
cou em tratamento e repouso.
As notícias que temos agora

sôbre a saude de d. Sebastião
Leme não são mais tranquiliz a
doras.
O ilustre prelado inspira sé,

rios cuidados aos seus auxiliares
de mais imediata confiança e in
timidade. Embora as reservas

guardadas a esse respeito, CO'1JO

é natural, soubemos ôntem que
crescem dia a dia as preocupa
ções em torno do tI i-te aconteci
mento.

govern or flerêuRam
empenhaào no fomento õo

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

Estaàoõo nosso

A GAZE
RIO, 14 -- Tem sido intenso, nos últimos dias,

I o gabinete do ministro da Agricultura, !1 movimento de

reptes. ntantes estaduais que procuram últimar os acôrdos

que Lrarn objéto da Conferencia dos secretaríos da Agri
( ultura.

Ontem pe'a manhã estiveram no gabinete do minis-
1ro, com este proposito os srs. Amando Fontes, de Sergi
pe; Celso Mariz, da IParaíba; Ruí Monte, do Ceará; e

Nerêu Ramos, governddor de Santa Catarina que exarni-
II:)U as relações definitivas dos acôrdos que firmará ainda
esta semana com o govêrno federal para as coordenação Ar�O
e art.culação dos serviços federais e estaduais de fomento
agricola.

Ao mesmo tempo o governador catarinense coníe
rencícu com o sr. Odilon Braga e com o diretor geral
da Produção Animal sobre a reorganização dos serviços
de fomento da pecuaria. Foi ainda objéto da conferencia
do gGvernector com o ministro aproxima campanha pela
intensificação da lavoura do trigo. Hoje, na sessão-chie do CINE

Esteve, ontem, no Catete o sr. Nerêu Ramos, go- f\.EX, serão di .tribuidas amostras RIO, 13-0 embaixa lor
vcrna.lor de Santa Catarina, afim de agradecer a visita gratis de CHEME NIVEA, á francês oferecerá um almoço, no

q 'Je O presidente da Re.:)Ub�ica lhe mar:d?u fazer. senhoritas e senhoras; e de pasta Jockf'Y Club á aviadora Maryse
..

-O governador Nereu Ramos VISitou, ontem, o dentihicia PEBECO, á cavalhei- Sastié, que acaba de completar
�1n1stro da Fazenda dr. Souza Costa, com quem conferen- I ros, cuja [órn.ula desses dois pro. o raid da Europa ao Brasil, RIO, 13 -A proposito das acusações do deputado Adal-
CIOU longamente. dútos é' uma verdadeira descoberta batendo o recorde feminino. berto Corrêa ao ministro Agamenon Magalhães, feitas na sessão

G R A V E
cientihca do prof. dr. UNNA. de. Maryse visitará os pontos pi- de ôntem, da Câmara dos Dc!puíadJs, informa o "Diario da Noite"

Hamburgo. t. rescos da capital brasileira, que o ministro da Justiça solicitou ao sr. Barbosa Lima réptar o

Sobre a qualidade gera! desses �;rossegui!'ldo sab ado próximo, pa- deputado gaucho <:: publicar os documentos a que aludiu e, no

d
'

d t d f di I B A'
,

d caso deles serem publicados, o ministro comparecerá á Câmara

situação ma'togrossense OI� pro utos e ama mun Ia, ra uenos Ires, pernoitan o

não ha precisão de formar comeu- em Pelotas. I p_a_r_d_s_e__d_J_en_d_e_r,. _

tarios. Apenas convem lembrar

aqui que o CREME NIVEA, é
o unico flue tem como a principal
composição o EUCERIT, subs
tsn ia simular a péle, tornando-se,
por tanto, o cosmetico sem simi

lar, e que realmente dá saúde e

beleza a cuti e.

Enquanto a pasta deutilricia
PEBECO, é composta com uma

combinação cientificamente dosada,
de Sóis atívos, que tem um efeito
Des:nfetante e Germicida neutra-

CUIAf3A'-13 -Hou\'e hoje r-união da Assembléia, não !izando, ao mesmo tempo, a ACI
tendo comparecido os dp.,..Jlllados govemistas. A Assembléia votou DEL da bôca que se produz so

uma moção de agradecimento e solidariedade ao presidente Getulio bre tudo no clima quente como o

Vargas. nosso, e ql1': é a cause pnncipal
D�'1:do a continuar o govêrno do Estado dispondo da Poli· da carie dos dentes tão preciosos

ci», foram tornadas precauções especiais para II condução dos depu' a saúde e beleza sadía de todos.
ta-los opos cionistas. do quartel atê ao edihcio da Assembléia, através I

A SERRARIA DELAM SER!'
as ruas dos suburblOs., ." , ' vende a dinheiro, mas a me.

Dentro de breves dias ser a apresentada a -lenúocia conlra o Ih le ha
�ove,rnador, "catalogando-, e dezoito crimes de responsabilidade do sr.

or flFONE 1.100
IV!ano Conea.

voz 00 povo politicas.A

Proprietario e Diretor Responsavel

Sem 'quaisquer llgações
..JAIRO CALLADO

I NUNlEI�O 677Florianopolis, Quinta-feira 14 de Janeiro de 1937

Distribuição. lMaryse lOde Creme NI-I � t·'vea e Pasta Das lei
Pebeco prnssegujrá 0/

seu voo

répta

SELEM, 13--Por questões
de familia, o capitalista Audi
Cassuf abateu com seis tiros de

corrente. revolver seu tio Jorge Hornni, in-
Na semana anterior esse numero Idustria nesta capital, íerindo uma

_fôra de 325, sendo de notar �ue filha deste, de nome Alzira, que, --C-A-F-t.-'-B-O-,V\- SUo NU
as cidades do sul. Londres 1 d

. �- quan o se esvaia em sangue, .JA.VAclusive, têm sido as mais atmgi- apanhou o revólver que seu pai Praça 15 d� Nuvembrodos, I deixára cair e matou o agres- Antonio Pillchoal
Fumem charutos soro

HII

A

RIO. 13-Desde setembro do
ano passado, que o cardeal-ar
cehispo do Rio de Jane'ro está
Ióra desta cidade. Enfermo, sob
rigorosa prescrição médica, o che
fe da igreja católica no Bra,il
retirou-se para ltaipava, onde fi-

Preso o cor-anel Ribeiro
da Costa

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoalRIO-13 -- Foi prêso no l: qegimento de Ca valaria Divi

sionaria o major Ribeiro da Costa, comandante do 10' Regimento
de Cavalaria Independente, com séde em Mato Grosso(8ela Vista),
acusado de haver trucidado varias pessôas, para satisfazer o coletor
federal Pedro Coelho de Souza.

GRAVEMENTE
enfermo o Car
deal Leme

Será denunciado o

governador

A gripe na

Inglate."raMorreu afogado
���������������----
um padl�', alemão que rIlai�a de 700

residíra em S. Catarina 0990 -"':, f"ataia

LONDRE�;, 14 - o violento I M PAESS I0-
NANTEPORTO ALE.GRE, 14 -, Pereceram afogados o

padre Pedro Verhaelen, natural da Alemanha, que resi
díra em Santa Catarina e o jovem Artur Petry, filho de
Emílio Petry.

surto de gripe, com caracter epí
den.ico, irrompido ha duas se

manas na lngiaterra é responsa
vel por 768 casos fatais, sómen
te nas grandes cidades, durante
a semana que terminou a 9 do

tragédia

gaúcho na que;:stão SlJCeS

sOfia

RIO, 13-0 Procurador do
Tribunal Regional do Estado do

RIO, 13 --Na serra do Fri· Rio vaí promover processo con

burgo, um trem mixto, devido á tra 70 mil eleitores, por não ha
insegurança dos freios, rolou serra verem comparecido ás urnas nas

abàixo, matando o maquinista. O

I
últimas eleiçõe� ..Os que, compa

trem Vinha carregado de farinha rect.rem no proxlmo pleito serão

de trigo e outras mercadorias. anistiados.
_

de vistao nente
slfuaclcnismo

PRINCIPE DE GALLES

o trem
Obrigando a

cumprir o de-
. �

ver CIVICO

RIO, 13-0 sr. João Cados �achéídn tem tido prolon
gadas conferencias com o embaixador Osvaldo Aranha, a proposi
to da situação, afirmando-se nos cir., uios politicas que isso é um

complemento da missão expontanea a que se propus, no sentido de
estabelecer um entendimento �ordial entl e o geflerdl f lores da Cu·
nha e o presidente Getulio Vargas.

Diz·se mais que o sr. Osvallo Aranha recebeu por inter
mi"dio do sr. João Carlos Machado, urna longa carta do governa
dor gaúchot em resposta da que lhe remetera logo dep'Jis de ch�
gar ao RiQ e conferenciar com o sr. Getulio Vargas.
Propala-se que nosse carta estão consubstanciados os pontoõ de
vi�ta positivos, defendidos pelo situacionismo do RIO Grande do
Sul em face da sucessão pr�sidencial da Republico.

("alou serra
abaixo -

i '

ministro do
Trabalho

a deputado
berto Corrêa

Adal-

o governador L.ima
Cavalcanti

irá á Sao Paulo e ao Rio
Grarlde

RIO- ·14-0 governador pernambucano sr. Lima Caval
canti irá no próximo sábado á São Paulo, partindo depois para o

Rio Grande do Sul.

o sr.Macedo Exonerações
Soares

foi
Por áto de hoje do dr. gover

nador interino, Ior arn exonerado.;
a pedido: Nicolau J. Filho, ôo
cargo de suplente do sub-delega
do de policia de Santa Cruz, no

-nunicipio de Porto União;Ddfi, o
\1iguelis, do de suplente do de!v
sado de policia de Slumenau e I,)

Jo;.o Maria Alves, do de suplente
10 sub-::Ielegado de Papíli'lduva,
no rnunic pio de Canoinhas,

aos Estados
Unidos

RIO, 14 -Segu:u para os Es
tados Unidos o sr. Macedo Soa-
res, que como representante do
govêrno brasileiro assistire a pósse
do p esidente Roosevelt.

Furtada um

lanchão CARNAVAL
Morenas no sambaO sr. Arnoldo Sabino, residen

te nesta capital, á rua Rui Barbo
sa, 133, esteve, outern, na Policia
Civil. informando que, na noite
de J 2 para 13 do corrente, (ur
taram-lhe um lanchão devidamente
equipado que se achava amarrado
em um trapiche á Praia de Fóra.
° dr. Secretario de Segurança

Pública radictelegrafou aos navios
em trânsito na costa catarinense,
solicitando a apreensão do referido
lanchão.

Virá hoje, á Praça 15, 011-

de fará interessautes evo!c
ções, o bem organizado blóco
carnavalesco - Morenas no

samba, cuidadosamente ori
entado pelo conhecido folião
sr. João Guimarães Junior.
Será aumentado
o numero dos de-

putados
RIO, 14 -A proposito da

fixação do número de depu
tados na futura Câmara, um

vespertino ouviu o sr. Veiga
Cabr::tl, ex-constituinte, que
declarou que, sendo o",últi
mo recenceamento o de 1920,
a justiça eleitoral, certamen
te, b,l ,e trá sua estimativa
na UI g':il;zação pelO Depar
tameilÍO Nacional de Estatis
tica de 1935.

Assim, acontecendo, a Câ
mara compor-se-á de 269
representantes. aumentando
a representação do Rio Urao·
de do �ul, um; Pernambuco,
um: Baía, dOIS; São Paulo,
três; classistas, quatro; SG

mando 323 reprl!sentantes.

Parou no

xadrês
Foi tranca fi Ido no xadrês da

Pohcla Gvd, outem, por ter-se

portado de maneira inconveniente
na residencia do sr. Tte. Brito,
oficial reformado da Força Públi
ca, o individuo José Ramos Rau
lino, solteiro, de côr branca, .com
2 I ano(', de idade e filho de Ma�
noel JOão Raulino.

-

(
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KNOT MEL..HOR APERITIVO
FABRICANTES

NORONHA,NOCETTI & CIA
ITA.JAI' S. CATARINA

o.ooe�•••�eG��'tII@.õ••�.al'•••e�•••••�fje Deseja construir Institu'to dils Advogado!'i• O Falta-lhe porém capital? _

! Evoe" Evoe" ,procureEf��DhaErCSum conftrato de Santa C,�\tarina
� MOMO � com a l�l que man-

- _

• • � I ciará sua con�tr.ução para
G· O paAgamentos modlc�s cada A antiga Diretoria do Instituto d0S Advogados de
� vem aí e haspedar-se-á '!jmes,. concorrendo ainda aos Santa Catarina convida a todos os seus associados bem
• � sorteios.

. ,.

como aos advogados que ainda não pertença.n ao seu

e NA o Procure Sergio Araújo: quadro a comparecerem no dia 21 do corrente ás 17 ho-
G C a s a das M e IIS as· Hotel Gloria. Apart. 117 ras, 11� séde da Ordem, afirr. de deliberarem ;ôbre a re-

, G Dr. Pedro de Moura Ferro organização do mesmo Instituto.
G DE FERIS BOABAID :1 AdvogadoG

U· d d f d I f �. l, Rua Trajano n. 1 A DIRETORIA
• nica eposrtar+a os a ama os anca-per umes �

t. I, VENDE. SE
Maquina para Gelo Mimeógrafo

� J á chegou a grande re- _

• messa para aproximo 9 DELAMBERT vende até VENDE-SE um em períe.-
• Rodo e Rigoleto Carnaval afim de ser ven- � Um quarto de casal com as o dia 31 de Janeiro por pre- to estado.>. Por preço de

• Rodou ro dida por preços excep- • seguintes peças: 2 camas, 2 ço insignificante um apare- ocasião, tratar-se á Rua
• cionais • bidês, uma penteadeira e lhamento completo. Esteves Junior. 16.

• Serpentinas e confetis • um guarda-roupa.
�.. i1�

METALICO e de LUXO. tambem em grande stock � Tratar a qualquer hora
� P!ERI?OT e PIERROT
� METALlCO

e GS mais baixos preços � c?m qernoth Urban á Ave-

� • nida R\() Branco, no. 154.

�. Da inegualavel Cia Qui- ;, Aproveitem � VENOE--SE! mica Radia Brasileira e
.

f... ....';) Fo II' 0-e5: no distrito d,.. Três Ria-

: Elequeirós S. A. �i'.E:R"�� ii chos. Biguassú, um terre-
� .j '"

G
no com a area de 1.600

:; 5
metros de frente e 1.800 de

�. Otima vantagem) para revendedores � fundos, acompanhado de
D

. .
� duas casas de moradia pela

I CASA DAS MEIAS .. RuaFellpeSchmldtn·2 :inSignificantequantiade
ii G 4:000$000.

-

.O•••O•••••o•••e.�•••••�••• i1•••D.ee.O
Tratar nesta redaçao.

Importante

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan- I
do-lhe mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO. I.

E faz lembrar qua resolveu it.iciar seus negocios nesta cida-
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai

proprietario de sua casa própria, Sem sofrer modificação nas

suas economias.--Com prestações de 5$ e 10$000 poderá IIv. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser construido
onde desejar. -i\;::lroveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contrato com a "ENDEeS" para �

construção de sua casa.-Procurem Sergio Araujo, I reviso-
.

riamente no Hotel Gloria, apart. 117 e verá como V. S.
póde se tornar propiietario de uma moderna casa, apenas

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

. .

do momento resol ve beneficiar a sua freguezia, baixall-I
Precisa- se agent�s de confiança e trabalhadores que

do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser l_tenham grande conhecimento na pra�a.

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

--!l

�••���!!�?����1���•••--------� .�e����t��i�l������G�T�
= CA'SA TR'EA.·S IRMA--OS =
O ��!

---

_"'"� _....__�.�. �...
_

.
__ ....�_= . s ..,.,.,..;r__.--,,,,,..r. '"'".,,,....._ ..'_a,· '_""""""rl'. ,..,.-, ��' .. - ��

�
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
g
G
,.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

Florianopol ls

Linhos' irlandezes A

PARA TERNOS ACASAOUE
Veludo chiffon d., todas

A

as cores'

Sedas, Sedas e

/
f
I

ENOECS
Etnprera Nacior101 Construtora S. A.

dos Estados do Sul

Casa Três Irmãos

mats barato

VENCE

•
.�
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Ca
t�

I\/Jatri:z:: F� -� iõfl\NOF=OL-1 �
FI'IIIaeS err\:

Bâuf'Y')enau - ...Joinville Sao Fraricisco . Laguna _a�e�"4;�
"" IlIw Mostruario I=)errnanente enr'\ Cruzeiro do Sul i'��

FAZEN�A�cçao de Seoçao de SecçãQ de �
Fazendas naclonaes e extrange'ras j';ara ternos FERRAGENS: MACHINft�S : "
Morins e Algodões Machinas de nenericiar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas �,
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeu., , l'l
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: r rdos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. f�
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas I ocomovets, Motores de esplosão, ·/l.ot�!p.s �
Lã em novellos e meadas Lança esmaltada-apparelhos de jantar-falhe- eléctricos 1�1
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para .ransmis-

-

�!\' rr- .

\Jcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOf\D l- -ças, 'iv�CS-

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

, Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar oeODYER �
Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Ernpreza Nacional de I"ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car: Hoepcke" "Anna" e Max,. �
Fabrica de Pontas "Rita f\/leria' 0'1 Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �

!�

�N'AVAVAVgh..����������]��������������ti������ÂVA�Nl�.

��•••••.-----. Gazeta !ndica: Dr, ArturP ereira
e Oliveira

-------------�.--..�� .._-

Fítentoe bem! AàvogaJos
I Accacio Mo-Ili

•
o

Agencia Moderna d� Pu� I
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

.

Federal e possue a carta patente no 112 .,

.

/'e I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto L

ln. 70. - Phor.e: 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. I
I�edro de Moura Ferro I
I

FO rrn ídave íS lortel08 proprlos, Ires vezel

por samana, todas as segam
daI, 10r931 a "xlas-felras, Advogado

Hl'd Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
I

Extração com globol de crielai.

A ( .. 1 éS x. , I -r.� tlsu. Á honestidade, pois, OI lar
I.I�:J ..lo preatincladol pelo povo.

� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.
.'••••eaeG-----.------o·o•••eeele
-,

Companhia "Aliança da ahía"I:
FUNDADA EM 1870 é Dr.Aderb�1

•
da Silva

Seguros Terrestres e Marítimos : RuaC���.v������IO (sob.
o I Fones 163 1 p. 1 290 !j

-I
I
Médicos

R.

Incontestavelmente a PRIMEIRA
CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935 Dr. Carlos Corrêa

deJ Brasil

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280::552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

•
I

Apentes! Sub-Agentes ., Reguladores de Av�rias [fim .todol �CI Estado. I�n Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangeira,••

Agente� em Ftorianopotts :

Campos Lobo & Cía. o
lt

Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIA!vÇA • (Curso de especialização em

� molestias de senhoras)
�. Atende na Maternidade
� até ás 8 112 da manhã

Sub-Agentes em Blurnenau e Lages � e á tarde=- Consultorio:
• ANIlA GARIBALDI, 49

.1••�O.eeU-------------

Escritórios em Laguna e Itajahl

!Dr. Ricardol
Gottsmann

CUnica médica de crian
ças e adultos

LABOr{ATORIO DE
ANALISES CLINICyS

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 elelone. 1595

II

_"", r'

'.>- ._;,.
> "" ,�"

_L � � � .........

Ex-chde da clinics do I-!o�pi
tal de Nürnberg, (p,o,)fessor
Indórg Burkhardt e Professor

Ervvin fereuter)
Especlalilla em:-clrurgla

geral

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

operações de plastica

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R» ic'ência: R l1a Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

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

•

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior .(\i. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

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

D,... Miguel
Bt:;:,abaid

CLlNICA GERAL

Rua 15 de Novembro n. 70
BLUMENAUj

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren -- Côre. firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van, roupões, etc. ;. , '1

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Me lhores que 03 est. filJ jeiros)

0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em g�ral, (agricolas e industriais)
=-moinhos de fubá., arados, businas

í

para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
�

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Marar)ha

RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5TERERO

LO.JAS

GARel

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZElA-F lorianopolls- J 937

Os rótulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja t:8!

marca MALZ8IER, 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 apparecído, ulttrnamen
te, no mercado, bebidas de
outras p r o c ed e n ct 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

1/ r1\ALZBIER DA BRAH?IiA ",

verificando os rotulos.

Formador no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL TOR/O:

1(ua Trajano n: /7
(sobrado) Visitem pois

Telefone: 724 (manual)

IPraça 15 de Novembro HORAS MARCADAS I� Antonio Paschoat ��=_=���������=������!

I����I�F��I�L��I��A�-L==-I
----O••

·e.O--------�������R!���� FABRICP,NTES DAS AFA-
M

� MADf\S MARCAS DE

� INDUSTRIAS: ASSUCAR:
�������������� � Caqueiros "Maravilha" �

� M unicipio São José
REFINADO- FILTRADO- �

� ESCRIPTOHIO: BRANCO E �.
� Florianopolis "Moreno" �� C. Postal, 118 �

I I Teleph 1.637 j I SOMENOST��I�ADO-FIL-
Telagram: - "COQUEIROS"
--_ ----

I
C HA R U TOS?

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

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

Bebidas Nacionais e Extra n"

geras só NO

OAFE' .JAVA

Jockey Club Florianopolís
O 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

dernissirnas.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

CiO

I�������-���-�-����������
" i

leia a "Revista �o 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 espírito e mantém uma secção
de consultas e informações,
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇÃO MENSAL
ASSINA�rURA ANUAL 20$000

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

IRua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
,

II
rA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avísol'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

C;asa das Passaros
il·

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

na CASA DOS PASSARaS, 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 -II
"BOM OlA" (
EM FLORIANOPOLIS E ACASA' JNDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIF.DADE NOS PRATOS

Bom Dia'o

Rua João Pínto n. 27 �

i

1

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

-- �-- ----

I
I D. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

- -_.- - �----- -- -� -- ----------

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

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

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

:j

-

\
i

I '{
"
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A"ÜP LET1\- Florianopolls 14-1-1937 5

SENHORITA! Acompanha tencÍa ....

a Moda Confeço que filjuei iotrigadr.
Esse negocio de calculas alg( -

cor.oprando suas Bolsas e Cintos na
I bricos e de potencias é um bL-

C M d
.

Iracolasa, ace on la E' f" f A·n 1'11, seja como oro

A Casa que mais barato vende A rapaziarJa está fria e nào

dá mnis nada, nem com Injeção6 TRAJANO 6
Recebemos hoje, o seguinte de lança perfume ....

"mtmorandum": r'omeaçúe� Ontem soube que foi marcac'a
IlImo. sr. Redator da A Gaze- uma reuniãCi no e.C.C,c. e lá

ta. Tenho a honra de comuni- não foi ninguem da familia dcs
'i V. S., que, em sessão de As- Foi nomeado Oto Maldenhau- \...ronistas ou melhor dos ...croTli·
sembléia Gnal, realizada no dia ser para exercer o cargo de Ad- cos ....

9 do corrente, foÍ eleita e em-
junto do Promotor Publico da Ago�tinho ficou de longe ve'.
comarca de São Bento. d 'E f'pos�ada a o')va diretoria desta o as ausenclas. ICOU ....

Caixa qu� dirigirá os destinos da Libertados moita .

mesma, durante o pzriod.; de 9 AGOSTINHO
de Janeiro de 1937 a 9 de Ja- muitos prê- CA RTAZESneiro de 1939 e que ficou assim SOS politicas
constituida: CINE R�X.ás 5,7,15 e 8,45

presidente Narbal Silva (ree- CURITIBA, 14 _ O chefe horas, O bamba da marinha,
d '" I'b d- d wm �Chades BlCkford, Rob(rtleito); vice-presidt-!ille José do Li- (' po :cla poz em I rr ii e nu-

:\11 FI R'A I'
, '.'\ en e orence Ice.

vramento Abreu (reeleito); I' se- m�r�sos �reso� po Ittcos CUjas CINE ROYAL, ás 8 horat,cretLilio Italo Paladino (reeleito); pnsoes nao foram confumadaslT' .

d Ih GI 'T'b I d S N elmOSla e mu er, com e·2' dto Nest')f Teixeira «(eeleito); pe o fi una e egurança a-
M h G d �I!- h I.

I orge I urp y, ertru e lVlIC ae eI' tewurpiro Franósco de Olivei- clOna.
-------------_ Roscoe Karns.

ra Furtado (reeleitv); 2' dito An- O novo lea.. CINE ODEON, o lider, fOCt�tonio Felisbil10 da Silva CON- ..,

SELHO FISCI\L Emanuel Cam- d ,. t
lisa, ás 7,4j horlls-A volta do

A E,tp�a-o d, R·�".. 2 R O AS' D I b t er n,�,iilg iilfi a terror, com Lyle Talbot, Mary., "'''"",.. erraria e am er
pN, Tom3S Chaves Cabral e � -.u

m. 25.4. kc. 11810. irrad!ar.4
O I d G d d F

Astor e Jnhn Halliday.
h· , 20 20 I

. vende a dinheiro, mas a
r ao o ue es a onseca.

RI 14 ii. b • '

eJe, as , iOt as, o segoumt :
A

.

d' 'J, .

/.... a "caaa constitu-
Ih I h proveltan o o enseJo, apre-Anúncio em italIano, ehna-

me or en a. cionahsta reunIU <e, ônlem. nar FON E 1100 sento-vos,nhól e português. . .

C d d sua Secretária.ar iais sau açõesMarcha Real e Giov'nezza. O J" O rn a I ista ltalo Paladino Como sub-leader o sr. Teo-

Noticiário em italiano. .

tonl'o Monteiro de Barros diSSe
A I" f l' secretarioTransmis5ão, do Teatro Real pO re I a z - os fins da reunião: a escolha do

da Oprra de Roma, de um áto
"b."

FlJmem charutos novo leadcr, em face da renu ,-

da opera DEBORA E JAELE .ague "PRINCIPE DE GALLES" tia do sr. CardoEú de Melo Ne-
C!C Ildebrando Pizzeui. Não fuja da oportu- t�), rrr fcrça de São Paulo.

Execu·-ão ,je n usi.:as V', idas PORTO ALEGRE, 12 -

n ídade I E pelo que ouvira de todos,
pelos rddio-ollvintes. O jornalista Aparício ToreIi, . cntcI:dla (\ue eEtava aclamado o

RepresentRção de um traba- mais conhecido pelo pseudonimo Procure fazer um contrato sr, Waldemar Ferreira.
lho d� autor ibliano pc r parte de Aporeli chegou ao Rio com a ENDECS para gosar E todos aplauditam. A banca
da Companhia permanente da Grande e, rderindc-se ao presi- O cOíifôrto de uma mi .derna da, em seguida, assig'lou um te
E.LA.R. dia e ao "iJpôr em, que viajou,

'\
ca:sa, que oferecemos mensal- legiama de solidariedade com o

Noticiario em espanhél r! por- declarou. com hU'llonsmo: «En- mente governador Cardoso de Mélo Ne·
tuguês. trei no PeJro I e saí no Pe 1 Procure o Diretor no Hctel lo e com o sr, Armando de Sa-

Marcha Real e Giovinezza, dro n.» I Gloria-apart. no. 117, le& Oliveira.

�:O��Con1unismo chie
----

Paris ...
(Por João de Minas. autor do sensa

cional romance "Nos misteriosos subter
raneos de São Paulo" -- Exclusividade em
todo Estado para "A Gazeta" de Floria,
nopolis)

f'
I E' o cuc;to das mode1'!las! i::aixa Beneficentep�uIn I casinhas que ')kr�cemos men- do Empregados� f&.,. ,� I sal�ente aos felIzardos que DO MINISTERIO

.

DA FA-
--o I

se Inscreverem em nossos
LfNDA NO ESTADO DE

perft1itarih.ente eniendfi- ,pl�nos,---apenas 5$000 pai SANTA CAfARiNAI rnes.das em face de tod�s,as Procl\rern-Scrgio Araújo:

questões que Gn'les�es�am l�tel Gloria: Apart. 117.

ao BI""sim � p�'lDo�onga ..

�ã�eID1t�

RIO - Si o .ornunismo, em vez de estourar I
corro estado ou govêrno na Rússia, tivesse vencido I
na França, isso seria unia encrenca dos diabos.

A Russia sempre estivemos acostumados a

ve la como um país feio, de gente ou gorda de mais,
ou barbaçuda, ou bebada, ou ordinaria de mais. Um
PO\ o sem rafinemans, sem chiquismos gostosos, sem
[árnais ter frequer tado o campo dos pecados mortais
divinos. do vicio, do amõr sublimado na arte, no

espirito. Um país grosso e pardacento nestas con

dições não emociona as mulheres, não faz moda, e,

logo, r ão impressiona os homens em geral.
Porque Freud teria se esquecido, de nos ensi

nar que a mulher pensa sempre com beleza e so

nho, pelo menos até que ela não se torne titia, de
oculos de aros de latão e rosários. E o homem não
discute: pensa sexualmente, instintivamente com as

bôas ll1Ll heres. Logo, 110 fundo, a mulher é quem
pensa. dando-se o macho muito pouco a esse tra
baho.

Si a revolução francêsa, fundando a dernocra
cia - que CI a o horripilante comunismo daqueles
templ ,s - tivesse nascido e roncado na Russia, os

pri..cipios de 89 russos não passariam das estepes
fedorentas russas. Seriam idéias barbaçudas, sem

chico sem perfllmes parisienses, e não seriam toma
das a sério nos buduars amorosos do mundo. Ma')
a revolução democratica foi. ,. francês:!. e Paris
alucina, mallda. Por isso venceu, começando I go
por enlouquC'cer as Americas. Estas cupiavam as

modas de Paris, importa\'am as mulheres de Faris,
tão saboreadas por exemplo relo nosso pOrtlC'gra
fico Pedro I. Logo, porque as Americas, com as J

1'-.

saiaS francêsas, porque nilo bav.am de importar a

Re'.!olução Francf.sa? ..

Assim. o banditismo comunista, ou a Revolução
Russa, torna-se um sério FI igo para nós botocudos,
si essa encrenca miseravel passá!' a ser uma nova

Revolução Francêsa. Si o comunismo vencer em Pa
ris, ou na França, botemcs as nossas barbas libe- �
rais de molho ... Ma:; cu espero que tal desgraça �

II não,__a_c_o_nt_e_ç_3·a.__.a .aG�__�__�am�______jj
-.

Rio

PORTO ALEGRE, 12 - O governador Flôres da
Cunha expediu ao novo governador de São Paulo o se

guinte telegrama:
«Tenho a honra de agradecer a V. excia. a aten

ciosa comunicação de haver tomado posse do cargo ue
governador dêsse Estado, para o qual foi eleito em virtu
de da renuncia do dr. Arma!1do de Sales Oliveira. De
claro a V. exc[a. que sed p'ira mil1 uma viva satisfa- RIO, 12-0 Tnb�n'll clt Con
ção manter com o seu govêrno as relações mais cordeais, tas OIdenou o regliír0 do p':l.ga
que traduzam o �ntendimento perfeito entre o Rio Grande mento de réis 254:96S$000 ao

e São Panlo em face de todas as questões que interes- Es ado de Santa Cat'lrina da fo
sam a nossa cara paüia. Cordeais saudaç0es.-(a) Plôres Ilha de medição de md"rial im-
da Cunha, governador do Rio Grande do Sul.» portado em dcze<pbro u:t:mo pa-

MAQUINA PARA GELÓ I rrad iaça-O d r� � prolv!)garnent0, a' Dc�ra do
I e fiO r ron L udo, da Estrada dê

DEL AMBERT vende até RO In a
Ferro �anta Catanna,

O dia 31 de Janeiro por pre-
----

ço insignificante, um apare
lhamento cOITlpleto.

MUNDO c. R. ALDO
LUZ 'Relígião Carnaval

E' ct'")nstitu
cional o Tribu
deSegu ..

rança

RIO, 11 --A Suprema Côr
te indeferiu o pedido de habeas
ccrpus, em favor do Rr. João
Nlangabetra.

Decidiu a mais alta côrte de
justiça do país que é constitucio
nal o Tribunal de Segurança,
firmando assim jurisprudencia e

solucionando a questão que inte
ressava os meios de juristas do
paí,.

O Carnaval deste a io, ao que
parece, é defunto, na certa.

Sejam estas as minhas prime.-LONDRES-l 1--0 Depar- Foi -nos enviado o seguinte ofi- Fest i v idaderas palavras a respeito do "palpi-tamento de Propaganda d) F0- cio: lImo. SUl. Redator de A d N S d tante" assunto.
reign Office forneceu hoje a t odes GALETA. Tenho a honra dr.

p
e . . o

E'itou Velho e de tempo aC;l-
os jornais desta capital,as agencias' A a rto

b d fcomunicar a V. s., cue em s-
R I' dcrni '. . a 0, ma' ..... CO,TI r inqueza,telegráficas e aos correspondente -rr.bléia Geral, realizada e-n 29 ea izcu-se, cmtngo Ultimo.

I dd d diarios i na Matriz do Purissimo Cora- se hos e acaba issirnos estão os
os gran es ianos internacionais do c' 'r nte, foi empossada a no-

rapazes da época que não leem a
um comunicado declarando que na DJretoria desta Sociedade, çã» de Maria, a festividade em

d d J
. .

I' d honra a Nossa Senhora do Parto, tempera e aço e tO'JO; os
as noucias re ativas a um esern- eleita para o período social des- L d dA' 10 h f' I b d «agost.nnos»· os meus sau ,50S
barque ele tropas italianas em Ca- la data, a 27 de dezembro de s oras. OI ce e ra a

diz e de tropas alemães no Mar- 1937., Presidente - Tenente missa solene pelo rev. Irei far-·temopo'.... I d d'

E Ih f b - carnava e t,� ano, ga-
rocas Espanhol, são falhas, em José Bl'enh ichwski (Reeleito,' I O. CISO, que ao vange o ez e-

d d 'f J J"'''' "

r
.

- mos a ver a e, esta aCH o a
absoluto, de fundamento. Vice-Presidente- Sidnei Noceti 15501T.O sednnaod·, b 'Ih um formidavel «Zéro»!!!

I (Reeleito); 20. -Vice-Presidente.: orab
ar

Iscordreu f r�l' ante- J:' por que)DANTZIC I I O S
'

AI A 'I' d V I mente so a sagra a armua em
� .

1 •1- --

er�lço varo CIO I e asconce Q,;
N t ternid d d 1\' I Simoleslle1l1e pela descaso do

dI d S d bl 1 S
. A 'R C h azare e a ma erm a e e I "OS· .

, ,

I·
e mprensa .') e.ia o pu ICOU "�o e,cretanG-Hman,' un a

S h que deviam respeitar a velha Ira
uma nota, segundo a qual chega- (Reeletto); 20. Secrdano-Moa� sa

A;n o�ta. I' t I dição catarinense dos b e los car

I o bom te m
'-,

I r d S'I' 1 T nOI e, rea rzou-se o ocan-.
,ram u r o as negoclaçoes CIr r,uateml a I verra; O. e-

t t d C _ d N I navais de outrora. E dentre esses
entaboladas acêrca das relações soureiro - Vicente Digiacomo;

e a o a

oroaçaot. de
assa

I culpadas avultam com inexce-
t Cd d L' L' I

2 T S'I Senhora que se reves lU e gran-. . .en re a I a e ivre e alga uas ,n. esoureiro- Antonio Iva;'
I divel apatnia os rapaz es cro-

I Nações, realizadas pelo presidente Orador - dr. Osvaldo Bulcão I de pompa.
. nistas carnavalescos. E' uma ver-

d � d C' C \" O' d R T' Um grupo de 16 meninas re-o oena o, sr. sreiser , e onse- iaua; n etor e egatas- rco , dade inconteste que o pobreÍheiro de Estado dr aoeftcher do F d (R I ito) D' t d presentando os anJos da guarda A h b
' .

de ha
' v '. ernan ('5 • ee e! o; Ire ar t

d V' ... ' gostin o o servou Jala do de Dantzi J' e dr. l.alicki por G I � -T N I C Ih. la ea vam a Ifgem "élnhsSlma.
d<o, • a pc,o enente e son oe o, E

.

d h r' .
_ muitos ias.

parte da Polonia. Oiretor 1\ larerial Flutuante-e-joão m segUi a ouve .c..xpo içao }.J., d
.

bêa
Lopes. do S. S. Sacramento e bênção 'ra Ja OIS anos que a

-

solene. rapaziada dos jornais da nossa

SALAl\1ANCA, 11-0 go- Com. de tomados de [antas: querida terrinha faz força no sen-
vêrno do aal. Franco afirma de G L (R l' ) J

Estiveram presentes ás soleni-
to errnano uz ee eito ); oão

dades, representantes das lrrnan- tido de dar a Floriar.opolis uma
modo categórico que o recente Horn (R�eleito); Juão Souza.

d d 'd N S d I') t R. grande parte dessa encantadora
bornbardeio da embaixada bri.â- (-'

' -

d .ndi dei '\ es e .•. o ar o, o

d I E- .omtssao e szn zcan cio, ,

C '_ M 5 festa o carnavai, sses rapazesnica em Madrid foi efetuado por Manoel Fred_rico da Stlva (Ree- zano, oncelçao, ante draLjd' h
. .

d.

li' Apostolado e zeladoras de N, a Imprensa aVIam. organtz.a o
aVIões verme.) s. e não naclOna- i 't) G

. D Ih R t C C C C J d f Ielo_; erclno uok o; ,ena o
S I L' S- PdO .... , ehlIJa e o lOna

listas, O cou uJicado lembra que de Oliv:ôi!õl, ..

e�ora
e
..

lga ao

/ _ro'M I que super-intendia os nego-naquela noite não havia aparelhos Reprcse,7!antes na L. N. S. c.: 'dCfamd JUSlzes o sr. oao e -

cios carnavalescos cá da ter-,

I" ' d 't I ' '

'I' d V I qUla r::s e (luza e a exma. sra.ODClOna 15,as no eeu ii capl a J ,L\lvaro ...\CIO 1 e asconce os ra. E a cousa ía bem: dou!;
d l' I Teresa Barbato.pois as esqua filhas r<!vo

UCiona'j (Reeieito); Moacír da Silveira dll�S d� lutas e dous carnavacs
flas estavam empenhadas no bom, (H:>deilo). _ batutinhds com Rei M.) no e a
'b d' d d d G - (' / t S'd'N "R FestadeSaol .' ,ar ,elO os aero ramos e l>� I .' )llp e� es: 1 i1el üC:ll, ee-

,_ _
.
_ sua e�cdentl6slma c�nsorte (ou

dal�Jara e AIe.ala d,e Heraneo. leito); Joao �v\Jza l<celetto).

I "Seba,:::::-:t1a,O ,
sem sorte, como queiram) ......ACh'lVam-Se" �OIS, dlótaotes �elo I rl1 aqui na de gê I o \_,,�� extraOldmana a,slstencla! Mas, como todas as cousas da

men,' s � O, quIlometros da embalxa' de fieiS, V��l sendo ��allz�das �a ilha maravilhosa cercada de aguada Dfltamca., I Delambert vende por... Capel� de ::;ao Sebashao, a Praia
por todos os flancos, o C.C.c.c.

,

O coo uOl(.ado lerI �ra por fim 8:000$000 um dparelh-:lmen. d� �ora, no�cnas em louvor ao
parece estar �o mesmo camin�.o

que os comunistas sao, vezé�ros to p:Ha pruduzir 500 quilos g.orlOso M�r�tr., ,
desse «esquecimento atroz» que

em atribuir aos adverS8nos os atas
por dia c com todo o mate-

No prox�mo dia 19. havera leva tudo por agua abaixo.
que comf'tcm. Assim aconteceu

rial necess2Irio para uma ca-
a translad�ça(j da I�agem para I P.lguem até já me disse:-

('Cd) o bombiHdtio do ho�picio de
mara frigorifica de 36m2 de a Catedral �etrop.ohtana de on- I Agostinho, C.C.C.e. quer diHr

Lrg;lnéS e ((\mo o ati'Cjue ao avião
base. de regressara no dia 20 em p�o- cadaver .... , cadaver .... cada-

ela embillxa ia frl'lncê,lI,que �oi por Esta venda eritende-se até clssão solene �ara a respechva ver .... caoaver .... Ou melhor
êI s r.bali 'o.

31 de janeiro de 1937. Capela. um cadaver devado á quarta pc-

Agencia Brasileira

Delarnbert

da Estr,qda
de FArr'o de
Santd C"'�ta
Fina

o assassinio
do conde de
Borch�rave
A Bélgica exi
ge satisfa
çoescorn
pletas

B <UXELLAS, 14-Em fonte
autorizada, soube-se que (J govêr
no bélga enviou hoje pela milnhã
ao gO'vêrno de Valencia uma vi
gorosa nota, em que fixa o prazo
máximo de três dias para receber
satisfações completas sobre o as

sassinio do conde de Borchgrave'
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man o a sua classe
a seleção brasileira ocupa a vanguarda na Campeonato
Sul-Americano de Futeból

Nossa

áNa lide de 6ntem,
brasileiros

soor e de 5xO,
os

noite,
venceram os

Dornií.ado�-es da cancha

Vida
ANIVER5ARla5

Sra. Edmundo Grisard
BUENOS AIRES, 13 - Os brasileiros, mais lima vez,

confirmaram a alta classe de seu conjunto disputante do atual Cam- Festeja hoje o seu amversano

peonato sul americano de futeból. natalicio a exma. sra. d. Ale-
Venceram amplamente os paraguaios, não deixando mar. xandrina Grisard, esposa do sr. durante o tríduo da Folia,

g em a duvidas. Si quizessem o score teria sido maior, tanto que jo- Edmundo Grisard, funcionario a denominação de Blóco

caram o sezundo tempo todo na câncha do adversario, que não des- da Diretoria de Estradas de Ro· Baianas.
d B I C'to to O Bló d B' Faleceu, na manhã de hOJ'e, cornpran o suas o sas e mtos na

cansou um minuto. dagem. co as alanas, con-

do h 'h em Palmira, Minas Oenis, onde C'a·sa. MacedonlaFrente a um adversário que logo se mostrou fraco, não pou- Arno Ousse
gre�an o gracIOsas sen onn as

tidari d t CI b d se encontrava em tratamento o
de evidenciar todo o seu poderio. Os sem int -grantes, porém, pes- R

par.1 anas o ve erano u e a

A C
.

b degista-se na data de hoje, o I ua João Pinto, obedece a orien- nosso estimado conterrâneo, rr. asa que mais arato ven e

soalmente, demonstraram qualidades de verdadeiros craques, impres- aniversario natalício do estimado tacão central da g.entil senhorinha Max Berenhauser, representanie 6 TRAJANO 6sionando vivamente a assistencia. :y

conterrâneo sr. Arno Gusse, íun- Alcina Alencourt. comercial de important.s firmas -------------
Jurandír, no arco, pouco teve a fdzer. Na unica vez p.::riuo-, 'd itorios da i Ih

o . .,

d
, o

f 'f· d °d CIOMIIO os escntonos a Impor- Tudo nôs leva a crêr no ex- do país, nesta capital. einsmo, a noticia o seu tras-
sa que mrerveiu.o ez rnagm icamente, sagran' o-se como autor a

f' C I LJ k S A d I f d
,

b I
'

d'
tante irrna ar raoepc e . . cepcional êxito que está leserva-· Gran emente re acionado em passe causou pro un a consterna-

mais e

N l�terveJn�ãt
a noite,

'I d
- desta praça. do ao elegante e selecto Bló.;o I Florianopolis, dada ás suas quali- ção,

.anz f. au orrnaram uma pare.na e zagueiros segura,

I das Baianas. I dades de coração e ao seu cava- A' familia Berenhauser A Ga-
desfazendo a ml\iori� das cargas. Nar,iz foi ,um otimo auxiliar do Faz an?s hoje a exma, sra. d. zeta envia sinceras condolencías.
ataque, levando, porj vezes, a bola ate o meio do campo. Âmella Richard da Rocha, es- ���i�l��l��R�--'----------�f����iN�

A linha média integrada por Tunga, Brxndao e Afonsinho, posa do SI. dr. Mario Rocha, �1 �1
no primeiro tempo sendo Tunga, substituido durante alguns minutos, juiz de direito de São José.

I� Hote I G LO R I A �]na segunda fase, por Brito, portou-se ótimarnente bem. � ��"{4A1.erece destaque a actuacão do centro médio quefoi, junta- fF1ZEm nN05 I-101E
� �, �

mente com Pateso). o maior sustentaculo do nosso quadro. Actuou a gentil menina Véra, tilha do � (l]
com uma precisão absoluta, controlando todos os ataques da linha saudoso dr. Ademar Ocijó; � �dianteira a exma. sra. d.

MariaMada-1
(ANTIGO LA PORTA) "'1�

Foi uma verdadeira maquina em campo. Na iinha dianteira lena Grisard Pereira; �II ��todos se mostraram ótimos. o jovem Dagoberto Libcrato ���Fizeram uma partida eslcrçada, embora, em conjunto. não Cantisano, filho do sr, prof. Julio O MAIS MAGESTOSO. EDIFICIO DA CAPITAL E O
�t.nham oferecido as jogadas tecnicas das outras partidas. Cantisano, diretor da Instrução

.��.
U"'ICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEV DOR E

I
De grande agilidade. cansaram O� defensores adversários, Municipal. o� A

tt4
pois jogaram quási todos os 90 minutos no campo dos guaranis.

Niginho que substituiu Carvalho Leite não poude mostrar
rHE6Am U�5

�'$:1
TELEFONES_EM TODOS OS QUARTOS

as suas qualidades. Falemos, agora, de Patesco, inquestionavelmen- Plácido Gomes ���
te o primeiro homem em câncha. Foi este o unico dos jogadores Vindo da região serrana, en- 12 confortaveis iapartarnentos
brasileiros, hoje que conquistou a torcida de uns e outros quando contra-se, entre nós, o nosso con· 80 quartos le la�lbanheí,..os
levava a bola nos pés. E' o ponteiro mais rapido do atual s.il- terrâneo sr. Plácido Justino GO"
americano, Lembra Formiga grande dominador da bola que, para mes.

o adversario. representava um perigo certo, os seus tiros confundiam
os contraries pela sua precisão e [orça.

Os seus passes eram matematicos e sempre redundavam
e n uma conclusão feliz de jogada, obrigafldo o arqueiro paraguaio
a �e eslcrçer, de forma sobrehumana. Pate�co fOi o cread-» dos
três goals do segundo tempo, goals que vieram consolidar a vitoria

grandQmente fellçÍbdos pelo au-
dos brasileiros.

Por último, uma noticia rlesa5radavel: Jurandir, () elegante
a queira nacional, está ii pedido de actuar por algum tempo.!" a

primeira fase da luta, numa das raras carga� paraguaías, foi violen
lamente chargeado p)r um dianteiro gUôl aní.

Poude ainda actuar até o hnal riu tempo. No vestiario P'" (7' VJ5 fLUBE5

rérn, acusou to.tcs '�';rf'S, Exarmnado i-'0r um rr édrco, fie,'u c peta
he F). 6 U.�'t�'

o

v '- )\nelrOtado que tinha UI,) o cüsu�ia fra:U(dd,I, o que ;mpohbiEtava d adUili
. I.. J I

d �,_I' '. i I l �;_: iZ(. r-s:.! ... [i ,ti". p )"qno {ji"J-'

o lesto ° ccr, D[1\' ,leVe 00 fU HJbTe,lQO a um (�xamt raclog' r'··
, .

. d·' 17 . '. ..
.

" :
fico. Pos�ivelmente não puderá atuar por duas St:'mdnas. ·'1'1' gl. 't

la

1- Ud,' -CIO b"Ç, 6 nd� IIe egan es sa oes o li to e

Os gOa Is Janeiro, no visinho distrito de �
João Pessôa, uma domingueira

Os tentos foram obtidos: o primeiro por Patesco, o segun- carnavalesca org�nisada por um

do por Luiz�nho, isto no primeiro meio·tempo. grupo de foliões.
No segundo haU-time Carvalho Leite conseguiu o 3' tento, Selá abrilhantada pelo afinado

Luizinho o quarto gJal e Patesc.:J o 5' e últilllo ponto brasileiro. jazz do 14 B. C.
Está sendo esperada com gran

de anciedade .

FLORIANOPOLlS, Quinta-Ieira, 14 Janeiro de 1937

com
fALEnmEHT05

das Max Berenhauser

SENHORITA I Acompanha
a Moda

BODA5 DE PRATA
O sr. J xsé Bo:.Hbato e sua

exrna. esprJsa d. P<lula Bcirbato,
r,"st·ojar�m, ontem, o 25' aniver
sarjo de s u e"no:" Cl . t;··,do �ido

í., ,_, __ .

picioso acontecimento.
O venturoso casal tem 05 s,,"

guintes filhos: Alberto, I-hroldn.
Jorge, Osni, JOl>.é P. Lici.

RIO, 13-Foi nomeado em

baixador do Brasil; no Perú. o

ministro pl�nipotenciario Nabuco
de Oouvêa.

Praça 15 de Novembro

•

Novo A
embaixador

•

viagem
�

BI6co das Baíanas �
O tradicional conjúnto carna-

valesco Arreda Loura, que tão I

ano anterior, apresentar·�e-á, n05 �
bailes do Cluhe 12 de Agosto, �������

End.�Tel. "GLORIA"-""

CAIXA POSTAL, 134

BAl' i\, 13 - E' passiveI
que o sr. Jurací Magalhães
adie a sua partida para o

Rio para o dia 20 do cor

rente.

�

que mais barato vende
- TRAJANO - e
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