
•

umlu, hoje, o

Integralistas I
lançar III candidatural

do general Panlaleão

lP-essôa á presidencia da
Repuàlica

Comercio

Peuniram-se, ôntem, d noite, o Consêlho Diretor da FecJe
ção das Associações Comerciais e Industrias do Estado e as di
terias da Associação Comercial de Florianopolis e Associação de
omercio e Industria e Lavoura de F lorianopolis, para o fim de
marem conhecimento das disposições, posto em vigôr pelo decré
D.72.

Em vista das multíplas disposiçõ- s do rr esmo regulamento
que o comercio acha inesequiveis e vexatorios, ficou deliberado,
or unanimidade de vótos, que uma comissão composta dos mern

ros do Conselho Diretor da Federação e de três membros de ca

a uma das associações comerciais, presentes a reunião, tivessem
m o govêrno do Estado uma conferencia sôbre a substituição do
ferido decréto por um outro que cuncilie os interesses do comer

o com os do Tesouro do Estado.
Ficou deliberado ainda quI'! do resultado do entendimento

avido com o sr. governador se desse ciencia á uma grande reu

ião do comercio com a assistencia das diretorias das Associações
e Class�, para que esta aplecie as sugestões que eventualmente fo
m trocadas entre � referida comissão e o governo do Estado.

doEstado
j

GAZETA
voz 00 POVO politicas.Sem quaisquer ligações

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

mi Flo�!ànopolis, Quínta-feíra 7 de Janeiro de 1937 I NUMEHO 671

preparativos
RiO, 6 - A grande novidade do dia politico de ôn- _A_r�_O_

� foi a noticia divulgada por graduado chefe integra
sta, de que a Ação Iutegralista Brasileira. depois de
laminar, sob a orientação do seu chefe, o sr. Piinio Sal
ado, a questão na sucessão presidencial da Republica,
ería assentado apoiar e lançar a candidatura do general
'antaleão Pessôa, que conta com grande prestigio no

.xército e manifestas simpatias no seio da Armada. além
e ser entusiasmado soldado «camisa verde».
: Para esse fi":1' trata-se de organizar um grande con

resso de chefes integralistas estaduais. no qual será lido
I manifesto lançando a candidatura do ilustre militar e

�tificada a � ua escol ha.
I Segundo propalam 03 proprios chefes integralistas, a

�
I. �. cO,ntará, ,no pleito presidencial, n:) minimo, com

O mil VOLOS, rolem das adesões provenientes das deses

I ra.nças .

da nação nos politicos que discutem a questão
[esldenclal,. perdendo grandes massas eleitorais, que se

ão aproveitadas pelas manobras e propaganda do Inte
ralismo.

Fest.ival I Notas & Fátos Osartístico !���������
Realiza-se hoje, ás 20 horas,! O DR. ALTAMIRO GUI

no Tea,tro Alv�ro de Carvalho,; MARÃES DESINCOMPA- pa a a convenção nacional
o. magnifico fes�lv.al de arte orga-:; TIBILlZOU-SE ... PARA _. _

, _

n1za�o pela eXlml� professora se-: GOVERNADOR GOvernddO resespe radosnhorinha Newtornina Costa, com
A t td h' G" nO R I'Od 'I' o er assumi o. ore, o over-

o concur�o as suas genll� a unas, no do Estado, em virtude da viajem
e em pról do Preveotono Santa do sr, dr. Nerêu Ramos ao Rio. o

RIO. 6-Um vespertino local anuncia que para parti-
Catarina. presidente da Assembléia Legislativa. ciparem da organização da convenção nacional para es-

O programa, que consta de: sr•. d!: Altamiro Guim2.rãe�. inco�- colher o candidato á sucessão de acôrdo com as corren

duas partes, obedeceu ao compro-; p�ttbtlizou-se para. as prcxnnas ele!- tes politicas da maioria, estão sendo esperados no Rio.
d

' , .

"J di çoes da nossa representação a Câ- os governadores srs. [urací Magalhães. Benedito Valada-va o cnténo artisnco a sua

IS·II mara Federal. res, Nerêu Ramos e Menezes Pimentel.tinta organizadora, apresentando Claro está. que s, s., incompati-
excelentes nú neros de música li-l ve1 para deputado federal está. agora

geira e clássica. I mais do que nunca. desincompatlvel
- i pata a governança de Santa Catarí-

MI-meo'grafo [na no proximo quadriênio.
'i "Sacrificado" agora para exercer

VENDE-SE um em períel-
1
mais tarde elevado pêsto de "sacrí

to estado.- Por preço de : fício..... Que Lobo!

ocasião. tratar-se á Rua l
Esteves Junior, 16. I

PARTIDO LiBERAL
TARINENSE

em face do novo Regu- O novo Esteve reunido. ôntem á noite. CUMPRIU

I t d I t .. I em sua séde, á rua Trajano. o Di- C r)mose u
ar.len f'J e mpos os ml.llstro retorio Central do Partido Liberal dever
A

b V de· ,. Catarínense, a fim de deliberar sê-
50 re enas e onS I9 1 reTO rma,..a a bre a recomposição de varios ,\ire- Esteve hoje, em nossa reda-

_ censu ra d a todos municipais... ção, o sr. Moacir Cardoso, chauf·
naçoes i

Teria sido s6 êsses os assúntos feur do ponto desta cidade, quem p rensa ventilados? nôs solicitou tornassemos publicoRIO-6--Noticia-se que se o --------

1 Ih f A Serraria Oelambert o seguinte:
sr. Agamenon 1\ aga ães ôr para vende a dinheíro, mas a Q "-

- ue ao passar, ante-õntern,
a pasta da Justiça, pretende reler- melhor lenha. cêrca das , 7,30 horas, á rua
mar a censura á imprensa, procu- FON E. 1.100 Demetrio Ribeiro, conduzindo
rando um melhor entendimento

R b passageiros, deparou com grande
entre as autoridarles e os orgãos OU DS aglomeração de populares em
diretores do jornalismo. tôrno de um automovel perten-

O sr. Aristides de Oli- cente ao sr. Paulo Schelemper.
veira, residente á rua Gene- Acercando-sê do local encon

ral Bittencourt, queixou-se, trou ferido, no interior do alu
ôntern, á Policia Civil, que dido veículo, o menor Osmar
foi furtado em duas bicicle- Pacheco, com '7 anos, que lôra
tas. atropelado, pelo auto do sr,

-O farmaceutico Raulino Paulo Schelemper á cousa de
Horn Ferro, esteve, na Poli- meia hora, e, ainda, não havia lOS que conduzia, removeu,

cia Civil, hoje, informalldo sido tomada providencia alguma incontinente o referi�10 menor pa

que roubaram, de sua escri- junto as autoridades policiais. Ta a Chefatura de Policia, onde

vaninha, um relogio de pUl-l Conscio do seu dever e soli· relatou o ocorrido. e retornou,
SO, de ouro. cItando permissão dos passagei- �m seguicia, ao seu trabalho.

�;egundo resposta telegrafica do Ministério da Ma
rinha ao nosso vibrante colega de imprensa jornalista Lou
rival Câmara, a Escola de Aprendizes Marinheiros, deste

CA- Estado. não será mais transferida para Angra dos Reis.

o presidente
da il\ssembléija
Legislativa cír, �I
tamiro Lobo Gui
Illarães.

Vi,1jiJU h'iF 4s 12 horas, em avião da linha Condor,
com destino á Capital da Repubtica. onde o levam assúntos
de alta relevar.cia para a administração catarinense, o ilustre
l!;overnador barriga ,verde dr. Nerêu de Oliveira Ramos.

Ao seu ern .arque co.npareceram as altas autoridades
civís e militares, chefes de repartições, íuncíonanos públicos,
c unerciantes, industriais, representantes da imprensa local e

crescido número de correllgionar.os e amigos.
A banda de música da Força Pública tocou durante o

embarque.
Hoje, pela manhã. s. excia., comunicou. em oficio, ao

dr. Altarniro Lobo Guimarães. presidente da Assembléia Le
gislativa, a sua viajem ao Rio, motivo, porque, lhe transmitia
o Oovêrno do Estado.

Não se�ámais transferida
a ESCOla de Aprendizes Marinheiros

Promoções
na Contadoria Gera I

do Estado

Foram promovidos, por áto de
hoje do Govêrno do Estado, os

seguintes funcionarios da Contado
ria Genl do Estado: a l: escritu
rario, o sr. Harperes da Silva e,
a 2· o 3· Evandro Marques da
Silva.

Ond 3 desembarcará
O agitador?

M�'XICO-6-0 sr. Diego
de Rivera, chele esquerdista, de
clarou que o próprio presidente
do México ignóra em que porto
desembarcará Trotski.

Não ha mais
agua para
beber

FORTALE lA, 6-Chegam
do interior do Estedo pedidos de
socôrro das populações flageladas
pela sêca, onde ha falta de traba
lho.
O número de flagelarlos é cada

vez maior. Em certas localidades
oão ha siquer agua para beber.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

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

2

MEL.t-IOR APERITIV

15
Quem apresentar ao Depósito dos

Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tlra
dentes n. 38, 15 destes coupons nume

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

• O P. R. p"
I-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre

o numero já realizado de cadernetas inscritas.
CONTRA O SR.
MACEDO SOA'"
RES

A ÓREO�TO MUTUO PRE-
D IA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

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.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

FABRICANTES

NORONHA, NOCETTI & CI�
_________

ITAJAI'
_

S. CATARINA ��
�G•••e-------e.o�.- oeoe..

-

O Tribunal da'
! !.�, Concurso Segurar:;ça -Fi C r e d i t o

-

u t u o P r e d i ai iN. E OS P���:O�ENTARE'
: : Purgoleite

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

RIO 3 (BAND)- Os dtf'
putados Abiguas Bilstos e Olavi'M
da Silveira dirigiram ao TribunlL(
da Segurança Nacional a seT
guinte carta: RI

«Srs. Juizes do Tribunal -s
Seguranca Nacional - Deixllm(ll
de tomar conhecimento de qua,L:

;';:"iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil!iiiiiiiiiiiiii"";;; quer atual deliberação desse Tri).
Censura á bunai a nosso respeito, assim co)�

'"
mo de consequentes citaçõ 'S e

Imprensa mais atos a que voluntanament:t
RIO, 3 (BAND) - O sr, tenham?s de anuir, pelos seguin�

Barreto Pinto ocupou, ôntem, a tcs motivos:
. ,

b
tribuna da Câmara, pela segun-

1 o,) P�rque cont:nuamos, ali

da vez, para, depois de aludir �a no regímen .de incomunica]

RIO 3 (BAND)-O géstu do ás funções da cenoura, declarar Íidade qu�, �or ISSO, cerceados o E

v,
'

R' demi
,

d que dentro de 48 horas pretendia nossos direitos ele nentares d
sr. icente ao, ermtm o-se r v+: -,' d f
do Ministerio da Justiça é tido apresentar um projéto no sentido e esa;

.
,

, d -

p o itid
.

t . 20.) Porque ainda depende �
como uma demonstração de mie- e nao ser p .... rrm I o a In erven, ,u�
I' A d d ção do Dcpartamonto de Censura decisão da Suprema Corte a con

gra apoio ao sr. . rman o e
,

'

....

".., lid d d 'T'ft
Bt

S I OI"
. . a Imprensa em todo o noticiano ntuciona I d e esse mesmo

. II

• ..pressa .-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na .)
a es iveira, cUJ� renuncia .en-

I
.

bl bunal iP!':
� e trou em choque com as deter- que se re �clOne .com? pro ema' _g

:; CREDITO �VI UTUO P F�EDIA L � I minações d�, sr, Getulio
. Var'g�s,

da sucp.ssa? presidencial. CARTAZES
� � ° ex-mímstro da Justiça nao

F h DO D IA� W deri
,

". d urnem c arutos
�e••••---------.Ge 6.It�OOG� po ena cO.1tmuar, a tes�,a e uma

',PRINCIPE DE GALLES"'"
pasta entregue a connança de CINE REX, ás 8 hora

I t tum Estado, quando seu chefe e da politica situacionista de Martha Eg[lerth em Cinco mim

m PO r a n rr supremo se manifestava de modo S. Paulo. tos de amôr.
� difer�nte ao presidente da Re- Acreditava-se que nesta posi- CINE ODEON, o líder, fOel

publica, ção o sr. Macedo Soares fosse lisa, ás 7,45 horas, Viva a ma
Por outro lado, o gés�o do apoiado pelo P. R. r., de S. rinha, com Dick Powel, Rub

sr. Macedo Soares, afirmando Paulo, tradicional organização Keeler e Ross Alexander.
.

categoricamente nada ter a vêr partidaria oposicionista que conta CINE IMPERIO,( João PCi

SERIEDADE E CONFORTO
A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação com o Partido Constitucionalista, grande eleitorado. Entretanto, sôa], ás 7 e 8,30 horas, Sol

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan- e ser ministro por vontade do com grande supreza o P. R. P'I duas bandeiras, com Ronal I

Propr: Patroclnio V1eira do 20 'I. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser sr. Getulio Vargas, separa-o do manifesta-se contrariamente ao sr. Colman,Victor Mac Laglen. Clal
feito no áto da entrega, a contar de I: de Janeiro. sr. ArmanJo de Sales' Oliveira Macedo Soarps. det Colbert e ROSilind Russell

-

���������••e �C- .�.�����t������..��
� ".«

TRES. �_���_Ie�MAOS i�����������������������

�
O PAL.ACIO CAS SECAS �.

G R A N D E L I QUI D A ç Ã O durante_o_m_ê_s_de__J_"aneiro I
C

�

I Limousine
202

ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222 I

c S

"
ti
O

I de lindas e variad'sslInas

I
G
t� RUA FELIPE SCHMIDT N.
��
�".������,J����;jO . ! _

Linhos irlandezes

PARA TERNOS

VeIUf;�a chiffon de todas
A

as cores

Sedas, Sedas e

mais Sedas

padronagens

Edificio pro'prlo
22

A Casa Três Irmãos I

a que, reconhecidamente,

vende mais barato em

FLORIA-

NOPOLIS!

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�:EFíliaes em:
Seoção ele

FAZENDAS:
s d,tPazendas naclonaes e extrange'ras "ara terno, FERRAGENS: MACHINAS:

. tavliMorins e Algodões Machinas de nenericlar madeira
IbUnlLonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
a S!Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Jaoeir ...d

I Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: c idos,
na dSêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.

Xllm(lnha para coser e sergir Fogões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, \10tC7r.S
QU'1'Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos

e Trilabonetes e Pertumarías res Material em geral para rransmíss t.:s: i:o I

m co, �Jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
-s cftortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ,lleos e graxas lubrificantes
ment:toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, q,_ces-

eguinSapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico

Depl')sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar G\'ODYER �
ai! Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

icab • --d-----' �
os o Empreza Nacional e I"ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
s d Fabrica de Pontas "Rite rV1aria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
e iRPAVAV�V.DÃ.�!!��""����;�'��·�--�'1��fG?cl)l���"���..ô..�VÂVÂV���:

ar 09
I\lIatri2:: FL-ORIANOPOL-IS

Blurnenau � Joinville - São Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de

A Gazeta

Advoga.dos
I Accacio Mo-I

�••••'--------.'-------
S

n��� Atentae bem 1
•
•

Agencia Moderna dê Pu- I
�� blicaçães, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

sse] Federal e possue a carta patente n, 112
•

·fi
«
«

fOCê
ma

uh

•

feira tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

I n. 70. - Ph01IP' 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110. I
I Dr. "adro de Moura Ferro I
I

Advogado
r�l1d Trajano, rr 1 sobrado

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

ADVOGADO

,

�
�
�
�.
�
��
i

���8••".----_·--_.�.:...___ .. '-�

•••OOltD.. .-----••••••••D. Rua TrajaRo, 2 i (sob.)
• \

Fone 1325-At�r..:le. cha-

Companhia "Aliança da Bahía"i I
mados para o mtenor,

•
FUNDADA EM 1870 fi

Dr. Aderbal R.

O da Silva

Seguros Terrestres e Maritimos o Advogado
tJ Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Incontestavelmente a PRIMEIRA de> Brasil: Fones 1631 p.

1290_1CAPITAL 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
SlNISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Formídaveis lortelol proprlol, Ires vezes

por semana, Iodas ai segun·
das, 1erç81 e .extal·felral,

"
•
"
(\1
OExtração com globo, de crlslai.

A (, 1 é:lA. I n� dsu. " honestidade, pOil, OI sor·
telCtl .aio pr., ..ncladol pelo povo.

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)'
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa
, Ap,entes, Sub-Agentes 8 Reguladores de Avalss (em ..

todel �u Estada.
C:o Brasil, no Uruguai e nas principais praça. elJtrangelrals.

Agentes em Ftorlanopol is :

Campos Lobo & Cía. o
o

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRP.FICO ALLJAlvÇA •

i Escritórios em Laguna e Itajahi !
• SUib-Agentes em Blumenau e Lages •
I •
' •••••�OO�------�O--------.I .
a

'.

----�----

,

Indica:

-_------

----� ... __ .._-� .. �--

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

Clfnlca médica de erlan
ças e adultos

l ABOI1ATORIO DE
ANALISES CLlNICVS

I Dr. Ricardo 1
Gottsmann
Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em: cirurgia

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R<!,ic1ência: 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

RESIDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

D r , Miguel
B(:>abaid

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemortoides
C onsultas: •

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elefone, 1595

LO.JAS

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

t
BLUMENAUI

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEF IRES

(Tingimento a Indanthren - COres 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) IFUNDIÇÃO: -ISINOS' DE BRONZE, maquinas de

forragem. fabricação de maquinas
em g�ral, (agrico}as e industriais)
=-moinhos de fuba, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPQLIS

Arnaldo Marar)ha I,RU� JOÃo PINTO -ANDt\R N. 5TERERO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�
Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja t8l

marca M�LZ!nER, 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 procurada em todo o

paiz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIER"

Tendo apparecldo, ulttmamen
te, no mercado, bebidas de
outras p r o c e d e n c

í

as sob o

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

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

IIMALZBIER DA BRAHMA ",

verificando os rotulos.

�-'
.

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

uas ua buca.
CONSúL 1 ORlO:

�ua Trajano n: /7
�J (sobrado)
j Telefone: 724 (manual)

Praça 15 de Novembro I HORAS MARCADAS IAntonio Paschoal .�=����������������Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía. *�Y.ó �T'7.ô ��A.�A.� ��., ��� �
-

��"Z
.

Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes- w�����..cr�v� .--==--'------������:M�tI!.i
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu- � :Itaria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café � F' I L I A L . _São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso �

II������������� � INDUSTRI�S:
� � Coqueiros

� M unicipio São José

� ESCRIPTOHIO:

� Florianopol is
� C. Postal, 118

I I Teleph 1.637 jTelegram.:, - "COQUEIROS"
---- --�-

ICHARUTOS?

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR 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 li tapera Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetís
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO

C)AFE' .,JAVA

-- -� _-_ --_.

I

i Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 Fpo 1 is. �

�
I-=�C;___;;_er-'--'ve�j----"'as---!�C__:_:_er-ve-ja-s-!

---;õ,

�A G U A R O E M
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas- � () proximo lança�en-t-o--d-o-c-a--r-b-u-r-a-n-.-t-ê' nacionalcata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Da- � ALCOOL MOTORpla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

���� F
�

E
-

T TDepositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
�

MAFRA, 21.

iiíiiiiIiiiiiii--------�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii............iiiiiiiiiiiiiii_ .�Vfl7AV.AVA"'� -O.. ... ��V.a��&i!·

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

J
Carioni �

, ,

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro de diversões Iarni-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

I 6 - Tiradentt�sBanco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina
�

Leia a "Revista do Trabalho
_____

c

A «Revista do Trabalho» é a mais importa'
te publicação sobre legislação social existente ft
Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvido
que lhe surjam ao espíríto e mantém uma secçâl
de consultas e informações.
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246 l

PUBLICAÇAO MENSAL
ASSINATURA ANUAL 20$000

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

:: (Edificio proprio)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

11
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'1. ala.
C(C. Avisol'revioô']. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

(;asa das Passaras

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

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

Cirurgião
dentista

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

Café e Restaurante

DIA'
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE Cu

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Di
Rua João Pínto n. 27

FABRICP.NTES DAS AFA
MADAS MARCAS DE

ASSUCAR:

"Maravilha"
REFINADO- FILTRADO

BRANCO E

"Moreno"
SOMENOS REFINADO�FIL

TRADO

�--.-------------------

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Irradiação
ROlna

de

,.-;.'

A �AZtTA-Florianopolis 6-1-1937

fa Ia o 5 r� A ranha IPEL;a :�:n: Brasileira �:::�:::n.
.

��������������-,����������� BRUXELAS,-O jornal "Li- Ita iópol is.II

d
• .

'1
bre Belgiqu�n revela em deta-

ri re' -S"'I e'""'n"'c' 'Ia lhes o barbaro assassinato de Desde que [oi lançada a can-

U D didatura do se. Pedro Veiga So,
que fOI vitima o diplomata Barão

brinho para prefeito deste próspe-Jaques de Borchgrane, primeiro
ro município, falava-se da vontade

-

t
'" secretario da Legação da Belgica

"Precisamus nao teruer as lutas par a ...
em M�drid e filho de antigo que mantinha no sentidofde cons

truir um prédio para o unciona-

dar,as, parque esta é a verdadeira diplomata,
-0- mento do Grupo Escolar,

/T

d d
D , Na-O hapre'" BERLIM S d Eleito, com maioria absoluta,ra.ll.;c8 e emocracla U'.'- egun o as esta-

hido nlei d I' dII I. li .. - •

t-t d
\tisticas fornecidas pelo Banco dad

no ren I o Pldelto e

P de mV,uç,oeç
-

es reg' rl'IDnall'stas na� a I U e� AI h 'I f'
,o ano passa o, o sr. e ro el-CUp.." O·

.

'IS ;o:aI � ernan a, a circu ação maneei-
S b

'

h 'I d dI t I d 6967 ga o nn o,tratou, 'Jgo, e otar o

dos srs.��Armando de Sales e �ilhõ::a-d: :ua�('o:.ta e:
municipio dêsse grande melhora-

Ma""cedo Soares" -0- .mento,
LA��DSHUT. _ Na aldeia I Ao assu�ir o exe,rcicio achou

POPTO ALEGRE, 6 - O possamos proporclonar a:) dêsses homens, em escolhe- d F h f I d
' lOS cofres vastos. HOJe, passados,

h d b' t'
e urt a eceu urante a nOIte,,, I ' "

�, r. Osvaldo Aranha encon- Brasil (I escol a o seu pri- rem outros o ]2 .vos que não d A

t d P Z'
OIto meses,o grupo esco ar e quasit e 00 em o sacer ate eter Im-,

d'trava-se hospedado na resi- meiro magist,ra,do, num piei,' sejam os da vitoria da cau-
f

'

id d
uma realidade, porque as pare es

t d b 'I' mermann, que OI consi era o ' , ,

dencia de sua progenitora, to qu� c.ms Itua, uma marn- sa comum os rasi eiras, 'ld d d pnncrpais estão prontas, e, pronto._. I"
-

� como o «rnator> SO a o a , " d _''l, ra. Luiza Aranha. festaçao verdadeiramente rte- que no momento e a causa r: M di IOf I id estaria o prédio to o se nao tr-
, I..luerra un la. a eCI I) sa-

Os dessidentes liberais mocratica, consagrando de da democracia.
d t id d' d J 8

" vesse de esperar para secar a ma-1"1
, ,.

f' D 'f' d
cer o e na I a e e anos J3 d

'

, I'-Ico'-', ferenciaram longamente, vez os prmcipros que rze- ai a con rança que na a
d' 2 24' eira, que esta paga e no ugar"

me Ia metros e centirne-
d-lIa noite de untem, com o ram a vítórla da revolução pertur bará a serenidade e o

tros. Ao desencadear-se da Guer- a OconGstruçãO. t' d truiortaôi olornata brasileiro. de 1930. Não tenho, porém, ânimo dos que concorrerem
M I' I d f' rupo, es a sen o cons rui

te n Ou ante a viajem para Por- em minhas mãos força al- ao próximo pleito presiden- trad unuiar, o ?a re ,U1 recrdu' do num vd5tO e elevado terreno,id dá
'

de l ci I ibilít d t
,lona sagundo regimento e

f d' d'
'.

IVI 't.) Alegre, abordado pelos guma parti ana, ca�az _

e ciar, P?SSI 1 I an o que es e .

f t
'

d S b em rente o Jar im rnumcipa ,no

ecçàlJiarios As:)ociados O sr. lazer valer essas aspiraçoes. se realize num plano eleva- dn
an afia e, tr�s ur��, marcd�n- centro di vila.

O .valdo Aranha esq'u'lvou-se Falo como brasileir,o, como do, num debate de. ,idéas,e
o por ocasião a VISita me rca D id f d,} u

_ militar a altur a de 2 metros c ,

eVI o aos es

orçosl
o sr,�re-

46 'I,," falar sobre os últimos a- cidadão, como autoridade de-! programas, nurr:� aflrm.açao 27
'

O R' L I feito, tambem, as esco as particu-" -

I
- centimetros. el ULlO' ,

dI (\ntecimentos e sobre o pro- tentara de um passado de da nossa evoluçao e cultura
d B

'

d h lares subvenCIOna as, aumentaram
,

[I t 'f" d d'
-

1"- Precl's ITIOS na-o te
VIco

,ed av,era'dccman, ante o·
denu'rnero e m�lho-,araal os seu<,bj�ma da sucessão preslden- u as, sa_crl ICIOS e e Icaçao, po mea. ....:l,. A

-

d .. ç "

00 I C I t t dá norano o segun o regimento e
'd'

,

I d'd'
'

Q"cial, dizendo que só lJuderia ao Bras!, om essas pO�SI- mér as u as par 1 rIas nes·
'f t

'

d S b d 'd' pre lOS e matena I atlco. ua�1

abordí?r, com pleno conheci. bilidades é que emprestei o se terren,o, porq, ue. esta é a IOf
an arl1. e �rfas urgo �cII

lU
todas estão instaladas em bélos

h d d d do erccer um um orme espeCIa ao
'd' d 6 di,

em que residem, acomelha-st:: o
ento assuntos relativ0s á meu concurso aos omens ver a eIra pratica a em;)-

seu «fenomenal» soldado, pre lOS e me�ros e arguea. 050 de injeções de Tonosfof�n. 'Confe;encia de Buenos AÍ- públicos rcspollsaveis pelos cracia. por 12 de compClmento e 4 de
qUe! levantam o e.stado gera�' re� ,

res e a problemas economi� destinos da Nação, com o A' !ITlprensa cabe, sobre- SENHORITA I Acompanha altura, sendo ,as slllas de aulas fOlçdndo � sistema nervoso.

"
\

lOS internacionais. Vívendo objetivo de ser�ir, mais umd I tudo, ,a missão ,altame?te I a Moda, nunca menos ue 6x8 m::tc05,Estes' .

dois anos fóra do Brasil não vez,' á democra,cla,» ,

educauora d� pratIca .salu IM I comprando suas Bolsas e Cmtos na prédios, feitos com ótima madeira,
aro!poderia dai' detalhes do inc- �o.bre as atItudes aS3uml- da democré\cla. PrecIsamos

C M d
. amplas janelas e vastos patios;de- Maquina para Gelo

d
,',

I 't d I asa ace onla de menta politico atual, cujos das pelos srs. Ar�l�ando e !nlCla- a, ,onen an o, escar�-' ve ·se ao espirito organ;zador o

lROacontccimentos têm origem Sales e Macedo Soares, as- cendo e Informando a Opl- A Casa que mais barato vende sr. Pedro Veiga Sobrinho, cujtlS
muito remota, e dos quais sim se expressou o sr. Os- nião pública," visitas ás es<::olas são sempre mo-

apenas teve notícias incorn- valdo Aranha:
_ I�terroga�o �sobre a ,sua

6 TRAJANO 6 tivo de contentamento e estímulo
Sso,pletas. Depois acrescenta: -"Tanto o sr. A.rmando viajem ao RIO l.Jran�e tinha O re�orter comenta ePiso-1 para os educandos e educadores.

- «Não estou habilitado a de Sales como o sr. Mace- algum caracter pul!tlco ou SI.' dias da politica nacional e Enquanto i;so se dá, a respeito
tratar d� assuntos politicos,! do Soares renunciaram a0S trazia a!gurna missão ao Sul, estadual cem o sr. Osvaldo da er:lucação, o sr. prefeito não

.

tualmente, Entretanto, se fôr seus cargos sem a menor o sr. O ,valdo Aranha des- Aranha, que arremata a sua descuida outros assúntos que inte
chamado a intervir para a preocupação regionalista ou me:ltiu, infofina', o que a sua entredsta com a seguinte e ressam 11.0 municipio, As estradas
solução dos problemas em faciosa intenção. Apenas pa- vinda ao Rio Grande fôra expressiva fráse: estão ótimamente zeladas, tanlo

,�ebate no cênario politico; ra a grandeza da :átria. , Jct�l mínadd pela vontade de -"Estamos procedendo em que nos anos passados tinham si- A Est<lção de R'ma 2. R.O ..
'

nacional, a minha ação gerá I ,Não tenho razo'�s nem ,du- rev�í os pagos e abraçar os 19.)7, como se fossemos der dos abandonadas porque estavam m. 25,4, kc. 11810, irradiaráde csordenação, afim de que Vidas quanto aos proposltOS amlgcs" rotados em 1930," intra,nsitaveis. Hoje sã� bôas,sendo I hoje, ás 20,20 horas, o seguiot,:l)MJQ.GeeGDae�e�e���!.�.eG�e���i.,m�m�o.G� paSSiveI serem percorndos por veí· Anúncio em italiano, el>pa-" • M aqu i na de gêJo culos.

I nhóI e português.D AUXIIM I J'\ DORA- PREDIAL S A e o I b t d As ren,das J,o mllnicipio nãO, M_ar.ch,a, ,Real e, G,iovinezza ..
-e. � i.

-

,�"" e am er ven e por. . ,

h 80 OOOJiOOO M-:. ir.' :-
_ � � 8,000$000 um dpan:lhdmen

c egam a , fP,: �s" Notlclarlo em Itahano.
,V 'I! tu para produzir 500 quilos apezar da gran�e op�slçao eXls' Concerto da Banda da Rég a�1 -, � por dia e com todo o mate- te_nte, o sr. p�efe'to, amda aSSim, Guarda de Confins.

• Circunscrição de Santa Cdtharina -,rial necessario para uma ca.
nao tem deixado d_e trab�lh�r Conferencia do maestro Mario

��D • 'mara frigorifica de 36m2 de pelo, ,p�ógresso �o t,ao promIssor Labroca sôble o tema: Tempo-• Distr i bu ição em 31 de Dezem bro de í936 � base. mUOlClplO de ltalOpohs. radas líricas na Italia.
e !. Esta yen?a er,tende-se até Execusão de canções regionalti.
:: FI I-.�- A N O «A» �. 31 de Janeiro de 1937. O Correspondente �oticiario em espanhél � POl-,
� � tugues.fi 16-Roland Pawlowsky Blumenau 10:000$ antiguidade ti Delalnbert I ITAIO'POLlS, 2-1-937. Marcha Real e Giovinezza." 5-Preferencia na proxima distribuição • �•••••••••O.I��I.it••••D.tl••••D.e.O"•••iD 1.129-Ralph Gross Blumenau 15:000$ si juros �aldo preL G • e/a 42-Contrato Hypothccario Joinville 35;000$» 6,781 G.

E
'

, E'"
•"lO 800-WalterVoss Blurr.enau 5:000$ » 6,270,70. voe MOMO voe �lU 89-Carlos Souto Blumenau. I L :000$ » 6 2 58 ti �

,

• • iI. 136-CarJos Wtrner Blumenau 5:000$ »6,220 G o Gru 674-Julio Schwarz Joinville 10:000$ cl juros 6,101 tJ G vem a.' e hospedar-se-a' �u 521 -Oti:) Demarchi Rio do ,Sul 10:000$ » 6,027 • o • '

• 903-Sociedade Coop.Lauterbach Rio do Sul 30:000$ » 5 .920 •• NA.ti 588-Contracto H}pothecario Rio do Testo 5:000$ parte 5,729 'e G C a s a das M
eI

D
:: Total dos transferencias:Nos. 67914.029, 62814.032, 628l4.048,(parte)10:938$000 :: : e I,as,
lU P L A N o «8» • G DE FERIS aOABAlo '!Itf 4.083-,SamueI Heusi Junior Itajahy 5:000$ antiguidade s3ldo • • Unica depOSitaria dos afamados lança-perfumes :lU 4.117-Guida O. Miranda Itajahy 5:000$ antiguidade • D @!I! 4.II0-Guido O. Miranda Itajahy 5:000$ ,,\ • � Já chegou a grande re G,_..,. 4,044-Emilio Doering Blumenau 10:000$ Sorteio resto � � Rodo e R·lgoleto messa para o proximo ��U 4.034-Adolfo Frischknscht Rio do Sul 15:000$ resto prf. e � Carhavai afim se ser vell. �fO 4.053-Contracto Hypothecario Blumenau 20:000$, 2,635,2 e o Rodouro dida por prt:ços excep- UJ&-u.l 4,073-João Domingos da Silva FLoRIANOPOLlS 15:000$ 2.604, 5 a ª� cionais �40i�

ft �U 4.301-Bento JOSé Areias FLORIANOPOLIS 5:000$ 2.602, 5 G � !VIErALlCO e de LUXO Serpeí'tina-; e confetis I�� 4.215-Adolfo Hass Jaraguá 5:000$ pàrte 2.570 .. � P!ERROT e PlER"OT tambem lli grandE: stock ��'" II 5_023-Raul Deeke Blumenau 20:000$ parte 1.47(', 1 Q O ,'/lETALICO e éS 1111'S bdlXOS I,Jrcç(1S f.:9�,�

:: hI5.534-Friedrich Saenger Blumenau 12:SUO$ parte 844, I :I:
.. , .

!:I� SORTEIO ••
Da inegualavel Cia Qui- Aproveitem �:�. 4.193-Adolfo Warner BJumenau 5:000$ <o. mica Radia Brasileira.e

, I

Foi I' 0-�s ;�. 4.3,}I-Dr. AlVaro Batalha Jaraguá 20000$ parte U • Elequcirós S, A, 1.ÊRR0� - i�a Total das rescisões: Nos. 4092, 4,165, 4144, 4.023, 4.116, • • •�ft1 5.074 e 5.072 3:374$900 • ., .�ai ". Otima vantagem para,revendedores i
I� �����lp��DE�T2�A. Si CASA DAS MEIAS�RuaFelipeSchmidtn'2 :
�1.oo••oOO•••O•••OOO$oo••ao••o••••••••.••••••••••••rt•••••••••••••••"••••••1
�

�•.

a sucessão
Quantas vezes .temos vontade

de levantar-nos durante a noite
para dizer aos importunos que

V- d
·

rao ormlr....
Im portu nos!. ..

conversam na esquinai-e- «vão
dormir e não incomodem os que
precisam de descanço», ,"

Em toda a parte existem indi
viduos que não tendo o que la
zer durante o dia, não se can-

çam, e coroo não sentem necessi
dade de dormir aproveitam a

noite para perambular pelas ruas,
para fazer roda nos cafés e .nas

esquinas e perturbar o sono dos
que trabalham e precisam do des
canço noturr;o. Cono consequen
cia, estragam a propcia saúde,
além de prejudicarem a existencia
dos pobres mortais que levam a

vida a sério.
E' por mal dormir que existem

tantos individuas com perda' de
fosfato, facilmente irritaveis e en
colerizaveis. Dia a dia multipli
cam-se, pelo mesmo motivo, as

vítimas de perturbações nervosas

de maior ou menor gravidade.
A' s pessôas que se tornam ir

fitadas, inguiétas, desanimadas e'

pessimistas em comequcncia da
perda de fosfato, e que não (Jó
dem se livrar do barulho da rua

DELAMBERT vende até
o dia 31 de Janeiro por pre
ço insignificante um apare
lhamento completo.

.". '.
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rõ M�hatma Patiala escrev: II Nossa Vida

I (O, iginal da "Academia Brasileira de
Ciencias Ocultas", por corresponaencia,
caixa postal 2911. S. Paulo). -- Exclusivida
de em Santa Catarina para "A Gazeta"
de Florianopolis).

Esse rei miudinho que deixou o imperio inglês,
trocando-o por uma mulher ainda algo aproveltavel,
fez o seu horoscopo. Este não declarou, por pala
vras dirétas. que o rei ia ter uma íormídavel en

crenca sexual, que o despejaria do trono. Tambem o

horoscopo lião diz que o relsinho ia governar num

mar de rosas, etc.
Esse, pelo menos, é o horoscopo, feito por um

celebre astrologo de Paris, citado pelos jornais quan
do, agora, querem insinuar que a astrologia é um

bléíe visto como esse unicu astrologo não acertou ni
tidamente sobre o futuro do reisinho mais ou meHOS

britânico.
Os medicas que erram calamitosissimamente so

bre diagnostico são ínumensslmos. Trata-se não de
relações entre o macrocosmo e o microcosmo, entre
infinitos, entre planetas. entre fluidos maravilhosos,
num jogo de distancias fabulosas, como acontece na

astrologia. Na medicina, trata-se de relações ime
diatas, palpaveis, á mão. O médico escuta, palpa,
esfrega o doente, examina-lhe tudo, pergunta o que
come, os vícios, a hereditariedade. Pois bem, neste
facilimo plano, de uma burguezice super-chata, - o

medico erra. Erra á béssa I Tanto é assim que a

cardiologia usa o Raio X comu urna salvação. E ago
ra, por melo de uma maquina elétrica, ensaia-se nos

palses cultos (não o nosso) o meio do diagnostico
mecânico, infalível.

Emfirn, os medicas erram colossalmente, huma
namente, honestamente. E alguem já disse, por isso,
que a medicina não existe, ou é um bléfe? Não.
Em RENASCIMENTO, o assombroso Kaiserling diz:
«Os horoscopos são a verdade quando os traçam
pessôas competentes». Os astros existem, e irra
diam; logo, os homens reagem sobre os astros, e

vice-versa. Sim, as colossais massas humanas pó
dem afetar o fluido de certos planetas. Esse meu

modo racional, mecânico, cosmico de defender a

astrologia, é para os dentistas ditos exatos o quan
to deveria bastar, pois é... ali na batata!

Todavia, corno insinúa Kaíserling, ha os astro

logos incapazes, estupídos, cretinos a mais não po
der, sendo estes em geral os mais famosos...

I Assim em todas as profissões. . . I

CU���s·��:la. Religião.RECIFE. 6 - o farmaceu -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tico josé Fabio, residente no in- Festa de N.S. HABILITArAoterior do Estado da Paraíba, do Pa rto
continúa realizando curas assem- N tri d P

..

C Estão s� habilitando para ca-
. .

d I'
a ma nz o unssimo 0-

J Sbroaas, com lDJeçÔ(S e sa iva,
ração de Maria estão sendo rea-

sar: dr. cão José de ouza Ca-
l Ha fátos testemunhados pelos I' d desusad bral e d. Dulce Augusta Richard
•• A" Iza as com esusaua concurren', .médicos e mumeras pessoas Iidedi- .

d Iiéi h Carneiro da Cunha;' sclteiros, do;'
E' d

'

d
era e I IS, novenas em onra .

'1' d identgnas. gran e.a concorrencia e de Nossa Senhora do Parto. �Iclla os e resr ente'! nesta ca-

doentes de diversos Estados. D' á 10 h ' pital,
, d' ommgo li oras, sera

não se�do curados somente os e cantada solene missa, com ser- EHfERmQmoleahas de fundo nervoso.
mão ao Evangenlho. A's 19

" SERRARIA DELAMBERl' horas, terá lugar o áto da co

vende a dinheiro, mas a me- rêação da Imagem e encerra- Foi submetido a uma interven-
lhor lenha. m_e_o_to_d_as_n_ov_e_na_s_. ção cirúrgica, no Hmpital de

FONE 1.100
MAQUINA PARA GELO Caridade, onde se encontra em

Estatuto da DELAMBERT vende até tratamento, o estimado conterrâ-

m\.J Ihe� o dia 31 de Janeiro por pre- n�o sr: Edmu�do <?risard, íun-

RIO, 6 -- Reuniu-se, pela ço insignificante, um apare- cronano da Diretoraa de Estradas

primeira vez nesta capital, a Co- Ihamento completo. de Rodagem.
JIlisslo do Estatuto da Mulher, p

-

que elegeu presidente a sra. Ber- ramaçaa
ta Lutz e vice-presidente o sr, Em át9 de 5 do COI rente dQ Faleceu, ontem, na cidade de

P do Keil' sr, dr. Governador, foi premo- Tubarão, a exma. sra. d. Cristina
Ja •

W dh A il
.

d'
.

O I't d m a coníi- vide a sub-contador da Conta- en ausen VI a, vluva o sr.
I e elos agra ecera

J r A 'I
.lIça que lhes era dispensada. doria Geral do Estado, o lo. _U_IO__v_l_a_, _

, Em seguida foram suspensos os escriturario da referida repartição Filmem charutos
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Sempre novidades para o mundo elegante! b:r��:r�":Ii�:d�Sn��é�O:S��'l�d����:
Contir.úa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende (

Dr. IVD d'Aquina
Advogado

Florianopol ir,

e

I�A�G�A�I_ZET IA
A VOZ DO POV

AHIVERSRRIOS

CeI. Guida Bott
FLORIANOPOLlS, Quinta-feira, 7 Janeiro de 1937

Transcorre hoje, a data ani
versaria natalicra do presado pa
tricio sr. ceI. Guido Bott, digno
diretor da filial do Banco do Co
mercio em Florianopolis.
O ilustre aniversariante, que

disfruta em nossos meios social,
politico e financeiro de simpatias
gerais e elevado conceito, é, ain
da, em perfeito cavalheiro e pos-
suidor de notorios dotes morais e

RIO, 6 - O Carnaval no

de espiritc, Rio, este ano, promete ser bri-

Associando se ás homenagens Ihante.. .

que hoje lhe serão prestadas O entusiasmo �elos ft'�teJos de
A Gazeta cumprimenta-o Momo aumenta dia a dia, con-

•

servando-se as sociedades. blócos,
Elpidio Fragoso ranchos, etc., em desusada ativi

dade.
F�s!eja hoje, o s�u aniversario O auxilio aos folguedos cama-

nat�hclo o DOS�O. estimado con� valescos que figurava na lei or

t:rran�o sr. ElpldJO Fragúso, fun· çamentaria da Prefeitul'a, já san-
cionano estadual aposentado. cionado num total de réis 250

Major Antonio Marques con'os dos quáis 150:000$ pa
ra os nossos grandes clubes,

Transcorre hoje o aniversario Democraticos, Fenianos, Tenen

natalicio do sr, major Antonio tes, Pirrots e Congresso, á ra

Marques de SuUla, oficial refor- zão de reis 30:000$00U para
mado da FJrça Pública. cada um; 60:000$000 para os

ranchos e blócos e reis....
40:000$OCO para as escolas de
samba. deverã ser pago 'la pri
meira �inzena do mês corrente,
visto cair o cer-iaval nos primei; os
dias do mês de fevereiro proxi-

o carneval RESOL.VE�carioca

promete se. excep- A INGLATERRA APOIARcionalmente OS NACIONALISTAS?
brilhante

PARIS, 6-Em artigo assinado N\me. Genevieve Ta.
bouis, no «L'Oeuvre», exprime a crença de que a Ingla
terra resolveu apoiar o general Franco, afim de impedir a
vitória da extrema-esquerda na Espanha.

-0-

LONDRES, 6 -Consta nas fontes autorizadas que
sr. Benito Mussolini está disposto a continuar auxiliando
disretarnente as forças do general Franco, chefe da re

volução espanhóla.
Isso, porém, não o fará de fórma que possa pôr eme

perigo o novo desejo de colaboração d:l Grã-Bretanha oIS
provocar o fracasso completo di principio de não iuterJe
venção, com a creação da possibilidade de u na guerra eu/'
ropéia. '8

A extensão do recrutamento que se processa na Ita:i�
é desconhecida.

Os chamados <voluntarios- que partem em auxilio-'
dos rebeldes são, na maioria, soldados de artilharia, que�a
combateram na Africa Oriental, pilotos de aviação e pe,u
ritos em canhões anti aéreos, procedentes da Etiopia. 'e

Cada -voíuntaria» é pago á razão de 50 liras diarias�e
com exceção dos oficiais, que recebem quatro mil lira�(\
por mês. 1

-0- n

1\ IADRID, 6 - Os rebeldes iniciaram o bombardeie'!
da parte central desta capital ás onze e trinta horas deI
hoje. ;�

H; G L õ�RiA�J
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o jovem Raul Fernandes;
a senhorinha Dioá Camisão;
o jovem René Matos.

HOIl1A005
mo.

Contratou casamento com a

gentil senhorinha Albertina Fer
nandes da Silva, filha adotiva
�o H. Davi Arantes, o sr.

Haroldo Melo, do comercio de
Laguna,

IOUTROS FARTEm

Dr. Edelvito Campelo (ANTIQO LA PORTA)

Sel-uiu ontem para S. Paulo,
no <Comte. Capela», acompa
nbado de sua exma. sra. e tu"; Inhada, o sr, dr. Edelvito Cam
peio, diretor da Penitenciaria da
"Pedra Grande", que ali vai em

estudos técnicos.

o MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS

12 confortaveis aparta�entos
ao quartos e Ia banheírosCap. Peres Barbosa

Retornou ao Rio, após breve
permanencia entre nós, pelo IICo
mandante Capela", o sr. cap.
Peres Barbosa, brilhante oficial
da Policia Militar do Distrito
Federal.

Edmundo Grisard

fALErlmEHTO�

Santa Catarina

End. Tel. "GLORIA"
CAIXA POSTAL, 134

Praça 15 de Novembra

FLORIANOPOLIS

- TRA.JANO - e

, I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




