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Sílvio
Vai tomar posição

. ....'

Pró no

Campos
----------------------------

pois de longe sabe-
d3 perto é passivei

AZETA

àeo sr.
que regressou satisfeito,
se tanta coisa que só

C�T�A:Gf�E�8�B::- «Devo asstumir. o A.rr.eu posto para en rentar as escaramuças que con ra mim

se esboçaram. Devo por isso tomar unia posição. Volto
ótimamente impressionado, como aliás sempre tenho vol
tado do Rio Grande. Regresso satisfeito, pois de longe
sabe-se tanta coisa que só de perto será passivei cons

tatar».
Estas foram as declarações do sr. Silvio de Campos.

Pt. voz co politicas.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO

III I Florianópolis, Quarta-feira, 20 de Janeiro de

CALLADO
1937

no Rio, contra
Paraná

INUMEHO 682

A imprensa estraníeíra traz-nos a Pela comarca de Cachoeirasensacional notícia de que o popular
pugtlísta alemão Walter Neusel está (Rio Grande do Sul), está correu-

em apuros. do um sensacional procésso, em

E' que depoís da sua vitoria em que é réu o abastado fazendeiro,
O n de es tá a .J u stiça ? Londres sobre Bem Eird, foi, inter- capitão Virgilino Carvalho Ber-

I pelado por um iornalista inglês se d dRIO, 18 (aAND)-U 1lI jornal carioca extranha a de- era casado.
nsr es, que, segun o a denuncia,

mora do sr. Alcantara Machado em S. Paulo, dizendo Ha tempos, que um tal se ao sub-delegado, que o --Não, respondeu êle. Sinto bastan- SI! apossou de um cavaquinho,
que s. excia. quando embarcou para a capital bandeirante Hairrich, vinha po�do em so- cond.iziu para a cadeia pú- te, porém ainda não encontrei a pertencente ao gaiteiro Adelmo

prometeu voltar no dia seguinte. bresalto os habitantes de blica de [araguã, de onde "pequena" dos meus sonhos. Não é l\lachado.

Hansa, com suas façanhas foi solto. qu� a não tenha procurado... mas O capitão Virgilino afirma que
O d I d Kh kh ate agora nada... I

.

harrogantes, repetindo-se as e ega o. use a, e� Esta inocente e inofensiva declara- evo,u o cavaquin � com o con-

queixas á autoridade, contra face dos ferimentos recebi- cão não tem deixado mais Walter sentimento de Adelino, o qual lhe
os disturbios provocados e dos, falecia horas depois em Neusel em paz. Desde a hora em que era devedor de uma conta de va

agressões praticadas pelo meio de horriveís sofrirnen- se publicou a sua confissão, as Hgil_ lor equivalente, com o que Adeli
valentão, especialmente, aos tos. »: ínglêsas não o deixam nem ao no não se conformou, dizendo que
sábados, n03 salões de baile, Segundo uma correspon-

sol, nem.a sombra, ofere�endo'se to- o cavaquinho- -seu "ganha- ãon_
. ,das, gentilmente, para aicdal-o na Ih' /Ór »;

p
onde a sua presença se toro era de Hansa, para o Jorn�1 eleição de uma companheira para a

I! fOI a�rebatado � foIça".
nava impertinente. «O Trabalho», que se publi- sua vida. Em vista da posição social do

Whately. ..
1 Intimado pelo delecado J. ca em Mafra, o assassino I Walter Neusel, de tão apertado que Capitão Virgilino, que é .rmliom-

Na outra corrente, em que se encontram os srs. Fabio
Kh kh

o. t
.

f 1.. dUSe' a a comparecer a antes de praticar o crime �e em ;V1Sto, o,i .oL'riga o a, r.ecorrer rio, houve quem esperasse sue o

de Sá Barreto e Camilo de Mattos, as simpatias seriam pe-
-.

H." h' I
- d t

'1

.

J
-

S
. sua presença, a.rric reca - apresentou-se ao chefe mu-

ao serviço e varres secre anos para assunto fosse solucionado por meio
los srs. Altmo Arantes e oao amparo, I, citou, acabando por fim por

,.

I d S·
responder ao grande numero de cor- d '" dnlclpa O 19ma. respondencía e ás chamadas teleíoni- e acor o, o que não se deu,

_ __ . I
i apresentar-se, não sem que CAFE' BOM SOo NO cas de suas adm�adoras... achando-se pres.ent��e?te depen-

Trata-se de u."T1 e�cdnde aio fizesse provocantemente, .JAVA
Estamos em crer que se a Ingla- dente do poder )udlclano.

r

,

resultando dessa sua atitude, terra em vez Ile reino fosse republica,
MACElO', 18 (BA�D) - O deputado Cafe FI�ho, de

o ser-lhe dada voz d, prisão. Praça 15 de Novembro Walter Neusel estaria feito... Fumem charutos

passagem por esta capital, falando sobre a convençao dos
I Quando, porém, o delega-

Antonio Paschoal Com a força do seu "muque" e o
"PRI NCIPE DE GALLES"

d dI!

I
prestigio das "gilrs" tudo quanto tos-

governa ores ecarou:. 1 do Khusckha Se abaixava EXpDSíçãa se político seria passado á reserva•••

«-,::-Trat�-se de. u� escandalo Igu�1 ao caso do p.etro-, para pegar um embrulho,
Iça. N.ao s�r!a admls�lv�1 que se escolhe�se o candidato Hairrich, espumante de raiva, de pjntu ra (J dese- A t

.

á presidencia da Republtca numa convençao de governa- saltou sobre êle, vibrando- nhos � guas a lalXo ..

dores». lhe duas certeiras facadas Será aberta amanhã, ás 20 A bomba, o petardo, o obuz, a no-

.. Fina!mente, declarou o deputado potíguar que a ad- sendo impedido de vibra; horas, numa da, salas do edifício tida mirabolante, reside na fantástica

ml�lstraça? d.o governador Raphael Fernandes vem sendo outras mais, por no momento ond� - funcionava a Esco!a Profis- "manchette" �ferecida aos se� leito-

muito prejudicada pelos elementos que o cercam. ter aparecido o sub-delegado, si?na� Feminina, � rua T�nenk �b�fee1� �'���::�ç1� ���;;icaod�aode���
que em face da trr gedi a, sa- Silveira, a exposição de pintura tado João de Oliveira.

Tudo ainda n"'luito contuso cou do revólver, mantendo o a oleo e desenhos da autoria do Diz de:
bandido em respeito. talentoso pintot conterrâneo H. "Todos os grandes chefes Adolfo,

PORTO ALEGR.E, 19 - Abordado pelos jornalist�s, Receioso, Hairrich, jogou Agostinho Malinverni Filho. Vitor, Aristíliano, Catão, Aducí, Rupp,
h t I d t d B C I Müller, Baíer, BuIcão forman sob

ao c egar a esta capi ar, o epu a o arros assa, assim a faca ao chão, entregando-
AGRED I DO este lábaro de redenção e de paz: Par-

se expressou: A SERRARIA DELAIVI SERT tido Republicano Catarínense!"
-«A situação política nacional, prinCipCalAmente �adra vende a dinheiro mas a me- U M M ENOR As voltas que o mundo dá! ••• Os

nós, que acompanhamos - os trabalhos da amara, e e
Ih I h

' srs. ártstílíans, Rupp e José MüIler

espectativa geral.
ar en �ON I:. 1100 Ontem, ás 21 horas, foi encordoádos ao "Republicano", dan-

T adas observam com serenidade o desenrolar dos
.

agredido a pauladas por Hl- çando o chífaróte sob a batuta do sr.
DAdolfo Konder! r.

acontecimentos, verificando-se, porém, que o ambiente, Exp Iosão a lario de tal, negociante esta- Lá se foram, aguas abaixo, as

antes da discussão do problema presidencial que ainda es- belecído no Largo General agremiações partídarias que tinham
tá muito confuso. Ha uma incerteza em tudo. E na Câ, di nam j te Osorio, o menor Paulo Viei- como "pa�és", os dr. Rupp Junior e

mara nós nos interrogamos: para onde vai este país nesta dO i s Opera r ios ra, com .1 � anos d.e i?ade. coronel Aristílíano Ramos....

hora de confusão? ferdos A Poltcla teve ClenCIa do Desafinou
Quanto ás candidaturas presidenciais o sr. Barros I

fáto. SATURNu
a ga ilaJ Cassai resp0!ldeu: . MAFRA, 20 - Acham.se

-.«� nao ser a candidatura do sr. Armando de �a· em vias de restabelecimento SO I iC i t_,u de 111 issão Queixou-se, ontem, á Po-Jes �ltv�lra .que pJrece esta_r asse�,tad� pelo Part,Ido J os dois op�rarios vitimas do lbia Central, Francisco Cres-
Cons�ltu�lOnaltsta, até agora .n�o se c0"hecem outros .10- desastre ocorrido quandt) - cencio da Rosa, casado, re-
mes mdlca�o.s. As forças polItIcas aguardam o momerto trabalhavam na escavação O d�sembargadar sidente no Morro do Mocotó
para se deftnIrem».

_ do poço pertencente ao sr. Mar.-nha L.aba de que encarregando Fran:
Delegada Fumem charutos Fanche. • cisco Candido do Nascirr:en-

PRINCIPE DE GALLES Ficou constatado pelo in- to, conhecido pOI «Chico Gai-
p resO pe IO - querito a que se proced�u, O sr. desembergador Erico Torres, presidente da ta», tambem residente no re

p ref.a i to Tentativalie que os operarias colocaram Côrte de hpelação, recebeu ontem, de tarde. um telegra- ferido Morro, da venda de
, São Luís 18, (HAND)- - o dinamite no fundo do pôço ma do desembargador Marinho de Souza Lobo, atualmen- 60 quiios de buxo de peixe

� No municipio' de Monte Alegre, agressao e no dia seguinte, ao arru- te em Joinvile, comunicando· lhe haVer solicitado do go- o mesmo vendeu a merca:
verificou-se, ultirr amen!e um caso Esteve, ontem, na Policia Cen- marem a espoleta, verificou· vêrno do Estado a sua exoneração de membro da nossa daria no distrito do Ribei
interessante. O deh'gado daquela traI, Flancisca de Souza, solteira, se a explosão de consequen- egregia Côrte de Justiça. rão, desaparecendo entretan�
localir:lade que se dizia prestigiado residente no Morro da Caixa de cias lamentaveis, uma vez Confirma-se dlste modo a noticia dada por esta to, com o resultad� da ven

pela população, numa dessa ques- Agua apri!sentando queixa contra! que ambos receberélm gra· folha ha aproximadamenta um mês, das dispvsíçõcs em da que é 120$000.
tiunculas habituais no interior, a sua viz;nha Maria da perna gros-l vissimos ferimentos,

.

tendo que se. encontrava o sr. dr. Marinho Lob? de abandonar "Chico Gaita", ontem mes�

sentiu-se fraco e terminou sendo sa, tambem ali residente, que sem escapado da morte mIlagro- a ma�lstratura para se cQnsagrar escluslvamente á ad_ mo foi prêso pelo çomissa-
prêso pelo prefeito do mumClpiO. justo motivo tentou espancá-la. samente. vocaCIa. rio de dia.

RIO, 18 (BAND)-Embarcou com destino ao Paraná

o senador Antonio Jorge, que vai tratar de ouvir seus

amigos do Estado sobre a sucessão presidencial.
O sr. Antonio Jorge e oposicionista no Paraná, mas

governista no RiJ.

VITIMA DO DEVER Notas & Fátos

Depois de I:latar o dele

gado, o bandido foi PÔ$to
em liberdade

De Palanque

Por causa de
um"cavaquinho"
UM FAZENDEIRO
PROCESSADO

Estranha demora

Duas c"""rrentes
pé s6

num

RIO, 18 (BAND) - Sabe-se aqui que, em Ribeirão
Preto, cidade de S. Paulo, duas correntes se estabelece
ram dentro do diretoria do P. l�. P. local: uma delas

apoiaria o sr. Silvio de Campos e a outra o sr. Alberto

Excesso de ..•
valentia

Je�onimo Uno da Silva,
solteiro, de cor branca, on

tem, embriagando-se procu
rou, armado com uma faca,
perturbar a ordem no distri
to de Coqueíros.

Prêso pelas autoridades
locais foi remetido para o

xadrês da Secretaria da Se
gnranço:

Padro d, M�ura Farn
Advogado

Rua Trajano n. 1

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

FABRICANTE

NORO'NI-IA,NOCETTI
ITA.JAI' S. CATARINA

Dr. Ivo d'Aquina

ENOECS
Etnprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan ..

do-lhe mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar qua resolveu ir.iciar seus negocios nesta cida-
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornar

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. -Af)roveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS" para
construção de sua casa.-Procurem Sergio Araujo, í'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, baixan-I
PreClsa- se agent�s de ccnliança e trabalhadores que

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

feito no áto da entrega, a contar de de Janeiro .

•..���'��������.lt.-------� .�.���f(i#��������O.U
G A __ G

I CASA_ TRES __I_B�M_AOS I
O PALACI",O DAS SECAS I

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

Advogado
Florianopol ls

LInhos irlandezes IrmãosIA Casa Três

TERNOSPARA í�ACASAOUE
Veludo chiffon d" todas mars barato

A

as cores

Sedas, Sedas e
VENDE

de lindas e variadíssilftas

padranagens

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1\/1atri:z:: FL.ORiANOF»OL.IS
Blurrlenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

GARC:;IA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - COreI firmer.)
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.

Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

Molestias de crianças (Melhores que os estr anjeiros) ..

0---

• Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

e Medico do HospitaJ forragem, fabricação de maquinas
• em g�ral, (agricolas e industriais)
• (Curso de especialização em -moinhos de. fubá, arados, businas
� molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

! Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
� até ás 8 112 da manhã

em Blumenau::e Lages • e á !arce-. Consultorio. REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
ii ANITA GARlBALDI, 49 Arnaldo Marar,hão

•IO••••••U � �iiiiiiijiiiiiiiiiiiííiiiiiRU..A_JO.ÃiiiiiiiOiiiiiiiPiiiiiINiiiiiiiTiiiiiiiOiiiiiiiííiiiii-iiiiiiiAiiiiiiiN�DJ-\�R�N�.�5�T�ER�E�RO�,�.

Filiaes em:
Seoção (�e

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno, FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanlcas
Tapetes e trilfros Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: í' ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser é serglr Fogões e Camas I ocornoveis, Motores de esplosão, vlotü!r.s
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmtssvcs: !-:r J

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins' Automoveis e. Caminhões FOr<D f' iças, �...;ces-

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

'";
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangelras Material electrico em geral �
Ernpreza Nacional de l'Javeff,ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria' .. - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�PAVAV'AV�������������������&�..ô...VAVÂq�:

"
-e

ta����8�_� -� ..

-;:'o.::tJ:__ .r; ..._.__·-�••d����.
�••••e••ee O 00••• (••01.

! Companhia "Aliança da Bahía"l :I FUNDADA EM 1870 e Or.Aderb�1
• • da Silva

:: Seguros Terrestres e Marltlmos I RuaC���.v��r��10(sob.
: Incontestavelmente a PRIM EIRA dr..) Brasil: Fones 1631 e

1290_1G CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SiNISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

•
•
.,

Agencia Moderna de Pu- •

blicações, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente nD 112 ..

Forrnídaveís lortelol proprlos, tres vezes

por lamana, todas a8 segun
das, 1erq8s e sextal-Ielral,

Extração com globol de cr'stai.

A r 1 1a .x. j I "fi� IISUl si honestidade, pois, OI lar
t.I�:J �io pr81�nclado. pelo povo.

I
II
..
G

•

Ap,entes! Sub ..Agentes e Reguladores de Avarias [em Jod08 OI Estados IC:u Brasil, no Uruguai e nas prln.x:lpajl praças estrangelrll.

Agentes em Ftorianopol is :

Campos Lobo & Cía.'"
a
e
•
•
•
G Sub-Agentes
G
.��� ��5-'i �,�-_=======-_-.� .•• 'fi!6f .��. �� ..

Rua Conse Iheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA

Escrítórios ern Laguna e Itajahí

A Gazeta !ndica:

I Drr Ricardo 1
Gottsrnann
Ex·chefe da �Ijnicii do Pospi
tal de Nürnberg, (P.úcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallsla em:·clrurgla

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

operações de plástica

Advogados
I Accac.io Mo-I

•

feira tem seu escríp-

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

•

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

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 Oltvera

CUnlca médica de erlan
ças u adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINIC\iS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R��iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo ti' 57

FONE-1524

LO..JAS

D r , Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

n. 70. - PhWLP' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

1 Dr. "edro de Moura Ferro 1
I

Advogado

\

ti:'

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elefone. 1595

Rl'd Trajano, n' 1 sobra.ío

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

ADVOGADO

� Rua Trajano, 2 Hsob.)
Fone 1325-Ater,.:le cba-

I
'

mados para o interior.

1R.

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

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

produzidos são os da cerveja �

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

fi

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paíz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIER"

Tendo apparecído, ulttrnamen
te, no mercado, bebidas de
outras proced enei as sob o

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

mesma cerveja MALZBIER, á

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

1/MALIBIER DA eRAHMA II,

verificando os rotulos.

- � - -- ------

Casa de Dive, sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO:K E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

--- - ---..- _-- ---- ..... - - -�- --. - - - -------- -- - _- -�

J
) Dr. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone---1.191 Fpo I is.

Banco de Crédito
Popular e Agri-
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

(Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital 136:700$000

,.
Reserva 56:424$498

--

RECEBE DEPQSITOS
,

PABAHDO 05

II,

SEGUINTES JUROS:�
,

J

� i
C(C Limitada '

5'1. ala.'r

,li
C(C. Avlsol'revioôj. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

Cirurgião
dentista -

Dr. �H. Gg. Sippel

Jockey Club Florianopolís Carioni !
Alfaíate:da ModaO mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

� Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

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

6 - Tuadentrs 6

Leia a "Revista do T rabalho,,1
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 Ide consultas e informações,
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246 IPUBLICAÇÃO MENSAL

ASSINATURA ANUAL 20$000 ii
(:asa das Passaras

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

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

Faça V. S. uma vísita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,
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AMAIORTEMF=tORAOA OE FUTEBOL..
EM FL..ORIANOPOL..IS

o c. A. ESTUDANTES, de Curítiba, realizará lias dias 24, as e 31, respectivamente com o FIGUEIREN
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a NO
por MOD�ME MARIE

Uma chicara de cogumelo ou

palmito picado, 1 chicara de aipo
picado, 1 chicara de repolho pi
cado, 2 colheres de manteiga ou

azeite, 1 cebola, 1 chicara de fei
jão verde, 4 ovos, 112 chicara de
leite, 1 colherinha de alho,l co

lherinha de sal, 1 [2 chicara de
azeite, 1 colher de salsa.

Fritam-se as verduras e se ma-

superior, oois I) sumo gástrico que S PAULO 16 (Band) h E d
.

.... ., c ucam. sten em-se os ovos jun-
;;egrcg3 não alcança eliminar per- Noticiando uma diligenciá po- I

.

descei b
f

'

d b' I' 'I I' d í
to com o eite e se espc)am 50 re

eitarnente to as as su staacias, o leIa rea Iza a ontem ; rua I deixanrl
'

h
C

' ,

R' d J
' os egumes, erxanno cozm ar tu-

que é de gravidade crescente, arco no 10 e aneiro d I b f d,. •

"

A

' o entamente 50 re ogo mo e-
conlorrr e o regimen alimeitar que afirmou a Imprensa que fora d I d id d'A " ra o e revo ven o cm a osamen-
se segue--abuso de carnes, cuml-I preso, entre simpatisantes do

t A' t Ih II f it'1' e. jun a-se- e um mo 10 ei o
das muito condimentadas, abuso crédo vermelho, o sr. Ama- Ih I b I f it' com a o, sa :,a e ce o a II os em
da gordura, dor Cysneiros, promotor da it d

'

"h t d. . , _
azel e e se elxa cozm ar u o

Talvez não passe nada se a justiça Militar de Sao Paulo. I t • I inut TRI""OT_ en arnenre por a guns mmu os. Uboca desempenhasse a sua Iun- Houve engano )na redação
ção de moinho dos alimentos, da ,noticia, eng��o tanto mais

I
PASTEISDE CARNE

�onto de nós i nhos
tacil de se verificar quando _

1 a. carreira-torJa de ponto
E' conveniente ingerir grande s..,e sa�e que o sr. Amador Massa para pasteis.

tcicot.

quantilade de agua durante a re- Cysneiros se encontra nesta 1 [2 Ih d h' d
2a. carreira-toda de ponto

f
'

E' it I
co er e c a e extrato de mei

•

elção? _. uma pergunta constan capl a . de c d t
' e mela.

1 "
' ame ou e vege ais. 3a carrel 2te ae pessoas preocupadas com a O mesmo engano se ven- 1 [2 h' d t

. rrelra-mata ,mata
, d d d'[ I f' d t" t 'b

c Icara I! agua quen e. 2 2' fi I d
'

sau e e temerosas as I a'ações Ica quan O a :10 ICla a rI ue 1 Ih d d f 'h ,olata, ate o na a carreIra.

d
' ,

A d C·
co er e sopa e arm a. 4 'E '

o estomago e maIs crm equenl.:las

I
ao sr, ma ar yspelros a 1 Ih 'd d

a. carrelra- m ponto tn-

de mélles. autoria de livros e folhetos cf�
er e mela e l'opa e

cot e em cada espaço refaz o

A
'

'd d d t 't agua na. d Ih d b'OSLO, 18 (A. 8.) ,- As excessiva quantl � e e

I
ex remIs as. 1 h' d d d ponto pegan o a ma a e alXO,

,

I
c Icara e pe aços e car- f b

-

h ' '

noticias sobre o alegado pa- agua ocasIOna a ém da dd:ltação, A C
_' 'd para Ofmar uraqum os e nOS1-

gamento do Premio Nobel a obesidade e diminue considera-" onvençao aelr10 ch�zl o'd b 'd
nhos e no último aumenta I ponto.

, ' c Icara e alatas COZI as e D' "I 2de Paz, a um representante veIme?te, o .suco_ gaslnco tão ne- Nacional cortadas.
lVISlve pGr

do escritor Karl von Ossiets- cessana a dlg�stao. 1 [2 (;hicara de cenouras cOita-I Ponto �uas core�
ky, são desmentidas pelo das e cozidas. Uma carreIra de ponto tncot
banco «Oslo Kreditkasse», o A' s vezes, experim�ntando um· RIO, 16 tBand) -- E' no- 1 [4 de chicara de pedaços de e outra de ffi:ia,
qual ip.form?, que ôntem pela m�1.) estar ,do estomago, em 3e,-1 tici�do na imprensa desta aipo cozido. 3a. �arrelra-muda a côr da
manhã a sra. Alexandra Kre- gUlda suprimem-se pratos da alI- capital que ,a Idéa da con- Sal suficiente para temperar. lá; 2 tncot, passa 2 ma.lhas sem

uzberger apareceu para re- mentação dillria atribuindo-lhes I venção nacional não partiu fazer, 2 t!icot, passa 2 malhas sem

ceber O dinheiro, porém o as causas da perturbação, de nenhum dos governadores SAND\\"ICHS DE AMEIXAS fazer etc. �����J.
pagal.1ento foi recusado uma I E não se repara que a causa dos Estados. A este respeito E TOUCINHO 4a. carreira--2 sem fazer, 2
vez que o Banco tinha razão pode ser outra-a dentad'lra ca- ínforma'se que êsses gover- tricot,2 sem fazer,2 tricot, etc'l�
para duvidar da autenticida- riada ou sem cuidados. nadares não têm qualquer 1 chicara de ameixas secas, 5a. carreira-muda a côr da
de da procuração de Ossie- íncumbencia para formar ou cozidas. [ã; 2 de meia, 2 sem fazer, 2 '!de
tzky, apresentada pela senho- \. clviliLaçãJ não impõe a orientar a convenção, não 8 talhadas de toucinho. meia,2 sem fazer etc. ��";
ra para receber o premio. privação absolllta de coisas que sendo exáta é noticia de que 114 de chlcara de pickles. 6a. carreira-toda i de7mei�.
Acredita-se que houve assim nos agradem, �oh prettxto de algum; dêles venham ao Rio 2 colheres de chá de mostarda. Recomeça pela 3a:' ca�reira,

nu" uma tenta ti va de sacar o di- eonservar a saude inalterlivel. organizar a referida assem· 2 colheres de sopa de mayon- [desencontran?o: ...::�:.�
�.•E.m_.ce.rt.o.s_m.o.m.e.nt.o.s.a_IiIPé.l.e.nllh.ellli.ro_1.le.g.a.l.m.e.n.te.

Não impede de ier, mas re- bléia =a.' .nalll.se.'__ !)lvIslvel por 4 ..,,:}�]

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

·.a= 2!M..;&..EE.M.&Eg••BM5P@���·eneemrem�mm&B�gZsm..�tB'..!�2'"..� � � SI.im�'••I�..�..�•••�4wmu"�'..�.��_-=�E.'m.._..� i;;..�.�..�$.. - r� u- �_

defesa
saúde

A da comenda o uso de oculos quando
a vista vai faltaado ou enfraque
cendo; não exclue da mesa os

manjares mas, regulariza'os pela
voz do médico,

Forna&
fogão

ASSADO DE NOZES

a belezaPara
\

rosto Para a alimentação deve-se
seguir o regimen de um repouso
nos menus prepar ados com car-

Veiasinhas avermelhadas? Na- fica brilhante após a aplicação nes de todos os aspectos.
da de ccck-tails, vinhos, licôres, de qualquer crême, nutritivo ou L\� frutas asseguram ao corpo

IH::m mesmo em pequenas doses. não. Para evitar isso, dá-se antes parte de uma nutrição perfeita,
Levando-se vida ao ar livre, usa- de aplicar o crême u'a massa- J Ia frutas que são dissolveu

f": um bom crême para proteger gem na péle, passando-lhe tam- tes no acido úrico, que [avore-

li cutis. Tarnbem o sol e o ven- bem uma loção tónica. cem o sangue tonificando-o- a

lo produzem o mesmo efeito do "u" cereja, que contém substancias la-

Iria. Depcis cle expôr a cutis a E' um êrro usar o pó de ar- xantes-as amex as.que são beni-

i"temperie, é bom limpa-Ia com roz, depois de ter passado no ficas para o estornago-c- o pece-

nosso crême emoliente. rosto agua de colonia. go, emoliente é laxante -- o me-

"u" CAFE' BOM SO' NO Ião, de f""cil digestão, as pêras e

Composição para branquear a .JAVA maçãs, recomendadas aos enler-

péle: Agua de rosas 15 gramas, 5 d N b
mos dos rins.as laranjas são tõni-

Praça 1 e ovem ro

Iagua de violetas - 15 gramas, p cas e sedativas,
Antonio aschoal

agua de platano - 15 grama�,
iii

As ,frútas na aliment(l�ão ,têm
borax-2 gramas eglícerina-12. Va I ser cons-I papel importante, Estão incluidas

nll" I •
nesta recomendação os seus de-

Para que a maquilage se Iru &dO rivados -compotas, geleias, mar-

adapte ás condições da cutis, é novo Zeppelin melalas.

necvssario determinar se se trata

de péle sêca ou oleosa, Para BERLIM, 18 (A, B.)-A
isso, em caso de duvida, pode sociedade alemã de dirigi
recorrer-se ao papel de sêds. veis Zeppelin, depois de ter

To-na-se uma folha, passando-a minada a construção do no,

de manhã no rosto. Se o papel vo trans.itlantico aéreo «L.

não mancha a cutis e sêca e si L. 130» iniciará imediata

acontece o contrário é convenien mente a construção de uma

te adquirir rêrnes e loções ade- nova aerollave que será de

quadas á cutis gordurosa. signada pelo prefixo «L. Z,
n" 131",

11

05 banhos de azeite são ex- O novo dirigivel terá as

celentes para tonificar os cabe- cabinas para passageiros e

los. E' de facil aplicação á noite, os salões de jantar e fumar

Além disso, remedeia o mal Ire- muito mais amplos, oferecen
quente ocasionado pelas perma- do aos turistas transatlanti-

nentes. cos de extraordinario cOtlÍorto

Pata O� rostos com os póros MAQUINA PARA GELO
muito abertos, são aconselha
dos banhos diarios com base de

I D,EL "-MBERT ,vende até
l�jte e alcool canforado. O dia 31 de janeiro por pre-

"b" ço insignificante, um apare-
Com o fim de evitar os in- lhamenta cOTTlpleto.

desejáveis pontos negros (cravos),
Tent� 'I:=vadeve�se lavar o rosto antes de .. g

deitar, sempre, untando-o, depois
passar um crême nutritivo dando

pequenos golpes sobre a péie,
aumentando a circulação. No ou

tr() dia, ao levantar, tirar-se o

cr�me com agua de rosa, tibia.
n "
li

do
Lampeào

filmado!
Três quartos de chicara de no

zes picadas, 1 ovo, duro,2 colhe
res de aipo picado, 3[4 de chica
ra de pão ralado, I chicara de
agua, J dente de alho, 2 batatas
fervidas, I cebola picada,3 colhe
res de azeite, 1 ovo, sal a gosto.

Mistura -se tudo com excepção
da agua e 2 colheres de azeite,
Dá-se-lhe a fórma de um pão.Se
a mistura está muito seca.póde-se
lhe ajuntar um pouco de nata ou

leite.
Coloca-se numa assadeira jun

tamente com a agua e as duas
colheres de azeite e cozinha-se no

forno.

FORTALEZA, 18 - O
jornal «O Povo» publicou
uma reportagem sensacional,
reproduzindo as declarações
feitas pelo sr. Benjamin A
brahão, ex-secretario do pa
dre Cicero, que acaba de re

gressar do sertão nordestino.
O sr Benjamin Abrahão

encontrou-se com o famoso
bandido Larnpeão pela sua

vez, conseguindo filmar o

mais terivel facinora do nor

deste brasileiro, em campa
nhia de seus cangaceiros.
O filme será sonorizado

pela companhía «A. B. Fil
me» e serei exibido proxi
mamente no Rio.

PICADINHO DE VERDURA

O costume de comer precipi
tadamente têm alguma coisa de
suicidio,

Mastigar bem não têm só a

razão poderosa de os pedaços
gr .ndes não nutrem suficientemen
te o org snismo, mas que obriga o

estornago a rralizar um esforço

Não foi
Amador

"

preso
Cys-

.

nerros

As massagens no couro ca

beludo têm grande influencia
sobre a quéda do cabelo, for
talecendo-o e dando-lhp. um bri
lho que supera sualquer outro

trat:imentú.
Mas cuidado constante dev�

ter a. mulher de mais ne 30
anos' para ae p�eservat das ru

gas nos oihos-ao deitar, passar
todas as noite um oleo ou crê

me nutritivo, para que os tecidos
absurvam li se vitllizem durante

de suborno do pre
mio Nobel?

o sôno,

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Cia. •• Jaínvile

\._).\\f,.O VIRGt�..) � DE ('"").. '7

irW'ETl[LS.(�
JOINVIUf:

I
<

!

2 colheres
limão.

Manteig:t.
Pão.

de chá de suco rl

CAIXA DE LUNCH PARA
UM HOME.M DE
TRABALHO
Um pastel de carne.

Dois sandwiches de ovos duros
com tomate em pão integral ·com
manteiga.

Talhadas de queijo.
Pudim de chocolate.
Café.

*

Dois sandwiches de carneiro
com pickles em pão francês.

Um sandwich de ameixas e

toucinho.
Salada gelada de bananas e

laranjas.
Croquettes de verduras.
Doces variados.
Café.

LUNCH PARA Á MULHER
QUt:": TRABALHA

Salada de batatas, aipo e pe-
daços de presunto.
Um watRe com mel:
Biscoitos e bombons.
Frutas.
Toddy.

*

Tudo isso para as magras, na
turalmente. As gordas ou as que
têm tendencia a engordar devem
escolher saladas leves e sandw.
ches que aumentam sem engordar,
trocando o toddy por laranjada e

evitando doces.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



na vanguarda!Carta II' -Ida Alemanhal raSI
Munich é a cidade da arte

e da alegria, e, dizendo isto, pa-
rece-me que não digo nenhuma Na lide de ôntem, em Buenos Aires, a selecionado brasileira
d:vi�aa;;�ltdla aB�av::aqU;r:ng�:� sobrepujou galhardamell'te a representaçãD uruguaia pela CDn'",
para si por êsse mundo fóra. tagem de 3x2
Em Muni.:h depois dos feriados
do Natal e mesmo antes dêles,
o assúnto obrigatorio das conver-

BUEN03 AIRES, 20-
sas é o Carnaval. Com a assistencia de 45 mil

Parece que· não se fala de pessoas, verificou-se, ôntem, á

outra cousa. Os homens vão pa-
noite no estadio do San Lourenzo,

ra o escritorio a assobiar uma
a sensacional peleja de futeból

melodia carnavalesca, as senho- entre os .selecionados brasileiro

ras passam as tardes nos salões e. uruguaio.

de modas a estudar figurinos de Atuou a partida o represen-

fantasias, e até as crianças já tante argentino.
começam a escolher os seus ves-

Aos 27 segundos de j8go os

tiditos de carnaval. orientais numa linda escapada
E' que Munich sé prepara

marcam o primeiro tento para o

para as festas com muitos dias seu bando. Decorre a lide bem

de antecedencia. A época car-
movimentada com investidas em

navalesca inicia-se ohcialn.ente polgantes de lado a lado.

no dia 7 de janeiro com a so-
São decorridos trintas e oito

Iene entronização do rei Morr.o, minutos de jôgo, quando Carva·

que tem aqui o dínstico titulo lho Leite numa linda cebeçada
de nouo I Príncipe da Plato- consegue empatar a partida, fi-

nia, Essa festa realiza-se no tea

tro Deutsches Theater com o

costumado brilhantismo e é segui'
da, como não pode deixar de
ser, por um grandioso baile que
reune centenas de foliões naque
la luxuosa casa de espetaculos.

No mesmo dia, a cervejaria
Loewenbraeu-Keller realiza nos

seus salões a sua primeira festa
de Carnaval com um baile e

uma exposição de fantasias:
Depois disto, é um nunca aca

bar de bailes, festejos e celebra
ções de toda a espécie. Para o

domingo seguinte, 9 de janeiro,
estão marcados 14 grandes bai
les, entre os quais o do «tur]»
de Munich. Na quarta-feira, dia
13 é a entrada triunfal de rei
Momo com o seu luzido sequito
de princesas, pagens e senadores
nos salões do Deutsches Theater.
Neste mesmo teatro efetua-se '10

dia seguinte o baile «O Con

gresso se diverte», oferecido pela
municipalidade aos participantes
ao primeiro congresso internacio
nal de carnaval.

Para o dia 21 de janeiro \

está marcado um grande aconte

cimento artistico, que é o grande
baile oferecido pela cidade de
Budapest, capital da Hungria,
no Deutsches Theater, com a

participação dos corpos de bai
laJo da Opera Real Hnngara.
No sabado dia 23, é a lradi
cional festa da imprensa, e no

domingo 24 ha um concurso in
ternacional de dansa organizado jpelo Casino de Munich. Emfim, ,

para comprovar a impossibili
dade de proseguir esta enumera

ção basta dizer que para o mês

de janeiro e principios de feve
reiro estão marcados nada menos

que 230 bailes em todos os

teatros, casinos, cafés e grandes
cervejarias de Munich, numero

este que corresponde a uns 1 8
hailes por dia e que constitue,
pois, um verdadeiro "record! nem

sempre alcançado pelas cidades
mais carnavalescas de outros

países, tanto mais que além dos
bailes já marcados, ha muitos
outros-talves são êsses ainda e-n

. .

'numero maior-c-que se orgamsam
de um dia para outro e que

por isso nem figuram no pro

grama carnavalesco previamente
elaborado.

Gratifica se bem a

quem der noticia de uma ca

chorro baía, de regular altu
ra, focinho comprido, ore

lhas caídas, fugido, ha dias,
da rua José Veiga no. 13,
onJe deverá ser entregue.

nalizando o primeiro meio-tempo
com o marcador acusando 1 x l ,

Reiniciando o segundo hal]
time, nota-se celta d-esarticula
ção dos brasileiros que se mos-

�A�Q�A,Z ETA
A voz 'CO o ov

FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 20 janeiro de 1937
tram nervosos.

Investem perigosamente os uru-

guaios e Varela centra forte- sinho, �inda êivado de raiva pela I A lide se desenrola no campo

mente mas jurandir cáe seguran- desconslderaç:ão de Vare Ia para dos uruguaios e numa investida

do a pelota. Varela indignado «om J�randJr dá-lhe violento I brasileira Roberto passa a Niginho
por não ter conseguido marcar I ponta-p�. que o obriga a caír, que consegue aninhar a pelota
um tento vibra violento ponta-pé contundld�. nas rêdes adversarias.

no guardião brasileiro, fátn este No�a. mterrupção.. Brandão é substituido por Zar-

que revoltou a assistencia, que
O JUIZ chama os 22 Jogadores zur.

em gritos protesta contra a estu- ao, centro do ca�po, para acon�e- Assim finaliza a sensacional par

pidez do player oriental. Iha-los, sendo valado pela a aSSIS- lida com a vitoria dos brasileiros
tencia. por 3x2, sendo os triunfadores

R.ecomeçado o jôgo Tim em demoradamente ovacionados.
béla investida schoota a poucas

-

A Serraria Delambert
jardas da méta uruguaia,mas Bal- vende a dinheiro, mas a
lesteros atira-se aos pés de Tim e melhor lenha.
segura firmemente a pelota, prati- FON E.
cando empolgante e magistral de- ------------
Iesa. Regras higie-

Luizinho é substituido por Baía n I�cas pa ra te re Carvalho Leite por Niginho,
ambos os pelejadores :brasileiros SaÚde e a Ie
sáem co�t�ndidos,.o que motivou Ias substituições acima. , gri a

Os brasileiros combinam ad.ni-
'

Procuremos obedecer aos pre-
ravelmente e Baía num esplendido ceitos de higiene, para ter saúde
jôgo de cabeça obtem o 2' tento. e alegria. Os livros de higiene

Desenvolvem os brasileiros ma- devem ser de leitura obrigatoria,
gnifico jôgo demonstrando técnica, não só nas escolas como nos la
dextreza e agilidade.

M aqu i na para Gelo
DELAMBERT vende até

o dia 31 de janeiro por pre
ço insigniticante um apare
lhamento completo.
Não fuja da oportu

nidade
Procure fazer um contrato

com a ENDECS para gosar
o coníõrto de uma moderna
casa, que oferecemos mensal
mente
Procure o Diretor previso

riamente no IEscr. a R. Frei
Caneca, 74.

Carnera não se contem e aproo
ximando-se de Varela com Iórte
sôco deita-o por terra. Como
Martinez, procurasse intervir Car
nera tambem o esmurra pondo-o
knot-out. O povo aplaude o

revide de Camera vingando a

malvadez de Varela.
O campo é invadido e são

preciso cêrca de 200 policiais
argentinos para evacua-lo.
A peleja, interrompida por

dez minutos, prossegue sem que
o juiz puna nenhum dos jogado-
res.

Piriz, player oriental, numa

perigosa escapada consegue o 20
tento pala os seus.

Os brasileiros reagem e Aíon-
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Faz anos hoje o jovem aca

demico Clovis Gama.

enzern nH05 H018

o sr. Luís josé Pereira;
a exma. sra. d. Normelia Pe

reira, esposa do sr. Cicero Pe
reira;

a senhorinha Amelia Celina
Lima;

o jovem Carlos Luz;
o sr. joão Cascais;
a menina Rosiris Mendes Lo

pes, filha do sr. Euclides Lopes.
t'HE6Am UH5

R egressou de sua viagem á
Capital da Republica, onde lôra
acompanhado de sua exma. fa
milia, o sr. Vitorio Zanetti, dili
gente gerente em nossa cidade da
secção de vendas da Companhia
Souza C1UZ.

Bott-Boabaid

Arnaldo Maranhão

res.

Muito deles são escritos de tal
fórma que os lemos com imenso
prazer e, sobretudo, com grande
aproveitamento.

Seguindo-se os preceitos de
higiene desaparecerão as causas

mais frequentes de fraqueza e de
desanimo que escravizam tantas

vitimas nas cidades e nos cam

pos.
A higiene ensina DaO só a de

fesa contra as doenças, como

tambem as medidas para manter
o íisico e o psychico em perfeita
Iórma. Nos tempos que corre:n ha
muita gente nervosa porque não

sabe se alimentar convenientemen
te e porque não dorme nas horas
de descanço.

Exis 'em muitas pessôas «ner

vosas», desanimadas, unta veis,
neurastenicas, só porque não sa

bem dividir bem o dia.
Para combater o desanimo, a

irritação, a neurastenia, nada mais
facil: regularizar a vida, deitar-se
nas horas convenientes e usar o

esplendido Tonoloslan da Casa
Bayer, obedecendo as demais re

gras estatuídas pela higiene.
Numerosas pessôas que usaram

o Tonofosfan ficaram admiradas
do bem estar que sentiram ape
nas com as duas primeiras inje
ções desse precioso medicamento
'-absolutamente indolor e de
grande proveito para ós enfra
quecidos, sejam creanças, adultos
ou velhos.

Encontra-se nesta capital o

revmo. padre Antonio Dias, que
rido dirigente da paróquia de
Araranguá.

Está em Florianopolis Q SI •

Rodolfo Weikert, chefe da filial
da importante firma Carlos Hoep
cke S. A. em Laguna.
HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar: Tte. Antonio Carlos Gon
çalves Pena e d. Olga Bassado
na, ambos solteiros;
-Alfredo Nazareno e d. Zul

mira Pinto da Luz, ambos sol
teiros e residentes nesta capital.
EHLACE5

Realiza-se amanhã, civil e re

ligiosamente, ás 1 O horas, em

caracter intimo, na residencia dos
páis da n .iva, á Praça 15 de
Novembro, o enlace matrimonial
da gentilissima senhonnha FJóra
Bott, elemento de realce da me

lhor <sociedade Horiaaopolitana e

dileta filha do presado conterrâ
neo ceI. Guido Bott, digno e

competente gerente da filial do
Banco do Comercio em nossa

capital, com o distinto facultativo
dr. Miguel Boabaid.

Servirão de paraninfos no áto
civil pela noiva o prof. Oscar
Bott e exma. sra. d. Inês Bott
Guilardi, e pelo noivo o sr, dr.

VEND E--.SE
Cezar Avila e exma. consórte, re
presentados pelo sr. Artur Perei-

UMA BATEIRA ver e ra de Oliveira e exma. esposa;
tratar nesta Redação. d. Rosa Boabaid e o sr. Car

los Boabaid.
O áto religioso terá como pa

drinhos por parte da noiva o sr,

CINE REX,' ás 8 horas, cel. Guido Bou e sua exma. es

Adoravel, com Janet Gaynor e posa d. Marina Bott, e pelo noi
Henry Garat. vo o sr, Angelo M. La Porta e

CINE ROYAL, ás 7,15 e exma. esposa d. Josefina Orolino
8,45 horas, Noite de nupcias, La Porta, representados pelo sr,

com Kathe von Nagy.
.

Luís Orofino e exma.· esposa.
CINE ODEON, o hder, foca- Após a cerimonia o distinto par

lisa, ás 7!45 horas-A historia segl.lirá, em viagem de nupcias e

ue �OUIS Pasteur, com Paul pelo avião da Condor, com des·
MUnI, Donald Woods, josefine tino a Santos, de onde embarca-
Hutchisonn e Anita Louise. rá para Sãa Paulo.

CARTAZES

Rua João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 4S
(
PHONE 1346

TELE
( GRAMMA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
SUa-AGENTE-EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAjAHY)
Na qualiciade de exclusivo Repre

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

--------

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, arroz, assucar, farinha,
fecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.

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

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, 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

tadorEls, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAHYBA, PER

NAMBTJCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Cmisas de tricot, de BRUSQUE.

Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL
�

Cimento belga, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

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

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

't ? J

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




