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meros comercialn05

uma,
e Inôuetriol.

o novo regulamento para aplicação da lei de vendas e consignações
ôntern na séde da U. C.ln
Florianopolis .. Os orado

se discutiu e propoz -A deliberação
das classes cons'3rvadoras em face da ímpra
ticabilidade do referido regulamento.

Com a presença de duzentos comerciantes, e industriais, dades e conceito, cuja atitude extrema, só os poderia vexar e en-) do Govêrno do Estado.
mais ou menos, pertencentes ás associações de classe desta capi- vergonhar I Era êle de opinião que o comercio insistisse na obtenção O sr. Féris Boabaid alvitrou que o comercio 50 delibe
ta', reuniram 'se, ôntem, ás 19,30 horas, nos altos da Confeitaria das suas aspirações, mas êssas so poderiam ser pleteiadas por I rasse, definitivamente, sobre o assúnto, depois de ouvidas as As

Chiquinho, ê.sas classes conservadoras, afim de resolver, em de- meios condignos á classe que pertenciam. Oisse, estar certo, de. sociações de Blumenau, Brusque e joinvile, e que Iôsse espera"
íioitivo, sôbre a atitude a assumir em face do novo regulamento que muitas outras medidas poderiam [azer sentir ao govêrno da do o regresso do Governador Nerêu Ramos para que urna

pua cobrança do impôsto das vendas e consignações. impraticabilidade do regulamento, em diversas da, suas disposi- comissão se entendesse com s. excia., a respeito da contenda en-

Assumindo a presidencia o acatado comerciante sr. José ções. tre o comercio e o Govêrno.
fdomeno. dirigente da Federação das Associações Comerciais de Sua esplêndida oração foi fartamente aplaudida. Encerrada a discussão o sr. presidente consultou á casa

Sanla Catarina, fez s. s., CODl clareza, minuciósa e detalhada ex- sobre as propostas dos srs. Alcides Bonatelli, Miguel Maltí e

posição das demarches encetadas junto ao Governo do Estado, U rn p ro tes to Féris Boabaid, sendo todas rejeitadas, quasi por unanimidade.
para derimir a contenda surgida em virtude da impraticabilidade do

I
Posta em votação a que propuzéra o sr. Oscar Cardoso, a as-

referido regulamento. Em seguida [alou o conceituado comerciante sr. Oscar sembléia aprovou, sob vibrantes aplauso-. O alvitre dêsse co-

Comunicou s. s. á casa que o governador interino, dr. Cardoso para propôr que li assembléia, telegraficamente, protes- merciante obteve o apôio quasi unanirne dos presentes.
Altamiro Guimarães, o fizéra sentir da impossibilidade em que se lasse junto ao governador int -rino contra a r-gulernentação da lei Em seguida h,i suspensa a sessão tendo sido telegrafado
achava de solucionar, em definitivo, o caso, visto que o gover- de vendas e consignações e inforrmsse á s. excia., que os comer- ao sr. governador em exercício, protestando contra diversos ar-

nadar efetivo, dr. Nerêu Ramos, que baixará aquelas disposições ,

I
e·ant... em assemb'éia permanente, esperavam o ",onvneiamento tigos do reguiamento d. iei de vend .. e consignações.
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A Z E T Avol�ncla governamental perdurara ate a. che�é\da do �overnador I
.

eletivo, quando S. Excla., então, solucionaria por completo o as-

'Isunto.

I�����������-�����������A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

,

A assembléia de
dustria e Lavoura
res, o que

de

Atendido o apelo dos
colonos

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

A nova regulamentação exigia, aos colonos,--que expõe
,jJ á venda os seus prodútos no Mercado Público-talo�ário, com Ar�O

. cópia, para cada mercadoria que negociasse.
O sr. José Filomeno, reconhecendo as enormes dificulda

des que adviria-n da prática dêsse dispositivo, entendeu-se com as
;._ autoridades competentes.

Após ingentes fsfôI riOS conseguiu que essas autoridades
determinassem a supressão da exigencia do talonário para o colono.

Na sua magnifica explanação, o sr. José FIlomeno, cienti
ficou á casa de que o govêrno atendêra, assim, o apêlo dos nos"

sos lavradores, resolvendo, satisfatoriamente, o assunto.

1 erminada essa exposição, flue foi ouvida com lodo o res-

peito e acatamento, o sr. José Filomeno propôs que a assembléia
aclamasse um presidente para dirigir os trabalhos, visto que, não RIO, l l-e-Noticiarnos õn-:
mais era uma reunião de associações e, sim, um conclave do tem que o sr. Piza Sobnnho,
co-nercio em geral. Com a palavra, o sr. Manoel Donato da Luz havia estado no gabinete do

propôs que a assembléia contiasse a presidencia ao sr. José Filo- ministro Souza Costa, a quem
meno, uma das mais destacadas figuras do comercio local. I tinha entregue uma carta,

A numerosa assistencia aprovou a proposta, por unamrm- solicitando g sua dcn.iss ão

dade, sob entusiasticos aplausos. do cargo de presidente do
Novamente com a palavra, o sr. Manoel Donato da Luz Departamento Nacional do

ressaltou que a nova regulamentação era inexequível em diversos Café.
pontos. Explanou, ponderadamente, I) seu ponto de vista, pro- Nada se resolvendo em

vando que, tanto no regi-ne especial instituído como na obrigatorieda- definitivo sobre o as-unto. o

de do livro de compras, o regulamento éra inexecutavel. Sua Iorrno- titular da Fazenda fiCOU Je
sa, oração, com algumas dóses de bom humôr, causou ótima ------------

impressão. SENHORITA! Acompanha
Atitudes violentas

f
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Com a palavra, o sr. Otilio Lisboa, apoiado pelos srs'l C M d
.'

R
.

UI" F···· V"
. asa. ace orua

c�
amuo isséia e nmimo ieua, protestou, energrcamente, con-

tra a nova regulamentação, tentando convencer aos seus cole gas de � A Casa que mais barato vende
que a atit�dt' � assumir pelo comercio deveria "" de violencia. � 6 TRAJANO 6Para a exigencra governamental a resposta deveria ser o Iecherr.en- r dar ôntem uma resposta a o

to cio comercio! fROUEIOS presidente Lia D. N. C.
Essa atitude de violencia e de deselegancia -quando 011- � e m a is rou bos Nesse sentido procuramos

tros meios, mais nobres existem para que o comercio pleteie as \ ouvir o sr. Artur de Souza
. .

d
.

dei
r Costa, que IlOS declarou o Oluas aspirações-c-ocasrou, como não po ena eixar de ser, li re-' A' Policia Civil, comparece- .

t- de n.uit
.

t ! A r 2() h
s eguin e:

provaçao e D.UI os comercian es. sram, ontem, as oras, os srs.

Com a palavra o sr. Alcides Bonatelli propôs que a I João Jorge Mussi, Melo Pereira
assembléia se pronunciasse da seguinte fórma: ou requ ; rCI. irne- e Firminio Vieira, comerciantes
diatemente, o mandado de seguranç I ou O comercio encerrar as estabelecidos á rua Conselheiro
suas portas. O sr. Miguel Maltí propôs que a Fed\õrnção impe- Mafra, nrs. I e 11 e Trajano,
Ir alise um mandado de segurança. 18, respectivamente, os quais in"

formaram que fôram roubados:
Géeto elegente lo lo. em 4,38 metros de voil,

,estampado; o 20. em .9,13 me-

Usando da palavra o presidente, sr. José Filomeno, fez liros de sêda, tambem estampado
selltir aOl! seus colegas que tudo poderia ser solucionado por meios II e o 30.

e.m
um estoio de gilete,

suassórios Não era a classe de conerciantes um agrupamento de 1 lapiseira e em 2 lelogios pul
a�arquistas e de revolucionarios e, sim, homens de responsabdl- seira, de �metal,

..JAIRO CALLADO

INUMEHO 675

"Nenhuma
existe entre

federal e

hostilidade Hitler prega
� a paz

O governo
P. C."o

o ministra.1

Palavras do ministro
da Fazenda

«Efetivamente o dr. Piza
Sobrinho solicitou demissão
do cargo <!e presidente dI)
Departamento Nacional do
Café, em virtude dos ultimas
acontecimentos polith:os. Em
�ora o g)vêrno não costume
crcar qualquer situação de

J
I

I

'-' .;
.. �;

.

Souza

reconciliação entre os povos".
Falando a Hitler na recepção

oferecida pelo chanceler aos dr-,
plomatas acreditados junto ao

Reich, o embaixador francês,
Poncet, declarou que o começo
de 1937 era assinalado «por in

quiétações e aflições fazendo vo

tos para que a ano passasse nu

ma paz verdadeira entre as na'

Casta

BERLIM, 11--Dirigindo-re
hoje aos diplomatas estrangeiros,
que compareceram á recepção,
dada ao meio dia, em palácio,
o presidente e chanceler Hitler
disse, concluindo a sua saudaçãe:
"E' precíso reconhecerem cs

-

constrangimento aos que exer
cem cargos de sua coníian
ça, parece-lhe que aqueles
acontecimentos não justificam
o pedido de demissão do dr.
Piza, pois que nenhuma di

vergencia nem hostilidade po
litica existe entre o govêrno
federal e o Partido Constitu
cionalista, a que se acha fi
liado o dr. Piza. As declara
ções reciprocamente feitas
são, ao contrario, de solida
riedade e apoio.
Feitas estas ponderações

-termina o ministro Souza ções.
------------------------

I Costa-ao dr. Piza, este re- M
•

B t'tirou o pedido feito, conti- Aarysl as
nuando á frente do D. N. C.» voa para a

Ria

gráves riscos que corre, neste

momento, a paz européia e pro
r-roverern um entendimento de

Irá aos Esta
dos Unidas NATAL, II-A aviadora

francêsa Marysi Bast' partiu, ho
je pela manhã, com destino ao

Rio.
�;�. Macedo
Soareq

Fimem charutos
"PRINCIPE DE GALLES"

Gcerír�g visi
tará a Italia

RIO, 11 - c.)r.�tava, hoje,
nas rodas da Câmara que o sr.

Macedo Soares seria convidado
pelo presidente da Republica pa
ra uma importante missão no es

tranjeiro, consistindo essa em re- BERLIM, I 1-0 presidente
p\esentar o Brasil na posse do do Conselho, general Goering,
presid�nte Roose,'elt. partuá dentro de poucos dias,
O sr. Macedo Soares substi- com sua esposa, para a ltalia

tuiria, assim. nessa mis�ão, o sr. onde fará uma pequena estadia,
Osvaldo Aranha. afim de restabdecer"se�

,.,' ..
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.
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Linhos irlandezes A Casa Três Irmãos
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A Gazeta. Relações eco- A Conferencia Ameri- Instituto dos Advogados
Desportiva norrucas fran- de Santa Catarina

co-alemãs Icana de Buenos-Aires
BERLIM, 11 - Os circules

1
_

eh' 3 economicos alemãe.s anunciam queIIe, - x -

o dr. Hjilmar Schacht, ministro
U ruguaí, O da Economia e diretor do Rei-

BUENOS AIRES, II-Os chsbank, seguirá pala Paris na Causou grande sensação a no- dirão os leitores.
Uruguaios decepcionaram, hoje, segunda quinzena de janeiro, afim ticia da celebre Conferencia de
os aficionados argentinos e os de de continuar as conversações en- Buenos-Aires, que tinha por fim Lendo um jornal, que por aca-

d I· taboladas no ultimo verão ares- d h d1.0 as as nações su -amencanas que o congraçamento os países ame- so me c egou ás mãos, eparei
concorrem ao campeonato de fu- peito da colaboração econormca ricanos, os interesses economicos,a um artigo do conhecido jornalista
b I I franco-alemã. d Rte ó, pe o jogo posto em pr.itica unificação espiritual, a defesa da Geral o ocha, titulado: "Delega-

contra os chilenos, que foram os doutrina de Monroe e a soberania ção Suspeita", em que atacava a

vencedores, pela expressiva conta- da terra descoberta por Colombo, atitude dos representantes brasilei-
gem de 3 a o. A enfermidade Visava ainda a Conferencia a for- ros:

A debil contextura do con- d macão de uma Sociedade das -«Parece estarmos num mun-O eu rno pon- ":t

junto uruguaio foi a causa do fra- Nações Americanas, independente rio de sinais trocados, quando pre-
casso desta noite, qualificando-se tifice da Liga Recreativa Européa,onde senciamos a delegação norte-ame- MAQUINA PARA GELO
de muito justa a vitoria dos chi-

CID DE O VAT
só tinham personalidade a elegan- ricana, de um pais credor.sustentar

lenos, cujos integrantes desenvol- A. O ICANO, te França e a democrata Ioglater-I a tése de que nenhum povo tem
veram tática produtiva e aprecia-

- Anuncia-se que se acent�am I ra, berço do amôroso Eduardo o direito de recorrer á força para
vel. as mélboras. do estado de s�ude VIII. forçar outro povo a satisfação de
A assistencia manifestou desde do. Papa PIO XI,. que dormiu a As nações do Novo Continente compromissos. E são justamente os

logo a sua predileção pelos an-
maior parte da nOIte. hzeram-se representar por elemen- representantes dos palses devedo-

dmos, que, assim, sempre se en- IVlaquina de gêlo tos de renome.Os Estados Unidos, res, que se acham sob a iminencia razão o sr.Geraldo Rocha quando
tregaram á luta com verdadeiro a Argentina, o Chile, o Bra.sil, de receber a qualquer momento acusa os defensores do nocivo pro-
entusiasmo, não dando tréguas Delambert vende por... etc .• enviaram juristas e inteletuais pressões impertinentes, que vêm jéto de serem prêsas de campa-
acs contrários. 8:000$000 um aparelharnen- de envergadura. sustentar o direito do credor nhias internacionais.

Com pesar, toda a grande mas- to para produzir 500 quilos O Brasil não foi muito feliz na de recorrer a força armada A delegação dos Estados Uni-
sa de espectadores lamentou, ho- por dia c com todo o mate- escolha de seus delegados, pois ou ao arbitramento para exi- dos devia ter ficado embasbacada
j(�, a decepcionante atuação dos ria! necessario para uma ca- entre êles, figuram personagens in- gir do povo devedor a entre- com a atitude de um pais escravo

uruguaios, lastimando a situação mara frigorifica de 36m2 de concientes, advogados sem escru- ga da ultima camisa. afim de dos banqueiros inglêses,americanos
atual de futeból do país visinho, base. pulo capazes de vender o país executar fielmente compro- e francêses.que não reconhece sua

noutro tempo glorificado em Pa- Esta venda entende-se até em que nasceram. São os princi- missos herdados de gerações falta de recursos e não teme que
ris e em' todas as capitais do 31 de janeiro de 1937. pais autores de um projéto que anteriores». baseado no pernicioso projéto al-
mundo. além de hostil á Nação, encerra E' revoltante que brasileiros se- gum E3tado imperialista lembre-se
A vitoria dos chilenos foi por

Delamber!
tanta ignomínia que revolta todos jam os orientadores de tal projéto; de recorrer á força para obrigar contra o governador

3 a O, sendo autores dos tentos decisão. os homens do bem. Será que os pois êle vai de encontro ao direi- o Brasil a saldar seus compro· paraense
os jogadores Toro, Arancibia e Quando terminou o jogo, os embaixadores brasileiros desconhe- to das gentes, dá autorisação ao rmssos.v, BELE" I, 11 - A policia
Toro. chilenos deram a classica volta cem que a situação dJ arasil é credor para invadir o territorio do A lúta travar-se-ia.neturalmen- descobriu um áto de sabotagem

Este, mais uma vez, pôs em olímpica, no estadia, levantando precanssima, que a moeda é des- devedor, intervindo dicétamente te,porque brasileiros não admitem para fazer descarrilar o trem em

evidencia as suas bôas qualidades. os braços, e respondendo, assim, valorisada, que as dividas são in- nos negocies, apoderando-se de to- invasões, mas quanto sangue,quan- que viajava o governador Mal-
Pouco antes de findar o prélio, á grande manifestação do públi- calculaveis, que 03 banqueiros es- das as fontes de riquesas, humi- ta calamidade que podia ser evi- cher, quando de sua excursão a

o juiz argentino Macias, com a co. trangeiros são os algozes e os agio- Ihando o povo devedor, reduzin- tada se não fosse a delegação Bragança. No quilometro oito foi
autoridade que o carateriza, ex- Os uruguaios cumprimentaram tas que perturbam a marchá da do-o a categoria de servos. brasileira defender um principio encontrada uma prancha de ferro
I'ulsou de campo o jogador uru- os seus vencedores, retirando-se Economía Nacional? Não serão E' a mais rigorosa das leis de tão deshumano e instituir, embora amarrada aos trilhos. Foi aberto
guaío Plris, por ter ele reclama- do campo abatidos e serenarnen- advogados de companhias estran· Falencia; é o mais absurdo dos indiretamente, as guerras de con- rigoroso inquerito, para apurar
do violentamente contra urna sua te. 6eiras? Porque tais interrogações? átos de prepotencia. Está com a I quista na America. as responsabilidades.
�����I��'����������.fa.---------I� .D.��m4�����.O••�
f� � __.
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� O PALACI",O
� G R A N O E L I QUI D A ç A O durante o mês de janeiro m
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Adhemar Guilhon Gonzaga

A antiga Diretoria do Instituto dos Advogados de
Santa Catarina convida a todos os seus associados bem
como aos advogados que ainda não pertençam ao seu

quadro, a comparecerem no dia 21 do corrente, ás t 7 ho
ras, na séde da Ordem, afim de deliberarem sôbre a re

organização do mesmo Instituto.

Hedator:Acloll da Vasconcelos

A DIRETORIA

Dr. Ivo d'Aquina
Advogado

F Iorlanopol is

Não fuja da oportu
nidadeDEL AMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insignificante, um apare
lham ento completo.

Procure fazer um contrato
com a ENDECS para gosar
o confôrto de uma moderna
casa, que oferecemos mensal �

mente
Procure o Diretor no HcteI

Gloria-apart. no. 117

CAFE' BOM SOo NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

A'TO DE SA
BOTAGEM

PARA TERNOS ACASAQUE

A

as cores
mais baratoVe!uti]o chiffon de todas

Sedas, Sedas e
VENDE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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G U;; '::Ae�"\R--:t O E M �
---p-.-r-o-x-ij-n-""\-o-I-e-n-ça�ento elo carburante nacional �

ALCEL-TORT �
.00==0.0 ����:iV'ff�•

I �ockey C�ub Florianopolís
o mais elagante centro de diversões famí-

liarcs.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria olor.a

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina
I�������������������
Leia a "Revista do Trabalho

Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja �

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

, , lYl A L Z n I r: TI ' ,

Tendo apparec'r;o, ui' 'mamen,
te, no morcuc.o , be ,das de
outras p r o c e d e n c

í

as sob o

mesmo nome, fi�" n Pubtíco
avisado ele �i.�IC�

1 r .... , (I ,-cr a

mesma cerveja i, .".C ;->L��, á
qual já está acos tun:Hl0, ((\ve,
d'ora em diante, íA;dír serapre

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

I �pelo govêrno do Estado. àNão deixem de ir ao viapora Imperial país, nele
I!encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis-
�dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará �t><

I
•
GNos altos da Farmácia Popular, á Praça 15 .

de Novembro I �

��������l��,���������=,��_ �

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

:Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

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

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espírito e mantém uma secção i
de consultas e informações.

IRIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

, PUBLICAÇÃO MENSAL

1,1" �II������A�S�S�IN�A�T�U�R�A�A��NUA�L��20�$�0�OO��

I
) D. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 Fpolis.

RECEBE DEP8SITOS

PABAt-\DO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5']. ala.
ele. Avisof'reviofi'], ala.
Prazo Fixo S']. ala.

(;asa dos Passaras

Cervejas! Cervejas!

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

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

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

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

MAFRA, 21.

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

Café e Restaurante

j
t

•

{

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE COME IGRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS

o Bom Dia

lO
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r�
F'.I et<""�'''''''l' Bluf-nenau - .Joinville Sao Francisco Laguna _a"�ea.r�IIIa8S � � r, Mostruario I=)ermanente em Cruzeiro do Sul �

FAZEN�A�cçao de Secção de Secção de iFazendas naclonaes e extrange'ras t-,ar� remos fERRAGENS: MACHINAS: '

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira �t
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeii _;;j \l
Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral pala a lavoura: t idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. f�
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocornoveis, Motores de esplosão, \1ott}!PS i ....

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos �3abonetes e Perfumaríeis res Material em geral para transmis; --; :S: rr .

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

[

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos . sortes, serviço rnechanico \,

� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GC'ODYER �� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l"ave�a9ão "Hoepc�<e"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' -- Fabrica de Gelo ólRita rv'laria" - Estaleiro 'Arataca" �:NlVAVAVÂVgh.�������������������mtJ���������ê�§I'AV�q�§Z!:

�(
�,t���i�l���_ti. --� .. -

_ ..::.=-

�G.ItUD�••H II .G.IIIIIIII••�. F�n:a T;2�·oA�r.d�,o��a.

! Companhia "Aliança da Bahía"l \ mados para o interior.

• .1
a FUNDADA EM 1870 •

Dr. Aderb�1
• fJ da Silva

fi S T t M iti O e rvdvogado

�� eguros erres res e arl Im S G RuaCons. Mafra . .10 (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA dCJ Br-asil O I Fones 1631 fl 1290 i':

G 0I
Cf ��rklt�sR�lTtg� 3�·.����g��ggg \

RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS j4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

•
�
��
•
O f�l'd Trajano, n' 1 sobrado

i _�elePhone n' 1548 1
� I:_= Dr. Renato= 1� ==Barbosa==

. __ ���������tf ADVOGADO

Aávogados
I Accacio Mo-I

vísconue de Ouro Preto

Fitentoe bem I
��������������������=�M�&&�.�__� 1&

• •
• •

2 Agencia Moderna dü PUm :
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente na 112 *'

•

re I ra tem seu escrip-

tÓ1 io de advogacía á rua

10. 70. - Phoi.e- 1277.-

I Caix r Postal, 110. I
I�edro de Moura Ferro I
I

Formidaveís lortelol proprlos, tres vezel

por semana, todas as segun·
das, 'terç,til e s&xtas·fe!ras,

Advogado

R.

I
ti
.,
• Extração com global de cr'stai.

A (. 1a x., I f"l� dsul," honestidade, pois, OI ser

tal�l lião pr.&�nclad�1 pelo povo.

��;

Apentel! Sub�Auentes I!l Reguladores de AV�t'ias [em �todol (OI Estado. I
r=a Brasil, no Uruguai e nas prln�ipai8 praças estrangeirsls.

Agentes em Florianopol is:

• Campos Lobo & Cía. :
It Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 e
a TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlv{-A G
o •
e Escritórios em Laguna e Itajahí ::
e Sub-Agentes em Blumenau e Lages G
� .
G•••�OI�e.---------�.---------,GIG.�••••• ----�--------

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _, Cnnsultorio:
ANIlA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

Indica:

I Dr. Ricardo I
Gottsrnann
Ex-chde da clinic-.. do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ufessOl
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialllla em:-clrurgla

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. le das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior K 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

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

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

ellnlea médica da erlan
ças a adultos

LABOI1ATORIO GE
ANALISES CLINICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Ri! i�ência: R ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Bf:::>Bbaid

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elefone, 1595

LO..JAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTíNAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEl-- IRES

(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van, roupões, etc. -;.� �

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 esü anjeiros) IfUNDIÇÃO: - �)INOS DE BRONZE, maquinas de

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

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

Arnaldo Mararlha IRUA JOÃO PINTO -ANDJ-\R N. 5TERE�O

.

,
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FABRICANTES

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

ImportanteRIO, 9 (BANO) - A AI- CINE REX, ás 8 horas,
,M d f

fandega de Santos continua a O rei dos emprezarios, com
, a rl�d encara o U. ser nossa principal estação arre- \\'arner Baxter, Alice Faye e

'A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
cadadoia. Durante o ano de Jack Oackie. do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-

����������I���������� 1936 rendeu 506.947:422$800, do 20 'l- no preço da lenha, e o pagamento deverá ser

ccnflença' contra 467.710:187$600 em CINE ROYAL, ás 8 horas. feito no áto da entrega, a contar de I' de]aneiro.
1935, ou sejam mais. Fuzarca á bordo, com Bing Deseja construir

��������������������� 36.237:235$200, Crosby, Ida Lupino e Charlie A pasta do Falta-lhe porém capital?
MADRID, 1 I - A ti agica luta destes últimos sete A Alfandega desta Capital em Ruggles. Procure fechar um contrato

dias ainda não pôs termo á resistencia de Madrid. O al- 1936. arrecadou. Exterior com a E�DECS que íman-
to comando dirige todos os dias os seus esforços para o 445.515:865$500 contra . .. CINR ODEON, o lider, foca- ciará sua construção para
t'm supremo: salvar a capital, Ha duas sernnaas, o adver- 418.625: 165$400 em 1935, lisa, ás 7 e 8,30 horns,A histo- RIO, 9 (BANO) _ Ha dias pagamentos módicos _ cada
sario recuava, fazendo crêr que a revolta lavrava entre mais 26'890:'700$100. ria de Louis Pasteur,com Paul

que se vem sussurrando nos corre- mês, concorrendo ainda aos
as suas tropas, mas em realidade tratava-se de uma ar- A Recebe.:!' ria Federal em S. Muni, Donald Woods, Jo�efine dores do Palacio Tiradentes, sorteios.
madilha. Paulo em 1936 rendeu. • Hutchinson e Anita Louise.

que a Minas caberá a pasta do Procure Sergio Araújo:
A.� forças do governo ocuparam com prudencia ° 252.562:315$700 contra

.:
. Exterior, Dois nomes mineiros Hotel Gloria. Apart. 117

terreno, mas não tiveram tempo de organizar-se conve- 259.068:837$800. ou seJ8m CINE IMPERIO,( João Pes- têern sido focalizados: o do sr. A Serraria Delambert
nientemente. menos 6.504:522$100. sôa}, ás 7.30 horas-Aza par- Melo Franco e do deputado Ne-

O último domingo assinalou o inicio de uma bata- A SERRARIA DELAM-B-E-R-" tida, com l\1ervyn Douglas, Lupe grão de Lima.
lha qne se prolongou por toda a semana. E ao recuo ini- vende a dinheiro, mas a me- Velez e Léo Carrillo. Hoje essa versão assumiu côr
cial sucedeu a reação dos governamentais, conscientes da lhor lenha. ----------- mais forte, ununciando-se que o

situação e desesperadamente agarrados ás trincheiras de FONE 1.100

V E"N�E--$E governador mineiro havia íecl.ado O
-

d Gapoio.
A madóft. -Ira

....

r
a questão definitivamente em tor- rei are·,

O inimigo proclamou mais uma vez a quéda irni- ...
no distrito d ..:

'

rês Ria-
no do nome do deputado Ne- ".

nente de Madrid. Perto de Aracava, os milicianos sus- do Bras.-.
chos. Biguassú, um terre-

grão de Lima. cla
tentaram sua avançada com uma coragem exemplar. 1':0 com a area de 1.600 Com o fim de obter uma con- V:3 i V isi ta r

A estrada de Corunha, que conduz diretamente metros de frente e 1.800 de
firmação procuramos auscultar Tu rqu ia

ao Escurial, está cortada. Outra estrada, que tambem os RIO. 9 (BANO) - Fe:-se fundos, acompanhado de varios representantes do situacio-
dirige ao mesmo ponto, póde ser mais longa, mas a irn- ha tempos, grande atoarda sobre ?U�s ��sas de mor�dia pela nismo mineiro inclusive o leader STAMBUL, I I-Segundo
portancia dessa consideração á minirm, se se pens(\r o o sucesso de um grande carre- insignificante quantia de Heraldino c.:e Lima, sem que noticias de fonte particular, o rei
progresso que fez nos últimos anos a circulação nas es-I gamento

de madeira, chegada a 4:000$000. pudessemos afirmar da procedeu- Jorge, da Grecia, deverá visitar
tradas r'a Espanha. Nova �(\fk. Os j��nais. americao[_ Tratar nesta redação. cia da indicação acima. a Turquia l1a próxima primavéra,

A serra de Cuadarrarna, cuja quéda era esperada nos assinalaram a ótima Impre são

I d'
-

d Ipelo inimigo c que devia permitir praticamente o cêrco do causada, s31ien�ando as POSSib!li-I' rra iaçao e
sul da capital. póde, apesar de tudo, ser abastecida e dades da acel�ção do �rtlgo ROma
continúa sendo o bastião avançado da defesa de Madrid. I

para a c"'mtru�ao d':!. moveis.
Um único fáto se impõe: Madrid resiste. eNen�ulTla lnf�uencla, porem, A Estação de Roma 2. R.O.
Com uma bôa fé pouco comum, os comunicados teve ate agora esse succssc. na m. 25,4, kc. 11810, irradiará

diarios reproduziram fielmente as peripécias da batalha. exportaç�o de nossas madeiras hoje, ás 20,20 horas, o seguinte :

Nenhum comentario os poderia acompanhar, pois era a que contl.nua a descl_lvoh er com Anúncio em italiano. espa-
emanação estricta da verdade. Hoje, ainda se impõe a os a�resClmos normais. nhó] e português.
mesma reserva, mas Madrid que viveu horas dramáticas, .Amda o ano passado, de J,a- Marcha Real e Giovinezza.
encara o futuro com confiança. I neiro a Outubro, as remessas atin Noticiário em italiano.

I giram
a 153.963 toneladas, no Transmissão, do Teatro Real

MADRID, 11 - O comandante Lister, chefe de valor de 34.391 :000$ contra da Opera de Roma, de um áto
um dos sectores da capital, l:irigiu aos madrilencs o se- 137.361 toneladas e da opera DEBORA E JAELE
guinte apêlo pelo radio: 28.433:000$ e-r. ignal pericdo de Ildebrando Pizzetti.

"E' preciso ljue abandoneis Madrid. Urge que vos de 1935. Conferencia do deputado Via-
refugieis no interior da Espanha, onde o perigo é menor. 10:000$000 nino, presidente do Ente Nacio-
Assim, é preciso porque os arrebaldes de Madrid se trans- nal da Moda, sôbre o tema: «A
formam, dia por dia, num verdadeiro campo de batalha. E' o custo das modernas moda esportiva invernal italiana».

proprio� c�;����njt!sb��eb�����e� ��s:;êf�sa;��ã:)q�� �:f�;:t� q���f�;�����ssm;�� las.t:xecusão de canções

espanhÓ-1em vós diga que é preciso deixar Madrid, pois que êles se inscreverem em nossos Noticiario em espanhol � por-
assim poderão lutar com mais vontade, com mais firmeza, planos---apenas 5$000 por tuguês.
sem arredar de seu posto." mês. Marcha Real e Giovinezza.-- _ --,

O combatentes prometem, por sua vez, que os I Procurem=-Serglo Araújo: �e"Go•••GG••�J.��•••�••O•••it�O*•••G"
fascistas não passarão. Hotel Gloria: !�;��1�� ! G

!"�.;Oe d í t O MO:O;� O P r e d�i��iWi! Evoé! MOMO Evoél ]
• • G vem aí e hospedar-5e-a' j... �
ti •• _tU" G
., 00 rNA (�"

O maior e mais acreditado clube de G C a s a das M e i a s:tj •sorteios do Brasil i. DE !FERISjBOABAID
.... �!

o Unlca deposttaria dos afamados lança-perfumes '�� •
G m�""

i � ,- Já chegou a grande re- i
I @ me-sa para o proxuno •

I I 'fi:; Rodo e Rigoleto CarIlí!\al afim de ser ven. •
I I . '*� '�odou' -:' d,da rur pr.;ços exce�- •
�'j: I ;� cionais •

! e Serp nt n ') c confdis .R
I' :vIE fALlCO e de LUXO, .,.
� ji!ERfl0T e PIERROT tdrrben: e'il grandl.: �tock •O ,'''ETALICO e cs IIJ -:I.� baix0s P_, rcços �

�
.�l

i
! Da infgua/avel Cia Qui- A p i Cve í tem _
; mica Rodia Brasileira é

Fo 11'0-es !.'"E/equeirós S. A " '
....

J
�

i ��RR0�7 :
• Apressai-VG5,pois,em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na «! li Otima vantagem para revendedores I
I CREDITO 'VlUTUO PF�EDIAL : I CASA DAS MEIAS .. Rua Felipe Schmidtn'2 •
• .0 O
•••••0---------••0---------••••••••10•••••••••••••00••••••••••••••••••••:

A'GAZETA Florianopolis, ':12-1 -1937

MEL.HOR

"

DESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

CAFE' BOM SO' NO
iJAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

R®lldas ai- I CARTAZESfandegarías
DO DIA

turo com

---.

A CREDITO MUTUO Pf=',E-
D IA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivcl a todos-2$OÚO

-exige apenas a contribuição de I $000 para caLlél ,ürt�i()

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de caJernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois �Oi teios mensais são efe tuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VJSCONDE DE
OURO PRETO N, 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas .

;.;.

c

"_':i... "_:_�" �:-,'"J
:'��.�;.:. '.�-!t'" -o,'

5

APERITIVO

vende a dinheiro, mas a

melhor lenha.
FONE. 1.100

a

ENOECS
Etnprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhe mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar qua resolveu ir.iciar seus negocies nesta cida
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornar

proprietario de -ua casa própria, Sem sofrer modificação nas

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

entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS" para
construção de sua casa. -Procurem Sergio Araujo, proviso
riamente no Hotel Gloria, apart. 117 e verá como V. S.
póde se tornar propl ietario de uma moderna casa,. apenas
com módicas prestações mensais. �_ ";": ,��

_ r.-_��
Precisa- se agentes de confiança e trabalhadores que

tenham grande conhecimento na pra�a.

f, .�.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ex·capitãis aglldo 8a-.
rata e al"aro Souza

foram levadas a força á presença do juiz · Cindiram-se em duas
que se encontram no "Pedro II"

�A�G�AZETA
A voz DO .� (5

E' o que declarolJ S s. na

Câmara dos Deputados
VI51TA5

Visitou-nos hoje, acompanha-
Na sessão de 26 de dezembro último, realizada na do dos srs Oualter Baixo e do

Câmara dos Deputados, o deputado catarinense dr. Rupp académico de Medicina Manoel �
Junior proferiu uma oração em resposta ao deputado Pau- Pereira, o nosso presado

engenhei-Ilo Martins, sôbre a questão do trigo, afirmando, entre ro conterrâneo dr. Tarcisio Schae
outras cousas, o seguinte: fel, que nós veíu trazer o seu

«Não venho contradizer a sua belissima oração, por- agradecimento quanto ás referen·

que, modesto causídico da minha província, por certo que cias, aliás justas, feitas por este [�
tenho mais queda para arador do que para orador». I ! ! diario, ��

Agradecemos. �fATW���

Os
--------

cerrentes OS presos políticos
RIO, II - o «Diario da Noite» se diz informado I Nossa Vida

de que os prêsos politicas que se encontram a bordo do iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"Pedro II" cindiram-se em duas correntes pró e contra o AHIVER5ARI05
boicote do Tribunal de SegurançalNacional. Os inteletuaís .

estão contra o boicot. O dissidio agravou-se, chegando a Sra: Helt�r Blu.m
haver um conflito, pois muitos dos que se diziam díspos- ..

Passa hOJe o amversan� ,nata
tos a boicotar o tribunai trataram secretamente ad voga-

hCIO da exma. sra. d. Orilia P.

dos para sua defesa. Po'r isso. alg�ns dêles for�m trans- 8lum, consórte do sr
..
dr. J..feit�r

feridos para a Casa de Correção. Blum, agente do Loide nesta CI-

Entre os dispostos a boicotar encontram-se os srs. dade.

Hercolino Cascardo, Benjamin Cabelo, J\:1auricio de La- Sra. Paschoal Simone
cerda e outr?s.. . . . . Festeja hoje o seu aniversario

A malOr!a d?s militares, _o sr. Francls�o Mangabeí- natalicio a veneranda sra. d. Eu

�a e outros estao dIspostos a nao atacar o tnbunal.
.

Entre- genia Simone, esposa do sr. Pas
•anto O sr. Mangabeira tem advogado e fez um discurso choal Simone do comercio local
para seus companheiros de presidio, analisando os êrros

' .

do movimento de novembro. A conferencia causou sur- Sra. Waldir Orisard
preza a indignação entre muitos, tendo sído indicado o te- Aniversaria-se hoje, a exma.

nente Ivan Ribeiro para responde-Ia. sra. d. Gloria Schutel Grisard,
Acontecimentos supervinientes, com a reclusão dos esposa do nosso companheiro de

militares o cubiculos e a gréve da fome impediram, porém, imprensa Waldir Grisard.
a realização dessa segunda conferencia.

Transcorre hoje, o aniversario

RIO, II - Foi iniciado, hoje, ás onze horas, o su- da exma, sra. d. Hooorata Gon

mario da culpa dos ex-capítãis Agildo Barata, Alvaro Sou- çalves da C�sta, esposa do sr.

za e Leite Brasil. Estavam presentes o juiz Costa Neto e Lauro FrancIsco da Costa.

O procurador Himalaia Virgolino e o comandante da poli- enzem BH05 H01B
cia militar, Euzebio Queiroz. Chegou, em seguida, o pre
sidente do Tribunal de Segurança, sr. Barros Neto, que,
abraçando o juiz, disse:

-Vim prestigiar o tribunal.
Identicamente ao que aconteceu nos últimos suma

rias, formou no pateo da Correção um destacamento da
policia militar, para garantir a normalidade dos trabalhos.

Veíu logo depois o sr. Benjamin Soares Cabelo, em
companhia do diretor da Correção. Trajava com decencia res;

roupa branca e camisa, sapato de verniz e meias, entrando a senhorinha Maria Alves Gui-

na sala das auJiencias com naturalidade. marães;

For am notificados, a seguir, para depô r, os ex- o sr. Boaventura Alves da SiI-

capitãls Agildo Barata e Alvaro Souza. Ambos se recu- vai

saram e tiveram que vir á força á presença do juiz .

o .'5r. Manoel Alexandre da

No momento em que todos estavam reunidos o SIlveira.

escrivão qualifica o ex-capitão Leite Brasil. rHEBAm Ut-I5

Entra, nesse momento, o sr. Agildo Barata em ati
tude bruscas e protesta dizendo que práticavarn vlolencias
com êle.

O juiz, energico, exclama:
-- «�ente-se. Respeite a autoridade do juiz .»

O ex-capitão Agildo Barata vestia pijama.

o sr. Luis Goeldner;
a exma. sra. d. Nilsa Nunes

Linhares, esposa do sr. Ildefon'
so Linhares telegrafista;

a senhorinha Celmira BOlba;
o sr. Antonio Linhares;
o sr, Alvaro Rodrigues Soa-

João Medeiros [or.
Procedente de Blumenau, onde

é gerente das Índustrias Garcia,
chegou, hoje, o nosso presado
conterrâneo sr. João Medeiros Ju·
mor.

OUTR05 PARTBm

Estão se habilitando para ca-

sar: o sr. Emanuel da Silva Fon-

�tes, bancario, com a senhorinha �
Vidalia Vieira Dutra, ambos re

sidentes ne sta cidade.

deputado
RUPFJ -.Junior

o Viajou, ontem, para L1\guna,
o sr. I1ito Bento Gouvêa, viajan
te dos Lahoratorios Goulart, do
Rio de Janeiro.
HABI['ITA�ÃO

tem mais quéda para ara

dDI� do que para orador

v o
FLORIANOPOLlS, Terça-feira, 12 Janeiro de 1937

VENDE-SE Ao reg.esear ál �'qu�le loca] comparecêu I)

cormssano de ronda, em compa-
casa I panhia do dr. Vitor Mendes,

e ncontrou o I:a_pitão medico, da Força Pu·

m i dO blica, que, apos o exame cada-
a r ino r- verico, deu como «causa mortis»
to epilepsia.

Um quarto de casal com a

seguintes peças: 2 camas, 2
bidês, uma penteadeira e

um quarda-roupa .

Tratar a qualquer hora Ontem, ás 22,45 horas, mais H-:rcilio Vieira é natural des-

com Gernoth Urban á Ave- ou menos, o cornissario de ser- te Estado, filho de Augustinho
nida Rio Branco, no. 154. vico da Policia Civil, teve ciên- Vieira,. casado, e residente em

eia por um telefonema de um dos Carvoeira e contava 36 anos de
Maqu i na para Gelo guardas da Pemtenciaria da Pe- idade.
DELAMBERT vende até drn Grande, que uma senhora, Hoje, o seu cadaver foi dada

o dia 31 de Janeiro por pre- residente em Carvoeira, ao re- á sepultura no cemiterio daouela
ço insigniticante um apare- gressar ao lar, encontrou seu localidade.

.

lhamento completo. marido, Hercilio Vieira, morto.
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CANTIGa LA PORTA)

O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

UNICO NO ESTADO QUE POSSUE ELEVADOR E

TELEFONES�EMJTODOS OS QUARTOS
._ ...."liL,�!.l
--._

12 confortaveis apartamentos
80 quartos e IB_lbanheíros

•

End. Tel. "GLORIA"
CAIXA POSTAL, -134

Praça 15 de Novembro

FLORANOPOLIS Santa Catarina

Sempre novidades para o mundo elegante! b:r��:r�:Ii�:d�Sn��é�O;S��"I�dgr��i
-, Centlr.úa oferecendo
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A OASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

- TRA..JANO - ee

'," �.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




