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Contra, é só o sr. Armando de Sales Oli�"i1""'S�
pró, são os srs. Maoedo Soares, Osvaldo Ara
�nha e Go'es Monteiro, por emquanto...
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ligações politicas.VOZDO POVO Sem quaisque

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
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Carne "roeelôr" ao sr.
Dois acrimes (;oelho, deram u� "ôsso"
praticados .

para 1Poer•••
por mulhe-

Explosão
duma bomba
MAFRA, 16-Quarta -íeira

ultima, por volta das 12 ho
ras, aproximadamente, veri
ficou-se uma explosão de
uma bomba, na residencia do
sr. João Nogueira, atingindo-o
em cheio, ocasionando' gra
ves ferimentos.

Passava pelo local, nesse

momento, o jovem Avelino PARIS, J6-A proxima re- logrou gerar um forte movimen
Marinho que, ouvindo os ge- tirada do apoio efetivo que vem to comunista na Espanha, as

mídos da vítima, providen- sendo prestada ao governo es- sim como taribern não resultou
ciou imediatamente nos so- panhol da Frente Popular pelo na união dos dversos grupos

corras, conduzindo-o á pre- governo dos Soviéts, desaponta- anarquistas, comunistas e bolche

sença do facultativo dr. Ta- do com a Ieiçao militar de que vistas, especialmente na Catalu
cio Guerreiro, onde recebeu se revestem os acontecimentos de nha, onde continua a reinar uma

os necessarios curativos. Madrid e MaJaga, foi prevista grande confusão.

hoje por uma importante secção A imprensa nacionalista Iran
da imprensa nacionalista hancêsa. cêsa cita como principais fáto-

05 jornais nacionalistas dizem res da decisão da Russia Sovié
que o Komintern de Moscou teve tica no sentido de retirar o au

conhecimento da reversão da po- xilio á Espanha vermelha os

litica soviética, tendo sido encar - seguintes:
regado de explicar aos partidos I-O fáto dos catalais anar

comunistas da Espanha, Fran- quistas e trotzkystas consinua

ça e outros países as razões pe- rem a se -recusar a mandar sua
quenmos.
-A eleição da formosll e

Ias quais a Russia não pode con- milicia para as frentes de Ma-
tinuar a emprestar um auxilio laga e Madrid, deixando a de
concreto ao governo espanhol I fesa da provincia aos comunistas
em sua guerra contra a Junta de locais e ás brigadas Internacio
Generais estabelêcidas em Bur- nalS.

gos. II--As divergencias entre o

A m,�sma fonte informa que general Miaja, chefe da Junta d�
Moscou está decidido a repatriar Defesa de M�drid, e Kleber f
brevemente todos os russos que chefe das fotças comunistas que
combatem <.ontra as forças do defendem a capital,
general Franco. A principal ra- llI-A vitoria dAS tDpas do
zão citada é a de que a dispen- general Franco em Malaga, cida·
diosa intervenção da Rursia não de que o Soviét considerava co-

AHO

Bebam só

Cascatir"lha

sempre iguall !

mo».

N�o está autoriZ8do
S. PAULO. J 6-Tendo constado nesta capital achar-

se em Porto Alegre o sr. César Vergueiro, secretario da . ,

comissão diretora do P. R. P., o qual estaria desenvol- TJelo f!0rz��nte, J 5-A

vendo

inte.l1sa
atividade politica, em nome da agremiação 1/ ta:de �e hoje, Lidia Manso, pro

oposicionista de São Paulo, podemos informar com segu- p�letana da Pensão. S�nta Tere

rança que o sr. César Vergueiro, se realmente está em zinha, desfechou dOIS tiros contra

atividades politicas naquela capital, o está fazendo em seu mando José Luís Javed, de

seu nome pessoal, não tendo o P. R P. lhe delegado quem �r.a sep�r�da ha três anos.

quaisquer poderes para tal fim. A vitima fOI Internada no Pron·

Os chefes perrcpistas, de acôrdo com informações to Socôrro e a criminosa conse

que obtivemos, de fonte autorizada, mantêm inalterados os gu;u fugir.
compromissos assumidos com as oposições coligadas. não Belo Horizonte, 15 -�Tele·

tendo a menor ligação com a Frente Unica do Rio Grande grama de Uberaba inlor.na que

do Sul. por motivo de ciurr es, Alice Sou-
to desfechou dois tiros de revól
ver contra o industrial Anuar
Niziára, suicidando-se, em segui
da, com um tiro no peito.

O sr. Anuar l\Jiziára foi 11OS
pitalizado e Alice Souto, depois
de autopsiada, foi sepultada.

res

Demorada palestra
S. PAULO, 16--0 sr. Mario Tavares, presidente da

comissão diretora do P. R. P., que está fazendo uma es

tação de repouso em Rio das Caldas, esteve nesta ca

pital.
O procer perrepista veiu a negocies particulares, mas,

.durante a sua pcrmanencia aqui, avistou-se com os seus

companheiros de partido, tendo mantido demorada pales
tra com o sr. Silvio de Campos, para relatar-lhe o que se

passou na agremiação, durante a ausencia do mesmo des-
apítal.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA.

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Diz�se a Russiaque
Vai aballdanar

nistas
os comu."

Serão repatriados todos os
russos que cClrnbatem
contra os insurrétos

Um deposito
"Extra"

RIO, 16 - Recebendo de
nuncia de haver grande c1eposito
de armas do Exercito, a policia
efetuou uma diligencia na casa n.

580 da rua São Luís de Gonza

ga, encontrando, em lugar de ar

mas, grande dt posito de farda
mentos e arreios, além de grande
numelO de peças de uniformes
atualmente em uso no Exercito.
O proprietário dos objétos de

datou-se licenciado, tendo com

prado tudo, como imprestavel,
na Intendencia de ClJerra, sendo
que a maior parte dos fardamen
tos serviram aos soldados que se

baterem nl\ revolução de São
Paulo.

RIO, 15 (BAND) .-- Exami-
nando-se as estetisticas referentes
ao comercio exterior do Brasil
em janeiro-outubro de 1936
observa-se que perto de 25010'

- do peso e de 22°10 do valor de
orendada senhorinha Laus, per_nossas importações se incluem na

lencente a uma famili re pub li. classe dos artigos de alimentação.
cana da gêma, para sua rainha Dentro dessa classe, 93010 do
-Não diga 1... peso e 76'){0 do valor cabem
-Foi assim mesmo. !vias es-

cute o melhor. Em vista dessa
nobre atitude do clube oposicio
nista Jocal, o prefeito daH, num

gésto diplomatico de devada ele
gancia, convidou o velho ardo
roso liberal sr. Francisco Coelho,
para secretario da prefeitura. Co
mo vocês vêm é uma noticia,
que no fundo bem diz do ca

velheirismo dos republicanos de
Tijucas, correspondendo fidalga
mente á nimia gentileza dos li
� erais na pessôa da senhorinha
Laus ...

Isto foi o que nos disse o dr.

I Baíer Fílho. Entretanto, sabendo
nós que, muito embora a har
mor-ia de todo aquele povo tra-

balhador e honesto, representasse
um grande e benefico passo,
mas sabendo por outro lado até

que ponto a cegueira da paixão
politica leva aquela gente, resol
vemos pôr de quarentena a in

formação, não íôsse o dernonio
surdo ou não viesse a aparecer
nos feito vaca ...

Daqui o ter entrado a nossa

reportagem politica em indaga
ções, constatando Jogo aos pri
meiros passos que o dr. Baier
Filho nos havia pretendido levar
no embrulho. E' que, muito em

bora Iôsse verdade ter a senho
rita Laus sido eleita rainha do
Clube Democrata e pertencer êla
a prestigiosa familia republicana,
menos verdade não havia sido o

forte descontentamento que o caso

provocou, que chegou mesmo a

determinar que varies socios mais
ferrenhos ao Partido Liberal, so
licitassem suas demissões.

Isto no que se refere á eleição
p na rainha da senhorinha Laus.

Quando á nomeação do sr.

Francisco Coelho para secretario
da Prefeitura, o «embrulho» em

que o dr. Baier Filho nos quiz
meter, atinje as proporções de PRINCIPE DE GALLES

"pacóte" ...

Embrulho desgraçado
Assu nto�.;,

..

COr).,erciar�os

O dr. Baíer Filho é uma

pei sonalidade que muito admira
mos. Nosso confrade nestas li
des, com um largo tiiocinio, êle
sabe corno são cosinhados os

acepIpes destinados a sairem á

luz da publicidade, para serem

devorados pelos olhos da curio
sidade publica.

Daí o estarmos com ê'e, co

mo com qualquer outro nas suas

condições, um tanto ou quanto
de pé atrás em meteria de no

ticiario de caracter politico, por

unicamente ao trigo- em grão e

em farinha.
Para o total das importações,

o trigo contribue r.om 22,9°10
do peso (21,6010 em grão) e 16,
50[0 do va'or (J 5,3010 em

grão.]

RIO, Fi (BAND)- Os E5-
tados Unidos ainda ocupam o J o.
lugar como merendo de consumo

de produtos paulistas.
De janeiro a outubro, sôbre

um total de exportação. pelo púr
to de Santos, de ....

2.128.706:693$000, os E3ta
dos Unidos compraram a S. Pau
lo mercadoria no val » de ....
896.525: J 23$000. Segue-se a

Inglaterra com 25 J .168:933f;
em terceiro lugar temos 3. l\Í(
manha, com aquisições que alie

giram a quantia de ....
228.239:090$000; em 40, lu-
gar, aparece o Japão com urna

importação de ....
196. J 64:632011000.
Conduese desse calculo· que,

para o total da exportação su-
l 4 '

pramencionaoa, os paises as-

sinalados contribuíram com ....

1.572.097:778$000.

Escola de Comercio
do Estado de Santa

Catarina
Acham-se abertas, até o

dia 15 de março p. vindou
ro, as matriculas nos Cursos
de Admissão, Propedeutico
e Perito-Contador, da Escola
de Comercío do Estado de
Santa Catarina.
A Secretaria acha-se aber

ta, diariamente, das 16 ás
2i) horas, afim de atender os

interessados.

Fumem charutos

liberal, qu.''' se dizia neurista até
á medula, em resultado de certn

«mao g;::t,)), arribou do "ji�
beral" em que militou durante
largos anos, indo encafurnar-se
na «tóca» republicana ...

Não se trata, pois, de uma

questão de elegancia nem de
fidalguia, como pretendeu mSI

nllar o ilustre c;nfrade dr. Baier
Filho.

Trata·se apenas d·� um "ôsso"
dado a roer, '1 quem até no

nome é." «roedô(» ...

."

r :)
. ; ,

----------------------------------------------------------------------------�--------------------�------------------------�--------------------------

Dr. 8aier Filho

que se cuidado não houver, o

tiro acabará por saír-nospela culá
tra ...

Isto, precisamente, se passou
antc-ôntem, ao toparmos com êle
em frente ao "Chiquinho", onde
ao ser interpelado pela nossa re

portagem politica, tentou leva -la
no embrulho com uma grande
novidade, da qual, porém, só

podia dar o fio, ficando-nos a

incumbencia de de.enliar a meia
da ...
- Vocês querem saber � Pois

então oiçam com atenção.
-Somos todos ouvidos ...
E o dr. Baíer Filho) começa:
-A politica de Tijucas ca-

minha para a harmonia, para a

paz e para a concordia. O to

que para essa alvorada redentora
de apaziguamento, foi dado pelo
Clube Democrata, constituido ex'

clusivamente de elementos per
tencentes ao Partido Liberal.
-Qual foi êsse togue �- in-

o sr. Francisco Coelho, que
o dr. Baier Filho, dis e ter

sido n.:>meado secretar\o da pre
feitura por um gésto diplon:atico
de elevada elegancia do Partido
Republicano para com o Parti··
do Liberal, não o foi pelo mo

tivo indicado.
O sr. Francisco Coelho re

cebeu apenas, não ;:!iremos o

pr':!mio da sua traição, mas o de
haver nvirado a casaca

q
...

O sr. Coelho que foi últra-.

mo o unico reduto comunista real
mente forte, na Espanha, e em

cujo porto o Soviét preferia des
carregar homens e material de

guerra.
IV-O fáto do governo es·

panhol não ter pod;do apoiar de
vidamente a coluna internacio
nal vermelha que defende Madrid,
o que se verificou especialmente
no recente ataque do setor do
rio Jararna.

"
,ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir �O•••••�.�egO�eG.D••Be.�
.

�� A Companhia Editora Nacional IFalta-lhe porém capital ? O
Procure fechar um contrato • LANÇA�A' NUM V��UME DA Icom a E�DECS que íman- • Sene Brasil'ana �ciará sua construção para D

S t C t· �pagamentos módic�s cada" an a a arlna •mês,. concorrendo ainda aos , - -

@sorteíos. • A Conquista .. A Colonísação ,P.roc_ure Sergio. Araújo:. A Evol ução •provisoriamente R. Frei Caneca 74: TODÁ A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

! Um livro de Osvaldo R. Cabral I
ALUGA-SE a casa da �

. . �
..

rua E�teves Junior TI. � POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias
�79 com muitos quartos. no i���,��b�í�H{i�U���...,fi>_������ �••��e�

andar terreo e no posterior, r6,(SJ�í'���Wrg�������",���i'ii�� n �� �. �
.

com ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra-
tar no Banco Agricola. \

I ristituto Nacional de
Prevldencia

De ordem do sr. Representante faço ciente a todos os

Iuncionanos públicos federais, que segundo estabelece o. arto.

17 do Dec'l. 24.563 de 3 de Julbo de 1934, todo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu peculio, nos termos do I1rtO. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Arto. 12-A inscrição obrigat<,ria, observado
o disposto do artO. 30. será feita para um

pecúlio correspondente á seguinte tabela:
Vencimentos anuais Peculio que

barata 1930 ótima vende- de mais de corresponde
se á dinheiro.

I'
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000

Informações na portaria do 3�600$OOO» 6:000$000 10:000$000
Hotel Gloria. 6:001.)$000 » 1 G:OO$OOOO 15:000$000
���������� ! 0:000$000 » 20:000$000 20:000$000

20:000$000 »30:000$000 25:000$000
30:000$000 » 30:000$000

Üutrosira, cientifico que fica estabelecido o prazo
de 60 dias a contar da presente data para que os SIS. íun
cionarios tomem as p-ecessarias providencias no sentido de se

enquadrarem dentro do citado decreto.
Findo esse prazo o Instituto inscreverá ex-oficio os

funcionarios, lixando-lhes a idade em 60 anos, para calculo
de premio devido, de acôrdo com o que estabelece o artO.

16 do decreto acima citado.

Instituto Nacional de Providencia em Santa Catari
na, aos 11 de Fevereiro de t 937.

(a.) Mt\RIO LACOMBE
Escriturario

HENDAIA, 15 - ��oticia-! ganda do Quartel General
se de Bilbáo que oito car- do generalíssimo Franco in

gueiros foram detidos pela fOIma que desde o rompi
força nos portos italianos, mento das hostilidades foram
por ordem do governo de abatidos pelos nacionalistas
Roma. 139 aviões governistas.
Os navios são: -Artoan- O número de aparelhos

da», «Mendi Aranda-, -Men- revolucionartos abatidos pe
di Uribitarte» , "Kualdi», los legalistas não passam de
<,Patxi», «Biscaia», "Jupiter» 36.
e -Inadautzu».

NAo PODEMOS FICAR DE Noticias procedentes de LONDRES, 15-DJis «íes-
BRAÇOS CRUZADOS Bilbao informam que o go- troyers- britanicos, «Havo

vemo italiano pretende entre- ck, e o «Cipsy» foram ata-
o incendio arde perto de nós. gar as tripulações ás autori- cados, domingo, travando

Não podemos ficar de braços cru- dades de Sevilha, onde pou- um duelo a tiros com um

zados quando temos as chamas ca duvida póde existir quan- aeroplano, que voava
á

altu-
que podem destruir os nossos la- to ao destino que terão. ra das costas argelinas.
res O presidente do Sindicato O grande aeroplano era

_

O Petit [ournal escreve: -Es- dos Nacionalistas Bascos aparentemente um -[unkers- ,

\ íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiD<
pera-se que Portugal faça uma «como solidariedade dos tra- Este arremessou seis bom-

���������������!!!_�����'!����v�"" idéia mais oportuna dos seus de- balhadores bascos» enviou bas nas vizinhanças dos,
veres de neutralidade». um cabograma de protesto «destroyers- a uma distancia

«Perguntamos agora com que á Cruz Vermelha Internacio- de quinze a vinte milhas do
autoridade essa lmprenEa apéla nal e aos governos da Fran- Cabo Tenez.
para os nOSEOS deveres de neutra- ça, Bélgica e Russia. E' a primeira vez, durante
lidade,sendo notorio que a França - a guerra civil espanhola, que
tem prestado aos governistas es- VALADOLID, 15 -1-\ es- as forças armadas brítanicas
panhóis importante auxilio em ho- tação emissora de Valencia vir arn-se envolvidas num

mens e material de guerra ao confirmou que o sr. Largo combate diréto. j
mesmo tempo que seus represen- Caballero foi vitima de um

tantes em Londres se apegam à atentado pessoal e acrescen

farça de não-intervenção. tau que o chefe do governo
«Se no caso da Espanha existe está melhorando considera

um! atitude clara, essa atitude é velmente.
a de Portugal, que sem contar a Os autores do atentado
sua simpatia pela facção que pre- serão presos e justiçados.
tende implantar o regime da or-

Idem
da autoridade, para que n SALAMA

..

NCA, 15-0 ga
tbinete de imprensa e propa

���������

ALUGA-SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

15 c�m compartimento para
escritório. Tratar no Banco

Agricola.

FORD

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio)

, Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'1. ala.
ClC. Aviscf'revicô']. ala.
Prazo Fixo S·I. ara.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica gerai e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

llua Trajano n' /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

I

EmlJoínville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-;Opti
mo café-bebidas nacio

naf:S e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

.1

CONSTRUÇõES DE MAQUINISMOS COM
PLETOS PARA:

I Fecularias - Moinhos de Assucar - Serrarias
Engenhos de Farinha de Mandioca - Torradores de Café
Olarias - Autoclaves para Banha, Conservas e Charqueadas
Instalações para Cortumes--Teares para Cadarços--etc., etc.

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

I DESORDENS N �atitude de ortugall PALESTINA �
-------------------- ]ERUSALE'M, 15-.A poU, �
M@BS sma-� pu'de �s�;st·lr de era prendeu trinta e sete pessôa, �

GIl ii II '" *liiiII O;» !I em con sequenci a de cênas sera

braços cruzadas ao precedentes ocorridas na Agencia
Judaica. Setenta membros da fac.

incendio visinll0 ção politica"Revisionista de Sio
penetraram na séde da Agenciai

LISBOA, 14--A propósito da mesma ponha um freio à arbitra- destruindo moveis e queimando
atitude de Portugal relativamente riedade e miseria púbhcas, que papeis, maquinas de escrever e

I O·' d
.

'I
.

f' d outros apetrechos do escritorio. )

ã questão espanhó a, o lano e caracterizaram a u tima ase a

Lisbôa escreve em sua edição democracia espanhóla, não tem As desordens foram motivada,
de hoje: faltado aos seus deveres de neu- pela recu ia da Agencia em con-

«A atitude de Portugal ante a tralidade. Entretanto, o mesmo ceder certificados de emigração.
I ------...,Comissão de Não-Intervenção, não se verifica em re ação a ou-

provocou certa celeuma em parte tras potencias que se empenham Bebidas Nacionais e Extran,
das imprensas francêsa e inglêsa em obrigar o nos�o p�í5 � um.a geras só NO

que sómente querem vêr o pro- fiscalização vexatona e inutil.pois CAFE' .JAVA
blema da Espanha através do não é pela nossa fronteira qu;) Praça 15 de Novembro

.

I I' Antonio Paschoalprisma com reflexos lavoraveis a saem o matena e os vo untanos.»

Frente Popular.
«O govêrno português não pre-

I tende de maneira alguma sabotar
sistematicamente, como afirma um

jornal lrancês com lamentavel im
pertinencia, mas opõe-se decidida
mente á fiscalização estranjeira em

seu próprio territorio, o que até
certo ponto representaria uma li

mitação de soberania não tolerada
pelo brio nacional.

«A atitude de Portugal està
claramente definida pelo nosso

govêrno a propósito do problema
de não-intervenção na Espanha.
A lúta que se trava na E.spa

nha entre uma facção de ordem
e facções anarquicas, não póde
ser indiferente a Portugal,pois que
o triunfo do comunismo na Espa
nha ameaçana a ordem pública
em Portugal.

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

tamanhos - Forjas de Campanha -- Prensas para todos
os fins - Guinchos de todos os Típos - Moendas de
Cana de diversos tamanhos - Maquinas para cortar Capim

OTTO BENNACK

FABRICA DE MAQUINAS
FUNDIÇÃO DE FERRO E METAL
---0---

Com a Trwxima satisfação atende.se quaesquer
Consultas e Orçamentos, que serão feitos por

Engenheiros competentes.
J O I N V I L L E S. Catarina
Caixa Postal n. 43 TelegrE. "Ferro"

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pela
ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

_, ,.
,,-

A guerra na Espanh a
Os iialianos prendelflam
oito naviDs, prelell'denda
elli:regar as tripulações

aos rebeldes

SEVILHA, t 5 - Um co
municado oficial confirma
que os nacionalistas corta
ram a estrada de Madrid a

Valencia. :

SEVILHA, 1 j - Quatro
guardas de segurança públi
ca passararn as linhas nacio
nalistas, na Frente de jara-·
ma e declararam ás autori ....
Jades, perante as quais fo
ram levadas, que nos ulti ..
mos dias, a milicia de Maw
drid sofreu� quatro a cinco
mil baixas.

Erico Strecker
---------------------------------

Comunica ao comercio desta praça e ao' do jn�
teriúr que acaba de esfabeiecer-se com casa de
FAZEDAS E ARMARINHO POR ATACADO

á rua Conselheiro Mafra 56, onde espera ser des
tinguido com a sua honrosa visita.

Florianopolis, 15 de Fevereiro de 1937.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 hOfas,
Rosa do rancho, com Gladys'
Swarthout, John Boles e Charles'
Bickford.

O.OOG.Gs•••ex.o••fI••�.". CINE ROYAL, ás 7,15 e

G • 8.45 horas, Cupido nos subur-

'Vicio da embriaguês! bios, com Dranem,jeanne Boitel"
- � Armand Lurvile,� Georges Cahu-
� " zac e Carpentier.

.

� Um só vidro do G
� REMEDlO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES ti CINE ODEON, o lider, foca-
G

b t d t
.

t .., • liza, ás 7,45 horas, em program�� as a para a cura esse ns e VICIO • � d I O� v up 0- ona de casa, com

e
; ·

G George Brent, Bette Davis, Ann
� A' venda nas bôas Farmacias. �,'"'� � Dvorak e John Hallidaye A mu�
li E' um produto dos LABORATORIOS HMINANCORA" - Joinvílle O !her de vermelho, com Balbara.
• O Stanwick, Gene Raymond. Gen..; ...

·

•••G.G••G.GO�••G.G.G••O•• vieve Tobin e Philip Reed.
.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Blurnenau - ..Joinville - Sao Francisco LAguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Carl
Filiaes

Metriz: FL;.O
em:

iANO

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetíclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas .Machiras para Ia0P:L '.
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: C' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, noinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, ;'Ilotm?s
U em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfpmarías res Material em geral para rransmis-oes: r:o J

. \Ieolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, 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 FOhiJ F ':;as, r.\�ccs-.:
Sapatol, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
Depesltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G,,'ODYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

Empreza Nacional de I'-Iavegação "Hoepcke"--vapor'es "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,.

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" -- Fabrica de Gelo "F-<ita Maria" .. Estaleiro 'Arataca"

=�.&7AVjWAVg.â.��"'m��-�"""'I]� 'i«� ���������������:���Â�$,��·��.

.��••�.,. -- .. -.;..�.::....;._ �.��n&.:__�.,,���.
�•••a•••OG • ••••••e;O��

: Rua Trajano, 2 Msob.)
• Fone 1325-Ater,de cha-

Ii Companhia "Aliança da Bahía'''1 \ �mad", par. o interior.

�
.J A Si

I liI.•
FUNDAD.A... EM 1870 !..�.·IDrIAderba.1 R. "-.-Wry

: �

; da Silva Rua 15 de Novembro n.

I"1._ Seguros Terrestres e Maritin10s !." /vdvogado BLUMENAUI
ur � Rua Cons. Mafra,� 10 (sob.
• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil e IIJ[Fones 1631 e 1290 A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-
• • NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEF IRES
.. CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 (1"

.

I.. RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 íngímento a Indanthren -- Côres firmls:)
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

'

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 van," roupões, etc. 11RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
..

EM 19351[2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970 e rosto e de mesa. III

I,.,.,
Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças etc. 1,_1A�ent", Sub-Agentel ., Reguladorel de AV2rlallem ttodol OI Elt.dol Linhas para bordar.

'

U I I I
-

t I Partos - Molestias de':0 Brasil, no rugua e nal pr nc pa•• praçal 81 range rll.
Senhoras e Roupões de b rnho

A,gentes em F torlanopolts : Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros) �
Campos Lobo & Cía. f!... Diretor da Maternidade] FUNDIÇÃO: - �)INOS DE BRONZE, maquinas de �,j• 'G\'ffi Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas U

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • em geral, (agricolas e industriais) Ir• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA • (Curso) d� esdpecíalizhaSlo)em ,i -moinhos de fUhbá, �� IS, businas 1/
• • mo estias e sen oras: para carroças, cnap, -')gão, etc. f

!." Escritórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade � FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, '�o til� Tã.� até ás 8 1 (2 da manhã �

• Sub-Agentes em Blumenau e Lages ,� e á tarde=- Consultoria.
. REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl .s

.

• U ANITA GARIBALDI, 49 li A rn a I do rv� (� r t). r) h ã o 1'-••'.. ..,•• ---.-----.-----•••••••••• -------- �U�iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiUAiiiiiiiii;;oJOiiiiiiiiÃiiiiiiiiOiiiiiiiiPiiiiiiiiINiiiiiiiiTiiiiiiii°.;-iiiiiiiiA�N�D�f\�R_iN�• .;5�Ti�ER�E�RO�iIiiiiiiiiiiiii�

----------------�CI,-------------

Ateníae bem I
•
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo,

..

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

Form ídaveia lortllol proprlol, trls vezel

por Slmana, todal aI eegun
dai, ier,al I I8xtas-felra.,

ExtraQão Gom globol de crletai.

A i .. lá�" -t'1.:a rlIU...
_ honestidade, pOil, OI lor

tell3 l1io preaenclados pelo povo.

I
•

�......_.....__.... . �L_ __

•

azeta

Advogados
1 Accaclo Mo-I

•

te I ra tem seu escrip-

tndica:

,- . ·-1I Dr. Rlcarc10
Gottsrn,,�,;·r)n
Ex-chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.uressOl:
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialisla em::' 'cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças d3.S senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

--------,----

tó, io de advogacía á rua

Vísconoe de Ouro Preto I
ln. 7(),-Phü"p' 1277·-1
I Cai}!. 1 Postal, 110. I

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

•

das 1 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
LI

ves Junior �. 26

ITELEF. 1.131

Deseja concertar """"'o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, Que será plena- _t
mente satisfeíto.

Dr. Artur Perira
e Oüvera

Ciíniea médIca de crian
ças e aduit"s

LABOR.ATORIO uE
ANAliSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 heras

Consultório: Rua João
Pinto 11' 13

FONE-1595

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

FONE-1524

Dr-. Migl,.�el
f�!:>abaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã: f

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

1 elelone, 1595 r:

, I Dr. f'edro de Moura Ferro I
1

Advogado
RUd Trajano, rr 1 sobrado

1 Telephone n' 1548
. I

:_.= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�1����sv�a�i�d�;�··��S�íI�v�a�S�a�b�a�c�k�I�;��c�--�e�rv�e�ja�s�;�����e�rv�e�ja�s�!��-�---I������������I Dr. I J, C H A R U TOS ?A D V o G A D o � Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-
Cons. Mafra, 33 �cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Da-
Feme-1.191 ,7)plu Kulmbuck, Bavaria e Tira Prosa.

I�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiii iiiiir.IIõ;;;;;;;;;iiiii!iiiiiii;';;;;;;ãiIãõiiii�iiiliiiliiliiiliiiiiliiiiiliiiiiliiiiiiiliiiliiiiliiiiiliiiiiiiiõiiiiiii;;;;;; I ,,"F�Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

II
MAFRA, 21.

DECS1,������E
A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave]

1 casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$0011
1 » }) 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 ,. »20:000$000 175$000
Prestações mensais,

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 u. 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 rija com os paga
mentos, regularizados pelos nOBSOS planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

. i.·
ne num. 780.

--Não temos corretor de pral_..a, atenderemos diréta
mente no escritório.

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, 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 ambi- te selérn (J que muito lhe agradará

- Nos altos da Farmácia Popular, á Praça 15
de Novembro

••G••DGo.e�O.DD••••
"

• •
O Dentes alvos .,
• •
• •

,I come a neve :D •
o •
G •

; Halito agradavel I
· ' .
• 50 com g
• •
• •
• •

I Subioll
• •
fi •
G fJ
• U
• •

������������������� � G

Bar Mi;'-a..mar I !.' a vossa !.DE WILLV KATZWINKEL: :Frios, docês, conservas e todo o gênero de be-

I
G

PA5TA
abidas nacionais e cstranjeiras. � eCentro de atração puramente familiar. • G�----------__--,--------------� . .

� .\
• G

!�••••�eo.��••••a�e.Glte••
i�·������������������r

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

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

Mcmchas da. Pele - FeridQS
Suor dos Axila.s "

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os Iabríeados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER

Rua 16 de Novembro n. 366 JOINVILLE

IIndo a JOINVILLE

:e�:�en-o Hotel Central
COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

do propríetarío -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunar n. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Lavoura

Administração
Desde o período discricionario vem administrando o municipio a contento geral o sr. Al

H-do Silva. Sobrevindo o periodo constitucional, foi o mesmo eleito por esmagadora maioria de votos.
fUm dos caracteriscos mais acentuados no Prefeito de Biguassú, é a honestidade e a lisura, que resistem
a toda, as devassas. Os dinheiros públicos tem a aplicação devida e que está indicando.

'

-0-
Viação e Obras Públicas no Municipio de Biguassú existem para mais de 150 quilometrcs

de estradas municipais com uma despesa anual de mais de 30 contos réis. Por iniciativa do Govêrno
do Estado tiveram inicio as estradas de Biguassú a GaQchos,estando pronto o trecho até São Miguel e a

de Três Riachos. As demais estradas estão em ótimo estado e conservação.

Situação financeira

Quanto á situação financeira cio Município de Biguassú, é umas das mais invejadas do Es
tado. A arrecadação do ano que findou foi superior d 90 contos, a maior verificada. Quando ao

assumir o cargo de Prefeito Municipal de Biguassú, o sr. Alfredo Silva, a divida passiva era superior
a 30 contos, hoje esta divida està totalmente liquidada, enquanto que a divida ativa eleva-se a 100
contos aproximadamente. Convem salientar que ao encerrar-se o exercicio financeiro de 1936, o Muni
cipio não ficou devendo nada nem interna nem externameatejos compromissos foram pagos rigorosamente
em dia.

Funcionalismo

Instrução Pública

A instrução é bem adiantada em todo o Municipio; existindo na séde o Grupo Escolar Pro
fessor José Brasilicio, que tem anexo a Escola Normal Primaria, que é subvencionada pela prefeitura
com 3:600$000 anual, tendo ambos esses estabelecimentos uma matricula de 440 alunos. No interior
do Municipio, funcionam 27 escolas mantidas pelo Govêrno do Estado e duas escolas particulares,sen
do uma subvencionada pela Prefeitura e os alugueis dos prédios onde funcionam as escolas referidas,
são pagos pelo Municipio, que para tal dispõe no orçamento uma verba de 4:000$000.

Saúde Pública

Movimento de
Dezembro

Vencimentos de Janeiro
a Dezembro

efeitura Municipal
B I G U A S S U'

Balanço da Receita e Despesa encerrado em
31 de Dezembro de 1936

Biguassú, municipio tradicional por fátos diversos, està situado a margem esquerda do Rio § 40. Higiene e Assistencla Social
do mesmo nome. Dotado de comunicação facil por via terrestre e fluvial com a Capital do Estado,
dando assim Iacil meio de transporte a sua produção.

de

1 Socorros Publicas
2 Auxilios para o serviços de essisten

eia e saneamento rural
3 Enterramento de indigentes
4'"Auxilio para o Leprosário do Estado

A lavoura é bastante desenvolvida, sendo que a cana de assucar sobressáe dentre as de-
. . . ...

mais, vindo em segundo a farinha de mandioca, o arroz e o milho etc. A industria relativamente pe- § 50. Despesas policíals e Judlcíarias
quena, desenvolve-se bem, tendo na séde da vila urT18 refinação de assucar, uma fabrica de vinagre,uma 1 Vencimento do inspetor de veiculas
ce gasosa, e quatro torrefações de café, uma serraria com beneficiamento de madeiras, etc., etc. 2 Idemldo carcereiro

3 Auxilio ao oficial de lustiçll
4 Para despesas percentagens judiciarias

§ 60, Serviços Gerais

Pagamento' plc Auxilio do EstDdo
Idem, idem, pie Estrada T rês Riachos
Credito Especial Lei n. 10 de 5112)936Os funcionarios internos do municipio são os seguintes: Alfredo Silva, prefeito municipal;

Egidio Amorim, secretario e tesoureiro; Jairo Campos, auxiliar de escrita; Jvão Amaral, Carlos Alberdo R•.
da Luz, e f\otilio Pereira, fiscais, sendo o primeiro Geral; Sera6m Manoel dos Anjos, porteiro; Fran- S Ido que passa para -o exercicio de 1937
cisco Pedro de Amorim, inspetor de veicules: Horacio M. Batista, carcereiro; Manoel Casemiro Mafra,

a

Ijardineiro; e Pedro Zimermann, zelador do cemitério. Sendo poucos os vencimentos que percebiam,foram
pelo sr, prefeito aumentados proporcionalmente, para o corrente ano.

O estado sanitario do município é em geral satisfatolio, não havendo caso algum que me

reça cuidado dos poderes públicos.
----

Despesa

§ 10. Administração e Fiscalização
1 SubSidio do Prefeito Municipal
2 Vencimeotos do Secretario Tesoureiro
3 Idem do Auxiliar de Escrita
4 Idem do Porteiro
5 Idem dos Fiscais
6 Gratificação a três Intendentes
7 Dierias para transporte de funcionarios
8 Material de expediente para a

Prefeitura
9 Idem para a Camara Municipal
I O Para Impressões e publicações de leis

e átos oficiais
11 Para limpesa dos edificios municipais,

correio, telegrafo, telefone etc.

§ 20. Dívida Passiva

Para amortização da Divida Passiva

§ 30. Educação Popular
1 Subvenção a Escola Normal Pnma

fiar anexa ao Grupo E.coll, Pro
fessor José Brasilicio

2 Subvenção a Escola Particular de
Sorocaba

3 Aluguéis de 26 prédios escolares
4 Para aquisição de mobiliario, a5S1S

tencia escolar, etc,

,
,

4003000 4:800$000
300$000 3:600$000
60$000 1 :340$000
80$000 960$000
390$000 4:680$000
125$000 650$000
$ 977$000

'$ 670$000
100$ÚOO 135$000

981$900 981$900

136$000 � 2:257$900 936$000 �19:730$700

100$0001 16:177$900

I

1:800$000 3:600$000

180$0001 360$000
2:044$000 3:086$000

$ 4:024$000 686$000 7:732$000

1- 366$500
$ 359$000" 129$000'$ 1:000$000 2:034$500

100$000 1:200$00072$000 864$00030$000 360$000135$900 337.900 2:450$000 4:874$000

s 2:677$400120$000 120$000 1 :440$000 4:117$400

619$000 132:2593900$ 441$000$ 619$000 128$000 3':158$900

70$000 840$000$ 70$000 20$000
860$000

• 210$200
$

50$000 1 :270$00050$000 I :431$4CO
7:893$800 2:911$600

5:241$000 91 :597$000
5$000 37:942$700

697$800 31: 185$000
,13:837$600 697$800

4:125$900
165:548$400

1 Para iluminação publica eletrica.
2 Vencimentos do jardineiro

§ 70. Obras Publicas

1 Para obras publicas em geral
2 Despesas com animais
3 Para aquisição de ferramentas

§ 80. Despesas Reprodutivas
I Vencimentos do zelado do cemitério
2 Para conservação de muros e cercas

§ 90• Despesas Eventuais

1 Para seguro de operarias durante o ano

2 Para despesas eleitorais
3 Idem idem não previstas. indispensaveis

Receita Movimento de Dezembro Movimento de Janeiro
a Dezembro

-

§ lo' Receita Ordinaria

1 :035�oool1 Imposto de Alvará de Licenças 4:347$000
2 Idem Predial Urbano 3'7$000 4;292$000
3 Idem Territorial Urbano 289$000 4:421$000
4 Idem Cedular sobre a renda de imo-

. .

1:442$000 15:201$000veis rurais

5 Idem de Industrias c Profissões 1:250$600 19:917$000
6 Idem de Patente de Fumo e Bebidas 385$000. 8:658$300
7 Idem de Licença de Veículos 150$000 9:513$000
8 Idem de Conetrução e Reconstrução 10$000 40$000
9 TIxa de Quitação 25$000 500$000
10 Idem de Transferencia 55$000 125$000
11 Multas por móra de pagamentos

1
245$100 1:475$200

12 Idem por infração de prosturas $ 15$000
13 Tua de fiscalizaçlo de açougues 54$000 277$000
14 Rendas diversas 20$COO 5:217$700 250$000 b9:(J3, t $600
§ 20' Recita Patrimonial e Industrial

1 Cobrança da Divida Atiu" 1:091$000 20:691$392
2 Rendas do Cemiteno 31$000 1:122$000 299$000 20:990$392

§ 30. .Rendas Industriais

1 Aferição de Pesos e medidas 147$500 2:734$000

§ 4(\ J:.ventual :
1 Rendas não previstas $ 80$000

-

Rs. 6:547$2UO 92:835$992

Auxilio do Estado 41:000$000
Conta Estrada Três Riachos 31:185$000
Dcpositante de dinheiro 200$00
Saldo que passou do exercio de 1935 327$408

16;;548$400'
-

Prefeitura Municipal de Bíguassü, 5 de Janeiro de 1937
.

Visto
EGIDIO AMOIUM ALFREDO SILVA

Secretario Tesoureiro Prefeito Municipal

('ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-.�-ossa��,�.�,�!.... "5.on" OU "í.eur" ?JUiZOra�ede. Cascatinha
RHIVER5P1RI05

• sempre igual I I
Edítal de venda ju-

dícial
Nem uma nem outra coisa ..diz

a deputado Renato Barbosa
mos á carga: Nesta altura o sr. Ivo de Aqui-
-Mas o dr. não é deputado no, arruma-nos uma daquelas pi-

do Partido Liberal� sadelas, de vêr as estrelas, no

--Sou.-respondeu o sr. Re- cálo numero um do dedo maior

nato Barbosa. dando o fóra do nBubi" com

-Como póde, pois, jogar
as-\

um "até logoft ...
sim com um páu de do�s bicos? Mor�emos o be!ço para sulo-

PO('lue mandou a rapaziada ba- car a dor. E voltamos:
� __

'

-Agora que o Ivo se foi, di-
ga-nos, algo sôbre o Ivens de
Araujo.
-Que posso eu dizer a vo

ces?
-Si é partidario da sua can

didatura á deputação federal.
-Da minha?l-lnqueriu apres

sado.
-Da "sua deleft-respond€-

mos e acresceníamos--Para evitar

I êsses sustos é que os [rancêses
têm o «Son» e o

. «Leur» ...
-Partidario não digo. Mas di-
go que o Ivens, inteligente e es

tudioso, tendo feito uma brilhan
te figura como lider da maioria
no Congresso Estadoal, dará, se

Iôr eleito para a Câmara Alta,
admiravel conta de si, honrando
a sua cadeira e a nossa cultura.
-E qual a sua opinião sôbre

a candidatura do sr. Altamiro
Gl!1imarães á presidencia do Esta
do, a que os jornais tem feito
referencia, apontando-o como

candidato do governador?
-Acho muito cedo para So;::

pensar em tal coisa.--e acrescen

tou irritado,-Daqui até ao mo

mento oportuno, o mundo ainda
dá muita volta. Quem sabe se

numa delas não vira' êsse cargo
de sacrificio a ser ..•

Sem que o deixassem os con

cluír, atalhamos:
-"Son" ou "Leurn?

"Virgem Especial,idade"
de Wetzel & CiSa •• Jainvile

SIG. dr. Wil/y Hofimann

Festeja, na data hoje, o seu

aniversario natalicio a exma. sra.

d. Maria Luisa HoHmann, digna
consôrte do engenheiro dr. Willy
Hoffmanu, competente eh ofe da

Secção' de Maquinas da impor'
lante firma Hoepcke S. A. e um

dos seus acionistas.
A d;stinta aniversariante, por

tadora de elevados dotes de co-

Entrámos no «Bubi», dirigin
do-nos para a mêsa onde aban
cávam os drs. Ivo de Aquino e

Renato Barhosa. Com um «bom
dia» amavel para ambos, fômos
entrando no «cortiço», perguntan
do ao segundo:
- Como vamos de política?
--Muito bem. Dentro de bré-

ves dias, chefiando uma carava

na da União Democrata, irei per-
Aniversaria-se hoje a exma.

correr os municípios sulinos, em

sra. d. Ana Bosco de Melo,

I
missão de propaganda.

digna consôrte do sr, Os.valdo _ De propaganda ou de de-
Melo, diretor da Secretalla da fera? ...
Assembléia Legisl�tiva E:stéiduall -De ambas ...
(' nosso companheiro de impren- -E vai em que carácter?
sa. -Como orientador que sou

fAZEm nH05 H01E dessa falange altaneira de môç05.!
Nesta altura o sr, Ivo de

a sra. d. Batistina Moritz , Aquino, sorrindo, como é muito I

esposa do sr. Roberto Moritz, do seu costume, baixou a seguir'
sub-diretor do Departamento de

os olhos, emquanto nós voltava- I

Educação; &:������������
�� �O menino Helio, filho do sr.!!J R Delayte �,

��
omeu

n rwOtavio Schiefler; !' "- ��

o sr. Haroldo Reis, comissario � Senhora �
de policia; � participam aos parentes �

o sr. Pedro Egídio Hoffmann. � e pessôas de suas rela- �
residente em Palhoça; ij ções que sua filha DIVA �

o menino Orlando) filho do � contratou casamento com �
sr, Joaquim Seára. � O sr. Carlos Morltz. �

� �
Ã ��

_,........r.='I...... r.;....._..r.� I'l�HABILITRr o � �r�������� �
Estão se habilitando para ca- � ij DIVA � �

sar: Apostolo Paschoal Pitsica e � � e � �
d Anastacia Nicolau Spyrides � � CARLOS � �,

I
..

'd 'I�;;��\.i� ij���ambos 50 teiros e rest entes nesta

I
.

� apresentam-se.�
c Ipital; --Arnaldo Vieira de Melo � noivos �
e <100& Albertina da Silva Fer-I �Fpolis. 141-2[3 7 �
nandes, residentes nesta capital. � �

�����"]��t;

ração e espiríto, conta com cres

cido numero de amizades em

nossa cidade, razão porque será
rr.uito homenageada.

A Gazeta, respeitosamente.
felicita-a.

Dr. Renato Barbosa

tizar-se no civil pelo Nerêu e lo
go a seguir no padre pelo Aduc
",)Cl. ...

O sr. Ivo de Aquino, que es

tava de olhos baixos, levantou
um pouco a cabeça, e com um

dêles, deu uma piscadela emquan
to o sr. Renato, sem r€parar,
atalhava:
-Perdão. A União Demo

crata tem só um bico: liberai-de
mocracia. Quanto ao rés to, ha
engano. O sr. Nerêu batisou-nos
e o sr. AdlJcci crismou-nos ... - - -e

dando uma gargalhada gostosa
Vocês p' ra riba de muá não vôam.
Tenho vários anos de circo de
cavalinhos e com vocês sempr�
tirei gráu dez ...
-Será mesmo?
-Duvidam? Pois, então, vou-

lhes contar.
Joinvile, -Somos todos ouvidos ...
abalisado -Ao acabar o curso, sendo

candidato a uma promotoria,
houve uma reunião para a fun
dação do Partido Liberal, a ela

Acompanhado de sua exma. comparecendo meu tío Romão
espúsa sra. d. Gení Lehmkuhl Barbosa.
Corsini, regressou de São Paulo I No outro dia quando mal julgava
o c::ompetente engenheiro se. Remo e mal pensava, o mC:'u nome apa
Corsini. recia escarrapachado, com todas

as letras, no jornal. Puz as mãos
na �abeça. Assim «sujo», a mi
nha nomeação iria fatalmente por
agua-abaixo. E foi assim que ...

-Que oquê?
-Corri á redação do jornal,

declarei não ter estado em tal
reunião e reclamei que retificas
s€m o nome de Renato Barbosa
para Romão Barbosa.
-Essa lembra aquela carta,

em que você prometia' envergar a

camisa-verde se os integralistas
patrocinassem a sua candidatura,
e que depois de eleito pelo Par·
tido Republicano, aderiu ao Li
beraI. ..

5EHTE HOVA da prefeitura d� Araranguá.
E t' d bens o lar do sr.s a e para Eduardo GonçalvesFrancisco Aze�e?o, almoxarife I . .

, .

d,a Imprensa Oflclal. com o nas- i _

De J?lDvtle� ond� e propneta
cimento de um meml10 que to- rio da F armaCla 1V1manC(\)ra, che
mou o nome de Jaldir. gOIJ, cntem, o sr. Eduardo Gon

çalves.Acha-se em festas o liir do
sr. Vicente de! Paula Ferreira,
com o nascimento de mais uma

herdeira qye recebeu o nome de t Chegou, ontem, de
Marlene. lo dr. Osvaldo Dória,

facultativo.
CHE6Am U�5

Vr. Osvaldo Vória

Prefeito Marcolino Cabral 'Remo Corsini

Procedente de Tubarão, en

contra-se, em Florianopolis, Q sr.

Marcolino Cabral, diligente pre
feito municipal daquele prospero
muOlClplO.

E'Ar:.ErlmEHTO�
Dep. Luis Abry Junior

Em Anitapolis, onde se acha
De Hamonia, chegou ontem va em tratamento, faleceu a sra.

a esta capital o sr. dei-' I!llado Celíta Barbosa Pinto, esposa do
Luís Abry Junior, sr, Joaquim Pinto. A extinta era

filha da sra. viuva Gení Barbosa
Celso Ramos

e irmã do nosso presado conterrâ-
Vindo de Lages, está em

neo sr. Elpidio Barbosa, sub-dl
Florianopoli� "9 sr. Cels(\) Ra -

retor técnico da Instrução.
mos, presidente do Partido Libe-
ral, naquela cidade e politico ml55A

prestigioso. Na capela de Santo Ântonio

.flrnaldo Napoli f?i cel�brada .ontem mi,ssa de sé-
timo dia em mtenção a alma do

Acha-se em Florianopolis, o I nosso saudoso jpvem conterrâneo
sr. Arnaldo Napoli, secretario Julio da Costa Avila.

....................-

o Sabão

mo vapor, Manoel Mariano da
Costa: farinha de mandioca, três
mil sacas, mais ou menos (3000)
avaliada a cinco mil réis (5$000)
a saca; novecentas (900) caixas
aproximadamente de cebola, ava-

A O.zeta
:il\da cada saca em vinte (20) m.Í
réis, trinta (30) sacas de café

Desportiva [mais ou .menos, avalia,�a cada
saca em vmte (20) mil reis,

R d t A I II d V
.

I
Estas mercadoria!' que se en-

e a or: c o a asconcI OI deoosicontram em eposito e parte em

cima do trapiche do Lloide Bra
sileiro, poderão ser examinadas
pelos interessados, estando o de
posita'rio judicial, sr. Robelto
Wendba'lsen. autorisado a pres
tar todos 05 esclarecimentos.

Ficam a cargo dos arrematan
tes as despesas do estílo' E para
que chegue a conhecimento de
todos, se passou o presente edital,
publicado na imprensa e afixado

Tamandaré F. C. no lugar do costume.
Dado e passado nesta cidade

de Florianopolis, Capital do Es-
Sexta-feira proxima, ás 20 lado de Santa Catarinana, aos

horas, o sr. Aldo Unhares, dezessete dias do mês doe fevereiro
secretario do Tamandaré F. de mil novecentos e trinta e sete
C., convoca todos os seus (A) Osvaldo Bulcão Viana Juiz
a�sociados pa.ra, na séd.e so- Substituto. Eu, João Faraco, es
clal da. refenda. assocIação crivão interino que escrevi. Esta'
desportIva, realtzarem uma conforme. JOão Faraco escrivão
assembléia geral. interino.

'

-Nem "san" nem «Ieur»-res-

��n�::nl�:d::r:::::,"o.de váz Clube Doze de Agosto-Nem por um bamburio�-seu? r iiiiiiiiiii-----------iiliiii iiiiiiiiiinsistimos.
O dr. Renato Barbosa levan-

.

A diretoria. do Clube Doze de Agosto tem o prazer de
conVIdar os srs. SOCIOS e suas exmas. familias para o grandioso
pique-nique que fará realizar no próximo domingo, dia 21 do CQr.
rente, no aprazivel balneatio de Canasvieiras, gentilmente cedido
para este fim.

Avisa, outrosim, que':
E' o numelO do telefone da 1'- o clube fornecerá condução, em omnibus, a todos os

socios quites com a tesouraria e pessôas de 5U'1S exmas. familias
que, na �éde, se inscreverem até ás 20 horas da próxima sc;xta
feira.

Rua Tiradentes N' 52:-Procurem 2'-a partida da séde do Clube será ás 7 hOlas e o regresso
Para as vitimas das ás 17.

Sêcas �'-o Clube se encarregará do transporte dos farnéis dos SiS.
'" socws.
RIO, 16 -O ministro d ..

Viação consultou o Tribunal de
Contas sôbre a legalidade da aber-
tura do crédito dI! 8.000 COIl-

por

tos de réis, para socorrer as Vl

tim�s das sêcas do nord�ste.

4'-no balneario será instalado um compbtu sp.rviçQ de bar.
Nota - l\ realização do pique-nique será anunciada

meia duzia de foguetões.
Florianopolis, 16 de fevereiro de 1937.

Treino do Avaí

O doutor Osva!do Bulcão
Viana, Juiz Federal Substituto
na secção do Estado de Santa
Catarina-FAÇO SABER aos

que o presente edital, com o pra-
50 de tres dias, virem, que tem

de ser arrematadas em hasta pú
bhca, depois de lançado o preço
da avaliação. a quem mais der e

maior lanço oferecer, no dia vin
te (20) do corrente mes, ás nove

(9) heras da manhã, as mercado
rias avariadas e depositadas no

armazém de deposito de proprie
dade do sr. Teodureto Avila,
no Cais Badaró, abaixo descritas,
e que fazem parte da carga do
vapor nacional Murtinho, da
Cia. de Navegação Loid Brasi
leiro, conforme requereu, por seu

advogado, o comandante do mes-

União da Mocidade
Democratica

A "União da Mocidade De
mocratica'l.por seus representantes,
visitou os srs. drs. Governador do
Estado; Fulvio Aducci, presiden
te em exercicio do P .R.C.; e ao

exmo. Arcebispo Metropolitano,
d. Joaquim Domingues de Oli
veira.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

em Canasvieiras

.fl DIRETO�IA

Assembléia Geral

"7 8 O"
E' o número do telefone da

I CONSTRUTORA "ENDECSft

I RII'\ Tiradentes N. 52:-PfQcurem

Amanhã, ás 17 horas, no
campo da Federação, realiza
se um treino para os players
e elementos interessados na

nova organização do quadro
do AVêÍ F. C., o que conta
rá com a presença dos dire
tores técnicos.

"780"

Pique-nique

S�BÃ���RGtA,
ESPECIALIDADE,

reconlenda ..�e tanto
(MARCA REGISTRADA)

para roupa fina como para roupa comum

ta-se e sái num impeto enfastia
do, não sem mormurar entre den
tes:

-Com vocês não se póde
brincar ...

CONSTUTORA nENDECSft

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopolis
.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




