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deliberaram, acertadamente, dirigir um melnorial ao Governo'
d_, Estado explanando as razões da seu protesto

Nao se realizou ,e feira de
hoje

Instigados por elementos perturbadores e coníusionistas os

n05'OS colonos deixaram-se envolver pela; cantilinarias dêsses malé
volos é:f(uladC'rp.s e declararam-se em gréve, não comparecendo ho

je a feira habitual, com os genêros agrícolas.
Não se justifica essa atitude extrema quando, já ha dois

dias, o govêrno do Estado solucionou satisfatoriamente o caso, sua

visando, da melhor maneira possivel, a aplicação da lei, com re

[e-encia a êsses senhores, que comerceiam com gêneros de primeira
necessidade.

esta madl"ugada, do
Hospital de Caridade,
dois pres�dial·ias

A Policia Ci vil, segundo esta

mos iulormados. está no encalço
dos críminosos foragidos.

politico do ano

ornerciantes e industri

9

ceiam

Declarararn-se em

na feira semar.al,
gréve os que comer-

Com a �assistencia de crescido número de comerciantes e I
industriais reiniciaram-se, ontem, á noite, os trabalhos de deliberações
a tomar em face do regulamento de vendas e consignações.

Presidiu a reunião o conceituado comerciante sr. José Filo·

r eno, que expoz detalhada e minuciosamente a conferencia que ti

vér a, horas antes, com o governador interino, dr. Altamiro Guima-

r ães, que o ciFntificáca ser preciso conhecer as razões em que se ba

seiava o protesto do comercio, afim de poder ajuizar corr perfeição
da jmtf'za do que pleiteiavam.

Fdaram diversos oradores, tendo sido ventilado, amplamen-
te, o caso em lide.

Par fim o acatado comerciante sr. Manoel Ga Idino Vieira

I T"POZ que fosse dirigido extenso memorial, ao Govêrno do Estado,
ex planando o assunto, no qual hcasse bem patente e claro o que as

classes conservadoras aspiram,
E�se alvitre foi aprovado pela numerosa assembléia, que

tambem discutiu os inconvenientes do regulamento da lei ele vendas

e consignações, cujos dispositivos inexecutaveis deveriam ser ampla
mente expostos no referido memorial.

Na madrugada de hoje, após
burlarem, habilmente, a vigilancia
da guarda, os sentenciados Flávio

Gonçalves de Mélo e Paulo Go

rin, evadiram-se do Hospital de Professo res
Caridade, onde se achavam em I· d
tratamento.

e agia os
F lávia Gonçalves de Mél«, Por portarias de ôntem do

autor de vários e audaciosos fur- sr. diretor do Departamento
tos perpetrados nesta Capital e de Educação, foram elogia
no Estado, lôra condenado á dos os seguintes professo
prisão celular , Ha pouco, obtivé res:

A reuniao de hoje ra liberdade condicional. !\!las, . [osé Brancher, da escola

Hoje, ás 11,30 horas, 05 qUE' comerceiam) no Mercado Pú· tendo reinei jido, Flávio foi, no- desdobrada de Porneranos

blico, com gêneros de primeira necessidade, reuniram-se no escritorio vamente, prêso e recolhido á Pe. Central, 110 munícíplo de

c?m�rcial do sr: �osé FJlomeno, presidente da Federação de AS50-l nitenciaria. .

f.imbó,· Hermel.inda Biandr�
claçoes Comerciais.

1
Paulo Gorm estava condena- nr, da de Bocaína, no murn-

Es�eve ,pre5e�te ; ess� reunião o inspetor da Fazenda Esta- do a �O anos Ide. �ri:ão celular c/pio d.e Lages e Francisco

dual sr. LUIS Cscar Je �arvaL,o. por cnme de homicídio, no mu-I o e ASSIS B. namo�,. �a de

Apezar de (Xí osto pelo sr. José Fdomeno, a solução favo- nicipio de Concórdia. Lomba Alta, mUI1lClplO de

ravel que obtivéra do govêrno e dadas pelo inspetor estadual todos i Bom Retiro.

os esclarecimentos necessarios e pedidos, os grévistas não chegaram A SERRARIA DELAM SERT
a completo entendimento, em vista da grande disparidade e diversi- vende a dinheiro, mas a me-
dade de opiniões. lhor lenha.

Un'5, achavam acer tadas e até proveitosas para êles as FONE] .100
medidas governamentais, outros não aceitam, outros querem só a

supressão do livro de compras, outros ainda propôern-se a pagar Nomeaçoes
mais 1 5010 dos impostos, desde que seja abolido o livro de com-

pras. e eXGneL
Enlim. infinidades de opiniões e deliberações foram venti- -

ladas, sem conseguir congregar os grévistas. raçoes RIO, 12-0 deputado [osé Müller, falando na sessão
Assim, continúa o impasse, em que o único prejudicado I Foram assinadas, ôntem, de ôntem da Câmara dos Deputados, sôbre o combate ao

" o consumidor, o sacrificado e pagante de tudo que aconte-ça ou as seguintes: projéto das Sociedades Anonimas, acentuou que o relator
possa acontecer. CelsoEX�����nd�b a pedido, da materia, sr. ValJemar Ferreira, sendo do Partido Cons-

NOVO
cargo de titucíonalista, de que é chefe o sr. Armando de Sales on-

Oficial de Justiça Privativa veira, apresentou um substitutivo que, na parte das coo

int��ino da comarca de Porto perativas, revoga toda a legislação adotada no govêrno
I

t
·

d
União.

. provisorio, sob a inspiração do major Juarez Tavora.
C mans rUGSO crlC'l® e, _-Ap�ovando as .deslgna- Acentua o deputado catarinense que a orientação do re-

gangsters nos Estado� lçoes feitas p,elo �I:etor do lator nem mesmo corresponde aos recursos traçados, no
G. E. «Lebon Re&ls» .

e da
já esquecido discurso de São José do Rio Pard

Unidos Escola Normal Primaria, de , _o_. _

CampoAlegre,para Francis-IMPOSTO SOBREUm caso sernelhante ao co Camargo da Cruz substi-
.

do baby Lindbergh tuir o professor Alexandre
EVERETT WASHINGTON, 12 - O mais brutal Ernesto de Oliveira, durante

rapto ocorrido dêsde o famoso caso Lindbergh revestiu-se �oi� de O seu afastamento;
caracter ·tragicu, ao ser descoberto, nas proximidades d-ssa 10Cl'i- -Designando lisa Isidoro

dade, o cadáver aaquele que foi o pequeno Charles Mattson, de dez da Silva para, na escola te- Nota do Gdbinete do Dire .. Banho á
anos de idade. minina de Morro da Fumaça, to r do Tesou ro f t

·

Charles Mattson, filho de uma abastada e conhecida [a- no municipio de Urussanga, Com o fim de esclarecer os interessados. quer os an aSla
milia do Estado de Washington, fora raptado ha varias Semélnl:lS substituir a professora Idali- vendedores, quer os consumidores, torna-se público que no 8a neario da Pon-
da casa onde residia com os s�us paes, (: desde entã0 os rapto- na Machado de Freitas. o leite fornecido a domicilios, q'lando pEJOS prorri,)s lei- tl do Leal
res corresponderam com a familia n!ravez dos anuncios classifica- -Designando Julia Alves teiros (produtores), não está sujeito ao ímpo�t') sôbre Realilar-se-á, domingo proxi-
dos dos jornais, sem que se chegasse a qualquFr acôrdo acêrca da Amaral par:!, na escola femi- ve�das � consign�ções, n�m obrigados estão os !e::eiros á mo, na ap,azivel praia da Ponta
devolução da criança. nina de Passos dos indios, eXlgencla de qUaisquer ltvros.. do Leal, onde se acha !ocal;za-

O pequeno cadaver foi achado numa mata a seis wilhas no lllumclplU de Chapecó, Da mesma !órma, os �eneros vendl�:Js pelos produ- do o esplend do Balneario da
desta cidade. O sr. Paul Sceva, amigo da familia Mattson. que substituir a professora Gloria tores, quando nao comerCIantes, a partIculares (cunsu- (mobiliaria C8tar�nense, magnifico
atuara como intermediaria entre a familia da vítima e os crimino- Pompermayer. mic!ores), iselltos estão do mesmo imposto e das exigên- banho á fantasia.
505, trasladou se ao local do crime e indentificou o corpo. -Designando R.edencivaní cias do respectivo regulamento. O que êste exige é o im- Gr d '

tan e sera, es éi.:nos certos,
A Policia encontrou prgôdas recentes e rastos de pneu- Patel para substituir a pro- posto das vendas feitas de comerciante a comerciante. d· d·· fl

o numero e varia ISSlmas an-

maticos de automovel. Foi averigado que a pequena vitima fÔfl' fessora Madalena Queluz pa"\.
de comerciante a não comerciante e de não comerciante tasias, fJois, ha animação para

88sassinada noutro lagar, sendo trazido est'l noite e anojada a(l tel da escola �ii.x�a de Nova a coruer�iante. A� vendas de �ão comeEciante (produto- aquela ftsta marinha.
local onde foi encontrada, a duzentos pés aproximadamente da es- Beluno, no mumcI{J1O de Urus-1res) a nao comerciante lconsumldores) nao estão sujeitas Far-se-á ouvir esplendido e

trada de rodagem. sanga. ao imposto. afinado ia�z-band.

AZE A
voz 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

ANO

Proprietario e Diretor Responsaval JAIRO CALLADO

mi Florianopolis, Quarta-feira 13 de Janeiro de 1937 I NUMEHO 676

o SAMBA

_______ .c<

RIO, 12-0 Carnaval sempre andou aliado á política.
Pelo menos, sempre a política deu assunto aos mais populares sarn

b is. Nos tempos de campanhas civilistas, foi celebre o rítimo
"Quem é bom já nasce feitol." Depois logo em seguida á campa
nha Constitucionalista de 934, fizeram época as frases musicais-
«1 enente Sedutor» e "Teu cabelo não néga, mulatal".

Já agora, coube ôntem ao sr, Acurcio Torres descobrir a

deixa para a maior novidade musical do ano. Finda a sessão, o

presidente Antonio Carlos e lhe revelava a novidade:
-Tenho o tema para o samba do ano. O governa lar

renunciante dá a sugestão: «Socéga Leão, o Brasil continua».
O sr. Antonio Carlos na-se, e -E' bôa]

Proezas dr. Nerêu
Ramos

cor.fe. encia com os
ministres da Agri
cultura e da Viação

o
RIO, 11 -Os ladrões assal

taram uma casa da rua Guima
rães e amarraram os proprietários,
ligando o aparelho de. radio, afim
de darem a impressão de que'
eram os próprios moradores.

Depois agiram tranquilamente,
com as janelas abertas, carregan
do todos as joias que encontra-

RIO, 12 - Em conferen
cia com o sr. Odilon Braga
esteve ontem á tarde no Mi
nisterío da Agricultura o sr.
Nerêu Ramos, governador
ele Santa Catarina.

O governador Nerêu Ra
mos tambem conferenciou
longamente com o dr. Mar
ques dos Reis, ministro da
Viação.

Pela manhã o governador
catarinense assistiu a missa
mandada celebrar em ação
de graça pela passagem do
natalicio do dr. José Americo.

Apostolado do
Ginás�o

ramo

o dep. José Müller
contra D sr. Armando de

Sales Oliveira

Domingo proxirno, o Aposto
lado do Ginásio Catarinense rea

liza a sua Comunhão mensal na

Capela daquele estabelecimento,
na missa das 7,30 horas.

I CAFE' BOM SOo NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoatvendas e cOllsi�nações

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.1

I

A GAZETA - Florianopolis, 13-1 -) 937 2

KN T

i. .•

1-,

MELHOR APERITIVO
---------------------------------

Empre>a f\acio 101 Construtora S. A.
dos Estados do Sul

A Casa Irmãos

Tem o praz.er de felicitar o povo Cfltarinense desejan
do-lhe mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar qua resolveu iviciar seus negocios nesta cida-
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai

proprietario de ma casa própria, Sem sofrer modificação nas

IIsuas economias.--Com prestações de 5$ e 10$000 poderá
V. S, ser proprietario de um rico bangaló a ser construido
onde desejar. -À,:Jroveíte a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contrato com a "ENDECSII para
construção de sua casa.

- Procurem Sergio Araujo, Ifoviso
riamente no Hotel Gloria, apart. J 17 e verá como V. S.
pÓde se tornar proprietario de uma moderna casa, apenas

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
com módi�as prestações mensais

..
do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixall-I h

Precisa- se ag�nt�s de confiança e trabalhadores que

do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser I ten aro grande conhecimento na pras.a.

feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro. ����ie!!!i!i!!!!iii!iiiiii�iiiiiiõi;���������iiIiíõiii___
fli••���l��������Ga.·----._---� e�G��f��l����l�.OU
� � � �

I CASA TRE IRMAOS:
O PAL.ACIO DAS SECAS �

i G R A N D E L I QUI D A ç Ã O durante �� o mês de janeiro I
• •
e G
• •

Linhos irlandezes

I
•
•
•

�
�

�
.�
�

• Edificio pro'prio e• RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELEFONE 1.401 «io •�••���l���".--------il--------•••���:��������G.�4
'

r

Dr. Ivo d'Aquino

Três

ACASAOUE

mars barato

VENCE

Advogado
Florianopol is

PARA TERNOS
•
•
•

I

Veludo chiffon d., todas
A

as cores

Sedas, Sedas e

mais Sedas

d. lindas e variadíssilftas

padronagens

)
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Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja �

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

Esta deUciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paíz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIER"
o

Tendo apparecldo, ulttrnamen,
te, no mercado, bel.Idas de
outras p r o ce d e n o

í

a s sob o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a
mesma cerveja MALZBJEH, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

1/MAlZBIER DA BRAHMA II,

verificando os rotulos.

C HA R U TOS?
Bebidas Nacionais e Extra 11-

geras só NO

CAFE' .JAVA

--

Carioni ! I
i[l'Alfatate da MOda�

I
I

Só os fabrlcadcs por Cosia Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Balanajkes

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

Jockey Club Florianopolís

liares.
O mais elagante centro de diversões famí-

Banco de Créd lto
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

IRua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I������������������·---
--,,-T

Leia a "Revista do Trabalho IIA «Revista do Trabalho» é a mais importan-
te publicação sobre legislação social existente 110 IIBrasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espirito e mantém uma secção
de consultas e informações.
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇAO MENSAL
ASSINATURA ANUAL 20$000

,

II
I
II

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

BOca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
1 raLdlla.ulv J...... l1.vl,-o-

tias da Boca.
CONSUL 10RIO:

CJ?ua Trajano tr /7
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
Praça 15 de Novembro HORAS MARCADAS lO• Antonio Paschoal I---------- ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'O;;�iiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

��������V,a; _ O.O-••�-----������"::
��� I F' I L I A L 1--,------ I ��.�

FABRICP,NTES DAS AFA-
�

MAD.AS MARCAS DE

� INDUSTRIAS: ASSUCAR: �������������� � Caqueiros "Maravilha" �
Casa de Diversões � Municipio São José

REFINADO-FILTRADO- �
� ESCRIPTOHIO: BRANCO E �

Familiares � Florianopolis "Moreno" �Vispora Imperial � C. Postal, 118
SOMENOS REFINADO FL �

I I Teleph 1.637 j
I

TRAD0'\
- I -

o MAIOR E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES 'COQUEIROS"
v

FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES Telegram: -'
.

CAPITAIS

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo-

dernissimas. IRUA TRAJANO, J O-sobrada-nos altos da I I

!__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_s_o_n_.e_te__r-ia-u--Io-ri-a------------�l I I

I 6 - Ti radentes 6 \
..

RECEBE DEP8SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'(. ala.
CIC. Avísol'revíoõj, ala.
Prazo Fixo S·I. ala. (;asa das Passaras

Cirurgião
d entiste

Dr. �H. Gg. Sipple

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros. encontra-se sómente

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

Faça V. S. uma visita, sem compromisso.
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

Café e Restaurante

"BOM nIA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA o )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIE.DADE NOS PRATOS

Visitem pois Bom Diao

Rua João Pínto n. 27

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

O,

. ;
,,-

i :

-
�'-._� -

�---".,_" ..

. - --------

I D. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191 Fpolis.

- - __ • - - - - __ --
0

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

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

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

: f
I
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IJ� Gazeta

Aavogados
I Accacio Mo-I

•

/e I ra tem seu escrip-

Indica:

.�Vl'P"AVAVAVA� ��r?!�l����V.&�VAVA�9
� l-=�

�Car I �I� � jSiLA2&==___ - w_··

i7�Mertrtz: FLmORjANOPOL.IS �
FI'l'laes em,I,· BlUfY'1enaU - ..Joinville Sao Francisco Laguna _attea;�

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
FAZEN�A�oÇãO de Seoção de Seoçll!!.o de �Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno! FERRAGENS: MACHINAS: '

Morins e - Algodões Machinas de benerícíar madeira �j."t,.1Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas _

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeu,«
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ,. .idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. �,':5
Lnha para coser e sergír Pavões e Camas Locomoveis, Motores de espIosão, vlotflu$ I�>t

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos r�3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmís; -;._;s: ro .

\lcolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
C.:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes �roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FOr�D l-' -ças, 4�l:eS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar G('ODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
li Empreza Nacional de l'Jave�a9ão "Hoepcke"--vapor'es "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/leria' _, Fabrica de Gelo "Rita rv1aria" - Estaleiro 'Arataca" �::laPAVôVAVg..à.�������J��l�������������V�q����

J�lIIiilh;s.,.�- . :-_.::d=- _.�",.QI;��_j;1�
�•••o••a.. e oe••••e.��
G

! Companhia "Aliança da Bahia"1 \
• �I
• FUNDADA EM 1870 • Dr.Aderb�1 R.
• ti da Silva

I: Seguros Terrestres e Marítimos :: RuaC���.v��r�:JO (sob.
U Incontestavelmente a PRIMEIRA dCJ Br'8sil G I Fones 1631 p. 1290_.:;
ti 0I• ��;k1t�sR�lftgg 3�'.����g���ggg

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

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
O DIretor da Maternidadel
O Medico do Hospital
.,
.. (Curso de especialização em

• molestias de senhoras)
Lagu na e Itajah í '! Atende na Maternidade

� até ás 8 112 da manhã
� Sub-Agerltes em Blurnenau e Lages �,� .. e á tarce _. Consuttorio:
tO � ANITA GARIBALDI, 49
U•••I.I�O$--------O--------'.IO.GG•••U------ �_

tó. lo de advogacía á rua

vísconce de Ouro Preto

117. 70. - Phw,p' 1277.-

I CaiH Postal, 110. I
I Dr. F'edro de Moura Ferro I
I

Advogado

�AROIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUl
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO
NES-'l 'RICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - Côres 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
(Mcthores que 03 esL aujeiros)

,

0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€
forragem, fabricação de maquinas
em g�ral, (agrícolas 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 -ANDt\R N. 5TERERO

I Dr. Ricaí�o I
Gottsmann
Ex·chde da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vressot
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8pecialllia em:-clrurgla

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

operações de plástica

�••••'------.

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

'

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

Cllnlca médIca de crian
ças e adultos

LABOR.ATORIO [JE
ANALISES CLINlC\iS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rc!, i<.1ência: R ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Atentae bem 1
•

I :
I b

Agencia Moderna de Pu- :
licaçães, com séde em São Paulo;

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

i-ecerar e possue a carta tJ-Cllçntc nD 112'.,

LO.JAS

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 elelone, 1 595

Formídaveís lorlelol proprlol, Ires vezOl

por semana, todas 8S segun
das, 1er;,11 e I8xtas·felral�

Extração com global de crfstai.

Ar} 1aA. •• 'f'l� dau. d honestidade, pois, OI lor·
tl''':.3 �io prab",ncladol pelo povo.

Rl'd Trajano, n' 1 sobra ío

__T�ephone n' 1548 I
I:_= Dr. Renato

==Barbosa==
ADVOGADO

I
-

I
li
•
I)

o
Ap,entes, SubuAgentes I Reguladores de Avtrlas tem �todo. [OI Estados I�o Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangelrJs.

A.gentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.
•
• Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
fi TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAl'vÇA

'

e
• Escritórios em

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior,

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

.

{... :
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(MARCA REGISTRADA)

roupa fina como para roupa comum

sp..'OÃ���RGtAt
ESPECIALIDADE,:

A"OAZETA-Florianopolis 13-1-1937 5

Gazeta NO
por MAD�ME MARIE

-FORNO & lNutrição e
". --

FOG O cardapio
�OPA DE VEf\DURAS encher com a gelatina vermelha.

Quatro litros de agua,2 colheres N.B.-Quando a geladeira não

de ervilhas secas, 2 colheres de é eletrica ou quando SI'! tem pres

,'froz,1 colher de cevada ou aveia, Sã bota-se mais 2 folhas de gela-
2 colheres de manteiga derretida tina.
ou azeite, 12 batatas medias CN-

SE-G-REDn DEI .das, 1 pedaço de abobora e I �

r.Lobrinha,1 cebola ou aiho, três EVA
to natcs grandes, sal a gosto.

C97,inha-se tudo mais ou menos

f fS horas, cu-rlando em que o ar

T r. não assente. Ajunta-se um

I .uco de nlAn!eig1 ou l'Jilt.-i fresca.
i r a var.v.. rodem-se acrescentar

�.). Pl,!lO ver 'e: r'noura� e repolho a

)'/1 ta H t':'.

Apontamentos para
a elegante

SOPA DE ALETRIA
Um litro de agua ou caldo de

verduras, I cebola picada,l colher
de manteiga, I chicara de tomates,
J 14 de chicara de aletria,1 colher
de azeite, sal e gosto.

Fritam-se a cebola e o tomate

l
00 azeite; ajunta-se a agua ferven
do e o resto, menos a aletria,que

.

se porá justamente a tempo para

que cozinhe e ferve-se no rr,e�mo

instante.

E', sem dúvida, uma infelicidade não se levantar pela ma-

nhã, com essa sensacão de mal-estar. cabeça pesada, que parece re- Os novos estampados-v- Têm dos.
ter a vida dianle d� uma montanha intransponivel. Um corpo de-

anos já a importoncia do impri- O casaquinho curto, em lór-
ve manter-se delgado e ílexi vel, apesar de uma nutrição generosa rnée na moda. ma d� b',leiro, com mangas arn-

diaria; mas para as outras, um meio termo não sería desejavel P] Arte decorativa ... Cosrureiros pias e soltas.
Em case, quando é passivei observar-se a si mesmo, póde-se apli e [ebricaues trabalham mais e é Tanto a saia como a jaqueta
car a sua energia, no regime o mais severo. Mas, quando se é con-

um verdadeiro intercambio de se adornam de grandes bolsos te

vidada, f�U quando �ê viaja, co� muita vontade d� experimentar gostos e idéas, de projétos e pos- cidos e sobrepostos.
Uma cabeleira formosa é indis- essas refeições tão decantadas, pode-se esquecer o regime e, durante sibilidades, Completando o conjunto

pensavel no conjunto do beleza um tempo X (não rnuit? longe é .clar�), entregar-se a refeição d.ignas E o desejo constante da novr- uma deliciosa blusa de surah
f erninina. E ao dizer cabeleira dos melhores garfos. E. p0r assim dizer, chegar a uma especie de dade trás reflexos novos, côres vermelho.
não que-ro, de modo algali, re- equilíbrio, pois sabemos que após um período de excessos, o regime lindas ás sedas e ate ás lãs. O gosto pelas oposições-A
ferir-me aos penteados artisticos severo restabelece o que. destruimos, abandonando-o. O raionne, por exemplo, rea- elegante adota neste verão o con

nem aos metodos de conseguir on <\.S curas de alimentação: Todos os médicos,
_

os professo- liza trabalhos admiraveis. Ao la- junto em seda branca mate, com

dulações sedutoras, mas ao vir; res de cultura fisica, e, em geral os que se ocupam do rejuvenes- do das sedas, admiram-se verda- posto de saia e casaco, acompa
e bom aspecto do cabelo, ambas ci�ento e da beleza

".
estão acordes em afilmar que comemo: �e- deiras maravilhas nas lãs quadri- nhados de blusa em tom oposto,

coisas faceis de conseguir medi- mais. Um copo de leite,. lrutas, e, de vez em quanto �rrja hgelraj ouladas e escocezas e semeadas, em geral escuro, azul marinho,
ante adequados cuidados. costeleta, �evem ser sufec;en�es en entreter o n��so organ�smo. Em de flôres multicores e singelas, de preto, marrou dourado... Com
A cabeça, por exemplo, é uma

torno de no�, aquelas que s�o dcnas de uma .bela enf.:gJa e bom margaridas de rosas, rodeadas de pletam o trajo os acessoríos do
das pragas mais censuráveis numa senso, organizaram .suas refeições .dessa ma.neira, ou mais ou .�enos; sua folhagem, de Ilôres cornpes- tom da blusa-luvas, chapéu, cin-
cabeleira bonita. Üun as que se habituaram a copIOsas rejeições sofrem martinos a tres de edlweiss, to, bolsa, calçado.

Entre os diversos existentes �imples idé:\ ,de un;c refei.ção tão fruta!.. Quantas delas confessam Qu:' si todos os conjuntos de via- Alguns conjuntos de Jadeite
para trata-la eticient .mente, está Ir, ás escondidas, a geladeira, buscar mais frutas, um pedaço de .car- gem são alegrados por essas lan- seguem a mesma endencia, como

d ) -la lima vez por sema-
ne fria. Naturalmente é mais sensato de submeter-se a um regime, tasias, neste modero-e-saia e casaco emo e ava . ..

id d b idad C d
na com agua sublimada a um por I sem.pre

o mesmo, sem assim atingir a I a e e a o eSI aue.. � a Nas sedas, os estamados sofre- espêsso crépe do China branco,
mil o que permite conservar o n:u�her conhecendo o seu �em.perlament l, �dncontrám o seu. í�glme

m-
ram nolavel evolução, parecendo I de SUl pedicie mote sendo a saia

brilho do cabelo de-pois de alcan- dn;Jdu'il, naturalmente apos te- o submeti o a um espena Ista.
que chegaram ao extremo da Ian- completamente lisa, CGm excep-

çar uma idade avançada. TRICOT Normas tasia. ção da frente, que leva um fino
Tarnbern da excelente resulta-

. Vemos grandes lirios entrela- pregueado no centro, perpontado
do solta-lo a noite, p'J lCO antes SOC ia is çados, grandes folhas dos tropi- até uns 20 centímetros da base.
de dormir, e mct t, r neles ambas Ponto para casaco cos.llôres de tamanho alem ào !la- O casaquinho, com amplas
as mãos esfregando com as pon- tural, que cobrem o fundo de abas córtado em fórma, é levad,)

Erll alguns casamentos de pom-
tas dos dedos o couro cabeludo, Tomar um numero de malhas modo tspaçado. sôbre uma blusa em musseline

Pa, é costume que os nubentes
escovando-o depois durante uns divisivel p:Jf 16, mai� 2 para ou- Mas não só as f1ôres dão te- marron, pregueada a fogo, de

brindem á� J'avens que flJrmam o d hdez minuto, antes de penteaI-o rela. ma a es�eS teci os - a motives córte sillgêlo.cOTtel'o com uma lembrança.norm"lmente. 1 a. carreira -I malha sem Em uma mesa, sempre é de imprevistos.. A gôla ne�ta blusa termina
As p�swas que tem o cabe' faz�r,*6m. lI'a;:.3m. de meia,7m. d

Até se poderia dizer que, es' por franzidos em grupo e onde
máo gôsto urna pessôa istraii-Se

lo um pc>uco gorduras:>, farão bem I lisab*,1 m. I!�a. Ih
colhendo um vestido, se revela passa uma estreita fita de gros-tômborilando nos pratos e ta e-

em lavai-o pelo lll<nos uma vez 2a. carreira-I m. sem fazer, uma profissão de fé ... Calcombet gramo
res ou chocando-os contra os co-

por semana.
* 6m. de meia 2m. lIsas, 1 m. de apresenta formosos crépes da Chi- As curtas jaquetils, em lindo

FATI S DOURADAS E·
.

2 " 5 d '*1 pOSo d
' f d d d f dA 8tas recfltas encontram, ge- meIa, m. I�as, m. e meia, m ..

!
N- h d

.

t b na, on e se enlaçam rases e ebtam�a o e un o� escuros, co-

).
ao se a e Incorrer am em .

Cortam-se as fatias de pão ama- ralmente, grandes oposições; as Isa amôr ... As que amam a musica mo preto, o asul marinhu, o mar·

h'd d d J
. 3' � .. ,. I f

fi'l falta de apanhar do chão o
-.eall·zam a blusa do tat'lleur em- t't' b I I

o eel o, a grossura e cenb-ip�rmanf-l,tes P�[ prúce8SOS meca- (,. calldra- m.sem azer, , f f
ron ee-negre, com eos lJe-

metro,tira-se-Ihé; él u\"e3,mistura-se nicos ficatiam estragadas, obri- * 4m. lisas,2m. de meia,3m.Jisas,! que ca'ih
um gar o, u1a ica, pr.egando um tecido com estampa- senhos de grandes f1ôres,em brafI\ o

u ..... J pouco de vl'nagre d() P\Hto ga .. do a novas gastos. Mas não 2 d '5 I' * 1 )'
. uma cc, er, por exemp o. sso

dos de pentagramas e nolas, ás que formam um notavel contr�ste,"- m4·
e meia,. m.

Isla>, m'f
Isa.

j' seria tolerado se não I'!xistisse o
"

com agui e assucaJ, pa�Sám·se é verdade. Mesmo CO.II a p"rma- a. carrelra- m. sem azer, d _ h
. vezes até compassos de Cho- são levadas sôbre saia da côr do

Ih f· d d d d * 4 d
.

2 I' 5 d
crea o ou se nao ouve3se IOCO-

f d d doe ise mo o as atIas e pão e nente po e-se e eve-se tratar o m. e mela, m. lsas, m. e
d

..

h d pm... un o, sen o o mesmo tom as

d:>pois deixam-se eSCOHer bem; cabelo. A permanente nào impe- mei!:l,2m. lisas,3m. de meia,* 1m.
mo o para o vlsm o a mesa.

Os hicots feitos a' mão-Mui- luvas, a bolsa, o chapéu, os sa-

em seguida passam-se as gemas de que se escove e que se deixe lisa. E' d ' )\ I
tos dos costureiros, dos grandes patos ...

e mao gosto evar as
de ovos, devendo ficar bem passa- rc,pirar o cabelo_ E é pelo medo 5,1. carreira-I m. sem fazer, de París, preferem claramente os Os novos tecidos cloques es-

m[ios cobertas de aneis e os pu1-
das. Faz-se calda em ponto de de e�tragar as ondas marcadas * 2m. litias,2m. de meia,7m.lisas, dI' f d

. tecidos de tricot, ELitos á mão, tampa Jos, rev�rsiveis, permitem
sos e pu seIras, éJzen o movl-

fio brando e quando ferver dei- pelo cabeleÍleira, que vemos tan- 2m. de meia,3m. lisas. para os conjuntos de praia e pon- tambem combinações várias e de
mentns claros de e:ll.hibição, num

tam-se-Ihe as fatias que se deixam tas cabeleiras descoradas pelo uso 6a. carreira-I sem fazer, 2 tos de praia e pontos de veraneio, belo efeito.
alarde de vaidade.

ficar bem passadas,tiram·se com a e abuso dos �istemas de penteados de meia 2 lisas 9 de meia,Z hsas assim como para os passeios ma-

escumadeira e arrumam-se no pra- que se não pódt:m de)manchar. I de meia. tinais.
As ceias com pratos frios, com d

.

to. "II" 7a. carreira-I sem fazer 2 Wort propõe encanta ores tal-
abundancia de fiambre, são as

Os azulejos ficam brilhantes de meia,ll lisas,2 de mt-'ia, I lis:l. leus de tri�ot feito a' mão. Um
que se realizam depois das saí-

SURPRElAS DE LARANJA quando lavados com sabão, frio- 81. carreira-I sem fazer, Z dêles, em fina lã mescladf:l (.Om
das do teatro.

Tira-se uma tampinha e depois cos com pano de flanela, friccio- lisas 13 de meia I lisd. fíos d-:: raionée, de um blanco

toda a polpa de 6 laranjas.Espre- nados com oleo de linhança que 9a. carreira-I sem fazer I FIlmem charutos muito puro, acompanha-se de
me-se a polpa num pano. Leva-se será retirado cem pano de linho de meia 13 lisas 2 d� meia. "PRINCIPE DE GALLES" uma saia cingida a's cadeiras e

CARTAZES
a ferver 8folbas de gelatina bran- depois um pano de lã {Jara o 10a. carreira-I stm fazer Maquina de gêlo alargada em sua base por meio DO DIA
ca numa chicara de agua, depois lustro. As arranhaduras no azu- I de meia 2 lisas lide meia 2 de compndos triangulos intercala-

CINE RE::X ' 8 h.

ti' J t ti' d b d II·sa5. D I b t d
,as oras,

lnlS ura-&e a aranla. un a-se a es a elO esapar�cem com finco e e am er ven e por. •. CAFE' BOM 50' NO lo rei dos emprezarios, com
uma clara e leva-se ao fogo com Espanha. lIa. carreira-·I Wl) fazer I 8:000$000 um d'1arelhdmen· .JAVA

\1' B AI' Ft' n arner axter, Ice aye e

25�o�:mq�e díe;::��ar� fervura, bal�:s d�v:i�tai�!i,go��coCr�l;ão t::� �siis;s.de meia 9 Iisas,2 de meia �UorP�r: /����z��d�O� ��l�� Praça 15 de Novembro Jack Oackie.
",

�,$

passa-se por um pano e junta-se buscéda, limpam-se com 1 litro lZa. carreira-I sem fazer rial necessario para uma ca-
N

_ Afnto.niO dPaSChoal t
CINE ROYAL, á�";:b e

um cal ice de vinho <.10 Porto e de alcool, 20 grs., de oIeo de 3 de meia 2 lisas 7 de meia 2 mara frigorifica de 36m2 de ao UJ a a opor U- 8,45 horas, Teimosia de mu-

agua que complete 1 litro do li- linhaça, 100 grs., de pedra lisas 2 de meia. base. nidade lher, com Oeorge Murphy, Ger-
quido. Retira-se a quarta parte «pomes», 5 de aCido sulfurico. 13a. carreira-l sem fazer Esta venda er.tende-se até Procure fazer um contrato trude Michael e Roscoe Karns.
deste liquido e juntam-se 2 folhas Dois de b<>m misturadas t3is 3 lisas 2 meia 5 lisas 2 de meia 31 de janeiro de 1937. com a ENDEC5 para gosar
de gelatina vermelha que já foram substancias. embeber ·um pedaço 4 lisas. O cOilfôrto de uma mr)derna CINF. ODEON, o lider, foca-Delamber!dissolvidas eml12 chicara d'agua. de lIanela e esfreg'H os moveis, 14a. carreira-1 sem fazer casa, que oferecemos mensal- 15a, ás 7,45 horas-A historia

Enchem-se as laranjas, faltando cujos polidos reapaTfce, desapa- 5 meia 2 lisas 3 meia 2 lisas 4 lisas 2 meia 1 li3a 2 meia 6 lisas. mente de Louis Pasteur, com Paul
1 centimetro para completar deixa- recendo quaL,uer mancha, até de meia. 16a. carreira-I sem fazer Pro�ure O Diretor no Betel Muni, DJnald Woous, jo&efin!
s� gelar para então terminar de as de poeiJa. 15a. carreira-l sem fazer 5 7 lisas 3 de meia 6 lisas. Oloria-apart. n). 117 Hütchiniof1 e Anita Louise.
_ -- � aE �__

; OPA DE NATA
::"en' rr-se r.i.rn Lira d.ô agua

c; .�O h?tdiJS medi �s, C0m sal. Pi
[''1 se H cebola e frita .. se em man

t i�a derrclida. COita-se pão bran
CP em quadr adinhos. os quais se

tu,tarn juntamente com a cebola.
Uma vez fritos, adicionam-se á

agua e ás batatas e finalmente

põe-se uma chicara de nata azeda.
" ,.

Os casaqumhos brancos sôbre
trajos escuros l'ào geralmente rea

lizados em shantung branco,
com gôla dentada do tecido do
trajo, conblllando a tendencia
pela oposição.

,,�Í\O VIRGC�..) �DE�'"

.W[TlEl&C�
JOINVlllE

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Joínvile

reconlenda ..�e tanto para
.......................................

.,..

..

t
r
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C.A.Estudantes do Paraná
x Figueirense F. C.

é o grande interestadoal marcado para
domingo próximo

Recebemos hoje a visita do curitibana.
acadêmico de medicina sr. Manoel Assim é que no próximo do
Pereira, representante do C. A. mingo a classe estudantina local
Estudantes do Paraná em nossa oferecerá aos seus co- irmãos do
capital, que nos veio fornecer ai- Paraná, nos salões do Clube 12
guns dados sôbre o grande cotêjo de Agosto, uma formidavel soirée. Dr. Heitor Blum DELJ\MBERT vende até

que se aproxima. Tambem não faltarão cocktails, I Transcorre hoje a data aniver O dia 31 de janeiro por pre-
Disse-nos, entre outras causas, sorvetes dançantes.durante a esta- saria natalícia do estimado cano ço insignificante, um apare-

o nosso interlocutor que é mais da dos esludantes dos pinheirais. terrâneo sr. dr. J-fe:tor Blum, Ihamento çompleto.
do que provavel a estréa dos pa- agente do Loide Brasileiro neste exerce o cargo de secretario da
ranaenses em nossa Capital, visto Campeonato Sul porto IP f' M" I '•

I _' re, eitura , umclp�, e�ta nesta,a diretoria do Figueirense ter após Americano S. s. qu� é muito
, rel�\,;loflado capital o vibrante Jornalista Josevárias demarches, encerrado as Dia 27[12 __ Brasil x Peru em nossa Cidade sera vivamente Freitas.

negociações com o nosso entrevis- 3 2 cumprimentado.
_]

x .

Gtado, encarregado dêsse mister pe- Dia 30( 12-Argentina x Chi- A azeta felicita-o.
la diretoria do Estudantes, de- le 2x 1 .

pendendo sómente de resposta Dia 2[ 1 _ Paraguaí x UIU-
telegráfica. guai 4x2,

Assim, pois, o público esportivo Dia 31' -Brasil x Chile 6x4.
local terá afinal o ensejo de apre- Dia 6/1 -Uruguai x Peru 4x2
ciar verdadeiros futebolistas, cujo Dia 9[ l-Argentina x 1 )ara-
cartel é renomado. guai 6x 1. Sra. Narba! ViegasDentre os componentes do onze Dia 10[1 _ Uruguai x Chile Ocorre hoje o aniversario na-
estudentino convém mencionarmos O 3

'

I" d d H I
h

x . ta ICIO a exma. sra.. e iéte
; s figuras por demais con ecidas Dia 1311-Biasil x Paraguai Brüggemann Viegas, esposa do
de Teléco, o centro avante n. 1 Dia 16[1-Argentina " Perú nosso estimado conterrâneo H.
do Brasil e que deixou de integrar Dia i 711-Paraguai x Chile Narb"l Viegas, alto funcionario
a representação nacional, que óra Dia 19( l-Brasil x Uruguai da Diretoria de Estradas.
dispúta o torneio sul-americano Dia 2' 11--- Perú x Chile
en Buenos Aires, por motivos par- Dia 23[1- Brasil x Argentinaticulares; Pizzatinho, o grande ou Uruguair in-si 1er" nacional que esteve trei- Dia 2411-Perú x Paraguai
I ando na selecção nacional; Ma- Dia 301 l-Argentina K Brasil
tias, o homem do "balaço" incom- U

'

I d dou ruguai.
para ve ,ponteiro esquer o a se-

lecção paulista, atualmente visitan
do sua terra natal e que,por isso,
provavelmente acompanhará a em

baixada estudantil; Bórges, o za

gueiro n. 1 do Paraná; Naná, o

formidavel ponteiro direito da se

lecção paranaense; Eíigenio, o

eficiente centro-médio da selecção
dos pinheirais e afinal Nide e

Arí Carneiro, respectivamente
médio direito e meia direita, amo

bos integrantes do selecionado da
Federação Paranaense.

Além destes outros elementos
de menor valor formam o grande
conjunto do C. A. Estudantes do
Paraná.

Recebemos brindes de lindas
folhinhas, que nos foram ofertadas

Homenagens pelas importantes firmas Singer
Já estão sendo projetadas varias Sewnig Machine Co. e Socieda- José Freitas

�m�a�malu�ilia�b�xa�deKoo��e�d�. �����L�una, oode ���������������������������������������������������������������---
Sempre novidades para o mundo elegante! b:rf���r��li�:â�sn��é�O:S��"l��tr��i

Contlr.üa oferecendo

A CASA MACEOONI
A Casa que mais baía'to vende

'Nossa Vida AGa&g�lã
Desportiva
REDATOR- ACIOLI de VASCONCELOS

AHIVER5ARI05

Dr. Carlos Corrêa
Passa hoje o aniversario nata

licio do estimado patricio sr. dr.
Carlos Corrêa, abalisado clínico,
diretor da Maternidade e lente
de Medicina Legal da Faculdade
de Direito de Santa Catarina
Profissional humanitai io e com·

petente, literato dos mais brilhan
tes, o distinto aniversariante será
hoje grandemente homenageado
pelos seus inumeros amigos e ad
miradores A Gazeta cumprimen
ta-o, afetuosamente.

v oA DO o v o

Sta. [uvelina Martins
Aniversaria-se hoje a prendada

senhorita Juvelina Martins, dileta
filha do sr. Carlos Martins, comis
sario do «Carl Hoepcke».

Sra. Miguel La Porta
Assinala-se nesta data o ani

versario da exma. sra d. Hele
na Guofalis La Porta, digna
consôrte do industrial sr. Miguel \
La Porta, residindo atualmente
na Capital da Republica.

FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 13 Janeiro de 1937

SENHORITA! Acompanha
a Moda CINE ODEONIBismutilan

.

E' o produto nacional de gran--
H lstorí a de Lou is de eliciencia no tratamento encr-

Pasteu r gico da si files e o tonico pode
roso.

T rata-se de um filme da War- Bismutilan é um co-oposto de.
ner First de excepcional aceitação iodureto de bisrneula (600[0 de

pelo povo e critica brasileiros.que bi metalico) em sus pensão no

os esforçados emprezarios do CI� oleo de capivara,
NE ODEON, no afan de bem Bismutilan, preparado pelo
servir os seus frequentadores,estão Instituto Martinho Guimarães, é
exibindo em Florianopolis. vendido em caixas de 51 aup. de

A figura extraordinaria r!e L')u;s 2 .cc., tendo como representant e
Pasteur, o sábio taurnartugo da i nesta cidade o sr. Írê S. Ulissêa,
Humanidade, é encarnada, mara-I-----------�
vilhosament�, por Paul Muni,o rei Pagu em osda expressao, secundado, nesta

imponente �roduÇão cinematográ- seus im postos
I fica, por artistas de escól.

A historia de Louis Pasteur Durante o corrente mêsé o filme do ano. janeiro, a Fazenda Municipal
promoverá a cobrança do

Partiu, ontem, para Lages o r I'mp osto de Industri '1 e PrrA Serraria D I b t
v Cl)-

nosso conterrâneo dr. José Boa- e am er
fissões, relativo ao I' semcs-

baid, diretor do Grupo Escolar vende a dinheiro, mas a tre pe '937. Findo êsse pra-,
prof. Vencesj su Bueno, da cidade melhor lenha. ZO, a cobrança será feita com
de Palhoça. FON E. 1.100 as multas previstas em lei.��������-��������������

C0LOCAÇÕES
Países Jogos Pontos
Brasil 2 4
Argentina 2 4
Uruguaí 3 2
Paraguaí 2 2
Perú 2 O
Chile 3 2

Ff!z anos ontem, a distinta pro·
fessora d. haura Veiga de Fa
ria, diretora do grupo escolar Ar
quidiocesano «Padre Anquieta> .

Os jógos

jorn. Major Grott
Está em Florianopolis chegado

de Laguna o sr. major Grott,
diretor do Ginásio Lagunense.

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende
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MAQUINA PARA GELO

OUTR05 PARTEm

enzern nH05 H01E
o sr. Alcides Tolentino

Souza;
de

Dr. josé Boabaid

Arnaldo Maranhão

a exma. sra. d. Zulmira Sou'Brasi leiros X

Paraguaios za;
a exma. sra. d. Gumercinda

ICabral Neves;
a exma. viuva Julietil Souza

Cidade;
a menina Ztlá Silva.

Hoje, á noite, na capital
argentina, após um descanso
de alguns dias, os nossos pa
tricios voltarão á disputa do
Campeonato Sul-Americano
de Futeból, enfrentando a es

quadra paraguaios.
Foi escalada a seguinte

equipe brasíleira: Rcy, [aú e

Carnera; Tunga, Bandão e

Afonso; Roberto, Luizinho
Nizinho, Tim, e Patesko.

HABILITAÇÃO
Estão se hahilitando para ca

sar: Alvaro Conrado da Costa e jEdite dos Santos Botelho, ambos
solteiros, naturais deste Est'ldo, 'Idomiciliados e residentes nesta ca-

p��.
I('HE6Am Ut-'5

Sergio Araujo
Regressou a Flurianopolis o

nosso estimado patricia sr. Sergio
Araujo, bacharelando rrn Direito
e dtltgente diretor da importante
construtora Endecs, Empresa Na
cional Construtora S. A" com

escritorio nesta cidade, proviso
riamente instalado á rua Frei
Caneca.

Rua ..Joao Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
----------------_ -

SUB·AGENTE EM JOINVILLE:
Empresa Industrta e Agricola Palmital Ltda.

Ficou combinado entre as dire
torias do Estudantes e do Figuei
rense uma temporada de 3 jógos
em nossa capital.
O programa elaborado pelos

mentores locais foi o seguinte: 10:000$000
DIA 17-DOMINGO-C.

RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-lY)
Na qualidade de exclusivo Repre

sentante de fabrica!"'ltes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag'3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e Fll-.JOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO
DE JANEIRO, S.I)AULO e MINAS GERAIS

E' o custo das modernas
casinhas que oferecemos men
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

DIA 21-5a. FEIRA--C.A. planos.Lapenas 5$000 por
Estudantes x Combinado da Capi- mês.
tal. Dedicada ao exmo. sr.prefeito Procurem-c-Sergio Araújo:
da Capital. Hotel Gloria: Apart. 11 7,

A, Estudantes x Figueirense. Par
tida esta dedicada ao exmo. sr.

dr .governador do Estado.

DIA 24-DOMINGO-C.
A. Estudantes x Figueirense ou Brindes
Combinado. Dedicada ao sr. dr.
Renato Gutierrez.

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
fecula, Izerva mate, etc" de PERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos

arroz, assucar, farinha,

os fim'" da BAHIA.
Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKY RiA", de S. P AU:"'O.

AtJalhados, 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, ElO GRA"lDE DO NOR re, PA[�AlIYBA, PER-
----------------------------------

N/"..,\\3'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)

rnelhnres preços:
-----------------------------------
Compra aos

TACOS DE COURO CRU', usados e ímprestaveis para as tecelagens
Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS

- TRAJANO -e
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




