suas rela- �

:1
ções que sua filha Dorní- �

� tila contratou casarnen- �
� to com o sr. Atõerto �
'ii Sena. �
U �r�oo���oo� �� i DOMITILA. � �I � e � �

=��rl
ALBERTO ����

������!iPiiP.i!�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� IH apresentam-se �
MAQUINA PARA GELO II

-

noivos �

�ELJ\MBERT .

vende até Clube :'6 de � Fpolis. 111[37 �
0,0 d.la �1 .�e janeiro por pre- Jane.fAO" a�����J

ço Insignificante, um apare-
lhamento completo.

,O maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A OREDITO MUTUO PFlE
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

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

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

-seus premias. consequentemente. não ficarão em casa.

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

14
Quem apresentar ao Depósito dos

Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira
dentes n. 38, 15 destes coupons nurne

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

Concurso
Purgoleite

. A SERRARIA DELAMBERl'
- . I Recebem'ls, da Secretaria do vende a dinheiro mas a me.Fumem charutos Clube Recreativo « 6de Janeiro» Ih r I h

I

"PRI NCI PE DE GALLES_:_ de João Pessôa. o seguinte, qu� O enF�NE J .1 00

P reten p'lam agradecemos:
. «De ordem do sr. Presidente, r���OO�31��!'3irl��perturbar a ordem tenho a honra de corr-unicar-Íhe � João de Deus Machado �

que, em Assembléia Gecal de

131 e �
• 'Apress.i-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • RIO,3 (BAND)- Em vis- do corrente, foi eleita a Direto- � Cecilia Machado �
• • ta dos boatos de que certos ria abaixo mencionada, para ge- I!f �
• CREDITO 'VlUTUO PREDIAL � elementos pretendiam pertur- rir os destinos deste clube, no � participam aos parentes e H

I· ... bar. a i�stalação do Poder periodo. social de 1937 a 1938. � pessôas de su�s relações �
: .•••••. •••'

----------•••••••• Legtslatí vo, foram tomadas Presic'eate, Orlando Gonçal- � que sua filha SILVIA �
.

�

as necessarias providencias. ves; vice-presidente, Raimundo � ajustou nupcias com o �

ImP t t l!1�a divisã? de ch?que da �ridon; 10. secret�rio, Abdon � sr. Nilo Nocetti. �

O r a n rr Poltcla Especial devidarnen- Sena; 20. secretano, Gualberto .ti �I:.:.. te epuipadae com suas me- Sena; 10. tesoureiro, Frandsco � Fpolis,31-12-1936 �
tralhadoras, permaneceu nas Bruno da Luz; 20. tesoureiro, Ju· � �
cercanias do Palacío Tira- venal L. Martins; e orador, � 1���:a:��I'" �
dentes. Luis S. Bezerra da Trindade. Jtj �

Silvia
� �

. _

Nada, porém, se verificou C:0miss�o Fiscal: �OãO Am- �""",,,,",,,,I e.

� r.o;.,!'Z!�A SERRARIA DELA�\�ERT atendendo. a sIt�açao de a.normal. O povo, nas brosio da Silva, FranCISco Bü- ��.a.� Nilo !���SERIEDADE E CONFORTO do momento resolve beneficiar a sua íreguezia, baixan- galenas, aglomerado, ex- chele Barreto, João Barreto de � apresentam-se �Propr: 'atroolnlo v••Ira do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento �everá ser pontaneamente recebeu os Araúj?,. Atau�lpa de Andrade � noivos
fi

�.
feito no áto da entrega, a contar de I' de janeiro. deputados com aplausos. e Alcibiades Dias. U "*l��

���_�... � •••t@����.�N

•I CASA TRÊS IRMÃOS;
�

DAS S'EDAS �

durante_o_m_ê_s_d_e_J_·aneiro �
G
•
•

III

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

Limousine

.202
ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222 I

PAL.ACIO
,

l"'o.J

LIQUIDAÇAO
•
..
•

LInhos irlandezes

PARA TERNOS

I
•

Veluda chiffon d.. toda.
A

a. CDre.

Sedas, Sedas e

mals Sedas

lIe lind.. a .ariadlssidla.

padranagens
-

Edificio pro'prlo;

A Casa

RUA FELIPE SCHIVIIDT N. 22

1••""m+!)lJil��"·------i'-�------
r \.

Três Irmãos

a que, reconhecidamente,

vende mals barato em
o
e
•

NOPOLIS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Jockey Club Florianopolís Carioni !
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�

Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja 0$

marca MALZBIER, devtdamen-
te registrada e fabricada pela
Companhia Cervejarta Brahma,
desde o anno de 1914.

Alfaíatetda Mtodao mais elagante centro de diversões famí-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

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

I

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paiz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIER"

Tendo apparecido, ulttmamen
te, no mercado, bebidas de
outras procedencias sob o

mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, paru obter a

mesma cerveja MALZBIER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

IIMALZBIER DA BRAHMA",

verificando os rotulos.

_. o' -_

I 6 - Ti radentes 6
� �s

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

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

:: (Edificio proprio)

I
Leia a "Revista do Trabalho'"

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre legislação social existente no

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao cspirito e mantém uma secção ide consultas e informações.

IRIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇÃO MENSAL

IIIIASSINATURA ANUAL 20$000

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

;RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

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

J

(;asa das Passaras

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

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N.- 78

Cirurgião
dentista

Dr. H.Gg. Slpple Faça V. S. uma vísita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS RARlSSIMOS.

I
"BOM OlA" I
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' >NDE MAIS BARATOE COME IGRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Café e Restaurante

Bebidas Nacionais e Extran

ICHARUTOS? geras só NO

CAFE' .JAVA

Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

---"'--_....._--��--'-

j Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cervejas! Cervejas!

1
,

I

Visitem pois Bom Dia

--

o

Rua João Pinto n. 27

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Metriz: FL.ORiANOPOL..IS
ern:Filiaes Blurnenau - ..Joinville - Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente ern Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

_ages

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ",ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíi vJ
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' rdos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de espiosão, vlotou$
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmis: "';'_;f,' ir ,

\Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
ro�lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, q.;l.:es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G('ODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
-Ernpreza Nacional de I'-Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max .. �

� .

Fabrica de Pontas "Rite F\IIaria' _., Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �'� .

.

. �
.��AVAV..à..V.D'A.�!!������@)1���M)itll(B��&��VA.VÂ"q�.1

�•••---.---••••�. A Gazeta

� �
lt���••"WIIr --- .. - ...:..::d:__ _"- .. ,._,_._�_*"���.

:......... • ••••••00°1
! Companhia "Aliança da Bahía"; \
• .1
• FÚNDADA EM 1870 •

Dr

a �

:: Seguros Terrestres e Marítimos :
li Incontestavelmente a PRIMEIRA de..) Brasil.
G O
" CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

4.280:552$970

Atentae bem I
•

• •

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

..

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 ii

�--.---------------------�------------------

Forrnídaveis lortelol proprlol, Ir.. vezel
por lemana, todal aI segun
daI, 'ierçal e s.xtal·felral,

•
•
ti
•
OExtração com global de crtltai.

A (l"à'x. ,. f'l� dIU.A honestidade, POil, OI lar·

teltil aio preli ..ncladol pelo povo.

� ---�--- ....._ __ ------_....----

o

Ap,entll, Sub-Agentes e Regulador.. de Avulal lem li.
todol �u Estadol I

C:o Bralll, no Uruguai e nal principais praças estrangeiraI.

Agente� em Florianopolts :

Campos Lobo & Cía.

Advoga.dos
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogacla á rua

Visconoe de Ouro Preto

•
O
•
•
U
•
•
D
G

_.-------••••00....-----------

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em Blumenau e Lages

n, 70. - Ph01IP· 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

1�8dro de Moura Ferro I
I

Indica:

Advogado

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

�--��. '-�- ---

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

CUnlca médica de crlan,
çal 8 adultos

•

lABOI1ATORIO uE
ANALISES CUNICVS

I

Consultas diariamente da

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rl!d Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I � Dr. Renato= I==Barbosa==

A9VOGADO

Rua Trajano, 2 ; (sob.)
Fone 1325-Ater• .:le cha-

I
I

mados para o interior.

I

Ex -chefe da clinics do Po�pi
tal de Nürnberg, (P ....ressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Elpeclanlla em� cirurgia
geral

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

operações de plastica

Aderbal
da Silva

R.

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

FONE-1524

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

•

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

D�. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

J\dvogado
�ua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fone. 1631 •

Il9�1
Médicos

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do HOlpital

(Curso de especializaçãc em

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

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone. 1595

Dr. Carlos Corrêa

--

�:; A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUj
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFJHES

(Tingimento a Indanthren - C6r'l 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: -ISINOS DE BRONZE, maquinas de
- forragem, fabricação de maquinas

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 Marar,hã
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. -5TE�ERO

• '.' . .J»". ,

LO..JÀS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Gazeta NO L..AR��
por MAD�ME MARIE

mulher e

flOres

menta em pó, molho de azeite,vi-l cegos
são partidos ao meio e tio, I\.

nagre e sal. rados os caroços. �
A conservação de uma parte No dia seguinte faz-se uma

do pericarpo tem por fim tornar calda, em ponto de fio, na qual
mais digestivel a salada. se deitam os pecegos, bem escor-

ridos da agua em que estiveram.
Pode-se juntar pedacinhos de

baunilha e deixa-se cosinhar em

fogo muito lento, até ficarem bem
penetrados e a calda bem rosada.

ORNO&
".

FOGAO

as

E' o grande chie trazer bordada ou aplicada nos

vestidos, no peito ou nos hombros, a flôr da preferencia
da elegante.

Temos visto em ligeiras toilettes de iinho e organdi
f1ôres de feltro aplicadas.

Dizem que é possível estudar-se a alma feminina pe�
la preferencia que dão as mulheres ás flôres.

As mulheres que amam as violetas são geralmente
timidas e romanticas. As que preferem as rosas rubras
têm o espirito arrebatado e são capazes dos grandes sa

crificios...
As que apreciam os goivos são dissimuladas, têm a

alma cheia de arestas. As que cultivam e admiram as

dálias são bruscas, de genio irritado e sempre impacien
tes.

Um pedaço de toucinho, 1 00 gra- SOUFFLE'OE ASPARGO

mas; 125 de chouriço de carne e lVIeia lata de aspargos (sem
100 de presunto ou carne delu- agua), 60 gramas de manteiga,40
mada. Ajunta -se ainda uma cebo- de farinha de trigo, 60 de queijo
la, alguns cravos, a cabecinha, sal Parmesão ralado,3 claras de ovo,

e um ramo de salsa e hortelã. meia garrafa de leite.Sal e pimen- lEITE
Deixa-se ferver uma hora e depois ta do reino, quanto baste. Derre- A produção do leite, cuja se

ajunta-se mais: 3 ou 4 batatas, te·se no fogo a manteiga, juntando ereção está em relação com a

couve á portuguêsa, cortada aos a lariuha e depois o leite.Deixa- quantidade de agua que as vacas

bocados, um bocado de repolho, se cosinhar até despegar da panela, bebem, altera- as, sendo ativada

algumas cabeças de nabo cortadas para tirar então do fogo e juntar pelas bebidas abundantes .

aos quartos, 3 ou 4 cenouras e um as gemas (três), o sal e a pimen- As vacas bôas leiteiras bebem

pouco de hortelã. I ta. muito; não basta, porém, que elas
Hora e meia de forno. Bate-se bem e acrescenta-se o introduzam muita agua nos orgãos
Depois de tudo cosido.póde-se queijo, os aspargos, as claras bati- digestivos; é ainda indispensavel

servir, acrescentando pão torrado, tas em neve.Tudo misturado.põe- que a ingiram de modo a facilitar As outras, as que gostr m das baunilha, são delica-
devidamente alourado ao forno. se em uma fôrma untada com mano a digestão. das, quasi humildes. . . meigas e amorosas.

Serve- se o conteúdo da sopa teiga e polvilha-se com farinha de A agua tomada a grandes in- As apaixonadas dos cravos são ciumentas, não tran-
num prato á parte, com o nome rosca. I tervalos não convém, é util, por· sigem com (I objéto do seu amôr.
de cosido á portuguêsa. Cozinha-se em banho-maria.du- tanto, que elas tenham agua á dis- As que preferem as gardenias são de sensualidade

rante meia hora, DO fogo,e depois I' eriçao, pmque
não tomarão senão fria, têm a aparencia quasí indiferente das coisas mortas.

SALADA DE PEPINOS para crescer, um quarto de hora a necessaria e nunca de mais em AS que preferem as flôres selvagens são pérfidas,
Descaroçam- se os pepinos, dei- no forno. cada vez. não se submetem e traem com facilidade.

)PA A' PORTUGUÊSA xando bocados da parte verde e Serve-se com molho. A escolha de um bom leite pa- As que gostam das margaridas são más conselheiras,
Agua necessária ao numero de inutilizando-se os extremos, por Ta a alimentação das crianças é têm o espirita atilado para a maldade, capazes de grandes

assoas (póde ser meio litro para causa do sabor armrgo.Cortam-se COMPOTA DE PECEGO de grande importancia, porque é intrigas.
da uma). Logo que ferva. deita- em rodas muitos fina.s e deixa-se Passam-te os pecegos em uma um alimento ótimo e substancioso. As que amam os girasóis são heroínas, aquelas que
a carne que deve ser 100 gra· de molho em agua salgada.Antes peneira, pondo-os depois de molho devem ter na vida um grande feito. uma pagina brt-

'iS por pessoa.sendo de preleren- de servir, escorre-se, deita-se numa em agua com limão, que deve ser TRICOT Ihante.
l a chamada aba descarregada. saladeira e tempera-se com pi- mudado três vezes ao dia.Os pe- Assim quando a moda se harmoniza com a preíeren-
i••aO.O••GClG••G�.I.GG.6.0.8a••O•••••• Para menino de 3 a cia da mulher na escolha de «sua flõr», a leitura psicologi-
s. a 5 mêses ca não será dificil. ..

AUXILIADORA PREDIAL S. A.I i:.�'ía�Ot3'!�'�a;;ei;��;ha. A f1M��1 u:a�ovi�ad�. Para donl
o l m. sem fazer,2m. lisas, 2 m. de a ranJelra de COSD• meia, até o fim da carreira. Cada tecido hoje péde uma

:8 I 4a. carreira:- I m. sem fazer, determinada fIar como enfeite.
.11 laçada, 2m. juntas, 1 laçada, 2 Para as toiletes simples das
ti m, juntas etc. primeiras horas, usa-se no colo
• 5a., 6a., 7 a., 8a., e 9a. car- um ramo de violetas ou horten-
• reiras:- i m. sem fazer ,2171. lisas, eras azues.

mos, as vezes, :'lOS apartamentos

t 6-Roland Pawlowsky Blumenau 10:000$ antiguidade • 2-0. de meia, etc. Para as fazendas mais caras
modernos uma só sala para tudo.

5-Preferencia na proxirna distribuição � 10a 11 a 12a 13a e tid d t'l
' l' Como arruma-Ia �

v a, , ., ., ., nos ves I os e es I o, <IS tulipas,
� 1.129-Falph Gross Blumenau 15:000$ si juros saldo pref. • 14a. carreiras:-lm. sem fazer, os geranius ou begonias de velu- Diversos processos podem ser

� 42-C\ nu ato Hypothccario [oinville 35:000$» 6.781 e _)9m. lisas. Repetir essas carreiras do. empregados para se crear cantos

I � 800-Waltel Voss Blurr.enau 5:000$» 6.270,7. até ficar com 20 centimetros dei Sobre os vestidos de renda são conlortaveis, para dividir agra-

• 89-Carlos Souto Blumenau 10:000$ »6.258 G altura. colocadas as rosas.
davelmente a grande, é verdade,

� 136-Carlos Wt:rner Blumenau 5:000$ »6.220 O: Arrematar 25m. de cada lado, Para as toiletes de noiva não
mas unica sala.

� 674-Julio Schwarz [oinville 10:000$ cl juros 6.1 01 � trabalhando só com lOm.do meio, se usa mais a tradicional ílôr de O sistema das cortinas de St-

est 521-0ttn Demarchi Rio do'Sul 10:000$ » 6.027 • (que é a entre perna), fazer 6 laranjeira,- esta é considerada paração é muito antigo; está ain-

, 903-Sociedade Coop.Lauterbach Rio do Sul 30:000$ » 5 920 • carreiras de 10 malhai. archaica. As fiares da moda pa-
da em plena atividade nos in-

as' 588-Cuntracto Hypothecario Rio do Testo 5:000$ parte 5.729 ,� Na carreira seguinte, aumentar ra as noivas são: os cravos bran- teriores orientais, onde não se

f Total dos transferencias.Scc 67914.029, 62814.032, 62814.048,(parte)10:938$000 • 25m. de cada lado; ficando as cos, as margaridas e as camelias conhecem as portas.

da' P L A N O «B» • 60m. na agulha trabalha-se corri com as folhas douradas. Nas casas dos elegantes pari-
3� .� as 60m. (que é a outra parte da E' esta a última nota de dis- sienses, a sala de jantar é sepa-

� 4.083-·Samuel Heusi Junior ltajahy 5:000$ antiguidade saldo • calcinha), fazendo o mesmo, que tinção para o traje nupcial. rada da de visitas por um gran-

i 4.117-Guido O. Miranda Itajahy 5:000$ antiguidade � a outra parte. No entanto, a moda, sempre
de biombo de Coromandel,

� 4.110-Guido O. Miranda ltajahy 5:000$ >} OI Suspender, 60m. nas pernas, e na busca inquiéta do novo, no
Os "panneaux'' moveis tam-

� 4.044- Emilio Doering Blumenau 10:000$ Sorteio resto � fazer 6 carreiras (completos) lisas; desejo constante de destruir o
bem se prestam para essas divi·

� I 4.034-Adolfo Frischknscht Rio do Sul 15:000$ resto prf.• arrematar todas as malhas, fechar passado para oferecer a mulher sões; este sistema "desmontavel"

t 4.053-Contracto Hypothecario Blumenau 20:000$ 2.635, 2 • a calcinha, e nos abertos da cin- qualquer coisa de original, esque-
é muito conhecido no Japão,

� 4.073--joão Domingos da Silva FLORIANOPOLlS 15:000$ 2.604, 5 fi tura passar um elastico. cem· se muitas vezes os inovado- país dos muros de paredes de

• 4.30 I-Bento JOSé Areias FLORIANOPOLlS 5:000$ 2.602, j O res que os antigos quando deter- madeira e dt; pape] ...
t 4.215-Adolfo Hass Jaraguá 5�000$ parte 2.570 O A Serraria Delambert minavam uma fórma de vestir, Fumem charutos
• II 5.023-Raul Deeke Blumenau 20:000$ parte 1 A70, I • vende a dinheiro, mas a quando escolhiam um símbolo
� 1ll5.534-Friedrich Saenger Blumenau 12:500$ parte 844, I G melhor lenha. ou marcavam no traje feminino "PRINCIPE DE GALLES"

� SO�TE10 • FON E. 1.100 uma determinante, é porqu� ti- O SeU perfume traduz as virtu-
; � � ����:Y��������� h - -

, � � �
n am um.a raza�. des puras e suaves de uma nOl-

� !:j�:=��o��v��r���alha BJ���!!eUnáau 2t�00000$$ � � Anto�lo Mourão a ASb�I�- H
Os artigos dispunham ele mais va .e os seus frutos dourados sim-

� ,_' parte U ir
na Dias Mourão parttcl- 't tempo para pensar que os mo- bolIzam a beleza da maternidadt!

� Total das rescisões: Nos. 4092, 4.165, 4144, 4.023, 4.116, .' ij p�m aos. parentes e pe�- � demos.. A flor de laranjeira não dt;vc
i) 5.074 e 5.072 3:374$900 ! � soas amigas o. naSCl- � �?r 1SS0, é que. as flores de l�- ser conSiderada archaÍl:a ...

: L IVON I US & C IA
U �

menta de seu filho AN-
� ra�Jeua não .devenam ser. substl- �3 cravos, as tU�lpas, as mar'

e.. ij
TONIO.

�
tUldas na tOllette das nOivas. As gandas e as camehas não sinte-

;. CORRESPON DENTES � � " H flores de l�ranjeira nos dizem tizam a beleza, perfume e
..

03

_ .

� iii .!l;)_, _ � � � Flonanopohs, 4-1-37 ]f qualquer co�sa. Elas repre�entam frutos, COm) a flor de laranJeira.
l"O••,•••" ••••••C•••••�O••••'.e.ee•• I tsà.,.���1����OO�� a brancura Imaculada das vIrgens. I As �;m l�; são estereis ...

,UOIl\1 DE ARROZ
, Dois ovos, meio litro dagua,

gramas de arroz, cascas de
.

não, um pouco de canela em

J. junta-se o arroz com o leite
pouca agua, leva-5e ao lume,
iando estiver bem cozido, põe-se
:ma caçarola untada com mano

Iga que se leva ao forno durante

'15 20 minutos.Querendo,podem
. aplicar ainda a este pudim 25

amas de manleiga,a qual deverá
r adicionada no momento de
zinhá-Io.

JLO EXCELSlOR
Ponh&w-se em um alguidar 150
�m8S de manteiga, 150 de assu

r,I 50 de farinha de trigo e três

os, mistura-se, bate-se bem e le
�se ao forno em fôrma untada
I manteiga.

Ce tharinaCircunscrição de Santa
Um dos grandes problemas de

hoje, é como remediar o pouco
esforço das casas modernas. Ve-

Distribuição em 31 de Dezembro de 1936

P' A N O «A»

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Joínvile s�'3Á���RCt�

ESPECIALIDADE
I

I
!
I
I

t..__...\
•

(MARCA REGISTRADA)
reconlenda ..�e tanto para roupa fina como para roupa comum

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

,
j
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RTAZES HOl\1AD05CA Contratou casamento com a se-

DO D IA nhorinha Maria Madalena Ave-Delambert vende por. . .

lino, filha do sr. Justino José8:000$000 um aparelharnen- CINE REX, ás 8 horas, Avelino, o sr. Zeferino

Fialho'lto para produzir 500 quilos Paula \\.'essely em Romance
por dia c com todo o mate- em Viena. BODA5 DE PRATA
rial necessarío para uma ca- CINE ROYAL, ás 7,15 e Festejam hoje, o 25' aniver-
mara frigorifica de 36m2 de 8,45 horas, Cinco minutos de sario do seu casamento o sr. Pau-
base. arnõr, com Martha Eggerth. lino José da S.il�a e sua exma.

Esta venda entende-se até CINE ODEON, o lider, foca- esposa d. Alipia Ferreira da
31 de janeiro de 1937. lisa, ás 7,45 horas, Felicidade Silva, residente no distrito de

Delambert pela frente, com Dick Powel e João Pe�s8a.
[oseline Hutchinson. rHE6Am Ut-l5

o sr. Piza
MA I S Ttc. [aguare Teixeira

50 iJrinho Encontra-se de regresso nesta

cidade, o sr. tte, Jaguarê Teixeidemitiu-se da pre- dois grupos ra, que vem servir junto a uni-
stdencía do D. N. C. escola�es dade federal de Florianopolis.

S. PAULO, 4-0 sr. Piza
Sobrinho, ape:é\r de ter passa- Foi aberta nova concorrencia Celso Ramos
gem comprada no avião da pública para construção de um Procedente de Lages, onde é
«Vasp» não seguiu para o Rio prédio, galpão, instalações sani - prestigioso politico e acatado fa

hoje, mas fez embarcar em seu tarias e muros, destinados ao zendeiro, chegou, ontem, o sr,

logsr, o seu secretario, sr. José grupo escolar com seis salas na Celso Ramos.
Roberto Penteado, que levou séde do município de Hamonia.

OUTR05 PARTEm
seu pedido de demissão da pr e- -Para a construção do gru-
sidencia do Departamento Nacio- po escolar, com oito salas, na sé- Dep. Carlos Gomes
mi do Café, como consequen- de do município de Campos No' Viajou, ontem, para Joinville
cia da crise politica denunciada vos, foi, também, aberta concor- o destacado conterrâneo sr. dr'lpelo sr. Macedo S.)8..!!:!;... n_�b�l�ic�a�.��������C�a�rl�os�G�o�m�e�s�d�e�O�li;ve�ír�a�,�r�ep�r�e'������������������������������������:
S

K

d d d I t' Perfumarias nacionais e estranjetras !

empre 110VI a es para o mun o e egan e. 0$ rryai.s delicados objétos de adôrnol
Conttr.úa oferecendo

CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

r-�OãO de Minas a;ese=:

li A ast.-ologia e as encren-

I
ces do Edu�rdinho

(Autor do sensacional romance "NOS
MISTERIOSOS SUBTERRANEOS DE S.
PAU LO", -- Exclusividade em Santa Catari
na para "A Gazeta:' de Florianopolis).

RIO Ano Novo - O Eduardinho, como vocês,
.

sabem, se embrulhou-se (se embrulhou se) nas salas

quarentonas da Simpson. E vai daí o imperio brio
tãnico danou. Eduardinho levou um pontapé no tra
zeiro...

l\Aas o povo estão dizendo (favor não corri
gir o meu vernacu!o), o povo estão dizendo que a

astrologia não existe como coisa respeitável, visto
como um astrologo caôlho não viu no horoscopo do
Eduardinho as suas futuras' urgencias amorosas...

Não não parlemos culpar a astrologia da bur

UI rice de u'm astrologo bebcdo de Paris. A astrologia
n não é o cerebro de porco desse astrólogo.

As ciencias ditas ocultas eu as defendo por
meio da brutalidade matematica das ciencias ditas

, positivas, não ocultas. onde vigóra o sabia pão
pão-queija-queijo, o ali-no-pau da-goiaba, e outras

provas maternaticas de s:.Jstancia.. .

Vejamos o meu pensamento, irrespondi veJ.
Tudo, dentro do cosmos, irradia, emite ondas, os

fluidos que os ocultistas ha milenios descobriram.
Hoje isso é uma verdade cientifica marconiana su

prema. Ora, SI tudo emite ondas, tudo está entrela
çado, ou ligado, ou fundido nesse mar de ondas,
longas ou curtas, etc.

. . . �

Os planetas são mundos eletrificados (sinão
não estariam suspensos no vacuo, e agindo como o

melhor cérebro não o faria). Logo, esses motores
tremendos nos enlaçam nos seus tentáculos clétri
cos, ou como sejam.

Mas nós tambem, da mesma íórrna, temos ten
taculos ou forças á distancia. E porque também não
influiriamos sobre os planetas? Ou, então, porque
o fluido da nossa humanidade não influe na huma
nidade de outros planetas? Quem sabe as nossas

alegrias, como raios cosmicos especiais, não benefi
ciam não só ao redor de nós, em nossa casa, como
tambem entre as exmas. familias do... planeta
Marte?

Kant dizia que a natureza cometia 11m acerto,
á custo de muitos erros. Quem sabe os aparentes
erros da natureza, como a crueldade e as mortes
desnecessarias, são acertos. em virtude de necessi
dades astrologicas, ou vantagens ... para outros pla
netas? E' que a natureza não divide como nós o

cosmos em planetas, ou mundos separados.
Afinál, a mais pura razão científica explica a

II astrologia.
__ I

�-------- --,----

�Jlaquina de gêlo

IIINossa Vida
\ AHIVERSARI05

Jorn. Petrarca Callado
Passa hoje a data aniversaria

lnaralicia do destacado jornalista
conterrâneo sr. Petrarca Callado,
figura proeminente da imprensa do
vismho Estado do Paraná, onde
dirige com brilhantismo o vibran
te orgão Diario da Manhã,
que se edita em Curitiba.
A G.azeta felicita-o, efusiva-

�A�G�AZET
VOZ DO POVA
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mente.

sentante catarinens � na Câmara

'I
SENHORITA I Acompanha As au d ienc iaFederal. a Moda

do Juizo da Ia. VaI"
Soirée Carnavalesca I comprando suas Bolsas e Cintos na

O dr. juiz de Direito da 1
Prosseguem com Iebríl entu- Casa. Macedon ia Vara da comarca da Capital, d

siasmo os ensaios do conjunto de
A C .

b d liberou que as sudiencias daquê.

h 'h d asa que mais arato ven e

J
.

d3raClOsas sen onnt as a nossa so-
UIlO, no corrente ano, serão

ciedade, e fervorosas adeptas do 6 TRAJANO 6 das, todas as terças-feiras, ás 1
Lira Tenis, que apresentar -se -ão hor as da manhã, na saia respec, I

"

d ,de Souza, funcionario aposentadoa carnava esca na soiree o pro- va, no Palacio da Justiça, á Pra.

b d I' Cl do Departamento de Segurançaximo sa a o a rea izar-se no u- Pereira de Oliveira e,Pública dalí.be Germania. feriado ou impedido êsse
Tadas as tardes, a grande Era casado em primeiras nllp- anterior.

alluencia de gentis folionas, ao
cias com a senhora Ana Alva- -----------___

edifício daquela veterana sociedade res de Souza, ja falecida e em Maquina para Gel
vem afirmar do êxito da atraente segunda nupcias com a senhora
noitada carnavalesca da noite do Francisca Cruz de SOUld.
dia 9 do corrente, que, conlor e

Deixa os seguintes filhos: aca

estamos inf nrnados, terá inicio dernico Vicente de Souza, nosso

ás 21 horas. amigo e colaborador, professora
Arcelina Fernandes, esposa do
sr. Leop ..Ado de Araujo, residen- COnCarren ·

tes 110 Rio Grande do Nortee.'
b.-a senhora Maria Elisa Lucena, cla pU IC

esposa do sr. Afrodisia Leite de O Conselho de Administraça
Lucena, residentes no Rio de J" - da Força Pública abriu concorre

neuo , cia publica para fornecimento d
A' família do extinto enviamos artigos necessarios áquela corp

os nossos p�zames. I ração durante o ex -rcicio de 1937

Dr. Lourival Vaz
Aniversaria-se hoje o sr. dr.

Lourival Vaz, recentemente forma"
du pela Facudalde de Direito do
Paraná e filho do sr. José Vaz,
do comercio desta capital.

Faz anos hoje a exma. sra, d.
Armenia Wendhausen, esposa do
sr. Timoteo Wendhausen.

DELAMBERT vende a
o dia 31 de Janeiro por pr
ço insigniticante um apare
lhamento completo.'II Ivo Montenegro

Festeja na data de hoje o seu

l aniversario natalicio] o estimado
jov-rn estudante Ivo da Luz Mon
tenegro, destacado desportista e

funcionario federal.

fALErlmEHT05

Joaquim Fernandes de
Souza

Segunda noticia telegrafica, sou

bemos haver falecido na cidade
de Natal, no Rio Gunde do
Norte, o sr. Joaquim Fernandes

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do sr. Luís da Costa
Melo, contador ap osentado do
Estado.

Arnaldo MaranhãoOcorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Almira
Moritz Pic illi, esposa do sr. dr.
Ivo Picolli. Rua Joao Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
( PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodão"
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enzern nH05 H01E
a menina Célia, filha do sr ,

Lucio de Souza;
a menina Léa Ligia, filha do

sr. capitão Olimpio Mourão;
o sr. Francisco Perfira de Oli-

SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:veira;

o sr, Antonio Taulois de MeE"

quita; Empresa Industrial e Agrtcola Palmital Ltda.
o sr.

R�is.
Francisco Pedro dcs RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-lY)

Na quali�jade de exclusivo Repre
sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag 3ns:

Tecidos GROSSOS, MEDIaS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO
DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Aniversaria-se hoje, a exrna.,sra. d. Coralia Luz. viuva do
Isaudoso estadista conterrâneo dr. IHercilio Pedro da Luz.

Fez anos ontem o menino Re·
naldo Lobo, filho do sr, Otavia
no Lobo, inspetor de veículo.

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

fecula, herva·mate, etc., de PERNAMBUCO.

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

arroz, assucar, farinha,

I
r
I

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca uWALKYR1A", de S. PAU:"'O.

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

-

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

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, PER

Nr�MB'JCO, 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 importação)

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

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

- TRAJANO -

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




