
Atravessamos urna situação que não admite delon

gas, no sentido de ser normalizada.
Ontem, de novo, deixaram de comparecer á feira

semanal, por uma questão de acinte, os que estão procu
rando levar a população para um caminho, que não se

11armonisa com a pacatez do seu temperamento.
° que está sendo pôsto em prática, não deriva dos

lavradores, que estão sendo também altamente prejudica
,JS, vendo apodrecer os generos nas róças, amanhadas

á custa de muito suór e de muito trabalho.
A culpa cabe, exclusivamente, a essa avalanche de ANO

gananciosos conhecidos pelo nome de «pombeiros», que
possuidores dos meios de transporte, suspenderam todo o

trânsito para esta capital, criando este estado de coisas, Não ad ian
a que se torna imprescindível pôr côbro.

A fome, que é má conselheira, começa a rondar os

láres, criando um mal estar cujas consequencias se tor-
narn írnprevisiveis. QU,e�em á ,viva fôrça as
U -

I d I O Prefeito Municipal 'da Laguna
Ao govêrno cumpre sem delongas tomar medidas oposlçoes co Iga as, pe_o or- está sendo alvo de vívas demonstra-

energicas, lançando mão, se necessario fôr, dos veículos ga? .

do deputado. [oão de ções de apreço e de simpatia. por ha

pertencentes ás repartições públicas estaduais, fazendo ��Ivelra, que � Partido Repu- ver a.tendido, a um problema.reputado

conduzir para o Mercado Público os gener is que estão hlicano Catannense seja a pela imprensa local. ,como sendo pre

escasseando não porque não existam em abundancia maior força eleitoral do Es- s�dntdelJ!lel�tbel' o de mars urgente neces-

,
" ,

'

t d SI a e pu lca.

mas porque os -pombeiros- dominados pela sua ganancia,
a �o. " , Pelo menos é o que se depreende

se recusam a fazer o transporte. chegando a agredir os, re�do os ltbera�s obtl?o da noticia abaixo. publicada no "AI

lavradores que topam nas estradas carregando generos
j6 mil vo.tos e �s ,tntegral!�- bôr",�que, inserimos na integra para

para esta Capital. t�s 18, 0111, nas ultIr1}as elei- lhe nao tirar o aroma:

Agindo sem contemplações contra semelhantes explo- çoes, e Iacíl deduzir q,uan.- MICTORIO PU'SUCO
radores, o govêrno do Estado terá o apoio e os aplau- tos votos faltam par� lT1t�l
sos de toda a população. que não póde suportar por mais rar o total dos que foram as

1 tempo uma situação reconhecidamente insustentavel. urnas.
, ,

Basta dizer, que presentemente
<

no comércio varejis- E�se «restinho» e o -Re-

ta, não existe mais á venda nem carne de pôrco, nem publ�can'J,.') .

linguiça, nem costelado. nem toucinho. Nao adianta, por isso. cho-
flor seu turno, o milho, a batata, a farinha e o feijão rar ...

foram aumentados em 200 réis o quilo e a banha em na-

da menos de I$OOO!
} São tudo produtos trazidos semanalmente para esta

capital das colonias limitrofes, que os «pombeiros» teimam
em privar a população.

Ao que sômos informados, realizar-se-á, amanhã, em

Santo Amaro. uma grande reunião de «pombeiros», afim
de resol verem sobre outras medidas de carater mais se

vero em prejuizo do povo.
Como medida de prudcncia, não deixaria de ser con

veniente que o Govêrno mandasse até lá o -carro-íórte»,
da policia, para a eventualidade de poderem os -pombei
ros- saír fóra do «pombal» ...

afirn
exploradores

��� -J

AZETA

de pôr

nos preços, assustadoralnente, começam a escassear

generos de primeira nece-ssidade

Urgem rnedidas energicas
têrrno á ganancia dos

Subindo
os

A 00 POVO Sem quaisquer Iigações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO
III I Florianopolis, Quinta-feira, 2 I de Janeiro de

CALLADO
1937 INUMEHO 683

Notas & Fátos Ota ci1ol'ar•••
De Palanque

governador
Ramos

Nereu

novamente no Catete

RIO, 20 - O sr. dr. Nerêu Ramos, governador
catarinense voltou ôntern a ser recebido em audiencia
especial, no Palacio do Crtete, onde manteve demorada
conferencia com o Chefe da Nação, nada transpirando dos
assuntos abordados.

Grai�des
manobras

Ce rnpeon ,ato

SUl-Americano de
Futeból

Violação
DE UM TELEGRAMA

PARTICULAR

Os vagões
submer-

De construção moderna. eleva-se
na extremidade norte da segunda
parte do cáes desta cidade, próximo
ás docas.

E' esse um melhoramento. cuja
necessidade impunha-se de ha muito.
príacipalmel1��;na- zona -onde se acha
o mesmo coiocado. Composto de dois
walter-closcts públicos e de um reser-

[vado para senhoras, fechado á chave.
e ainda de 4 míctirtos, é servido por
agua encanada. que se deoosíta em

uma caixa geral com 3 outras pe
quenas caixas de descarga.

MOSCOU, 20-A sete de O referido míctorío, que é de apa-

fevereiro serão iniciadas as mano.
renda elegante. tem a altura externa
de 3 metros e 80 centímetros. e a

bras da frota soviética no Mar interna de 2. m, 70. E' forrado de
Negro. cimento e revestido internamente de

Comandará a frota o almiran- azulejos. o que dá a impressão de

te Koschanow assistido por altos que os mais rigorosos príncipíos de

f ,. d f 't d Bit' P etíquêta foram cumpridos á rísca na
onerais as ro as o a ICO a- t

�

'f'
sua cons ruçao.

CliCO. Por êsse motivo apresentamos os

Dr. Pedro de Moura Ferro Está despertando atenção a nossos parabéns ao sr. Prefeito Muni-

Advogado colaboração que a frota de guer- cípal, por ter dotado a nossa cidade

Rua Trajano n. I la terá da aviação de um dos melhoramentos de mais
------------.------------_.________ urgente necessidade pública:'

Ped IIda a IInte r _
Não nos diz o "Albôrtt se a inau- RIO 20 (BAND)- Com o

guração foi abrilhantada por banda 'd Silvi d Cde música. regresso o sr. I vlo.e ampos,

Dada. porém. a ímportancia do me- esperava-se pare. depois de ama

fed � ra I lhoramento, estamos em crêr que nhã, em São Paulo, uma reunião
música decerto não faltou. nem ten do Partido Republicano Paulista,
faltado. em todos os compartímantos.i. onde será apreciada a questão

da sucessão presidencial.

BUENOS AIRES. 20 - A RIO, 20-0 sr. Elesbão

Associação Argentina de Castro, diretor interino dos

Futeból resolveu designar os Correios e Telegrafas, man

seguintes campos em que se. dou abrir inquento para apu
rão disputados os varias en- rar qual o subordinado de

contros do Campeonato Sul- sua repartição que havia ti.

Americano rado copia de um telegrama
Dia 21 _. Perú x Chile - particular, dirigido por um

Chacarita juniors-18 30 ho· fiscal de trabalho desta ca

ras. 'pital a seus �olegas �o Es-

Dia 23-Argentina x Uru- tado d.a Par�lba, CÓpl� essa

guaí-San Lorenzo-22,00. que fOI pubhcamente Ilda pe
Dia 24-Perú x Paraguai lo sr:_ Adalberto. Correa, por

-River Plate-18 30 horas. ocasiao U()S ultimas debates
Dia 30-Argeou'na x sra- na C��ara dos Deputados,

sil _ San Lorenzo-22 horas. constituinde esse fá to uma

violação ao sigilo da corres-

O P. R. P. pondencia.
--_._-------------

apreciará a questão E' idiotice
s. PAULO, 20-0 sr. Li

ma Cavalcanti, interrogado sôbre
a questão das candidaturas á su

cessão declarou: «Não dei os no

mes que estão em fóco. Não
posso mesmo dizer nada a res

peito» .

A proposito da possibilidade
FIlmem charutos da formação do blóco nortista,

"PRINCIPE DE GALLES" coligando-se os vários Estados
_

do septentrião para apoiar uma

Vao e vo I tam candidatura, o sr. Lima CavaI
escoltados !canti afirmou: liA idéia do bló
CUIABA', 2Ú (BAND)- A co do norte é um absurdo; urna

Asserr bléia tem funcionado inin- perfeita idiotice. Ninguem está

terruptamente com a presença tão pensando nisso».
sómente dos deputados da maio- D-�--------------eS3pareCeuna.

Diariamente tem havido sessão, a ba r ra de
desde o dia I I , exceptuando-se OU ro!
apenas o dia 14. NOVA YORK,20-As au-

As forças do Exercito têm toridadEs policiais prosseguem nas

acompanhado 05 deputados do diligencias para desvendar o roubo
Quartel do 160. S.C., até 0 edi- de urna bana de:! ouro no valor
ficio da Assembléia e, finda a de 14.000 dolars, dt:saparecida
sessão, deste para o Quartel. de bordo do paquete nParISn, ao

Assembléia Legislativa termí· que parece quando a unidade
nou a votação do projéto que francêsa estava atracada ao cáes
cria a Caixa Benefic€nte da Po· deste porto. Admite-se, entretanto,
licia e o projéto que estabeleceu a hipótese do roubo ter sido efe·
os limites do município de Dou- tuado durante o transpoIte entIe
rado. Zurich e o Hav(c,

•

giram
com dezenas
de passa
geiros!

BELO HORIZONTE, 20
--Verificou- se hoje impressionan
te desastre com um trem do ra-

mal de Santa Barbara, proce- O
' ,

dente de São José da Lagôa
el

reg'''""nen do terror iIT"Iplan-
que se dirigia para esta capital, tado naquele E�;tado
A composição M. E. 12 esbar-
rou em colossal barreira caída RIO, 20 -, O sr. [ací de Assis, «leaders da opo
ern plena linha em virtude das sição na Assembléia Legislativa de Goiaz, declarou á im
últimas chuvas. Todos os carros prensa que esteve no Catete afim de pedir ao presidente
da composição descarrilaram e· da Republica a intervenção federal no seu Estado.
rolaram pela ribanceira, submer- A situação em Goíaz, segundo as declarações da-
'gindo a meio com dezenas de quele representante é a seguinte: 12 deputados apoiam I)

passageiros nas aguas transbor- governador e igual número u combate. Em outubro, as

dantes do Piracicaba. Por Ieli- oposiçOes iam pedir a decretação do nimpeachment", mas
. cidade não houve mortos, apenas até agora, não puderam faze-lo porque, sabedor do fáto,
�UMerosos feridos. Seguiram desla O governador Pedro Ludovico mandou, desde aquela épo�
capital socorros urgentes. ca ocupar a Assembléia pela Policia Estadoal que terá

impedido até hoje a realização das sessões legislativas.
Em u nla etapa Depois de declarar que tem em seu poder farta

documentação sobre o verdadeiro regímen de terror que
campeia em todo o Estado, o "Ieader" oposicionista, abor
dado pelo jornalista sobre a atitude do sr. Getulio Vargas
drante dos fátos, declarou que o presidente da Republica
ouvíra a sua exposição com a maior atenção, prometendo
providenciar.

venção
Goíazern SATURNO

Classificado
F0\ classificado no J 4 B.C. o

teto João Carreirão Bemardes.

Expul$as do
tel"ritoria
nacional

RIO, 20 -- Comunicam de
Serro, que o aviador José Costa
declarou qu� futurdmente tentará
um vôo arrojadissimo, vindo de
Nova Yo{k ao Rio sem etapas.

RIO-20-0 presidente ela
Republica assinou decreto, na

Pasta da Justiça, expulsando do
territorio nacional, corno elementos
nocivos e perniciosos á ordem públi�
ca e aos interesses do pais, a chi
lena Berta Espinosa de Alhro ou

Berta Alfaro e a dinamarqueza
Katrin Krefna Benediktsson, a es

panhola Elena Martinez ou Maria
Del Ptlar Marti Navarro ou Maria
p, Marti.
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A GAZETA - Florianopolis, 21-1 - 1937

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

proprietário de ma casa própria, sem sofrer modificação nas

suas economias.--Com prestações de 5$ e 10$000 poderá
V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser construido
onde desejar. -l\tJroveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS" para

construção de sua casa.-Procurem Sergio Araujo, ,roviso
riamente Escritorio R. Frei Caneca, 74 e verá como V. S.

póde se tornar proplietario de uma moderna casa, apenas

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
com módic.as prestações mensais

..

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-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 praça.

feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro. ��iiiiliiiiiiiii!!!�!!iiiiiiii��� •
G.O���������fc��etlG ----� G�.�l����l -l����.OO.�

'1� .A. ". �I

I C S _ .... IRMAOS�.� a<f'��<r__ '
- .._,...._. _,_'" /' " o,' • _

4-�=","�_"'_''"'' ...P'-'=--_·"'--""-_"";""""'__""'''''''-=' �
� �
� O PAL.I-\CIO DAS SECAS �

IGRA�_D_'_E_L_I_Q_U_I_D_A_Ç�i_o_d_ur_a_nte_o�m_ê_S_de_J_·aneirol
� �------------------------ _.
• •
• •

Linhos irlandezes

10:000$000

Etnprera Nacional Construtora S. A.
dos Estados do Sul

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

Florianopol is

CasaA Três Irmãos

TERNOSPARA ACASAOUE
Veludo chiffon dd todas mars barato

A

as cores

Sedas, Sedas e
VENCE

de lindas e variadíssilflas

padranagens

_"P
�.-t:,�j):

-"

ti
I

(
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Filiaes
I\/latriz:: FL.O
em:

Blurnenau ... _'oinville São Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara ternos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeh ud

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: (' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír PORões e Camas I oromoveis, Motores de esplosão, v1.ot();r�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
iabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmisszcs: 1-:(' I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
('�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOHD }-, .ças, a.ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G("'ODYER �

Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangelras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de I"avegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �

Fabrica de Pontas "Rite fVlaria" - Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ���"AVAVAVff����������l�����N���"���Â�VAVA.VÃq�;

�••••e�G••-----. O•••�•••I. �Rua Trajano, 2 Hsob.)
"

• \
Fone 1325-At�r• .:le. cba-

I
j

Companhia "Aliança da Bahía"1
mados par" ° mlo[)ar.

FUNDADA EM '8'70 IIDr.Aderb�1 R. I
O

da Silva

Seguros Terrestres e Maritimos :: RuaC���.v�ga�r��lO (sob.
Incontestavelmente a PRIMEIRA dC'"J Br'asil. Fones 1631 p. 1290

•

��•••••------.

Atentae bem I
II
•

• •

I Agencia Moderna de Pu- •

blicações, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
I Federal e possue a carta patente n. 112

•

1 Formídaveís lortelol proprlos, tres vazei

por lemana, todas as segun
das, 'terçaI e IIxtal-felral,

Extração com globol de crfstai.

A (,la x. j I 'f'l da dsu. CII honestidade, poia, OI lor·

t81{t� ..ão prei�ncladol pelo povo.

CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVFIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

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 U

A�entes! Sub"Ag�nte& 8 Reguladores de Avat'l�s [em ..Iodai OI Estadol IC:D Brasil, no Uruguai e nu prln.C)!plis praças estrangeiras.

Agentes em Ftorianopous :

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

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA

Escritórios em laguna e Itajahí

fJO�Oi----�-·-.-----

A Gazeta

Aavogados
I Accacio Mo-I

•

/erra tem seu escrip-

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. I e das 1 O ás 12 e

'

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 i

RESIDENCIA- Rua Este-I
ILves Junior N. 26

I
Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:TELEF. 1.131

das 13 ás 16 honts

O Pela manhã:
eseja concerta o

com hora marcada
seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elelone, 1595
Miguelinho, que será plena- -------
mente satisfeito.

Jndica:

tÓJ io de advogacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

,- -II Dr. Ricardo
Gottsmann

Ex -cheíe da clinics do f-l.ospi
tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsla em:-clrurgla

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

operações de plastica
--------

Dr. ArturP ereira
e Oltvera

Clinlca médica de crian
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLIN1CVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Rc!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D,.. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

GARC::IA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - COres firm.�)
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 esti anjeiros)
---0---

., Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas dei!

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

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

Sub-Agentes em Blurnenau�e Lages" e
á

!arGe-,CrJnsultorio:
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS

li ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Marar,hão
0.00••••0. -- ;':'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiUA�JOiiiiiiÃiiiiíiiOiiiiiiiiiiiiiiiPIiiiiiiiNiiiiiiTOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiNiiiiiiDiiiiiif\iiiiiiR�NIiIi'�5�TE�R�E�RO�iiiiiiii!iiiiii

n. 70. - Pho»e- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. "edro de Moura Ferro I
I

Advogado

LOJAS

'.

-J:_ ..
:

.

f�lId Trajano, rr 1 sobrado

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

ADVOGADO

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.

"IViALZBIER"

Tendo apparecído, ult imarnen
te, no mercado, hebitlas de
outras pro cedenci as so b o

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

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

verificando os rotulos.

ICHARUTOS?

-_ - --- --

t

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

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

Nos altos da farmacia Popular, á 'Praça 15
de Novembro

I Jockey Club Floriancpolís Carioni !

Li

Alfaiate da ModaO mais elagante centro de diversões íamí-

�I

j Dr, Osvaído Silva Saback
ADVOGADO

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

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 Fpolis.

I
Leia a "Revista do Trabalho"

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

(Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

_______ ,_ • __ � __ .--J _. ,....-
_

Cervejas! Cervejas!

A «Revista' do Trabalho» é a mais irnportan
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
ASSINATURA ANUAL 20$000

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du

pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.
Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

RECEBE DEP�SITOS

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada
.

5'1. ala.
ClC. Avisol'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

C:asa das Passaras

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

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

Cirurgião
dentista

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

�

� (") proximo lançamento do carburant,-ê nacional �

� FALCEL-ToAT I
���V.a�� -.OO==O.. ��V.a���

's
'

�
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AMAIORTEMPORAOA OE FUTEBOL.
EM FL.ORIANOPOL.IS

o c. A. ESTUDANTES, de Curitiba, realizará lias dias 24, 28 e 31, respectivamente com o FIGUEIREN
SE F. C. IRIS F· C· e COMBINADO, três magnificas jogos.

A Gazeta �'�rá para o IAlmoçoBar Mira-mar 5 d V· tDesportiva
.

DE WILLV KATZWINKEL ena o Icen e
o cap FtttrvtoFrios, docês, conservas e todo o gênero de be-

M U IIe r RIO, 20 - Realizar-se-á
bidas nacionais e estranjeiras. I sabado proximo, o almoçoCentro de atração puramente familiar.

RIO, 18 (BAND)-As mo- e� homen?gem aO'p;ofessorS. PAULO, 18 {BAND)-. -- díficações da politica de Mato Vlc�nte Rao, e.x-mmlstro. daO Vasco da Gama, do RIO, "tragedia I Con�,res. !i.a Gros�o estão sendo precipitada) Jus.tlça IJroo:ovldo pelo Dlre-
muito se vem empenhando por -I M t d - E em virtude dos acontecimentos lona do Instituto da �r?em
( onseguir o conCUHO àe vários Ue a o " _,,�1 nS n 11o alí verificados e de que foram dos A�vogados Brasileiros,
jogadores paulistas. Grosso � Rura I vitimas os senadores Vilas Bôas no s�lao nobre �o Automo-

O gremio vascaino pretende a- �
;;' Vespasiano Martins. vel CI�be do Brasl�.

presentar um trio pulista, forma�f
r

A Assembléia Legislativa está Ser�o �ronunclados ape-
do por Mamede, Raul e Feític;o. CUIABA, 16 (Band)- A- S. PAULO, 20 (Especial)- reunida para decreta; o <impea n.as tres dlscu�sos: O do pr�-Afim de resolver a situação pesar de garantidas pelas, Patrocinado pelas Secretaries da

chrnent» contra o governador sidente do �nstJtul0, dr. MI-
ele Mamede e Raul, esteve em forças federais, a população j Agricultura e Edllcação, realisar-

Mario Corrêa. Feito isso ao que
randa [ordão, oferecend.o. O

S. Paulo o sr. Alvaro Novaes, não coutinúa tt anquila em se-á no próximo mês de junho, b ' I' d almoço, O do orador oficial,.

I' vista do governador possuir um grande congresso de ensino se sa e, sera e eito governa or
d L' d Albvice-pre�iden!e cruzma tmo, que ! o sr. Vespasiano M,'utins que Mr.l ll1eud de V'. uqtueRr�uefOI' COrOa0I" de pleno êxito. ainda autoridade sobre as f rural, com a colaboração precio- '" e o e o o r. rcen e ao.'"

l'
, . t

d S
.

d d dA' d conta com as simpatias gerais,FIcou resol v.do que o Corin- forças po IClalS e capanga�: : sa a ocre a e e migas e
E

'

ddísfarçados em investigado-] Alberto Torres, Clubes de Tra- m consequencia ar-Sê-a uma
tians e o Santos darão os passes

vaga no Senado, tudo indicando
il lAllarnpde e Raul" respectiva- res, mandando fazer trepe- baiho, Sociedade Rural Brasi-

h 1

I
Vl -

• •

d L I Bd' P I' d AI que "irá a ser preenc ica pe o

n.ente, em troca de J'ogos em S. lias no� mUnlc!plOS e agea- eira e an eira au ista e -

F J' M II
.-

R' B' f b
.

cap. 1 into ü er que Já com
fJaula t' Santos. do, Livramento, Ia aixo, a ehzação,

I d d d II' d Poconé, Diamantino e Ara- i O grande certame será reali- p etou a i a e exigi a pe a cons-
Esses J'ages serão rea iza os no

tit
.

- d
d guaiana. Espera-se que as' zado por inicianva da Sociedade I uiçao para os sena ores.

proximo mês e março.
S. PAULO, 18 (BAND)- garantias federais atinjam os Luís Pereira Barreto, estabelecida

Niginho, excelente atacante mi- municipios distantes como I em São PalJlo, congregando os

neiro que Ola integra o quadro Lagcado, a 82 leguas de ,professores de todo o país, além
.

b 'I' S I Arneri Cuiaba, para onde o gover-I\dos representantes dos governado-maxlmo rast elfo no ti -

.

d' ,

cano de Futebol, acaba de decls- nadar enviou ha p:)�Jos Ias. res dos Estados, os quais, na

rar o seu propo,ito de mgressar I O tenente Patrocínio, com maioria, deram sua valiosa ade-

P 1 tra ltalia desta capital. �I metralhadoras e 20 praças da são.
no a esua urana,

I'
.

_

O seu contrato com o clube; po ICIa. A SERRARIA DELAMBERT
do mesmo nome de Belo Hori-! Não fuja da oportu- vende a dinheiro, mas a me-
zonte, J' á terminou. nid ad o, Ih I hI . � or en a.

Campeonato Sul Procure fazer um contrato FONI:. 1.100 Ao que parece, está defi-
ENDECS nitivamente assentada a cria-. com a· , para gosar e:"I �\ li La,Amencan� ,iO coníõrto de uma moderna �w>â Ale�nanilíJa ção da guarda-municipal de

Dia 27[ 12 -' BrasIl x Peru
casa, que oferecemos mensal- NU® r naZ rlorianopolis.

3x2. I
mente! ""ii s- Trata-se de uma medida

O dDia 30I12-Argentina x Chl� Procure o Diretor prcviso- BERLIM, 20 .(A.B.)-:-Fa- louvavel e que exercida pe- 9 ran e RIO, 20--A situação políti-le 2x 1. riamcnte no Escr, a R. Frei bndo,em uma reurnão reahza�a ias elementos encarregados banquete aa ca do Distrito Federal é a seguiu-Dia 211 - Paraguai x UIU- Caneca, 74. I e� �Jppe" em c()�ne,moração da Lia serviço com critério e te: de um lado os autonomistas,guai 4x2. ; vitona nacional-socialista naquela disciplina, virá a prestar va- sr. Armando divididos em duas correntes, urnaDia 311-Brasil � Chile, 6x4,' C I u b 5 de ci,dadei ha quatro ano. atrás: ,o rioslssimos serviços á popu- Sa Ies chefiada pelo sr. João Alberto,Dia 611 -UrugUUl x Peru 4x21
N b

diretor do departam�nto estran)el- lação. ... apoia:ldo o prefeito interino, eDia 911-f\rgé'ntina x Para- ovem ro. ro d. par�do, sr. Rosenberg, Assim, entre outras coisas, outra, dirigida pelo senador Jo-guai 6x 1. 1 mais uma lez acentuou as inlen- acabar-se-ão, as escovadelas S. PAULO, 20-Cre�ce, nes Rocha, composta dos e1emen-Dia 10[1 - Uuguai x Chile
1

Por deliberação do sr
.. presi- �ões pacificaI da Alemanha. "A de tapetes do alto das jane- diariamente, de proporções, o tos solidarios com o sr. PedroOx3. dente convido os SIS. sooos. des- despeito de t(ldos os ataques que Ias; as cascas de bananas, banquete que será oferecido, no Ernesto.Dia 1311-BíasilxParaguai 5xO te clube par� UI�a assembl�Ia ge- nos fôram feitos nos últimos qua- ovos, etc., que transformam p��xímo dia 24, no 1 eatro Mu., Ainda ha os economistas, queDia 1611-Argentina" Perú I xO ral extr,lOrdmana, a realizar-se tro anos, não pedimos vingança as ruas em verdadeiros cha� mClpal, ao dr. Armando de Sa- não tomaram até agora posIçãoDia 1711-Paragnai x Chile 3x2 no proximo dia 23 do corre�te, mas tentamos fortalecer o país,ofe- vascais,' fi passagem, aos les Oliveira. política.Dia 19[ I-Brasil x OI uguai 3x2 ás 20 horas, em sua séde socIal, recendo então a pí\Z at mundo. trancas, pelos passeios, de Setenta organismos representa� «Todos estão firmei com o sr.Dia 2111--- Perú x Chile para tratar de assuntos que �e Precisamos de paz fi) estran� tlldo quanto é verdureiro, tivos das classes conservadoras Getulio Vargas.--escreve um jor-Dia 23[1- Brasil x Argentin� prendeu: aos interesses ,�o clube. jeiro e tambem intea''lmente, leiteiro, galil.heiro; e tantas de São Paulo, tendo dado a sua nal-,para os deltos da suces5ãoou Uruguai PrevIllo que a refenoa assem- porque a estructura da naç'() não outras coisas,l emfim, impro- adesão á homenagem, diligenciam presidencial.Dia 2411-Perú x Paraguai bléia se wilizará com qualquer póde ser reorganizada dento de prias de uma cidade civiIi. para que a mesma se revista do Essa una'limidade em torno doDia 30[l-Argentina x Brasil número de socios presentes, na poucos anos". zada. maIOr brilhantismo. presidente da RepublIea, tem da-ou Umguai. hora acima citada. .G••••----------••••,, •••••• do lugar á novidade, segundo a

C
-

S
Distrito de «João Pessôal> - 19 • G qual, em bréve todos os elemen-COLO AÇOE

P 1-- 37 D C r e d I' t '(l M u t u o P r e d I- a J
� tos ponderaveis do Distrito Fe�Países Jogos ontos

.

EUGENIO SOUZA � W6
B '1 4 8' � O deral, formarão um novo partido,rasl

10. secretario �
_Argentina 3 6 � � com 9 objetivo de' apoiar o can-

Uruguaí 4 2 Maquina para Gelai! "didato oficíal á futura presiden-
Paraguaí 4 4 � " cia da Republica.
Perú 3 O DELAMBERT vende até O maior errais acredi.tado clube deChile 4 2 O dia 31 de Janeiro por pre-

so rt ... ,"OS do Bras 1"1ço insignificante um apare- �

I rrad iação de1lhamento completo.

R A A CREDI'rO MUTUO PRE-orna grava-se DiLA L .. ,
destaca�se das nais sérias e vantaosas sociedades porque:A Estação de Roma 2. R.<? O .;9s ta d o de Os moradores nas ime-onda c. m. 31,13-kc. 9635, Ir· se úde do -a joia de entrada é al�essivel a todos-2$OUO diações do campo da F.radiará hoje, ás 20,20 horas, o

Pa pe c. D., queixam-se, por nossoseguinte: -exige apenas a contribUção de I $000 para cada sorteio I intermedio, contra o procedi-Anúncio em italiano, espa- ROMA, 20 - Noticias de � .. mento de certos gaiatos, ré:'chól e português. fontes autorizadas dizem
_ que o -a extração de seus pre�jos é feita unicamente sôbre sidentes nos terrenos Nerêu

Ma�c�? .Real � �iovinezza. Papa sofreu gráve recaída. '. O numero já realizado de \:ldernetas inscritas. Ramos, um dos quais filhoNotIclarIo em ItalIano. As autoridades do Vaticano de um tal Casimiro e doisConcerto sinfonico pela or9�c�- ouvidas declararam que as dôres -seus premias, consequentemnte, não ficarão em casa. negrinhos seus companhei-tra do «AUGUS rEO» dmg.- nas pernas do Pontifice c.hegaram ros, os quais manejando pe-da peI� Mo Georges Gtorge��('). a proporções simplesmente atró- Os seus dois :sorteios mensais 'ão efetuados em sua pró- rigosas fundas, passam asRadlOpalestra com um escntor pria séde em FLORIANOPOLIS,á rua VISCONDE DE tardes partindo as vidraçasit�liano que participou nas reu- zesÜ professor Milano atribue a OURO PRETO N. 13, nos dias 1, e 18, ás 15 horas. dos moradores circunvlsi-
Clões do PEN CLUB em Bue- recaída ao temp� chuvoso. nhos.
nos Aíres. .

A" a Não deixaria de ser acer-Execusão de cantos do pie� - • pressa .-. s, pois, em fazenvossa inscrição hoje mesmo na • tado que a policia chamas-
monte. y.ENDE--SE • _" se á ordem os pais dos alu-Noticiario em espanhél r! por- I

·1"
CREDITO .VIUTUO PRED!AL. * didos menores, afim de sertuguês. I UMA BATEIR�, ver e, • posto côbro a um tal estadoMarcha Real e &iovinezza. tratar nesta Redaçao. O•••••-- •••,===:c=====•••••••• de coisas. �,

- .. __ [� - -�

ao sr. BILHETE
Ráo

RIO, 20 - A "Gazeta de
Noticias", registrando o boa-
to sobre a viajem do sr. Ge- CINE REX, ás 7,15 e 8,45tulio Vargas aos Estados horás--As extraviadas, com
Unidos, diz que talvez ve- F..'chard Cromwell, Billie Servardnha a realizar-se em março e Arthur Holl.
proximo.

A éjAZE�rA-Florianopolis 21-1-1937

Redator:Acloll de Vasconcelos
FUTEBOL

A viajem de sr.
Getulio Vargas

CAFE' BOM SO° NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoai

quem der noticia de um ca

chorro baía, de regular altu
ra, focinho comprido, ore
lhas caídas, íugido, ha dias,
da rua José Veiga no. 13,
onJe deverá ser entregue.

Guarda 1 Gratifica se bem

Municipal

Prezada A.

Longe estavamos do ano novo

quando o nosso vizinho, homem
de costumes simples, dá em casa

urna festa. Curiosa indaguei o mo

tivo: é qUI! êle, como bom grêgo,
guiando- se pelo calendario do seu

país, festejava o Natal.
Não sei si por espirito de imi

tação, minha folhinha teima em

marcar hoje I 5 de janeiro.
E' a data que minha memoria

marca: aniversario de A.
Comuniquei ás minhas irmãs

que me encarregaram de te enviar
um grande abraço. A êle junto o

meu e peço-te aceitares a soma:

o maior abraço de fdicidades do
mundo.

Da
ISABEL

CARTAZES
DO DIA

a CINE ROYAL, ás 8 horas,
Noite de nupcias, com Kathe
von Nagy.

A situação
noDistrilo

Federal

Com a

polícia

.-.-,. ... -.-":; "',
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o "Condestavel" daq oposi
ções catarinenses foi lan
çado ás urtigas com "pin

gos" e tudo ...

TEMPO•••A
A

GAZETA

RIO, 20-E' noticiado aqui
o seguinte despacho de Porto Foi-nos enviad� o oficio que

Alegre: transcreve�os abaixo.Illmo. sr. re-
n 1 iveram ampla repercussão no

dator do, Jornal A GAZETA.

R G. do Sul e em todo o país Com satt'\fa�ão venho por meio

as declarações aqui feitas pelo desta comunicar a v. s. que em

sr. Sílvio de Campos um dos data de 26 �e dezembro do ano

lideres do P. R. P. Pelo que se P: passado, fo� fundada nesta Ca

deduz essa grande força politica ��al a,_Assoclaç�o Catarinense de

oposicionista ainda não descrê da � l,rurglO,es D�n�lstas, tendo como

possibilidade de uma recompo- primordial objetivo o levantamento

sição politica paulista, al.ando- moral da ,class�, e a fu�dllÇãO de

se ao P. C., na proxima cam-
uma assistencia dentaria aos po-

panha presidencial, bres.

Por oulro lado as estreitas Em data de 6 do corrente.Ioi

relações mantidas' entre o sr.
eleita e empossada ,a � a, diretoria,

Sílvio de Campos e Flôres da ficando, aSSIm constituida:

A sêCa no Cunha nos últimos dias são um ,Presidente, �r. Arnoldo Soarez

C
' bom iudice da situação que se Cuneo; secretano, dr. �edro Men-

eara I vai, creando na e.sféra, politica
des de Souza; tesoureiro, Nestor

nacional. O Partido Liberal é Carpes. COMISSÃO DE SIN-

FORTALEZA, 20-0 go- livre-atirador, na opinião do sr. DICANCI�: drs. O,rlando, F�lo
vernador Menezes Pimentel Flôres di Cunha. No entanto, meno, Ma�Ja Passenne Wlldl e

diante da perspectiva da sê- a sua imprensa não dissimula joão Ma�lano dos �antos junior.
ca adiará a sua viajem á ca- suas simpatias pela candidatura Aproveito o ensejo para apre-

pital da Republica. Das zo- paulista.
sentar a, v. s. os p�otestos de ele ..

nas flageladas, continúam Os observadores mais atilados vada estima e consideração.

chegando pedidos de socor- acham impraticavel a unidade (a) Pedro Mendes de Souza
ros da população que se en- politica dos pampas, dêsde que
contra na iminencia de se ver o situacionismo venha a fazer

privada dos generos de pri- uma aliança com o P. R P.,
meira necessidade. O gover- que combate intransigentemente
nador do Estado recebe dia- \' Getulio Vargas. Tanto a Fren·

RIO, 20 (BANn)-Por de- riamente numeras telegramas te Unica como a facção Jiberal
liberação do prefeito do Distrito dos prefeitos das várias 10- dissidente, que representam for- RIO, 20 (BAND)- Comu
Federal acaba de ser nomeada calídades do interior ating,i- ças �Ieitorais ponde,raveis, mar- nicam de Porto Alegre, que os

para o cargo de médica auxi- dads pelo flagcl,o, o,s. 9udals chariam em ruRmoOdldametralmente d;ssidentes liberais vão lançai,

RIO, 20 (Band) - A pro-
liar da Assistencia Municipal, a pe em que sejam inICia os opostos e o . . o Sul hca- em breve um manifesto ôb

d M B I L fi I d
'"

I f'
' , so r e

posito da noticia segundo ara.
aria rasi ia eme Lopes, s�corros aos age a os cujo n� virtua mente en raquecido para os últimos acontecimentos politi-

qual o sr. Costa Rego, en- que vinha servindo naquele de- nU�l'.!ro se toma cada vez disputar a, �anutenção da hege- cos no Rio Grande do Sul e

corregado de provocar uma partamento, na qualidade de 10. rnator. morna politica nadonal. I no Brasil

crise no P.RP., teria indica- oficial da secretaria. �����l�
.

��íGJ�t@1,��

��e:;.a t�lu�,���:� °o�f���ã� Lo�s �r: �i%��raBr:���c;��: � Ho-te I G LO R I A �
senador alagõano.

tem exercicio na Assistencia Mé- l� ���

Encontra-se internado no Hos- -«Não recebí missão de dica. �
�,

pitai de Caridade, desde ontem, ninguem,nem de qualquer po- A Serraria Delambert
00

onde será submetido a melindro- der, para estabelecer o dissi- vende a dinheiro, mas a CANTIGO LA PORTA) Isa operação cirúrgica, o nosso es- dio 110 P.RP. -- disse-nos o melhor lenha. �
timado conterrâneo sr. tenente La" sr. Costa Rego. Mas se ti- FONE. 1.100 l� ��
dislau Fischer, do 14 B. C. vesse recebido tão extranha U Ih

��� O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O ��

UI51TA5 in�umbencia, indicaria o s�'1 �� mu
A

er � �Jo�o Neves'p�ra me substi- prestdindo a Cama- �� UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E
�.

Deu-nos o prazer de sua vi- tuír. Na noticia, a que se re- ra M un ici pai ��
sita o !Ir. Augusto de Campos, fere, a úpica parte. v�rd�dei-

.

�J TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS
&\\i

inspetor da conhecida e impor- ra é de�que eu indicaria o RIO, 20 (BAND)-A Cs- l� ���J
tante Companhia Nacional de sr [oão Neves sem vascí �� 12 f t

. ,
.

mara Municipal de S. João do con orA aveis apartamentos
Seguros Terrestres e maritimos laço- es para desempenhar aI.: Muquy tem novo presidente, ou ao quartos e 18 banhel......os
Novo Mundo, e, que se encon- tal missão

(

...
» melhor nova Presidente, porque

tra, em nossa cidade, estudando Depois, pass�do a falar é uma mulher quem vai dirigir
8S possibilidades para a instala- sobre outros ass�ntos, o 4..�e- os trabalhos legislativos da cida-

I'

ção de uma filial daquela pode- present�nte alagõano, no ue- de espiritosantense. I
rosa companhia neste Estado. nado, vI�an�o-se par� 10 re- Trata-se de D. Maria Fel'

Agradecemos a visita. pporter, e lndlcan�o a. 11(_ e� do zarda de Paiva Monteiro, lJW

MAQUINA PARA GELO a r tIdo ConstitucIOnalista, das proceres do movimento fe.i-
DELAMBERT vende até declara: ' ,

h b
Pód d' t

msta caplc a a.

O dia 31 de Janeiro por pre-
-« e Izer que es ou ------------

ço insignifkante, um apare- seduzido pelo sr. Waldemar Fumem charutos

lhamento cOITlpleto. Ferreira, homem de cultura PRI NCI PE DE GALlJS

e inteligencia, professor de
I )ireito e lider do Partido
Constitucionalista.

Póde mesrr:o acrescentar

SALAnANCA, 20-A sra. �
Mary Alio, chefe da Po�icia Fe-I

�1

minina rJ Londres, anuncIOU, que, Praça 15 de Novembro �

depois le uma semana de mspe- �
ções a Espanha Nacionalista, �1 F L [tJ

chegtlá conclusãodequeasmu- � ORANOPOLIS Santa Catarina �

Ihe!,6, all, deram bons resultados ��
�,

coto policiais. �������---'----I_��

Nossa Vida RODA DO
AHIVER5RRI05

Paulo Scheidementel
Medieval das
nacionais"

"Cavaleiro
. -

asp,raçoesPassou ontem, o aniversario
natalicio do estimado jovem Pau
'o Scheidementel, empregado da
firma Hoepcke S. A., desta ci

dade.

Festeja boje o seu aniversario

natalicio a exma. sra. d. Carlota
Voigt Lima, espo,a do sr. Lidio
Lima.

De ponto em branco. como arauto da corrente politica a

que o deputado João de Oliveira está filiado, surgiu o último nu

mero .!e Correio do Sul.
Além da noticia sensacional relativa á adesão dos srs.

o sr, Alvaro Mafra; Aristiliano Rimos, Rupp Junior e josé Eugenio Müller ao Parti-

o sr. Edmundo José de Sou- do Republicano Catarinense, noticia que não podia deixar de

calar fundo nos meios politicos da nossa terra, uma vez que a

Almeida Coe- ninguém seria de supôr viesse o coronel Aristiliano a entregar os

I pontos
ao sr. Adolfo Konder ... vemos tambem, não sem surpre

za, estampado na primeira pagina, em tamanho natural, o cli

ché do sr. Osvaldo Aranha, brindado com o cognome de "ca

valheiro medieval das aspirações nacionais" ...
Embora atravessemos uma quadra em sue tudo ha a es

perar no que concerne a matéria politica, não podemos com

preender como tão depresa o general Fiôles da Cunha lôsse lan

çado ás urtigas, por aqueles que, ainda ha poucos dias, em

seus telegramas de solidariedade, o apontavam como "primus inter

pares'' dos grandes vultos nacionais e viam nele o seu "çondes-

Está em Florianopolis
tavel", rompendo a fronteira em galopadas de "pingosn, ao clan-

João Barbosa.
o sr.

gôr estridente dos clarins ...
Bastou o acêno com o nome do sr, Osvaldo Aranha,

para que num aderir e fechar de olhos tudo virasse do avêsso ...

Até o cliché do general Flôres da Cunha, que parecia
ter direitos de exclusividade no Correio do' Sul, foi mandado

para o arquivo, com ordem expressa de só voltar a aparecer,

quando haja a certeza do governador dos pampas estar novamente

na berlinda e com os pontos na mão,

za;
o sr. Heitor de

lho.

rHE6Am UH5

WiI1y Katzwnkel

com' o Partido
Constltuclo

nalista

Chegado de Rio Negro, está

em Florianopolis o sr. Willy Ka

tzwnikel, que acaba de adquirir
nesta cidade o conhecido Bar-Mi-
ramar.

PELOS rLUBE5

Tiro Alemão

Sabado próximo, a frequenta
da sociedade Tiro Alemão de
Florianopolis promoverá uma es

trondosa soirée carnavalesca.
Reina para essa reunião vivo

interesse nos nossos meios sociais.
Estou Nomeada

j'TIédice da
Assistencia

Clube 12 de Agosto

Os cordões carnavalescos do
veterano Clube 1 2 de Agosto,
sabado próximo, realizarão, nos

salões daquela simpática socieda
de animada soirée dansante.

Os seus organisadores contam

com excelente êxito, para a nOI

tada social que promovem.

EHfERmQ

Tte. Ladislau Fischer

Vãecurs"
a Escola de Aper
feiçoamento

o feminismo
avança ...

que, com a convivencia que
RIO, 20 (BANO)-De Belo tenho mantido cem o sr.

Horizonte procede o seguinte des- Waldemar Ferreira, estou a

pachll telegrafico: trelado desde já ao constitu-

"Esta Capital assistirá amanhã, cionalista para aproxima
á noite, um espetaculo inédito. campanha da sucessão pre,·
Trata-se, nem mais nem menos, sidencial da Republica.»
de uma luta de jiu-jitu da qual
participará uma mulher, uma jo
vem senhorita empregada no co

mercio local. O seu nome per

manecerá incognito. Ela lutará
de maillot com uma mascara

afivelada no rosto. E' morena,

bonita, tem 19 anos de idade RIO, 20 (BAND)-O Pre

e pêsa 39 quilos. O seu conten- sidente da República sancionou

cler, de nome Paulo Eugenio de a resolução legislativa, que regu

Oliveira, pêsa 55 quilos. A luta Ia o casamento Telig�oso para os

eerá púbh�an..J efeitos civis .

O comando da Frça Pública
Catarinense pensa el m,a�dar, no

corrente ano, três ofiCiaiS dessa

corporação polici, cursarem a

Escola de Aperfeioamento dA Po"

licia Militar do Distrito Federal.

Bôas foliciais,
asmulheres ...Reguldndo

o casamento
religioso

.
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FLORIANOPOLIS, Quinta-feira, 21 janeiro de 1937

Detido pelas A situação
vermelhas politlca dos

parnpas

Associação
Catarinense
de Cirurgiões
Dentistasurnnavio

italiano

MADRID,20-Informam de
Valencia que um vaso de guerra
do govêrno deteve um navio mer

cante italiano, que, segundo consla,
transportava bombas de aviação
e outros materiais bélicos para os

rebeldes. Colaborando na captura
os bi-motores governamentais vea

varo insistentemente sobre a em

barcação para impedir cua fuga.
CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Vão lançar
manifesta

End. Tel. "GLORIA"
CAIXA POSTAL, 134
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