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O contráto para exploração ào Loteria
õo Estoôo àe 5anta Catarina

,

era firmado�'>'amanh

A irnportante e conceituada firma �ngelo
M, La Porta· & Cia. Ltda. firmará, amanhã, corn
o govêr no catarinense o contrátodeconcessão
para explorar os serviços de loteria em todo
o Estado d� Santa Catarina.
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ZETdo ex-capitão Trifino
Corrêa e de

Soares

00 !F'..;>OVO Sem quaisquer ligações politicas.

Ar�o

Proprietario ê"'Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
lU I Florianopolts, Sexta-feira 15 d� janeiro de 1937 I NUMEHO 678

Os d§scu�sO L\s classes con- Balneario da

�.� �i,��,�a�
.

servadoras Ponta do leal

ofe;-ecerão um banque'te
ao sr. Armando de Sales

s. PAULO 13 (BANO) - Terá lugar no dia 24 deste
mês, no Teatro Municipal, um grande banquete que as

classes conservadoras de S. Paulo, tendo á frente a As
sociação Comercial de S� Paulo, Federação das Industrias,
Associações dos Bancos; Sociedade RUI ai Brasileira, as

sociações de classe de Santos e outras cidades do interior,
! restarão ao sr. Armando de Sales Oliveira, ex-governa
dor do Estado.

A homenagem não terá nenhum caracter p ilitico,
constituindo, apenas, uma demonstração de simpatia das
classes conservadoras de S. Paulo e a qual tem recebido
o melhor acolhimento.

mais vivo e febril entusiasmo pa
ra o imporrnente banho á fantasia,
que terá realização, domingo pró
ximo, naquele aprasivel recanto

marinho.

RIO, 14 - Ha mêses estavam internados no Hos

pital Gaffré.Guinle, á rU3 Mariz e Barros, guarJados por
investigadores da policia, o ex-capitão Trífino Corrêa e o

sr, Mario �oares, denunciados CO:l�O participantes do me

vimento de novembro de 1935. Contra Ú sr, Mario Soa- RIO, 14 -Par.l evitar fátos
res pesava tambem a prática de átos sanguinol entos na

como o occnido ha dias na Es
madrugada de 27 daquele mês,

� �

,

cola do Estado Maior, o minis'
Na madrugada de ontem, esses presos, que ocu- d C d t

'

_ , , . Ira a luer ra e ermlllüU que os

pavarn um auarto do I' andai da a1:1 direita do Hospital, d-
'

d I',. • . ," ISCurSOS rronunCla os nas 50 e-

iludindo a vigilancia, .emendara:TI tiras de lençoes, reter- . J d I-·t t
- d.

. nn:l es mi I ar::õs erao e ser pre-
çadas por um barbante e desceram para o pateo interno, ' ,

,
,

d, vramente escntos cingm o-se ao

de onde galgaram a rua, acreditand i-se que tenham toma-
t 4 1·'·' ri, d v d

di
-

d f d d h 'I I '1S>Uil o ua 50 ernoace, e""en o

do a Ireçao o �n? o osplta.
, r as oradores usar a maior conci-

Pela manha fOI dado o alarme, quando la era tarde.
_

Turmas de investigadores foram despachadas ao encalço sa�.
dos fugitivos, sendo o LHo comunicado ás policias dos C NEstados proximos conquanto corra:n versões que os hos- .• II

pedes do Caffrée-Cuinle não tenham tido tempo de se au-

sentar desta capital'
Ignora-se, porque durava ha mêses a oerrnauencia

dos dois réus naquele estabelecimento hospitalar.
Triíino Corrêa deixou sobre sua cama uma carie,

dizendo que deixava o hospital pirque já estava alí ha
duas semanas e não tinha dínherro para pagar as despesas.

Ria
chuelo

Reina, o que é natura], \ ntre

os frequentadores do excelente
Balneario da Ponte do Leal o

Domingo próximo, ás 10 ho
ras, realizar-se-á no galpão do
Clube Nautico Riachuelo,

A cODrdena ..

ção politic�
RIO, 14-A coordenação, ji

o dissemos ha dias, está sendo
Ieit i pelo ministro da justiçil,
cujo gabinete tem sido muito fre·
quentado. Os esforços desenvol
vides pelo sr. Agamençn Maga
lhães tf'm sido intensos.

Banquete a luz de velas I
Os governadores estão, vindo

pouco a pouco a esta capital. O
..,. r

de Minas Gefliis talvez no dia
S. PAULO, 14 - O Secretario da Segurança Pu- 16 tei 'A 20 d

blica está últimando a expulsão de vinte e seis estranjei- 8 ia
es ela 23qUl. d C : 00 ,a

RIO, 14 -Foi baixado um
ros acusados de atividades extremistas. 53 p

e

la ,,0 _o. t'har? a,L�
decreto dispensando o telegrali-ta E AI f' E f off

. au o Vira, mais oje mais
ntre e es rgura sta an Macaroí , o qual durante amanhã T d t' d f itde primeira classe, Aparteio Cas- isit d A d d SI' M '1' d 'f'

a. u o es a sen o elo

I B
'

d d'
a VISI a o sr. rman o e a es a an la arn ICOU a I O Ate o ranco d? ca,rgo e, iretor distribuição da energia elétrica deixando tudo ás escuras com, ca m,a sr. gamenon, na

regional das Correios e 1 elegra- .

'
. _' convi vencia que tem tido com

'.

�
em consequencJa do que ti banquete oferecido ao entao ' "

fos do rr"llo Grande do Sul

[lO-j
. . o sr. GetulIo Vargas Ja ap�r-'\

"

• j

governoador paultsta teve de se realtzar a luz de velas.' " ,

meando para substitui-lo Q mspe- ,_ Ieiçoou 11 tecmca. Ate os que
tor de terceira classe, Aldino l O sr. Nerêu Fumem charutos s� �ostravam excessivamente par-
Neves. tidarios do sr. Armando de Sales

------- Ramos "PRINCIPE DE GALLES" estão perdendo terreno.

Escoteiros
de Itajai

importante
conferencia
de generais

em primeira convocação, sessão

de assembléia geral para eleição
da diretoria para o periodo de
193637.

DEIXOU A CIDADE
A'S ESCURAS

Exonerado
Acha-se nesta capital, desde

ontem, o sr. Manoel Nascimei- RIu, 14 - Regressando do
to .. : instrutor dos Escoteiros de despacho no Catete o ge.ner ai
Itar�í, que �veio retribuir a visita Eurico Outra recebeu os generais
que fizeram os da Escola Artiíi- País de Audrade e Daltro Filho,
ces, aqueles seus camaradas, conferenciando com êles demora-
o sr. Nascimento, que exerce u damente. Empresta' se grande im

interinamente, o cargo de instru -

portancia r' co-ilerencia, cujo as

tor do Tiro de Guenl:l daquela sunto prrmanece em sigilo.
cidade, esteve, ontem, em VISita ---------

á nossa redação, ao que sômcs IO_A _��. -�

_E_U-:c__ -���-'·A�···') vende a dinheiro, mas a ."'.""'...,..,,-

S
... RIO, 14 - O deputado

( melhor lenha. do !irlll r�acedo aares \ Valdemar Ferreira, líder
---- -_ I constitucionalista de S. Pau.

lo, visitando ôntem o gover
S e x. i rá represe t"""\ta r o Sra- nador Nerêu Ramos, de Sta.
S i I nu pOS :r:� e de J o rge VI Catarina, que se encontra

nesta capital, convidou-o, em
RIO, 14 - Nos ci: cuias dlplornaticos considera-se nome do governador Cardo

como celta a ida do sr. Macedo Soares para a Europa, so de Mélo Netto, a visitar

S. PAULO, 14-Comuni- depois da posse do presidente Roosevelt. E' passivei que a capital paulista, quando de

ca-se que a posse do sr. sIga diretamente de Wanshington para Londres,. levando seu regresso a Florlanopolis.
Armando de Sales Oliveira crf'denciai� do govêrno, para representar o BrasIl na co- O govern2dor Nerêu rtamos

na presidencia do Partido rôação do rei J.o�ge VI:
"

p�ometeu atender ao cnn-

Constitucionalista, marcada O ex-rntnlstro e pOI tador de un:ta m,ensagem d,a vlte.

para o dia �5, foi adiada f\ssoclaçã� BI·asileira de Imprtnsd aos, Jornalistas 2m�n- Recentemente, era o sené',

«sine die». canos. Nessl_! documento a A.B.1. expnme quanto os JO�'- dor �Icantara Machado quem
Nesse sentido o diretoria ilalistas brasileiros gostariam de ter seus colegas amen- convidava o governddor Li

central do P. C. distribuiu um canos a seu lallo, por ocasião da ineuguração do Palacio ma Cavalcauti, de Pernam-

comunicado a' imprensa. da Imprensa. buco, a visitar a Paulicéa.

convidado a visitar
São Paulo E"véz [te censura

FONE. 1.100

----------------,---------------------
A Serraria Delambert

Bureau de Imp''r.ensa no

Minist�rio da Justiça
Adiada a pos
se do sr. Sa
les Oliveird

RIO, 14--Inaugurou-se ôntem, á tarde, o Bureau de
Imprensa do Ministerio da Justiça.

Estiveram presentes ao áto, o sr. Agamenon Maga
lhães, ministro interino da pasta da .JtI�tiÇ2; o capitão Fe
linto Müller, o sr. L ourival Fontes, «x-diretor do Departa
mento de Propaganda da Prefeitura, {.: grande número de
jornalistas. inclusivé diversos diretores de jornais diarios.

O Bureau que, como já noticiamos, sera' um orgão
ele ligação entre o govêrno e a imprensa, com urna feição
culturai que lhe foi impressa pelo ministro ao crea lo, é
dirigido e construido por jornalistas profissionais, redato
res de jornais do Rio de Janeiro.

O Bureau funcionara' no andar terreo do Ministerio
da justiça, estando aberto desde 9 horas da mar.hã até
a's duas da madrugada.
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E· O MEL.I-IOR APERITIVO
F A a R-I c A N T E S

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

----------

�••GG�.O��eGI�'I:�DO�••••D.D••••D.�.. Deseja construir Instituto dils Advogadas
� � Falta-lhe porém capital? _

�

E
'

, E"
� Procure fechar um contrato de Santa Catarina

� voe MOMO voe G com a ENDECS que finan-
�

"

.' • 0I ciará sua construção para
� é pagamentos módicos cada A antiga Diretoria do Instituto dos Advogados de
� "em 81' e hospedar-se-a' �. Imês,. concorrendo ainda aos Santa Catarina convida a tau.os os_seus associados bem
G

., -
• sorteios, como aos advogados que ainda não pertença.n ao seu

� NA. Procure Sergio Araújo: quadro, a comparecerem no dia 21 do corrente, ás 17 ho-
§ C a � a das M e i a s

«I provisoriamente R. Frei Caneca 74 ras, na séde da Ontem, afirr. de deliberarem sôbre a re-

I ' �, • Dr. Pedro da Moura Ferro organização do mesmo Instituto.

e DE FERIS BOASAIO :1 Advogado A DIRETORIA
• U nica depositaria dos afamados lança-perfumes Õ Rua Trajano n. I

!.' 2., VENDE -SE
Maquina para Gelo Mimeógrafo

w Já chegou a grande re- _

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

� Rodouro dida por preços excep- • seguintes peças: 2 camas, 2 ço insigniticante um apare- ocasião, tratar-se á Rua
O clonais • bidês, uma penteadeira e lhamento completo. Esteves Junior, 16.

@ !'viErALICO e de LUXO. Serpentinas c confetis G um guarda-roupa. ��������������������

� P!ERROT e PIERROT
tambem em grande stock • Tratar a qualquer hora

,i� e (JS mais baixos preços � com Gernoth Urban á Ave-
',' METALICO �

�� D nida Rio Branco, no. 154.

'! Da inegualavel Cia Qui- ; Aproveítem I; VENDE--SE�� mica Radia Brasileira e
.

• ....
,

Fo II' 0-es � no distrito d\.' Três Ria-
�j' Elequeirós S. A. �IEnn'"-"�::' � chos Biguassú um terre

= 4YA ��'" : no com' a area
.

de 1.60Ó
� �J

metros de frente e 1.800 de

� Otirna vantagem para revendedores • fundos, acompanhado de

G •
duas casas de moradia pela

� CASA DAS MEIAS .. Rua Felipe Schmidt rr ã
• insignificante quantia de.

�� • 4:000$000.
_

ie•••�G.GO.G���•••••�••�•••j)•••D�O.(tG
Tratar nesta redaçao.

Importante

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhe milventuras nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar qua resolveu it.iciar seus negocios nesta cida-
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai

proprietário de má 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. -Atlrovp.ite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contráto com a ftENDECSn para

construção de sua casa.-Procurem Sergio Araujo, ; roviso
riamente Escritorio�R. Frei Caneca, 74 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, baixa li-I
Precisa' se ag(!nt�s de confiança e trabalhadores que

do 20 .,. no preço da lenha. e o pagamento deverá ser l_tenham grande conhecimento na prasa.

feito 110 áto da entrega, a contar de, l: de Janeiro. __ --

O.e�i�l���'��������o.e--------� •••��I��.OU
§ � "..,

i C SA TRES__"te�M.AOsi
� �

� O PAL.ACI",O DAS SECAS �
� G R A N D E L I QUI D A ç_� O durante: o mês de janeiro I
� .
• o
e � •

Linhos irlandezes

KNOT
•

Drll Ivo d'Aquino
Advogado

Florianopol is

PARA TERNOS

VeIUIr�D chiffon dtt todas
A

as cores

Sedas, Sedas e
•

mais Sedas

de lindas e variadíssll1Ias

padronagens

N.
Edificio pro'prio

22

2

ENOECS
Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul

A Casa Três Irmãos

ACASAQUE

mais barato
..
•
•

VENCE

TELEFONE

_____________________________________________.....;'__
-.
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"MALZBIEfl"

�

Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja (,P.,

marca MALZBIER, 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

palz sob a rLmominação pura
e slruptes de

Tendo apparecíco, ul !1mamen.
te, no mcrcaco , beb ídas de
outras p r o c e d e n c l a u sob o

mesmo nome, fka fi Publico
avisado de que, l.,arn o l.ter a

mesma cerve.ia l\[AL�:DIEH, á

qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

verificando os rotulos.

Bebidas Nacionais e Extra 11-

I
C HA R U TOS '1 geras só NO

C)AFE' ..JAVA

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao viapora 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 NovembroI

- ---�-- --_

I
J Dr. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Jockey Club Florianopolís Carioni !
Alfaíate da Moda

liares.
O mais elagante centro de diversões famí-

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

IRua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Formadn[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.
CONSUL70RIO:

1{ua Trajano n: /7
(sobrado) I Visitem pois o Bom Dia

: Te1etone: 724 (manual) /GPraça 15 de Novembro HORAS MARCADAS l Rua João Pínto n. 27
d

I � Antonio Paschoal -

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía,� ��7}\���VA�=====-:.:.=====O..
'

oe. �����:�(t.Vende se no Café Natal. Tabacaria Baíana.iRes-i � �taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia. Charu- � --I � �taria Chie (dá íosforo-), Charutaria Portela (Café � F' I L I A L --------------1 r�BRICP,NTES DAS AFA-
�São Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso � MADJiS MARCAS DE �

���������������� ��� ��c;��Pa°J�Sé l<j�ffÉf�FW[��f��11 "M����i�h�" ���Casa de Dlversões � I','nlí ',:'-<-�;I" /'q,··it' h�·"\j ,."'('til' i.· REFINADO-FIlTRADO-;;1.;_1 iJtJ';L1.(··"l'\,t"\ ft.)lõ... r',""' ....... ,.J·,J t
•

� ESCRIPTOHIO: ,Nn'-'-'��>:I.;:'C:�{J0�}í ;�·:-�';,j;�l BRANCO E �

ViS=:�illi�:!rial , t.Wo���,��folis :W!f,���;�1-��i.����;;�f SOM:N�O�;I��:�.F1L_ �
I Te!eph 1.637 j :!��/,f:�/0/):0;í:1�if!!(/l,/i: TRADO

�A�����s��b���5:NltsOglsD��A�g�� Telagram.: - "COQUEIROS'�
.

�/'''''/'':';�:.i�.1Li:i�;L{L
CAPITAIS

Luxo, seriedade, conforto e distinção, IFsplendido serviço de bar com bebidas na-

Icionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo- I

dernissimas. I
RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da

I I

1 so_r_v_et_er�ia--uM·l-or-ia------------�1 I I

I 6 - Ti radentes 6 I
��-

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

j

I������������������--
,

Leia a "Revista do Trabal h o'
I

RECEBE DEPC>SITOS

[PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada '5'1. ala.
ClC. Avisol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre legislação social existente 110

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
I

que lhe surjam ao espirito e mantém uma secção I
de consultas e informações,

IRIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1,246

PUBLICAÇÃO MENSAL

IIIASSlNA�rURA ANUAL 20$000

Casa das Passaras

Cirurgião
dentista

Dr. wH. Gg. Sipple

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

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

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

-�--- ----...-�--:- _, ..

-

I
I

OIA"1
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE COME /'GRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS

Café e Restaurante

"BOM

ti
,
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Blurr�enau .Joinville Sao Francisco Laguna
MostrL�ario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de"'=::' o.�C I!""'! a-: r', " -ii F'
�" '-,0# Y l. -r

'

......; _ ....

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrangeras j-)ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e lmpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoen.,.,

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral pai a a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas f orornoveis, Motores de esplosão, \1otc:r.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos
3abonetes e Perfumarías res Material em geral para .ransmls �,�S;
\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t.;ortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOr�D f -ças, a.ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OC' DDYER �

�
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de I�ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite rv1aria' - Fabrica de Gelo "Rita 1\/laria" - Estaleiro 'Arataca" �:�NAVAVAVg������t��������"���&V'AV�VA'q�:

'I'
, �

,:����.�-,,� --- ..

z:_ _:.:__ ._- �•••�����.

�fj.�••�tJ.'5 G eooo••••,O

! Companhia "Aliança da Bahía"! := FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.
.

G "
da Silva

!',....& Seguros Terrestres e Maritimos !.", J\dvogado

'@i� �
Rua Cons, Mafra'J 10 (sob.

U Incontestavelmente a PRIM EIRA cío Brasil G Fones 1631 e 1290

: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
I)

.

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

ern:

O��..... • .O••���.

I Atentae bem I
� .'êi,tf

ii�
A.:.� V

� Agencia Moderna de Pu- If.

blleações, com séde em São Paulo;
.

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
� Federal e possue a carta patente n, 112

•

Formídaveis lorlelol proprlol, tres vezel

por sBmana, todas as legun·
das, 1erç8s e I8xtas·felral,

Extração com global da cr'stai.

A (. 1a x.. I
. r.� rlsu. á honestidade, pois, OI lar·

t.I�:J Jio prlb ...nclados pelo povo.

- __.,.,_,_..._--_._--- �-�- ......---...-..._--�-

'*

Ap;entes, Sub"Agentes ., Reguladcres de AY�rlas tem I-todol �os Estadol I
C:u Bralll, no Uruguai e nas princIpais praças estrangeiras.

Agentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mata, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFOl\'E N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e ttaiahl

A Gazeta

Aavog,ados
I Accacio Mo-I

.

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacia á rua

vis.once de Ouro Preto

!ndica:

n. 70. - Phoi.e- 1277.-

I Caix i Pos�al, 110. 'I
I Dr. fiedro de Moura Ferro I
I

Dr. ArturP ereira
e Of lv el a

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLlNICyS

Advogado

,- -,I Dr. Ricardo
Gottsrnann

Vias Urinaries-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

Rt'.! Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I :_.= Dr. Renato= I==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior,

Ex·chefe da clínica do �o�pi
tal de Nümberg, (P.vressof
Indórg Burkhardt e Professor

Envio Kreuter)

E8peclalls�a em:_·clrurgla
geral

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldadel
Medico do Hospital

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

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádiO? Procure o

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

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde_. Consuitorio.
ANITA GARIBALDI, 49

LO.JAS

(:;-AReIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEf IRES

(Tingimento a Indanthren - C6res firmfJ�)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van roupões etc. t'\f,,,�l..� ����" .t *���"#.i . _���.-��

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 estianjeiros)
---0---

FUNDIÇÃO: - �jINOS DE BRONZE, maquinas de .

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Mararlha.J
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5TERERO

• _""--"",�,,,-��/� .... ,-o '1- ..... _,_,-_,_.,_. --�."'-. ' .... ��,,"'''"7'

'�. .. \.�- -... . ...
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Um incendio

em Joinville
(DO M EU CADERNO DE VIAJ ENS)

Oswaldo de Souza e Silva

Nenhuma localidade do interior brasileiro puderá causar ao

viajante impressão de mais encânto e pitoresco do que JoinviIle. E'
»inda, inegavelmente, li mais original cidade catarinense, do aspecto
fi·ico aos seus habitantes e costumes.

A população, ordeira e laboriosa como uma colmeia, almoça
r ntre onze e doze horas e, em seguida, dorme gosando a doce paz
ca sésta patriarca] na calma do meio dia ...

Nenhuma atividade em exercicio: um ou outro transeunte

P' las ruas desertas denunciando a sua quaJ�dacle de f?ras�eiro .". A' s
duas da tarde recomeça a labuta geral: retme a maquinana febril em
tc-dos os estabelecimentos industriais: retoma o comercio as suas íun
ções: reatam-se os arranjos domesticas.

Vida noturna, quasi nenhuma. ° trabalho metódico e perse
verante do dia, faz de cada joinvillense um cidadão arrante do so

cêgo don estico. Ainda cedo, começam a se apagar, uma a uma, as

luzes familiares, por detrás das cortinas que, velando discretamente
3S vidr aças, fecham aos demais o recésso de cada lar.

tE' que em Joinville não ha ladrões!Naquela terra paradisia
(a uma janela com veneziana faz lembrar uma moça de tranças ...,

Tudo -irnples, nenhuma supel fluidade; cordialidade entre to-

�o', re.peito muito.
.

Aos sábados, á noite, tem-se um exemplo [risante dessa Ira
klOidade entre os joinvillenses nos bailes públicos.

° ingresso pago, exclue desde logo qualquer etiqueta ou

preconceito de classe. Patrões e empregados dansam no mesmo salão,
apenas sufocando aqueles, por conveniencia da disciplina, os desejos
que porventura tenham de valsar com as propi ias empregadas ...

A mais forte impressão de joinville recolhi-a, porém, logo á

chegada. Aguardava-me, á guisa de recepção, a noticia �e que esta

va lavrando um enorme incendio numa das grandes fabricas de te

cido da terra.

Corri a observá-lo, pois que pc ra rmrn era aquele ainda um

aspecto inédito das cidades do interior. E a caminho mesmo do si
nistro, pude admirar outra originalidade da cidade calarinense: o nú
mero considerável de bicicletas que cortavam as suas ruas em todas
as

_ direções.
Homens de idade, senhoras respeitáveis, senhorinhas repre

sentativas da elegancia local, rapazes, crianças e até padres e irmãs
de caridade, com as suas austeras vestes negras-quasi a população
inteira, fidalrnente, andava de bicicleta! l'dais de mil e oitocentos des
ses pequenos veiculos são registrados, segundo soub.e.depois, e não

pe�ueDo é o numero dos que escapam a.o fisco mumcipaí.
.

No local sinistrado estava reunida toda a gente valida da
cidade, desde o modesto engraxate até o superintendente municipal.

Agia o corpo de bombeiros, que Joinville tambem o possue,
com efeito.

Isto aliás não era de estranhar numa cidade industrial como
aquela, com mais de duzentas fabricas de artigo� diversos.. .

O curioso. entretanto. é que os bombeirOS de JOIDvllle são

uma corporação exclusivamente de voluntarios, mas voluntarios de
vudade, que prezam o seu posto de combat�nte das chamas ao

ponto de contribuirem para ele com uma mensalidade.
Os im:endios são anuncia.1os pelo repicar aflito dos sinos e

os voluntarios entã'J, na maioria operarias, acorrem, uns diretamente
ao incendlO. aí chegando de bicicletas, enquanto outros se dirigem
á séde da sociedade-tambem quartel da corporação,-para trale'

rem ás pressas a carroça com as mangueiras e as longas escadas.
° incendio, a que assistí, fez·me admirar, além das grandes

reservas morais e agilidade dos bombeiros de Joinville, o profundo
sentimento de solidariedade humana que dirigia a atividade beneme�
rita daquele pugilo de bravos. Depois de uma hora de luta com o

elemento igneo, conseguiu a inteligencia do homem submetê-lo, ex

tinguindo-se o monstro de mil linguas flameas que ameaçavam car

bonizar toda aquela grande oficina de trabalh l, contra a qual arre·

metêra. A cora�em e a presteza de cada um substituiam os meios
materiais de que modernamente se serveill os bombeiros dos grandes
centros.

Enquanto estes faziam funcionar as mangueiras. aqueles sal
vavam fardos de algodão, atirando-os do deposito á rua. Outros ain
da procuravam isolar do fogo as salas de fiação, derrubando a ma

chadinhas o této dos compartimentos incendiados.
Todos agindo a seu tempo. com calma e disciplina,cuidavam

até de não quebrar vidro:! ou telhas das parles poupadas pelo fogo.
Tomando cont!! do caso, por sua vez a policia não perdeu

tempo com delongas prejudiciais á claH:za e honestidade do jnguento,
sendo nomeados os peritos no mesmo dia.

Mas ainda assim não atinava a comissão de peritos com a

causa do incendio, quando o acaso quiz auxiliá·la, no correr dos in

terrogatorios. Veiu a saber-se afinal que um operano atirára sobre
um fardo de algodão, ou em qualquer canlo da fabrica uma ponta
de cigarro aceso, favorecendo, involuntariamente, a oportunidade que
me ia fazer conhecer o valor dos bombeiros de Joinville.

----

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES10:000$000

E' o custo das modernas Fér iascasinhas que oferecemos men-
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nosse s Foram concedidos ao dr. Fer

planos.-apenas 5$000 por nando Emilio Wend:ldusen, mé-
ê dica da Policia Civil e Peniten-m s.

Procltrem-Sergio Araújo: Clarla do Estado, 45 dias de fé

provo Escrt. Frei Caneca, 74 Ué.S.

Maquina de gêlo
Delambert vende por...

8:000$000 um aparelhamen
to para produzir SOO quilos
por dia c com todo o mate-
rial necessario para uma ca- A Companhia Editora Nacio
mara frigorifica de 36m2 de nal, de São Paulo, num géstobase.

r I "ltamente significativo, credôr dos
IEsta venda entende-se ate maiores aplausos, acaba de ofe-

31 de janeiro de 1937.
recer ao Grupo Escolar <[osé

Delatnbert Boiteux, do distrito de João Pes-
sôa, um gabinete dentaria, com

os mais modernos aparelhamentos
O prof. I�ntonio Lucia, ins

petor escolar, que, ôntem regres
sou daquela capital, donde fôra

Faz parte da vida quotidiana. em gôzo de férias, trouxe vários
Não póde haver uma escríta per- livros didáti(:os, oferecidos por
feita sem um bom dicionario da aquela Companhia Editora.

lingua. Por isso, a Livraria Tei-
D I d--

-

xeira de São Paulo, num esfôrço I e ega o
digno de louvor iniciou a publi- de Recrutamenl0
cação do conhecido DICIONA.l Militar nomeados
RIO POPULA.R ILUSTRA ..

DO DA LINGUA PORTU- ° 20. tenente Alfeu Linhares
GUEZA, do Prof. A. Lopes acaba de ser nomeado delegadodos Santos, que ha tempos estava da 15a. zona de Recrutamento
exgotado.

... I Militar, ce-m séde em Urussanga.E' este um dlclOnano compl:- O 2). tenente Alcebiades
tissimo da Ímgua, �e gr�nde n- Freitas foi nomeado para iden
queza de vocabuJano, pOIS con-

tico cargo em Passo dos lndios,têm mais de 50lPOOO vocabulos . '.

'('h '

. . . mumclplo de . apeco.ainda não registrados nos mais, _

completos dici(lnalios da lingua, O gaz Iagri Inogeneo
concorrendo para ISSO mais de..... ESTA' CAUSANDO CE-
10.000 vocabulos de uzo cor- GUElRAS
re ite no Brasil; sendo esta segun-
da edição revista e ampliada RIO, 13-0 prefeito interino
pelo ilustre professor J. Rodri- padre Olimpio de Melo. em con

gues, conhecedor profundo da sequencia das tristes ocorencias
lingua portuguêsa e que teve o com os gazes lacrirnogcneos da
cuidado de colocar na presente Policia Municipal, encarregou o

edição as duas ortografias, a de secretario do interior, sr. Miguel
Portugual, e a rr ixta, uzada no Tostes de tomar as providencias
Brasil. lViais de 1.000 gravuras, necessarias para a retirada da
quadros e mapas ilustram a obra, qur-Íe prodúto de uso na policia.
que será sem duvida o mais ° gaz lagrimogeneos importa
compléto dos dicionarios da lin'l do nos Estados Unidos para a

gua, tornando-se assim mrlispeu- polícia do Distrito causou a ce-

savel a professores, estudantes, gueira em duas pessôas.
homens de letras, jornalistas. em

li.n, a toda ii gente que tem ne

cessidade de um bom dicionario

portatil. Ptla mocidade do seu

preço ser
á

o dicionario mais ba
lato de quantos se conhecem.

O dicicnario compléto em

grosso volume de 1 .6000 pagi.
nas, está selldo impresso em to

mos mensais de 128 cada tomo,

que aquela livraria vai vender
ao preço insignificante de 2$000
cada, o que torna ainda mais
facil a sua aquisição.

pódc."1 pois 05 nosws leitores
dirigir-se á Livraria Teixeira, á
Rua Libero Badaró, 49l-S.
Paulo.

Procure fazer um contrato
com a ENDECS para gosar

---------�--- o confôrto de uma moderna
O SR. JO�E' I casa, que oferecemos mensal-

AM ER ICO me;:�cure o Diretor prcviso-
O cand�dato mais riamente no Escr. a R. Frei

cotado? Caneca, 74.
------------------

BAI'A, 13 -- Chegou aqui" A exportação
o sr. Altamitando Requião, das frutas
que declarou j imprensa ser b ra s i Ie i ras
o sr. José Americo o candi.
dato mais cotado para a suo RIO, 11 -A exportação de
cessão presidencial. frutas de mê�a nos dez primeiros
Assegurou tambem que a mêses do ano passado, ahngi.am

convenção se reunirá no Rio a 90.028:000$ contra ....

de Janeiro no dia 3 de maio 79.200:000$ em igual periodo
proximo. àp. 1935 011 sejam mais ....

10.828:000$.
CAFE' BOM SO° NO Assim se desdobrou essa ex-

.JAVA portação: - Bananas 9.141.303
Praça 15 de Novembro caixas no valor de 22.279:000$;

Antonio Paschoal laranjas, 2. 760.972 caixa no

- valor de 65.634:000$; outras

Caixa de frutas 4.228 toneladas no valor

I
de 2.115:00U$.

Esm II aS Em confronto com os embar-
ques de igual periodo de 1935,
verificou-se o seguínte augmento:
-no Ivolumt!. 565.550 caixas
de banaM e 446.09.1 caixas

de lílranja.
Are las houve redução lia em

barque das outras frutas ptecisa
mente menos 227 toneladlls do

que em 19,5.

Um gabinete
der.tarlo para o

Grupo "José
Boíteux"

5

Um bomdi,
• •

Clonaria

o sumario
do comandante
RIO, 13 -- ° comandante

Hercolino Cascardo requereu, por
intermedio do seu advogado, que
fo sem uuvidas as testemunhas de
defesa, que arrolou e que são o

almirante Protogenes Guimarães
e QS comandantes Amaral Pei
xoto, Ademar Siqueira e Raul
Xavier.

Não fuja da oportu
nídade

lo Mahatma Patialaescreve II
-----------------

A Comissão que em nome

dos amigos do sr. Fulvio Aduci
ofereceu-lhe um bri:1de, quando
do seu aniversario, entregou á

Caixa de Esmolas dos Pobres a

quantia de 32.000, o que ex

cedeu da compra do aludido pr{.-
sente.

(Original da "Academia Brasilelra de
Ciências Ocultas", por correspondencra, c.
postal 2911, São Paulo. -- Exclusividade
em todo o Estado para "A Gazeta" de Flo
ria nopo I is).

Ha coisa mais admiravel do que o homem po
der ver-se morto, trabalhando no que chamamos
erradamente outro mundo? E' realmente muitissimo
admiravel, e é bom.

Quando estamos vivos, sem que apliquem.os
para isso a nossa vontade, o nosso corpo age in

cansavelmente. Interessante é que, quando dormi
mos, dizemos que vamos descançar. N\.as o corpo
não para no sono, ou talvez trabalhe mais. Assim,
quem vive oitenta anos teve o seu corpo em revo

lução ininterrupta durante oitenta anos, nem menos

um segundo.
A criancinha de nada sabe, é inconsciente. Mas

o seu corpo sabe de tudo, e cresce a si mesmo

com uma energia e uma habilidade dlabolicas. Lo
go, a inteligencia sabichona que não encontramos
na criancínha já está nela, realizando prodigios nas

suas formas, construindo-a.
Porque admitir pois que o corpo, o puro corpo.

vai descançar com a morte? Descanço nunca houve
jámais na matéria, e logo no espirita, pois toda ação
implica uma vontade, urna irradiação espiritual. A

Ipropria terra, que não pára de germinar, ou de
transformar-se, quer isso, ou espiritualiza-se numa

ação. Tudo que é materia é ação. tudo que é ação .

é espira0. di-

SENHOKITA! Acompanhe
� DOis

a Moda
em

nomes

fÓCD
Osvado Ara�
r\ha e Simões

Lopes

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia

A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6 RIO, 14- ° "Diario da Noi·
te", publica a sseguinte nota:

«Nos meios políticos da maioria,

Desportiva segundo apuramos, est�o se�do,
R d t A I II d V I I agora, trabalhados dOIS caudida-
e a ar: c a a alcance aI '

.

di' d
FUTEBOL

; tos, ahm e �er so uciona o o

caso da sucessao, mantendo a

E C rsâO a
a unidade .política do Rio Gra-

X· U
...

_
' : de. Os dOIS nomes que entraram

. � taJd 'I na ordem do dia das cogitaçõesAceitando o convite que lhe
os srs. Simões Lopes e Osvaldo

foi dirigido pelo «CIP» F. C .• Aranha.
partirá domingo para Itujaí uma. .--------------

embaixada desportiva do Íris F.I Fére de
c., chefiada pelo sr. Alcibiades I

mDrleDias. I
A' tarde o vice-campeão da a de iY'\0-

capital realIzará um jogo amisto-
C raC ie

so com o fórte conjunto do "CIP».
Vilaim, Cruz, Dante, Castiçal,

Waldemar, Minnhc, Pinheiro,
Pernambuco e Sarará são os jo
gadores que seguirão integrando
a embaixada.

A Gazeta

S ..PAULO, 14-0 -sr. La
erte Setubal, chegado hoje, de
clarou:

«Penso que o conclave dos
governadores para escolher o can

didato á sucessão, fére de mOI te

a nossa democracia li) •
Campeonato Sul

Americano
Dia 27(12 - - Brasil x Peru

3x2.
Dia 30ll2-Argentina x Chi

le 2x 1.
Dia 2(1 - Paraguai x UlU·

guai 4x2.
Dia 3(I-Brasil x Chile 6x4. A I ibra baixou
Dia 611 -Uruguai x Peru 4x2
Dia 9(I-Argentina x Para- RIO, 13 (BAND)-A libra,

guai 6x 1. que se encontrava a 85$,
Dia 1011 - Uruguai x Chile desceu de pouco a pouco a

Ox3.
. . 81$. E' passivei mesmo que

Dia 1311--Bu1$IlxParagual 5xO ainda esta semana desça al-
Dia 16[1-Argenti�a � Perú

guns cem réis.
Dia i 7(I--Paragllal x ChIle Circula a noticia de qce
Dia 1911-Bra:il x. �ruguai talvez por iniciativa do De-
Dia 2111-·- Peru. x ChIle

_ partamento Nacional do C� ..

Dia 23(1 - BraSil x Argentmi:l. fé, a libra baixe até 7>$000.
ou Uruguai

. Aqui se comenta que o Ban-
Dia 24l1-Perú x Paragu�l co do Brasil está resolvido a
Dia 30[I-Argentilla x BraSil trazc.ld para 78$000.

ou U:uguai.

MAQUINA PARA GELO

DELAMBERT vende até
o dia 31 de Janeiro por prf
ço insignificante, um apare
lhamento <:oIT.pleto.

-----

COLOCAÇÕES
Países Jogos
Brasil 3

Argentina 2
Uruguai 3

Paraguaí 3
Perú 2
Chile 3

Ordem das
Advogados

Pontos
6
4
2
2
O
2

Requereu inscrição no quadro
de Ordem dos AdvogadosJ ses

são deste Estado, o dr. Marci
lio João da Silva Medeiros.

... "\,_'
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I' Perfumarias nacionais e estranjei ras !

Sempre novidades para o mundo e egante. o- rryai:; delicados objétos de adôrno!
Contir.úa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

- TRAJANOe

A
A

GAZETAIRar;=g-:'�2da Cunha
voz DO PO V'_'O I .

FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 15 Janeiro de 1937 I RIO, 14- O sr. Alberto Pasqualini volta hoje ás coluna.
---------------- .

I do O Globo para começar por declarar:

I CARTAZES «Extr anho que as minhas declarações tenham provocado

CI be Doze de Agosto
.

tanta surpreza. No entanto, não disse novidade alguma. O� íátosU DO D IA
. por mim articulados constam de entrevistas e discursos dos deputa-

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I I dos Benjamin Vargas, Loreíro t1il Sil va, Edgar Schneider e deIII

CINE ROYAL e CINE i documentos públicos da Frente U'nica,
De ordem do sr. Presidente, tenho o prazer de convidar R�X, 8imultanea�(:'�te, ás 8,15', A propria imprensa do Rio e, principalmente, o O Glo-

os srs. socios e exmas. familias, bem corno os socic s juvenis, p.lra e 8 horas, o belissimo filme da
I bo noticiou as atividades bélicas do governador dos pampas.

a solrée carnavalesca que êste clube realizará em a noite de l\1arinha.Americana-O ba�ba Que ha, pois, de novo e sensacional em minhas palavras»?
16 do corrente, com início ás 21 horas. i da marinha, com Charles Blck- Depois, o sr. Pasqualini fala ria mesma maneira por queAvisa-se aos SfS. sacias que a Diretoria êxige a apre- ford, Robert Allen e Florence o fizéra ôntern, mesmo, ao Diario da Noite. A seguir. lança
sentação ao Porteiro, no áto da enteada, prO\'a de quitação dos Rice. um répto ao Gal. FIares e deputados liberais, declarando textual
mesmos para com a Tesouraria. CINE ODEON, o lider, foc�- mente: O que eu desejaria saber e faço-o, por intermédio do O

Secretaría do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis, 14 lisa, ás 5 e 7,30 horas-O PI- Globo é si o Gal. FIares da Cunha está disposto a renunciar ou
de janeiro de 1937. loto indomavel, com Richard si seus amigos estão dispostos a abandonar o gal. Flôres da Cu-

NARBAL VIEGAS Talmadge. nha, se eu demonstrar que o governador gaúcho conspirou contra
10. Secretário

o Govêrno Federal».Nervosismo
epidêmico

A civilização trouxe, a par de
grande beneficio, tambem grande
prejuízo para a humanidade.Nesta
época da velocidade, nem todos
os pobres mortais conseguem ada-I
ptar-se ás novas contingencias tu-\multuosas e exaustivas. Em canse

quencia, reina um sem número de

vitimas, dando impressão de epi
dernías de nervosismo, sobre-

Nossa Vida I Chegou) ontem, de Lages, ()

�:. Ortí Machado, cirúrgião-den
trsta.

AHIVER5ARI05

Encontra-se em pleno restabe-

OUTR05 PARTEm
Sra. Renato Barbosa

Festeja hoje, a data do s . u

aniversario natalicio a exrna. sra.

d. Elisa Maria Colaço, virtuosa
consôrte do deputado estadual dr.
Renato Barbosa.
A distinta aniversariante, que

ascendente de uma tradicional fa'
milia catarinense, dado os seus lecimento da e,dermida?e
elevados dotes de Caiação e es- i ret�ve alguns dias n.o leito

pirita, ver-se-á cercada de ínu- nalista Mimoso Ruiz.

meras telicitações e demonstraçães PEL05 CLUBE5
de amisade.

Para Gaspar seguiu, ontem,
o prof. Teodosio Wanderley, da
docencia do Grupo Escolar "Ho
norio Miranda", daquela cidade.

RE5TABELEClmEHTO

qlJe o tudo nas grandes capitais.
o lor- Mu'tas vezes êsse nervosismo

ocorre em pessôas aparentemente
sadías, mas com desordens do me

tabolismo celular. Para estes casos
Clube 12 de Agosto b d
F' I h- ., asta, muitas vezes, o repouso e
ma mente aman a a soiree

algumas semanas, um regime ade-
és exma. sra. d. Eugenia Mar- carnav�lesca do �oze d� .A:gos. quado, ou mudança de clirm.para

tins Neves, esposa do sr. gene· to. Blocos, fantasias vaJrIadlssjma� corrigir o estado psiquico. Casos
ral Valgas Neves; e... canções carnava eSCl\S, as

ha, entretanto, em que é suficiente
a exma. sra. d. Branca Morais mais modernas musicas que fi- estimular o metabolismo celular

Savas, esposa do sr. Nicolau Sa- cam na alma da gente.
por um medicamento fosfórico pa-

vas;
Cordões. Barulhos. Soirée car-

ra que tudo entre nos eixos.

Ia senhorinha Zita de Lara Ri- navalesca... Neste sentido, o melhor medica-
Assim, dentro dêsse ambiente T f f d Cbas; rnento é o ano os an a asa

o sr. Antonio Jorge Fadei; de alegrias, de risos e cantos, o

Bayer. Ele levanta as energias per-
d CI 'Id S'l Doze dará, na noite de amanhã, de noucas i

.

a exma. sra. . oti e I - didas, com o uso e poucas mje-
S d mais uma das suas animadas festa,veira de ouza, esposa o sr. ções, fazendo desaparecer as ma-

Vitor Silveira de Souza; dedicada á S. M. o Rei Momo.
nilestações erroneamente capitula-

a exma. sra. d. Maria Leo- fALEClmEHT05 das por «nervosismo ou neuraste-

poldina d'Ávila, lente aposenta-] Fal�c�u, nesta �idad'!l o me�i- nias .

da do Instituto de Educação; no LUl� Carlos, filho do sr. Cm- ------------
a exma. sra. d. Julieta !'�icoli-1taFna. José de Barros. Cruzada da

che da Costa; 1 Chôro "Ajuda Bondade
I
,I

o sr. Osvaldo Ramos.
fazer o cô "

a azer o coro Realizaram-se ante-ontem e

on-lEstreou, ôntem á noite, na tem no querido Clube 6 de Janei
Confeitaria Chiquinho, o excelen- 10, do distrito "João Pessaa", fes·
te chôro intitulado--Ajuda a fa- tivais de arte, patrocinados pelo I
ler o côro. grupo n. 5, da nobilitante cruzada

Dele fazem parte aplaudidos em pról dos filhos do j Lazaros.
musicista de Fiorianopolis, desta- Foram levadas a cêna duas
cando-se, como seu organizador, chistosas e hilariantes comédias
o nosso estimado conterrâneo Nar- pelos distintos componentes do
ciso Lima,que, graças a seu reco- Grupo Particular Recreio e Dra
nhecido espirita carnavalescos, mático, dirigido pelo competente
deu-nos, assim, ás vesperas d� teatrólogo sr.Dante Natividade.
Folia, um irreprensivel conjunto No áto graciosas e gentis meni-
regional. nas e senhorinhas cantaram can-

Devemos confessar que a pri- ções e recitaram monólogos.
miére do-Ajuda a fazer o cô- O grupo n. 5, que patrocinou
ro-agradou, sobremaneira, a to- êsses festivais, obedece a direção
dos quanto tiveram o ensejo de da dedicada senhorinha Otilia
ouvi-lo.

enzern nH05 H018

EHLACE5

Habcrbeck-Bacchaus
Realizou-se ontem na residen

cia do sr. João Lobo Haberbeck,
á rua Jeronimo Coelho, o enlace
matrimonial de sua gentil filha
senhorinha Arminda Franco Ha·
berheck, professora normalista, o
sr. Leonardo Bacchaus, do co

mercio de Brusque.

Cruz.

CHE6Am UH5

Agostinho Marliverni Filho
Procedente da Capital da Re

publica, encontra-se nesta cidade
o jovem pintor conterrâneo Agos
tinho Marliverni Filho, aluno da
Escola Nacional de Belas Artes.

Eleito
pre5idente
do I n !';3 ti tu t ('"')

do M9te

CURITIBA, 14--0 sr. Ma
noel Francisco Corrêia foi eleito
presidente do Instituto do Mate.

E' CHEFE
da orgrn lzação na

cíonai-soe iai ísta
do Brasil

BERLIM, 14 O chanceler
Hitler recebeu hoje, na presença do
sr. Búhle, chefe das organizações
nacionais-socialistas no estranjei
ro, o chefe da organização na

cional-socialista do Brasil sr ,

Hans Henning.

Arnaldo Maranhão
Rua .João Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 4S
(
PHONE '1346

TELE
( GRAI\1MA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
----------------------------.

SU B-AGEN TE EM JOI NV! LLE:

Empresa tndustrta e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-lY)
Na qualidade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag'3ns:

--------

Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

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

feculu, herva-mate, etc., de ('ERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins da BAHIA.

arroz, assucar, farinha,

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

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

AtJalhados, cretones, co[';has, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

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

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

tadoras, de CEARA, RIO GRA"lDE DO NORTE, PAl�AHYBA, PER-
---

N/�;,!V\.trJCO, 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, (oara importação) Vidros' belgas, (para importação)

melhores preços:
---------------------------------------

Compra aos

TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens
Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHA.RIAS

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaínvil.e

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

s�'3Ã��:RC;fAt
EspECIAlIDADE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




