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" Paulo transformaào
metereologica àa 'politica

Os que estão no Rio de _Janeiro querem sa

ber as novidades do Rio Grande do Sul

AZETA

em estação
nacional

o maximo da rnaxirna

S. PAULO, 5 - Continuam a aportar a esta capital
os politicos de maior destaque de quasi todos os Estados
da União.

Esta manhã chegou de autornovel, vindo de Porto

Alegre, o deputado Edgard Schneider, que ao meio dia
esteve no Centro Gaúcho, sendo recebido pelos membros
da colonia.

Hoje a' noite proseguira' viagem para o Rio, que de
corre admiravelmente.

O líder do Partido Libertador da Assembléa do Rio
Grande, teve magnifica impressão de São Paulo.

Tarnbem aqui se encontram o senador paraense Abe
lardo Cor du.ú e o sr. Deodoro de Mendonça, t.}ue têm
sido muito visitados por parlamentares paulistas.

Ambos estiveram no palacio do Governo, em visita
de cumprimentos ao governador, e também na residencia
do sr. Armando de Sales.

Se porventura fôssemos passar a letra redonda e de
forma tudo quanto temos ouvido relativamente a politica,
depois do regresso do sr. Nerêu Ramos; se por acaso

fôssemos a reproduzir o que nos tem sido dado escutar
a alguns palacianos, relativamente ao que se passa nos

bastidores da politica nacional e nos camarins da estadual,
a confusão não teria fim. Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO

Emquanto UIlS, sáiern do palacio roseo, com íl decla-

ração de não haver por emquanto candidato, e por isso, Ar�O III I Florianopolis, Sabao, 6 de Fevereiro de 1937

ser inoportuna qualquer articulação; outros, descem a es-
--�--------------

cadaria marmorea, declarando saberem da ciencia certa
existirem nada menos de quatro papáveis na forja: Os- Reba tendovaldo Aranha; Afonso Pena, Carlos Maximiliano e Mace
do Soares, não falando no candidato maximo da máxima

articulação, que é a que se desenvolve no sentido maxi- O amôr ao Brasil dos hDIA
mo da maxima prorogação dos mandatos. . . A

Resaiviados porque o sr. Nerêu lhes não põe politi- meus da Empresul espe-
camente as cartas na mêsa e precisando mostrar cá fóra Ih b

A

I E d Io seu prestigio e a sua cotação palacianas, vão impingindo a-se na o ra por e es ec ara
por tudo quanto é canto, em ar de segrêdo, as invencio-I c.-iada rependidonices n.ais disparatadas. U· _ seria dado f d

Aliás é tambem uma maneira de fazer politica. . . .

rn semanar�o que se pu azer e re uz a cipação na movimenta ��, blica nesta capital, voltou a terra, cinza, pó e nada qual- -""

meter a colher no caldo re- quer arremetida aleivosa ten- comunisla
quentado da «quota de pi e- dente a provocar o descre-

RIO, 5- Foi sumariado ôn- Procura o sr. Evandro Lins
videncia», descarregando to- dito da Empresul em hSi, ou

tem o tenente Benedito de Car- esclarecer em virtude do juiz a
da a sua bilis na pessôa do a empanar os nomes onra-

valho, implicado no movimento procurador por si mesmo, que
nosso entrevistado. o qual, dos de todos os seus diri-

comunista dp, novembro de 35. alí estava não como pessôa de
longe de maguado, deve an- gentes, cujo amôr ao Brasil

A audiencia do juiz Costa confiança do réo mas sim de
tes sentir-se orgulhoso, pois tem o seu espêlho na propria
se não fôra as suas afirma- _obra pôr êles criada. Neto estava marcada para ter designação da Ordem dos Ad

tC
- inicio ás 13 horas, mas em vir- vogados. Retruca o juiz que êle

ções representarem ver ades
"7 8 0-" tude do denunciado, ex-tenente Iôra designado pela Orelem mas

como punhos e terem por Benedito de Carvalho, ter relu- nomeado por êle, O réo queisso calado fundo no espiri E' ,

o d t I fon a' tado a cumpi ir a ordem do J'uiz ainda se conservava de pé inter
to publico. não teriam os de- o numer o e e e a

para comparecer ao Tribunal, só vem dizendo que não o deixa
safôros com que foi mimo-

começou ás 1 4 horas. varo falar ao advogado e queseado atingido as culruinan- Pua Tiradentes N. 52:-Procurem O acusado tudo fizera para por isso, queria protestar contra
cias registradas. d

.

f d
Aliás insultos e desatóros ProCu rado r não cumprir as eterminações do o áto e o não permitirem que

já fj:er�m época. Hoje em Ge ra I do coronel Costa Neto. fizesse a "saudação anti-fascista,

dia estão fóra da moda. Nin-jEstado imperialista".
Em plena audiencla O juiz Costa Neto mais uma

guem mais liga a palavrões. O réo protesta vez ordena que cale, não podiaDepois a campanha que Tomou posse elo cargo de Pro-
, ' I

faze-la, aquilo era um caso de
ai está, não é bicho de séte curador Geral do Estado, para o Em meio á falação da defesa, policia, a saudação era co·munis-
cabêças aparecido agora, qual foi nomeado pela Resolução o réo que estava impaciente para

2405 d d d ta, acintosa.
Vem de longe. Vem detraz. n, , ata a e ontem, o sr. dizer alguma coisa, levanta-se e

d M I P d d SOl
. O réo responde que nos paí-Saíu do casúlo nas margens r. anoe e ro a I veira.ex- com ares de pouco caso, e com

d C hoeí t d secretario do Interior de Justir.a. d d
.. ., f' é

ses civilizados a saudação é per-O ac oetra, en O passa- . o e o em riJo como Ja II ra mitida.
do por varias metamorfoses, A nomeação recaiu sôbre um o capitão_ AgildohBarata, Td�cbla- Leon Blum aparece nas lo-
não sendo a ultima aquela magistrado austéro, cuja cultura ra que nao recon ece o ri u-

t f f d N
.

em que está atualmente, por- juridica é garantia segura da in- nal. ogra Ias

daze� o-a. u� mImuto
que a magna de interesses tegridade com que se manterá no lnrediatamente o juiz Costa Pt

ara se

ã

esa ogar, °hreo evadn'Ierid dei ib d sem h d It f N dl-
ou a m o com o pun o cerra o.

erI os elxa reSdl os que e pen o as SUllS a as un- eto or ena que se ca e, pOIS S'· d f
h I cões 'h d d ' . o impe em � ue se aça a sau-

apun a amo ::t • que tm a a voga o, o umco que d ã t" I
-

t
Por isso mesmo «Correio

A GAZETA Ielicita-o, dese- podia falar em seu nome. aho .

an I-

�.SCIS a.

d '

jande-lhe as maiores prosperida- Não se intimida o réo com
:! mthegdra Istafs an. am por ar

do Povo», de jaraguá, está
d .

d
..

di
aos pun a os antasiados e nu-

batendo palmas á atual carn-
es. o t0'd enecÍglco_ � JUIZ e_ NI_z: dando uns aos outros sem nada

panha. Não é pelos bonitos
Farmácia de «od,a vodga

o nao e meu.

d
ao lhes acontecer. Agiam as auto-

olhos de quem a está fazen pe I na a e nem quero na a». id d d'" d.

-

Neste momento, o curador do
ri

ad.des comI it °dls pesos e uas

do, mas porque tem atra- P Ian tão dI' I
me I as. rn a o com o que

vessado na garganta a ordem acusa o evantou-se para trans-
t t d

.,

IFará plantão amanhã" a Far- -r.itir a declararão feita pelo de-
es ava

acbont ecden
o o JUIZ _evafn-dada para um córtc de fios

Sani J P'
. d::t ta-se e a en o com e mao e-

que paralisou a torça e apa-
macia amtas, a rua oão mto, i nuncia O. h d d

.

dc a a na sua ca eua, or ena

gou a luz, deixando o «Cor-

O G d E d
em voz alta: «Cale-se! Sente-

reio» a's escuras. Tambem OVerll0 O sta O se, não admito protestosderéos
uma questão pessoal. E' hu- na minha audiencia= I
mano. Coisas da vida. . . O réo que já tinha se desabafe-

,

mais tarde, com o Quantos aos ataques a' dilatou o prazo para cum-
do e satisfeito o seu desejo,

Ernpresul, ja' dissémos e re- pois em plena audiencia saudara
petimos, que os vultt�osos primenla da decreto 72 a seu modo, fica calmo e sem

capitais empregados; a mon� mais nada dizer senta·se.

tagem de todos os seus ir- E' do seguinte teor o decreto assinado ontem pelo govcrna� Quando o advogado iniciava
repreensiveis serviços; as so- dor Nelêu Ramos, sôbre o cumprimento do decreto 72: a inquiri�ão, o réo levantou-se e

mas incalculaveis p,)r ela «Art, l-Fica dilatado, até 28 do corrente mês, o prazo disse:
carreadas para a nossa eco- para conclusão do processo de inscrição definitiva dos contribuintes - «Doutor, pr�firo que não

nomia, pela manutenção per- do Imposto sôbre vendas e consignações, de que trata o art. 93 § me inoc�nte. Tornei parte no

manente desses mesmos ser- l' do Decreto n. 72, de 28 de Dezembro de 1936. movimento, sei o que fiz e nã0

viços; todas as inovações Art. 2- Ficam relevados da multa de que trata o art. 70 estou arrepend;do. Bati-me p01:
executadas no sentido de § 2' letra f do Decreto n. 72 referido, os contribuii1tes do. Imposto um ideai, um ideal puro».
acompanhar o progresso das sôbre vendas e consignações que ainda não possuirem o livro "Re
populações onde .atúa, vale gistro de compras", desde que .o apresentem ás respectivas coletorias.
por todos os elogIOS que lhe para a Qecessaria autentica��o, até o dia 28 do mês corrente.»

A voz 00 POVO Sem quaisque ligações politicas.
CALLADO

INUMEHO 697

aleivosias1Assumiu inteira

responsabilidade
não
da

estar ar

sua parti-

São Paulo á vista...

CCNSTI(uTORA "ENDECS"

o regresso do sr. Colar

..Jantou com o gel. Góes
PORTO ALEGRE, 5-0 general Góes Monteiro e

seu Estado Maior jantaram com o embaixador Osvaldo
Aranha, na rcsidencia da progenitora deste último.

O ex-ministro da Guerra tambem recebeu no Grande
Hotel, onde se acha hospedado, a visita do sr. Mauricio
Cardoso, com quem manteve demorada palestra.

PORTO ALÉGRE, 5 - Pelo -Cllpper» regressou a

esta capital o sr. Lindolfo Color, Q qual abordado pelos
jornalistas .: disse:

-«Não fui ao Rio em missão politica, mas para tra
tar de assuntos particulares».

E, após uma pausa, friza:
- -Ha, 1',0 entanto, um desejo generalizado de enca

minhar a sucessão presidencial de íórrua a se evitarem
abalos e sobresaltos. E' o que observei».

E, concluindo, diz aos jornalistas:
-«Tenho mesmo a impressão de que aqui se sabe

mais que no Rio de Janeiro sobre a situação politica. Pelo
menos, os que lá estão querem saber as novidades do Rio
Grande do Sul».

O sr. Lindolfo Colar avistou-se,
governador Flôres da Cunha.

Já está no Rio o sr. Valadares
RIO, 5-0e regresso de Poços de Caldas, ja' se en

contra nesta capital, onde chegou ôntem, o sr. Benedito
Valadares, governador de Minas Ger:Jis, tendo conferen
ciado largamente com a maioria dos parlamentares mi
ndros. PRINCIPE DE GALLES

Seguiu para a Baía
Riu, 5 - Via aérea, seguiu hcje para a Baía, o sr.

Otavio Mangabeira, que se recusou a djzer a' reportagem
os motivos determinantes da sua inesperada viagem.

Fumem charutos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Festas na

Laguna
Decorreram brílhantissimos andar térreo e no posterior,

com ótima instalação de ban
as festejos realizados na ci-

heiro e porão habitavel.Tra-
dade Ja Laguna a nossa Se-

tra no Banco Agricola. POÇOS DE CALDAS-3
nhora dos Navegantes. (BAND)-Tem sido objéto de

A procissão, com particu- _

I
comentarios nas rodas do grand

laridade, revestiu-se de uma II ALUGA SE I monde, no Hotel Palace e n?simponencia sumptuosa, tendo ..
café de Poços de Caldas, o dis-

feito parada em frente aos I

curso pronunciado pelo governador
navios surtos no põrto, entre Casa no Estreito Jurací Magalhães, ao terminar o O colono Estanilau Corenti,
os quais se encontravam a (João Pessôa) churrasco oferecido pela Compa- morador no município de Ara-
Chata Miranda, Lili, Oscar nhia Brasil Frandes Hoteis, no ranguá, telegrafou ao sr. Secre-

I t L Sal9 de visitas - cinco " d S P 'bl'Pinho, A miran e a me g o. sitio Quisisal1a, aus governadores tárro a egurança u ica, pro-
Franquelina e outros. grandes quartos - sala de

da Baía e l\1inas Gerais. testando contra a atitude abusi-
CA d 200 õas se J-antar - copa

__ 'o cosinha e d I t
.

t I' t Ierca e can O governador baiano falou mui- va os e emen os 10 egra IS as 0-

CI'ssãO instalações samtarias .

f d 'I
.

incorporaram na pro , to senhor de suas palavras e de cars, em ace as vioiencias que
h 't Luz elétrica em todos os d brealçando-I e o aspe o.

suas responsabilidades. estão exercen o so re os que se

A' it f ei nadoo compartimentos, d énOI e oram qu t .

«Que ninguém se admirasse e recusam a comungar no seu cr
-

d f d t' 'f" ca Dois quintais completamente d I I tilhlin os ogos e ar I ICIO, -

que o governador Benedito Vala- o ou er pe a sua car J a.

bendo O primeiro lagar ao amurados e lima explendida dares solicitasse dele falar em seu Em seu telegrama, diz Q rc-

pirotécnico do barco «Lil.i '>. praia de banhos.
nome. Baía e Minas estava-n iden- ferido colono, ter o chefe do

Ab 'Ih t s Iestej s D )is porões e dois tanques I
.

t I' t d Mri an aram o U tihcadas de tal fórma em espirito nuc eo 10 egra IS a o erro

duas bandas de musica, ten-l para lavação de roupa
e no firme desejo de servirem ao Chato, de nome Rodolfo Can-

f tei id
' Omnibus na porta. d

.

h d d doido os oras etros SI o em nu Brasil, que ouvir o governador da onrn, acompan a o e OI:.

mero superior a 15 mil. Todos os compartimentos Baía seria ouvir o de Minas e es- «camisas-verdes», que declara-
F· { t' abastado tem J' anelas e a casa está " Id d d

. "OI es eIra o ,. cutar o governador mineiro seria ram ser so a os o sigma,

capitalista sr. Luís Severino completamente nova, com
escutar o proprio governador baia- efetuado a captura de um seu

Duarte que recebeu felicita- modema fossa «o M 5»
no» filho, o qual, foi conduzido es-

ções p'elo trabalho

diSpel1di-1
Agua encanada para serviços coitado pelos referidos dois ca-

da, para que a festividade da cosinha, -------------

pangas, de armas embaladas, pa-
tivesse o realce que ofereceu. CHAVES á rua Mare· ALUGA-SE o andar ter- ra um velho pardieiro improvi-
O polícíamento, sob a d,i:' chal Guilherme n. 1 I reo da rua Trajano n. sado em cadeia, onde o tranca-

reção do delegado de. polt.- I' Florianopolis I .15 com compartimento para fiaram e conservaram prêso, du-
cia sr. Pedro Rosa, fOI aUX1- � I escritório. Tratar no Banco rante 18 horas, de sentinela á
Jiado pelos comissarlos srs..�'j__i_iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii�. Agrícola. vista, sem comer nem beber e

Haroldo Reis e Agapito Ma- sob a mais rigorosa incomunica-
fra, ficando os veículos a =---- D I d'Aquino === bilidade.
cargo dos inspetores sr.s.

-- r. vo -- Por ultimo, o colono Estanis-
Antonio Fontoura e Antonio Adovgad O lau Corenti, solicitava do dr.
F'llomeno. Claribalte GaIvão, além de ener-

Apesar da grande aglome- F lorianopol is gicas e prontas providencias, ga-

ração de forasteiros, nada de rantias de vida por estar sendo
anormal se registrou, o que

Líra Ten 18s C lube ameaçado, assim como sua Ia-
atesta o gráu de educação I milia, de novas violencias,
(.)0 nobre povo na Laguna. Em presença de tal despacho

FI· I·
e de tão grave queixa, imedia-

OrIanoP\)IS temente c s,r..Secretario .�a Se-

.
gurança Publica, transmitiu ao

.

Delegado de Policia de Àraran-
� .

- ,

gua instruções severas e ngoro-
pai a sas, no sentido de ser aberto

inquerito, de fórma a serem pu
nidos não só Rodolfo Candorim,
como tambem os dois caplngas

ALUGA-SE a casa da Duas alm,as Abusorua Esteves Junior n.

179 com muitos quartos no num 50
audacioso CARTAZES

DO DIA

carpo o chefe integralista do Mo�·
ro Chato com dOIS capan
gas, que dissa sere,., "sol
dados ao sigma", prende
e conserva incomuni-

vel18 horas um
cidddão

que o auxiliaram na proeza, pom
posamente arvorados em "solda
dos do sigma".

CINE REX, ás 8 horas,
Pena redentora, com L10yd
Nolan, Peggy Conglin e Walter
Connoly,
AMANHA, ás 6,30 horas,'

um filme emocionante com R.egi
nald Denuy, Frances Drake, Gail
Patrick e Rod La Roque e!7J Em
pleno espetáculo.

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Regina, C011 Adolf Wohlbruck
e Louise Ullrich."780"

CONSTUTORA "ENDECS"

AMANHA, ás 5 e 7
horas, Viuvinha indecisa, com

l\leg Lemonnier, André Lugaret
e Pierre Guingand.

E' o número do telefone da

Rua Tiradentes N' 52:-ProcureOl

União Demo
cratica de

Pernam
buco

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 5 e 7,30 horas-Infer
no negro, com Paul Muni, K«
ren Morley e William Gargan.

RIO, 4 (Band) - O pre
sidente da Republica recebeu
o seguinte telegrama:

«RECIFE - A mocidade
estudiosa de Pernambuco par-
ticipa a V: Excia. a recente A Estação de Roma 2. R.O.
fundação no Estado.da União d 31 13 k 9635on a c. m. ,

- c. , ir-Dernocrat.ca Estudantil, cuja radiará hoje, ás 20,20 horas, ofinalidade -a defesa da de- seguinte:
�oc�acia e dcom��te't aos e�- Anúncio em italiano, espa-remlsmos a

.

IreI a e a nhól e português.esquerda, a livre propa�an- Marcha Real e Giovinezza.da da sabota.gem do rcglt?e Noticiário em italiano.
pelos extremistas verdes In- Transmissa-o d T t R I.

t irit t di I
o ea ro ea

qUle a e espm? ra IClona -

da Opera de Roma de um átomente democratl_Vo do po 10 de ópera lirica.
pern�mbucano, Infe_!1so a ex- Surpresa de Roma.
trernismos. Saudaçoes.»

_
Execusão de árias do '800.

CAFE' BOM SO° NO Noticiario em espanhól r;: por-
...J AVA tuguês .

Praça 15 de Novembro Marcha Real e Giovinezza .

Antonio Paschoal

AMANHA, ás 6,30 e 8,30
horas, Dona de casa, com Gc�
orge Brent, Bette Davis, Ann
Dvorak e John Halliday.

Irradiação de
Roma

Ordem dos
jornalistas
RIO, 3 (BAND)-Nos ter

mos do dispositivo da Lei de

Imprensa, que no art. 69, atri

buiu á Associação Brasileira de

Imprensa o encargo da elabor,'i

ção do regulamento da Ordem
d}s Jornali5tas Brasilei,ms, a I?i
retoria daquela instituição, de

p jis de ouvir varias associações
congeneres, resolveu solicitar au

seu consocio sr. desembargador
EdgarJ Costa, que teve a ini

ciat:va da creação da Oldem, a

redação final do projéto do alu
dido regulamento, afim de ser

submetido á aprovação do gover
no federal.

O .!esembargador Edagard
Costa, em reunião na A. B. 1.,
que será dentro de breve convó

c'ida. apresentará o resoltado fi

nal do trabalho entregue á sua

competencia de ilustre jornalista
e culto rnagistlado.

Carnaval de 1937

Intervellçãu
no Distrito

Federal

Aqui como lá ....

Convidamos os Ses. Socios e suas Exmas. Familias
assistirem ás seguintes festas do Carnaval:

Dia 6 Sabad')-ás 22 horas-Grandioso Baile a Fantasia
Din 7 Domingo--das 1 5 ás 20-Vesp. Carvalesca Ínlantil
Dia 8 2a. fe.ira-ás 22 horas-Grande Baile á Fantasia
Dia 9 3a.-feira-22 horas-Baile df' Desp. do Carnaval

REGULAMENTO DAS FESTAS DO CARNAVAL
I - INGRESSO: A's festas acima, os Srs. SOCIOS terã,)

VENDE--SE RIO, 3 (Ba:1d) - Volta-se
entrada, media!lte apresenta�ão do Talão Ingresso que provará a no 'distrito d.: Três Ria- a falar na intervenção no Di::;-
quitação do mês de Fevereiro. chos, Biguassú. um terre- trito Federal. Ao que se es-

E' imprc:scindivel a apresentação desse ingresso a enteada,onde no com a area de 1.600 pera, nos meios politicas, o

então seeá destacado o cánto numerado ,:orrespondente ao &�. metros Je frente e 1.800 de governador al1 viará ao Po-
De conformidade com o artigo 11 elos Estatutos, não é fundos, acompanhado de der Legislativo, logo depois

;Jermitido aos Srs. socios levarem em sua c'Jmpanhia pessoas que não' duas casas de moradia p�la do Carnaval, uma mCl1sa

pertençam a sua resp�cLivas famihas, assim como ficariamos gratos insignificante quantia de .. gem propondo varias alte- Dr. Pedro de Moura Ferro
si dpixassem de levar crianças aos bailes de 6, 8 e 9, as quáil já 4:000$000. rações na situação politica Advogado
lêem sua Vesperal no dia 7. ' Tratar nesta redação. do municipio. Rua Trajano n. 1

Para os festejos carnavalescos. não haverá convites e ficam 0.0.00---------,008.0---------0.0.0.
tambem suspensos os cartões de socios temporarios. a eOs Srs.socios quites e portadores do Talão Ingresso, poderão e Cd' t M t P d· I.solicitar da Ttsouraria assinaturas para pessôas ou famílias, que se � r e I o U U o r e Ia •acharem de passagem por esta Capital, as quais serão fornecidas me� • Cf.�an� pagame�o, no á�da entrega, n� �gIJi�es cond�ões: As- � :=====================:=�-_�������������-:���������-��������������� �sinaturas para todos os bailes: Preço Rs.: 40$000. Ingre�so avul- • •
so para um baile: Preço Rs.: 20$000' O ITlalor e mais acred itado cl u be deII - MESAS NU'MERADI\S

Barlaeus1 OsSrs. socios, que quizerem ter a sua inteira disposição sorteios do Brasil
RIO, 3- Esteve, no gabinet.e n:'ellas numeradas, pod::rão. reservd-las nas condições seguintes: As-

do sr. Gustavo Capanema, ml-Ismatur:i para todos os bailes: Preço Rs: 30$000. Mesa avulsa pa- A CREDITO MUTUO PF=lE-nistro de Educação P. Saude, o ra um baile: Preço Rs: 20$000. As ()ssinaturas para os bail'!s po- D IA L, destaca-se das mais sérias e v�ntaosas sociedades porque:professor Claudio Brandão, ca' derão ser tonladas na Joalheria Boettcher onde, no dia 3 do cor-
tedratico de Latim do Ginásio rellte, das 8 horils da manhã, em diaJ:!te, será exposta a planta C01]"! -a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO
Mineiro, de Belo Horizonte, a nu'meração e localização das mesas.

encarregado por s. eXClét., de Depois das 18 horas do dia 6, vender-se-ão, nas séde do -exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio
traduzir a importante historia Clube, somente mesas avulsas para cada baile. •
que Gaspar Barlaeus escreveu a As solicitações de assinaturftS ou mesas avulsas deverão ser -a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
respeito da dominação holandêsa pessoais. não se atendendo a pedidos escritos ou por telefone, e �Ó O numero já realizado de cadernetas inscritas.
no Brasil. serão facultados aos Srs. socios que apresentarem o Talão Ingresso

Ess1. obra, escrita eM 1647, para SOl'1O. OS pagamentos efetuar-se-ão no áto da aquisição. -seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.
em latim, apenas traduzida para III _ FANTASIAS
o holandês e o alemão, nunca

A Diretoria se reservará o direito de vedar ã entrada de Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró-havia sido vertida para o portu- f"
. prl'a séde em FLORIANOPOLIS, á rlua VISCONDE DEpessoas que se apresentarem com antaslas Impropnas, tars como ca-

guês. apezar dm subsidios pre- misetas de malandro, macacões, pijamas de uso comum ou outras OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.
ciosos que deve oferecer aos es-

inconvenientes ao meio social:
tudi050S de nossa historia. Aca-
ba I de ser· integralmente· tradu
ZI a por aquele profeswr, que
t<lZ entrega dos Oligínais ao mi
m trJ Capanema, em déJta de

RECIFE, 5 -�Foi destituida
de interesse a batalha entre o

Atlanta, de Buenos Aires e o

Sport Club, campeão local. O
match trancorreu clleio de violen
cia e incidentes, com illvasão do
campo pela policia e pdo publi
co. A despeito disso os argentinos
se impuzeram, com relativa facilí
dad�1 pela "lta contagem de se

te a dois.

Historia de

I
•

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Para evitar [,borrecimentos reciprocos, a Diretoria pede aos

Srs. socios e visitantes, e espera dos mesmos, a fiel ubservancia do
presente regulamento e soliàa a especial fineza de levarem, logo,
a seu conhecim�nto que lquer reclamação.

Apressai�vGs, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na

\Jlltem.

G
•
G CREDITO �VlUTUO PF�EDIAL

9�:;. �

••••••r----------.�.----------••e····i

,�
,',
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Msrtrtz: FL.ORIANOPOL.IS
Blurnenau � ..Joinville - Seo Francisco Laguna

Mostruario permanente ero Cruzeiro do Sul

Secçêo de Secçiio de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas

Tapetes e trilhbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíras

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, 'vlot()!r.s
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
)abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: r:o .

. \kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, qcces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chírnícos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico

I
Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER

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

Ernpreza Nacional de I'-Iavegação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" -- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=���VAVâVDA.����������M.m��L)..�V�VÂV.âV��:
��•••"O---'.'---

RUd Trajano, rr 1 sobraão RESIDENCIA- Rua Este-

1 I Lves
Junior N. 26

A i, la�j I f'l� dsu.", honestldêlde, pOil, OI lor· _TelePhone rr 1548
TELEF. 1.131

L tal�:.J �io pre'fiõncladol pelo povo.

� �---.._-...____,-----�- 1 O R Deseja concertar ""'6:_.:: r. enato
-

seu rádio? Procure o
� ==Barbosa:=: B á P d
6!r..��� '�-.l� � � ii St. ouzon, rua a re
.r;we;.a� _.-.r__

--- -

--:-.z;;:::_:...:....:,;... f'-': "" :.á-:.�·�".GM�� . ADVOGADO
Miguelinho, que será plena-

�.D.eOG••e • OO•••••O(l. :Rua Trajano, 2 (sob.) mente satisfeito.

• • \
Fone 1325-Ater,de cha-

I �'I�'I������������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ;iiiiiii���

i Companhia "Aliança da Bahía"i 1
'mados p.r. o interior.

1 i'�.J� SR C I A: FUNDADA EM 1870 fi
Dr. Aderbal R� "��������������

• fi
da Silva I Ruà 15 de Novembro n. 70

!.'� Seguros Terrestres e Marttlmos I.' I\dvogado

'1" BLUMENAUj
� u

Rua Cons. Mafra,� 10 (sob. .

• Incontestavelmente a PRIMEIRA dr.) Brasil. r Fones 1631 e

1290_1 1 A1,��L�1H2gLl�g��XAb��1�ASZE�fiE�O-
: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

fi
(Tingimento a Indanthren - Côres firmeI:)

RESERVAS ,V\AIS DE 38.000:C'00$00U
RECEITA EM 1935 18.792:5)3$358 Médicos � TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 "van, 'roupões, etc.

RESPONSABiLIDADES ASSUMIDASlEM 1935 2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970 O
rosto e de mesa.

I.
Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc .

Ap,entes! Sub ..Agentes e Reguladores de Avariai [em �todo8 �os Estadol Partos _ Molestias de
Linhas para bordar.

t:o Brasn. no Uruguai e nas prln�"paíl praças estrangeiras. Senhoras e Roupões de banho

Agentes em Ftorianopotts : Molestias de crianças (Melhores queo os estranjeiros) ICam pos Lobo & Cía. o Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€

I e Medico do Hospital forragem, fabricação de m::1o,'ina� I.,

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�lxa Postal 19 �
cp' gej·O (ag L' láS L,ll.h.ri.,,;:,)

� 7EI f fO" E N. 1.083 ENu. 1 FLEGRAJ-K o ALLjAl\{-A Ó (Curso de e�l'tc)ahzaslo em -moinhos de fubá.,?� .1S, businas

� e molestias de senhoras) para carroças, chap, (iij 'ogão, etc.

O Escritórios em Laguna e Itajahí G Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, O �
..O

., e até ás 8 112 da manhã

• Sub-Agentes em Blumenau e Lages. e á !aice-Crmsultorio:
• O ANITA GARIBALDI, 49

e_OO �it!:�!-�-.��._�:..----.·IG$SGG.6�-------

Atentae bem I
A Gazeta

Advogados
1 Accacio Mo-I

•

te I fa tem seu escrip-

Indica:

1- -II Dr� Ricarrlo
Gottsrnann

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)Agencia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112 •

v isconce oe Ouro Preto
(_�;:',",Ci;;.iiti�â em �};r!ugia

geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra·
ano N. I 8 das 1 O ás I 2 e

'

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Forrnldaveis 8ortelol proprlo8, tre. vezel
por semana, todas as legun·
das, ier,as 8 .extas·felra8,

n. 70. - Phone; 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl n'�

_iS
�\rn ;::'''Ido f\/1; .. rr n t-i,€ './
RUA JOÃU PINTO --AND.t\R N. 5 TE�ERO

Dr. Artur Pereira
e Otlvera

Clinlca médica de ertan
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consulta! diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

I
•
D Extração um global de crl8taí.

1 Dr. Pedro de Moura Ferro 1
I

Dr". Miguel
Boabaid

..
•
•
..
O

Advogado
CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
C lt 'ji';�.i'h·,'·f.'��""'·<'onsu as' ,v'''ir M2"P"''''.�,�" ,I.,

•
�� -r=; "f;,!-,;,2- '<i�;�. _. ",

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1 595

•

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�����.ólLV�vd::��:"'VáV�������
I

.

m�
I

.'

d M �
I n s t I t u t o a t te I-
� ... •........ - - �
I JOINVIL..L.E �
� �
� SANTA CATARINA �
I ����������� �
� ����������oo�������

�

I CAIXA pOSTAL No. 15 Endereço Telegr. INSTITUTO �
� �
I ��.."�-�-_,.,�,",,,g,",

I
Aprovada p�IG Govêrna do Es- �
tada de Santa C_Iharina par �
decreta N. 2 da u de Janeiro I

de il928 �
1��;�;-y�.n����·�--�'�i��1 I

g�
��
�
�
�
�i

,�,
\,.

�

�
'1,11 "':)

'I'"

ii �
�
������=.�.���

nortacão da Herva Matte
,

de Santa Catharina
.

orgão official para o con

trole da producção le ex-
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A GAZETA-Florianopolls-1937

Capital
Reserva

PABAt--:no 05

Bar Mira-marSEGUINTES JUROS:
DE WILlY KATZVVINKEL

C(C Limitada
'

5'1. ala.
C(C. Avlsol'revioôj. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala. Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

I Dr.
I

Cervejas!

'""

,

�.
__.----------------------------------� ...____.__ ���__ _Ji._.:.:...."- ��::;_.; ,.. .,', "1'.:- ,.t:�""':"�

Casa de Dive. sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR 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 vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
casa de 5:000$000 43$750

» » 8:000$000 70$000
1 » «10:000$000 87$500
J » » 12:000$000 105$0�O
1 )t ,. 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 ,. li> 20:000$000 175$000
Prestações mensais,

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 111. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres-
tamista, desde que, si contráto esteja em dia com os paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes no 52 ou pelo tetefo
ne num. 780.

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta 'Grossa - Estado do Paraná-

--Não temos corretor de praça, atenderemos diréta
mente no escritórfo,

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA • >NDE MAIS BARATOE COME

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

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

na CASA DOS PASSARaS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 7-8

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

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

Jockey Club Florianopolís
O rnais'ielagante 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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 6 de Fevereiro de 1937-

I ••
no nordeste

rnil flagelados reunidos em

pop_ulação da cidade
FoRTALEZA, 4 - Ante a gravíssima situação

O N V -----,-------O--p-----·,.c:�� o Estado atravessa. cada vez mais ,atingido pelos A R A A L. aoa Ja
efeitos da seca, o governaJor Menezes Pimentel, acom, • poude deixar
panhado do Secretario do Interior e do Diretor de Obras C A R N A V A L.' seus aposen ..

Públicas, seguiu para a região flagelada até Itapipoca, • tos
cujo prefeito lhe transmitira o seguinte telegrama:

-Lncontrarn-se dentro da cidade 5.000 flagelados.
Afim de manter a tranquilidade da população e do co

mercio, justamente alarmados, rogo a v. excia. providen
cias urgentissimas, principalmente o esforço do destaca
mento local, insuficiente no mornento.,

MOIft\o I, O monerca iJurlêsco e bufão, é
sagrado hoje, ír:lperador maximo da
Folia, e de cêtro �m punho dirigirá

despoticamente a carnaval de
Florianopolis

Morno I qUA j: se encontra U�A TELEG�AMA DE S,M'I frequentadores com uma magm
ha dias, em IFlonanopolis, onde REI MOMO I. fica soirée carnavalesca.
veiu assistir o Carnwal de 1936, O presidente do c.c.e.c. re-

cebeu, ontem, ás 24 horas, de S,
M. Rei Momo I', o seguinte des
pacho telegrahco:

«De Fpolis. +-Áproximaudo-se
dia festas cal navalescas.quero apre
sentar, mais uma vez, ao povo
desta terra, que tão sobejas provas
de simpatia me tem dado, por
intermedio desse centro, as minhas FRA1 ELANZA ITALlANA
homenagens, reafirmando os meus

sinceros votos de felicidades (a) Realiza-se, hoje á noite, na

S.M. Rei Momo I'»

I
Fratellanza Italiana, estrondoso
baile carnavalesco.

Saí lesCarnavalescos
U{{A TENIS BRINCA QUEM PO'DE

a
�

seca
Cinco

alarmam a
Itar.:)jpoca'

ROMA, 5-,Pela primeira
vez desde que caíu enfermo o

Papa poude abandonar seus apo
sentos, fazendo-se conduzir em

uma cadeira para um terraço do
Vaticano, afim de tomar sól e ar.

Em seguida o Pontifice tece-

I beu em audiencia o perfeito da
congregação dos ritos, cardeal
Leurenti, tratando com ele da
canonização do martir polonê
Bobola.

Nossa Vida

proclamará, hoje á noite, a nossa

linda cidade. como li capital do

Imperio da Folia, sagrado-se em

seguida seu monarca maximo,
O explendor das homenagens

ao Momo" I e á FoI a serão de
tal monta ha que nenhum mortal é
dado escapar ileso das suas se'

duções e encantamentos.

Inicia o estrondoso programa
das comemorações, que terá a co

laboração e assistencia do CaMa
Feris Boabaid, o n0530 sheik da
Folia, o

CLUBE RECREATI vo
DESTERRO

Notas & Fátos

Padre Dominoni

O Centro Catarinense de Cro
nistas Carnavalesco, graças aos

esforços dos elementos que formam
a sua diretoria, em reunião, on

tem, resolveu que se realizara'
amanhã, a' s 20 horas, o trad �

cional concurso dos blocos car

navalescos, sob a's bases que se

rão elaboradas na ocasião do jul
gamento,

A vitoriosa sociedade Club �

Recreativo Desterro realiza, ho
je á noite, animada soirée car

navalesca.

Fumem charutos
"PRINCIPE DE GALLES"

Corner9.-v'"\ as
sogras!

LONDRES, 5-Noticias re

cebidas da colonia britânica de
Kenys, anunciam que oito indi
genas foram condenados á morte

por canibalismo, acusados de te

rem assassinado e comido as res

pectivas sogras.
Os condenados foram execu

tados �loje de manhã.

AHIVER5ARI05 Abraço de tamanduá

Tudo faz prever, que os feste
jos carnavalescos do Lira Tenis

conquistam, em animação e bri
lhantismo, o mesmo exito dos ano!

anteriores,
Nesse particular muito auxiliará

a imponencia e o conlôrto dd sua

nova séde social, que se presta,
perfeitamente, para grandes exal
tações de júbilo.

Realizando soirées carnavales
cas durante os dias 6, 7 (vespera!
carnavalesca infantil), 8 e 9 do
corrente, o Lira contará com .:1

cooperação de graciosos e elegan
tes blócos femininos e o in dispen
savel apoio da rapaziada da Ma·,
riuha vem ai.

Para a reunião carnavalesca de
hoje á noite, reina entre os asso

ciados do "cercle" da colina o mais
vivo entusiasmo.

O Brinca quem póde, á rua

Conselheiro Mafra, levará a efei
to grande soirée carnavalesca.

As declaracões atríbuidas ao sr,
Nerêu Ramos; no que concérne á su

cessão presidencial, provocaram um

surúrú díabolíco, especialmente no

café Rio Branco, onde tiveram grande
repercussão e foram largamente co

mentadas.
Não vemos, francamente, motivo

para tanto barulho.
O sr. Adolfo Konder, na sua entre

vista á "Gazeta de Noticias".tornou
se mais digno de conietcras pelo seu

positivismo bilhardeiro. O chefe do
Partido Republicano, esqcecido dos
vexames e sacriílcíos de todo li seu

pessoal, sem consultar nínguern, por
que êle é quem pode, quem quer e

quem manda, abriu os braços, ao

mesmo tempo, para os general Flôres
da Cunha e embaixador Osvaldo Ara-

Aniversariou-se ontem, o sr. nha, obrigando os dois grandes chefes
I'·!elsvn R. Pacheco. gauchos a munirem-se cada um dêles

de um tóro de xaxín, como no mato
I costumam fazer, quando encontram

a exma. sra. d. Dorotéa Gan� um tamanduá ba�deha•••dra, esposa do sr, Argemiro ATURNu

Gandra; CAFE' BOM SO' NO
o jovem Aldo, filho do sr. JAVA

l-Jaroldo Reis, comissario de po- Praça 15 de Novembro
licia; Antonio Paschoal

o menino Hamilton, filho do
sr. Adolfo dos Santos.

Festeja na data de hoje, a pas'

sagem do seu aniversario natalicio
o estimado conterrâneo revd. pa
dre João Dominoni.

Aniversaria-se hoje o menino
Luís Eduardo, filho do sr. íat
maceutico Eduardo João dos San
tos, vereador municipal e mem

bro do Diretorio do Partido Li
beral.

Inscreveram-se no concurse do
c.c.e.e. os seguintes blócos:

Implóro O teu autôt , Filhos
da Lua, Batutas do mar, e

Batucada da tribu dos Bo
roràs, que sugira a' Praça 15
de Novembro, Entoando o seu

cantico da guerra:

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Faz anos hoje, o menino Di
loué Pereira, filhinho do sr. Arí
Pereira.

CONCURSO DO C. C. e. c.

enzern r�H05 H01E

HOIURD05

Com a gentil senhorinha Hilda
Carvalho, filha do sr. Argemiro
Carvall-o, contratou casamento o

sr. Alcides FIares.

CHE6Rm UH5

Major Hamilton Loyola
Procedente de Porto-Alegre,

onde serve na unidade federal ali

sediada, está em FlorianopoJis o

estimado e competente Iacultati
vo dr. Hamilton Loyola, major
médico do Exercito.

AI-OCO

(Marcha batuque)

C. R. PRIMAVERA

O Clube R. Pámavéra) do
Saco dos Limões, hoje, franquea
rá os seus salões para os feste
jos carnavalescos,

Curioso caso

[udiclarioXarope de
mate Hindus"
O sr . Francisco BiUencourt da

Silveira, ativo representante co

merciai nesta praça, ofereceu,
ôntern, no Café Rio Branco, ci

imprensa, um refresco do sabere
so xarope de mate "lndus",

Em se tratando de um prodú
to catarinense, fabricado em J0-
invile, pela firma John Naelhk, e

dadas as qualidades peculie
res ao mate, o novo xarope "In
dus" está fadado a ser aceitoem

BLO'COS INSCRITOS C. R. 6 de JANEIRO
1I.T it d 6 8 C R RIO, 5 -Foi convocada pa-l�as nOI es e e o . .

di
,

6 d J.' d J - P A

I
ra uma sessão extraor mana,

e aneiro, e oao essoa h- d C", ,.' arnan a, a segun a amara daioferecera aos seus associados bai- C'" t d A I - d E d dI I
ar e e pe açao o sta o o'

es carmva escos. R' fi d 'I did.0, a m e)u gar um pe I OI

CLUBE 5 DE NOVE�v1BRO de habeas-corpu., que constitue:
um caso inêdito e CUrIOW

no país. Trata-se dum habeas
corpU5 impetrado por José Anto
nio Sampaio. !\Izira Matos, Sil
vio José Ferreira, Floriano Mi-

I CLUBE 12 DE SETEMBRO randa, Manoel Heis e Pedro Jo-
sé Dmiz, para que seus filhos

A sociedade capoerense Clube menores possam tomar parte ncs

R. 12 de Setembro leva a dei- prestitos do Combinado Fonseca
t h,

.

d
'

é cama- Pé no Fundo, no carnaval de:o, 0Je, anima a sou e

I Niteroi, tendo em vista a proibi-va esca,

ção do juiz de menores. O feito'
foi distribuido para relatar ao de

SENHORITA I Acompanhe sembargador Barreto Dantas.
a Moda

CLUBE 12 DE AGOS10

Dr. Agenor Carneiro

nossa praça. Letra de M. Schmidt e musi-

Estiveram presentes ao refresco, ca de Sebastião Vieira
os representantes da imprensa lo-
calos srs, Lourival Câmara, Oi oi Soladorina

Nune D'Eça, Valmor Wendhau- oi oi Cbíchicalae

H G d J oi oi Lababosina
sen ermes, ue es, osé Diniz , .

C d d
e Adão Miranda OI OI anel aga e

Somos gratos á gentileza do Lá, flexi� la' ,fIexi., muala �ae A

sr. Francisco BiUt'ncourt da

Sil-I
La Ilexi, la f1exl, budum_pue cae

veira por mais esta oportunidade A c�tuta Teresll

de verificarmos a excelencia dos ito .

h S'prodútos da =:lossa terra. onn a Oleza

A catuta Teresa

O Clube 5 de Novembro,
distrito de João Pessaa, comemo

ra o Carnaval, realizando bailes
nos dias 7 e 9 do corrente.

Está em Florianopolis,
dr. Agenor Carneiro. juiz
tituto no sul do Estado,

o sr.

subs-

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Dr. Ivo d'.Jlquino

O sirnpatico Clube 12 de
Agosto, tambem, está seguro do
seu sucesso, ainda este ano, em

materia de entusiasmo e animação
carnavalesca.

Para isso uma turma esforçada
de mocinhos e graciosas moci
nhas, do clube da rua João Pin
to, esforça- se, e não sem proveito,
para a vitoria do seu querido 12
de Agosto.

As soirées calnavalescas nos

dias 6, 7, 8 (vesp. carnavalesca
infantil), e 9 do corrente, contarão
com a colaboração de originais e

lindos blócos de graciosas senho
rinhas, coadjuvados pela rapaziada
d:> macacão.

Para a soirée, de hoje á noi
t , eXlsk grande anciedade e ani

mação por parte dos associados
do veteran'1 I 2 de Agosto.

De sua viagem ao interior do

Estado, regressou, ontem, a esta

c8.t>ital, o talentoso causidic') dr.
Ivo d'Aquino Fonseca, 2' vicç

presidente do Partido Liberal Ca
tarinense.
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lO-CO

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

VENDE�-S�
UMA BATEIRA, ver

tratar nesta Redação.
I������������������

Leia a "ReVista do Trabalho"

Uni�o da Mo
cidade De

mocratica

, A
lO-CO

E Dorinha Dora'

Tendo renunciado ao cargo
de vice-presidente da "União da ,TAÇAS

.

Mocidadp. Democratica" o acade. I
Os bloc?s concorrentes disputa-

mico Virgilio Gualberto, fvi elej- rã0. os trofeus:, .

to para o referido capo o aca- raças RadIa e Rlgoleto, ofe'
demico Rubens de Ar;l1da Ra- Ier:idas pelo Califa Feris Boabaid;
mos. taça Colombina, doada pelo José

Elias; taça A Capital, oferecida
pelo sr. Oscar Cardoso. A taça
do c.e.c.e., será para o Cam

peão do Carnaval e que, atual
mente, se acha em poder do blóco
Filhos da Lua.

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre ler,islação social existente no

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espirito e mantém uma secção
de consultas e informações.
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salões para recepCIonar os

O Clube 15 de

De Belo Horizonte chegou, a

nossa cidade, acompanhado de
sua exma. familia, o estimado
conterrâneo sr. IldeÍGnso Linhares,
alto funcionaria dos Correio� �

Telegrafas na capital mineira.

----------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------�---------;'----------------------------

Encontra-se entre nós, acom�

plnhado de sua exma. familia, o

presado conterrâneo sr. Edgar
L<!(lleiro, alto funcionaria do Mi
piste�io do Trabalho .

Dep. Henrique Rupp
Regressou ontem, a Floriano

polis, procedente de Portú Ale
gr�, !) sr. dr. Henrique Rupp,
deputado á Câmara Federal.
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