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ôntern, rio Rio, nova e extensa
-trama vermelha -- Importante,s documen'tos
apreendidos revelaram que os extremistas
esta\iam articulando outro movimento

Nurrerosas prisões.
RIO, 14-A policia deteve diversas pessôas implica- da Comissão de Repressão ao Comunismo e ao qual con-I Esse ficharia deverá ser entregue ao Tribunal de Se-

das nos acontecimentos comunistas as quais estavam sen térn o nome de seis mil pessôas. gurança Nacional.
do procuradas ha muito tempo. .

----------------------------

Entre cs prêsos contam-se joão Felipe Sampaio de

Z E TLacerda e Pedro Coutinho, que se encontravam foragidos
desde 193) e que foram detidos no predio 11. 369 da rua

da Alfandega e Antonio Rodrigues Gonvêa, capitão de
.

,

longo curso do Lloyd, que tambem usava o nome de
Antonio Lima e que pertencia ao tercio de Santos.

Na rua Caio, em jacarepaguá, numa reunião, a polícia
prendeu Tania Kristkerrnann, datilografa da célula e

amante do extremista Osvaldo Costa, que se encontra na

Detenção, Aluisio Cisncíros do Amaral e sua amante Ma
rieta Lacerda.

Foram enconh adas alguns documentos, pelos quais
se soube da existencia de outra celul J á rua Francisco
Xavier n. 961, residencia da mãe de Cisneiros.

A policia deu uma batida ali, prendendo joão Soa

res, ern poder do qual foi encontrado material de propd'lganda, panfletos e documentos do Tribunal de Seguran- I

ça. uru mimeografo e dois volumes do Codigo Penalôovie
üco,

Foi prêso, tambem, o publicista amador Cisneiros,
irmão de Aluisio, que com ele mantinha ligação, assim
como os elementos recolhidos á Casa de Detenção.

As diligencias prosseguem.

Descoberta,
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duzentos prêsos politicas
s. P<\ULO, 15 - A Se

crf:tórÍl do Partido Constitucio
na li ta comunicou á imprensa que
a posse do sr. Armando de Sa
les Oliveira, na chelía do parti
do, marcada p'\ra o dia 25 d}

Instruçoes V i nd �s de I corrente,
foi adiada.

Moscou SENHORiTA! Acompanhe
RIO, IS-Segundo se verifica pelos documentos que a Moda

íoram encontrados nas células comunistas, varejadas pela
policia, os extremistas preparavam outra rebelião. comprando suas Bohas e Cintos na

Os planos já estavam traçados, faltando, apenas, de- Casa rvll acedonia
sígnar os encart-gados de executa-lo.

Foram tambem encontrados importantissimos doeu- A Casa que mais barato vende
mentos, vindos dirétarnente de Moscou, os quais conti
nham instruções aos dirigentes do Partido Comunista.

00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
AHO Florianopots Sabado, 16 de Janeiro de 1937 INUMEHO 679

Pestos em liberdades Os bamjJas
do môrro.!I.

canu sôbre Goiania eau·

sando muitas vítimas

SÃO PAUl.O-15--Foram postos em liberdade duzentos
prêsos politicos, entre os quais figuram alguns contra quem nada foi
apurado. Entretanto todos foram soltos sob palavras, com a condição
de se conservarem em suas reeidencias até ulterior deliberação.

Registou'se, ontem, no Morro
do Mocotó, uma cêna que levou
os seus protagonistas á Policia Ci- .

vil e... ao xadrez.
Nazaria Cipriana da Costa,

de côr preta, natural deste E5-
tado, com 39 anos de idade, re.
sidente naquele local teve, ha
muito, pequena rixa com a ama

zia de Manoel Andrade, vulgo
Manoel das Facadas. Rixa velha ...
Algum dia, Nazaria haveria de
se vêr em "apuros" com a SLa

inimiga. Ontem, foi o dia do a

juste de contas. Palavras. Pala·

RIO --IS-Telegrama aqui recebido, de Goiania, informa
vrões, Discussão horrivel. Por lirr-,

que caiu violento temporal sôbre aquela cidade. Uma faisca de raio
a contendora de Nazaria jogou-lhe

atingiu o ed.hcio do Estado-Maior da Policia, vitimando um sargen-
um balde. Foi a conta .•Fecharam

to e um soldado, ficando gravemente fel ido o comandante, que per-
o tpempo. ,

I '

deu os sentidos.

I
reses, Vieram para a PO'icie.

A população e3tá consternada, acrescentando-se que o tem-
lvlanoel .And,rade, acompanhou

I t t
'

di
.

'h
sua amazia xté a presença do co

pora eve ou ras consequencias graves em outros istntos VIZIn os, . ,

'd
:t

•

ignorando-se, porém, a extensão dos danos causados.
missano oe, la. Defesas. Ínsul-

Foi uma verdadeira chuva de raios, como até hoje não se, tdos. Manoel bancou o «advoga-
havi

.

d I o»
avia registra o. C" IN'As autoridades determinaram providencias para abrigar e oncfus,ãO: azana recebeu pe-

hospitalizar as vitimas. quenos enmentos na cabeça e

perna, sendo hospitalizada. Má-
noel e sua arnazia passaram algu-

MAQUINA PARA GELO mos horas no xadrez, local onde
te rrninar- todas as encrencas.

Verdadeira
chuva de ra ios

6 TRAJANO 6

Quern é Tania Kretguer
1-<10, IS-Tonia Kretguer é a esposa do comunista

Otavio Costa, vindo do Rio Grande do Sul, e que se acha
recolhida á Casa de Correção.

A reorganizaçao da A. N. L.
RIO, 15-0s extremistas prêsos ôntem tramavam a

I

reorganização da A. N. L.. tratando do recrutamento de
novos adeptos e da congregação dos antigos companheiros
dispersos.

1 arnbern era adotado o lema «Pão, terra, liberda

de", estando os dirigentes empenhados em nomear um di
retorio nacional.

RIO, 15 - Estudando os documentos que foram en

contrados, nas celulas comunistas de Caicó, a policia
apurou que os extremistas estavam articulando um novo

movimento.
Assim, fica explicado o desacato dos comunistas pre

sos ao Tribunal de Segurança, pois eles esperavam a qual
quer momeuto uma revolução ou um gólpe violento que
os libertasse.

A correspondencia é vastissima, revelando um traba
lho habilissimo. As cartas, com listas de assinaturas, eram I
endereçadas ao govêrno, dirétamente ao presidente da Re

pública e aos ministros, constituindo o seu teor al��o de

extraordinario em rnateria de simulação.
Essas cartas, embora partissem todas do nucleo cen

trai, organizado em jacarépaguá, provinham de todos os

pontos do país e eram assinadas por íamilias inteiras, que,
ás vezes, diziam da ansiedade com que espera vam a sol
tura dos parentes.

Com esse artificio engenhoso, tentava-se impressio
nar os dirigentes do país, de que reinava alliçào entre o

povo, pela liberdade dos detentos.
Os extremistas fal�ifícavam passaportes e salvo-con

dutos, facilitando a entrada de comunistas no país.
O ficharia dc)s I ornunistas

RIO, IS-Será requisitado o ficharia que se encontra
em poder dJ sr. Adal�erto Corrêa, orgadzado no tempo

"O P. C. é um

!tó bloco"
--Diz o sr Vi
cdnte Ráo

Fllalvadez
Em nome do diretor do Gi

násio Catarinense esteve, ontem,
na Polícia Civil José Domingos
Rodrigues, de côr branca, com

40 anos de idade, informando
que diversos individues ameaça
ram de danificar li cerca de
arame que irola o campo de Iu
teból daquêle estabelecimento de
ensino sf,cundalio. Adiantou o

queixoso que rs referidos indivi
rluos tencionam levar a efeito
aquele áto brutal, próprio a des
classificados, no proximo domingo.

DELAMBERT vende até
o dia 31 de janeiro por pre
ço insignificante, um apare
lhamento completo.

Fumem charutos

E"PRINCIPE DE GALLES"

"

A CandidaturaArman ..

-����

do Sales
e o sr. Silvia de Campos

RIO, 15 - o «Diario os- Ferida Declara o che�e perreptsta que a vetara
ciol=ouviu o sr. Vicente Ráo. ,Ontem, ás 20,30 horas, Joa norne do �resldente ,dO P � C., vetane,
'lue pretend; partir pa!a S�o pzu- quim Sarm�nto, casado, com 30 tambem, p or coerencra, a Indicação de
lo, onde V.lI fixar residencia. anos de idade, cornparecêu {, s,. M acedo Soares

lndagacio sobre a politica pau- Policia Central, dizendo que,
lista, o ex-ministro declarou que I quando Lrltbalhava em um cilin
tudo .:!�tá muito bem. «O P. C.I dro na Padaria Central, ao pô-lo
contirú� coê�o. Somos um só bló- em movimento, foi infeliz, pois
co. Essa é a única cOisa que lhe o mesmo feriu-o na perna, cortan
posso deu suble p'Jlitica.» do uma veia.

Informou ainda que pretende: Por conta de uma companhia
partir para Europa, onde se de- de Seguro, foi JO<lquim recolhido
mUI ai a ,-ois mêses para descau:lar. ao Hospital de Caridade.

S: .pA"ULO' 14 -Sabemos que o sr. Silvio de Cam
pos, solicitado a fazer declarações publicas contra o s
A�mando de. Sales Oliveira, �ec1G1rou que não ficava dL
�elto ao partido vetar a candl�at�r::t ,do sr. Armando de�ales, .al�Ja oue seu nome nao navla sido apresentadPor pnnclpis dé coêrencia, se tivesse de vetar o nume dO�
sr Armando de Sales, vetaria, tambem, o do sr MacedoSoares.
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MEL.I-IOR APERITIVO
----------------

FABRICANTES

NORONHA,NOCETTI & OlA
ITAJAI' S. CATARINA

Dr. Ivo d'Aquino -

E faz lembrar qua resolveu ir.iciar seus negocies nesta cida
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai

proprietario de �UQ 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. =-Aproveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contrato com a "ENDECS" para
construção de sua casa.r+Procurem Sergio Araujo, proviso
riamente Escritorio��R. Frei Caneca, 74 e verá como V. S.
pôde se tornar propiietario de uma moderna casa, apenas

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
com môdi�as prestações mensais.

,

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixall-I
Precisa- se ag�nt�s de confiança e trabalhadores que

do 20 'I, no preço da lenha. e o pagamento deverá ser l_tenham grande conhecimento na prasa.

feito no áto da entrega, a contar de I' de janeiro. ---

GO.�������������e�.--------� .�.��h��k������.00
Q "" ". �

:: CASA TRES IRMAOS;� , _- ---�-� -- - ----==--'_. �
O PAL.ÀCI�O DAS SECAS �

G R A N D E L I QUI D A -=:.s;ç�n� durante o mês de janeiro �------------------------------_

.
G
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Advogado
Florianopol ls

Linhos irlandezes

PARA TERNOS

Veludo chiffon de todas

as cires

A

A DIRETORIA

Mimeógrafo

ENOECS
Etnprera Naciorzal 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.

Casa Três Irmãos

ACASAOUE

mais- barato

VENCE

I-

�'
.

."

"l..,

Sedas, Sedas e

i mais Sedas
�
� de lindas e variadíssilflas

I padronagens

�� Edificio pro'prio
'

• RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELEFONE
@
���������.�.--------II--------••-

s

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



· \

A GAZEl A-Florianopolls-1937
I -

Formadojno' Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

BOca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos,
Tratamento das moles- ,

tias da Boca.
CONSUL 70RlO:

1(ua Trajano n: /7
(sobrado) I Visitem pois

� Telefone: 724 (manual)

IGPraça 15 de Novembro
.

HORAS MARCADAS I� Antonio Paschoal I

?�����������������.......�:���������--------GeG '�.�----------��������
� �� IF' I L I AL-I-_===�_· ---

FABRICP,NTES DAS AFA-
�� MADflS MARCAS DE �� INDUSTRIAS: ASSUCAR:II�������������. � Coque.aros ri�{Of�,-""����2'E�':S2� "Maravl"lha" �� � '['''ll,'h lIj/1tifR!/" ..

','/, 11 li I ./!/!/ './' './ ri �� !:,,_�,�/ /�""'�r�":rl// .. /I""""""f\A)/lt·'1'�-;'f:._ '. i �

�� Municipio São José \:\;:!!1!<;;�:r�'I:�� '�����:�;,t':�f:2, r �� )11i':!: \)tS·, !UP.P.!J\ ('k:,

;\i�\..VJl"!jl
REFINADO- FILTRADO- �

� ESCRIPTOHIO: \\!!!i�I'-:-:-'-=-?F�:;�':�&-G�J(I\����/;;l: BRANCO E �
I Florianopolis \1�it.. ���h"���2�,;��� "Moreno" �C. Postal, 118 �ii:HHsAO JO�)E' f�)l��AC�.Th{\l<)NA I SOMENOS REFINADO-FIL- .J

I Teleph 1.637 1
.

':1:;/0 i, :;>j�///'Í"l\ (IrI [fi//i': TRADQTelegram.: - "COQUEIROS" i,�' -.::::;-;�:' : ?:l.�_!��J.dJ�L (;
---- ----
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Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja <1-!0

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

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

paiz sob a d onomínação pura
e símples de

"MALZDIER"

Tendo apparecldo, ult imamen,
te, no mercado, bel.Idas de
o litras p r o c e d e n c i a s sob o

mesmo nome, fica () Publico
avisado de que, para obter a

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

I'MALZBIER DA ERAHMA ",
.. verificando os rotulos .

�....�.�C1iJtiiiII _

Bebidas Nacionais e Extra 11�

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vlspora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmácia Popular, á Praça 15
de Novembro

I
C HA R U TOS ?;� geras só NO

CAFE' .,JAVA

Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Bala.'Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes- ..'t
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá íosforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Casl de Divelsões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

---�

J
) D. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

- - - - � - - - - - - - - - �---- - -

"
','

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

=Rua Trajano n. 16
(Edíficio proprio)

Capital 136:700$000

I.
Reselva 56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

[PflBAHDO 05

; II. .", SEGUINTES JUROS:! )�
I

I, CIC Limitada 5'[. ala.
ClC. Avisof'reviofi'], ala.
Prazo Fixo S·[. ala.

Cirurgião
dentiste

Dr. wH. Gg. Sípp!e

Jockey Ctub Florianopotis Carioni !
Alfaiate da r/ioda

o mais elagante centro de diversões Iarni-
liares.

ILuxo, seriedade, conícrto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas 112.- ,�
cionais e estranjeiras. III

Feericamente iluminado com instalações mo- I� i
derni- sirnas. I� I

RUA TRAJANO, 1 O�sobrado-nos altos da J I!Sorveteria ulor:a II, �I

-----=-\1C
'

llt
I

Banco de real o
'

Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

6 - Tiradentes 6
- -

....

I�������'':"-'.''!=::::'"''''''''''''':''''!'''''-'"'''''''--''"'''������'''
1

Leia a "Reviste do Trabal ho'
A «Revista do Trabalho» é a mais irnportan

te publicação sobre legislação social existente no

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

IIIRIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL l,246

PUBLICAÇÃO MENSAL

IIIASSINATURA ANUAL 20$000

C:asa dos Passaras

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

na CASA DOS PASSAí<üS, á RUA CONSELHEIRo
MAFRA N. 78

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

Café e Restaurante

OM OlA""
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Bom Diao

Rua João Pínto n. 27

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

te I ra tem seu escrip-

I
tó. io de advogacía á rua

! Vis.onue de Ouro Preto

10'. 70. - PhüJLP' 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

1\/1atri2:: FLOR�h(\NOPOLaIS
I •

1
�

Filiaes e�l'
BJ.ur"f��enau - Joinville São Francisco Laguna _a�e�;�

� I II Mostr\.Jsrio permanente etin Cruzeiro do Sul i}i
FAZEN�A�cçao de Secção de Secç.8Q de �

Fazendas naclonaes e extrange'ras ",ara ternos FERRAGENS: MACHINAS: k
Morins e Algodões Machinas de nenericiar madeira !.�Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas '�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeu "j 11
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: r udos, 31
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oínho etc. f�
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, \�otc !f.S I�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-falhe- electrlcos

�.1

3abonetes e Perfurnarias res Material em geral para .ransmís -;.:S' ;- °r, !�
\Jcolchoados e Colchas Louça sanitarta - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�IO�Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes '��o'
.

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOf<D l -ças, 4��CS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G(-ODYER �

I
Charutos cDANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de l'Javegaçâo "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fVleria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �:�PAVAYA.VD.6.����������������f����������VAV�'C2��.

�fj••eo••••-----. 0•••••••••

; Companhia "Aliança da Bahía"! \
G 0II: FUNDADA EM 1870 I: Dr,Aderbal

G fJ
da Silva

• 5 T t M iti O • J\dvogado

., eguros erres res e arl Im s
o. RuaCons. Mafra,:,10 (sob.

li Incontestavelmente a PRIMEIRA de.) Brasil fi Fones 1631 p. 1290

G •
• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

o

RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:5S3$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSAB1L1DADES ASSUM IDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::552$970

� Atentae bem I
•
(I
•

I
I
I
•

a
•
.,

Agencia Moderna de Pu- •

blicações, com séde em São Paulo:
"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente na 112 .,

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

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

van, roupões, etc. � I ,:; ��'�;
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

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

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros) IFUNDIÇÃO: - �jINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)

(Curso de especialização em -moinhos de fubá, arados, businas
molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

L\tende na Maternidade FUNDiÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
até ás 8 112 da manhã
e á �ar�e-, Consuttorio:

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

ANITA GARlBALDI, 49 Arnaldo M .r 6i ir \.-;.;_ II___________________� R�U���J�O-Ã�O�PI-N_T-O--_A�,-D-.��r�--:,-'.-��.�t��L�"�v�--�
, I

I Dr. "edro de Moura Ferro I
I

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI

!ndica:

I Dr. Ricardo!
Gottsrnann

Ex-chefe da clinics do �o�pi
tal de Nürnberg, (P.ufessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8peclalll�a em:-clrurgla

geral

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

operações de plástica

Advogado

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

.

das 1 5 ás 16 1,2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

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

FOrm ídave íS lorlelos proprlos, tr•• voz••

por semana, Iodas a8 legun
das, ler918 I Ilxlas-fearal,

Rt,.! Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato= I==8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 '(sob.)
Fone J 325-Ater.de cha

mados para o interior, LO.JAS

Dr. ArturP ereira
e Oliveia

CUnlca médica de crian
ças e adultos

LABor�.ATORIO uE
l\NAUSES CLINICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595

Rt! iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

I
li
•
O ExtraçSio com globol dI cr,.taí.

A ( .. 1a .x. j I r1"'::' dsu. .. honestidade, pOil, OI lar·

tll�:J ..iü prlfn..ncladol pelo povo.

I
R-.I

Dr. Miguel
B,:::>abaid

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, i 595

- ...... �. - - __ ...._ - _ ..... -------_""__0_-

�

Apentesr Sub-Agentel e Reguladores de Av:nlaslem Jodos &OS Elladol I
C:u Brasil, no Uruguai e nas prlntlpaí. praças estrangeln:s.

�gente$ em Florianopoüs :

Campos Lobo & Cía.

Médicos

•
•
•
G
G
6l
G

erro"! Blumenau e Lages •
O

o� .I"•••••v

II
• Rua
•
O
G
e
e Sub-Agentes
•
.0 .�D�G�----

Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJA!vÇA '

Escritórros em Laguna e Itajahí

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Malernidadll
Medico do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fc Mahatma Patiala escreve III_U M C_A_So
I
_-

(Original da"Ac:�emia Brasileira de: de amõr curioso
Ciências Ocultas", por correspondencia, c.
postal 2911, São Paulo. -- Exclusividade
em todo o Estado para fiA Gazeta" de Flo
rianopolis). PARIS, 14-Todos os ma

tutinos desta capital dedicam o

Maior espaço, nas suas respecti
vas prin.eiras paginas, aos dis-

CINE ROYAL, ás 8 horas, cursos pronunciados em Berlim

Devoção, com Ann Harding e por ocasião de uma recepção,
Leslie Howard. oferecida pelo chefe do governo

S PAULO 14 E ,., d I d' J alemão, aos representantes do
" ,

' � ,5te caso

I segulf�s:-Ia �m a.que es Ia ogos AMANHA' 5 7 8 30 Corpo Diplomatico presentes na-
e bem cunoso. EstenolJpa, real- de sabor quinhentista, mas AI- ,as, e,

. ), d d
.

d f
. horas, Um sonho que passou, quela capital, respectivamentemente, o senhrnentahsmo e U"TIa enco, pensan o na o icina que K N W I E I h I Ad IE H Imulher apaixonada. Aqueles que II o �sperav.a, em lugar �e atender I cChomb

ate von agy e ii y i-I pe o c ance er sr, o it Cf

"erger e nelo S:. Francois Poncet, em'não a compreenderam, deram-na
I
com carinho ao desvelo da es-

•

b rixador francês J'unto ao gover-como pancada... . toica moça, mandou para o diabo (.

O I I CINE ODEON, o lider, foca- no alemão. Varios jornais publi-s jornais bordam um verda·. a tute a angelical e saiu para a

deiro romance em tomo do fáto. rua á procura de um guarde-ei- lisa, ás 5, 6,45 e 8,30 horas- cam artigos editoriais, cornentan-

A volta do terror com Lyl do o acontecimento e atribuindoNa rua Costa .A.guiar, mora vil, no momento o interventor ,e

Ántrriisca Ida Antonori, que con- 8-'equado á circunstancia que lhe Talbot, Mary Astor e John Hal· as conversações diplomaticas de

liday e os 3' 4' episodios d Berli'm uma extraordinaria irn-ta 23 anos, é bonita, e solteira. parecia ter já enchido as medi- e a

F d d cinta seriada-Escoteiros he- portancía que não deixará de
e ama... az as suas. as.

I IhA familia sofre, constrangida, Na rua, entretanto outra cêna róicos, com BobLy Ford, fin provocar sensive me Ola nas

as loucuras dela. Não obstante mais prosaica o aguardava. Re- Adans e J. Mac Lean. relações diplomáticas franco-ale
mãis.Antenisca gosta de um rapaz, re- guiar numero de curiosos se jun- AMANHA' 5 6 45

sidente á rua Barão de Loreto, tara em frente á residencia e sol.
" as , , e O jornal "Petit Parisiense" es-

8.30 horas, um filme de aviação creve 'que as afirmacões de ga-22, de sórte que entendeu ser tavam bôas gargalhadas, por ter J C P O'B'
:t

com ames agn y, at rlen rintias fornecidas ao embaixador
sua missão protegel-o. reconhecido Ante·nisca e perce- e June Travis-J-Jeróes do ar.

Onlerr, Antenisca, utilizando- bido o por que de postura tão
francês pessoalmente pelo chan-

d celer alemão sr. Adolf Hitler,se e cneios que somente ela po- jocósa. CINE IMPERIO,( João Peso
d I eh d d 'I 1

. nas cireunstancias actuais, devemeria exp icar , conseguíu su- ama o o guar a-civil, e- sôa), ás 7,30 horas, Devoção,bir no telhado da residencia do vantou-se uma escada até o te-
ser consideradas como de impor-

AM N tancia extraordinaria. O discurso
rapaz e sentou-se perto de uma lhado e Autenisca desceo para A HÃ. ás 7 e 8,30 ho-
claraboia, que fica exétarnente ser apresentada ao delegado de Tas, O bamba da marinha. pronunciado pelo sr, Adoll Hitler
sôbre o quarto do mesmo) espian- serviço n:I Central. produziu uma impressão excelente

do os seus movimentos enquanto Ão d legado a moça c0nfir-1 Dizem os nos circules diplomaticos de Pu-

h I ris e Londres. O J'ornaI «P,�tít
ouve uz. mau sua, preterições de anjo tu' h

.. ·

tNão tardou, no entanto) a lelar do Alderico, de quem mui- " Jg Ien Is as... ParisIense» constatando qu : nas

1 d I d últimas 24 horas a tensão diplo-"eitar-se o rapaz e aapagar as to gostava, ec aran o que esta-
Agita-se nos meios cientihcos matica existente entre as diversasluzes, de maneira que Antenisca va sériamente contrariada pela

d d d
do Brasil o importante problema chancelarias européas diminuiu

se viu priva a da preserça do ingrati ão o moço. da alimentação do povo, Dizem consideravelmente, considera êsse
seu apaixonado, mas nãu desistiu Depois de permanecer algum tem·

dos higienistas que o público, t:m feaúmeno como uma promessade vf'lar por ele e para isso 8CO- PO na Central, íl autorida e roan-

d I d d b d geral, e mesmo pessôas das mais I ólimista para as futuras relarõesmo ou-se o me hor que pau e no ou em óra Antenis;:a, exigin 0- :t

h d cultas, não sabem se alimentar. politiclls e diplomatic�s entre a�loca I. I e to avia que não trepasse mais
b I Ih d f

Uns comem de mais, outros de grande; potencias da EuropaSi em que {' a fizesse o pos- f1rn te a os, mesmo que osse
menos, sendo que as peóres viti- Ocidental. Fmalmente, o J'ornalsível para não acordar o bem- para velar pela segurança do

d d AI Jerl·cA,.
mas da alimentação desordenada "Excelsior" declara qu � as pala-: amado, o ruí o e telhas parti- .:J v

Psão as crianças. or ingenuidade vras do chanceler alemão foramJas surfJree!1deü o moço, (jue .-----,--------
tornou a "cende! a luz e a dei- A Serram� �elambert e ignorancia, comem tudo quanto I receb�das ,no quai D'Orsay com

, �," ,

f
.

A

I
vende a dInheIro mas a lhes tenta a gula, mesmo frutas a malOr slmpatld e atenção, no-xou a5Sllll. lvtals satis elta, [j-

Ih I h
'

,

d l'b '. l1le ar f.n a. verdes ou já e�tragadas, doces tando'se uma franca melhora nastemsca, C' I crou passar a nOll,e FON E. 1.100 comprados nas ruas, 50rvetes de pres-entes relarões inter.estadoais,ao relento e rão arredcu a pe. _
:t

1\., h d h' d fabricação su�peita, etc. entre Pa\is e Berlim.l'ia man ã e 0Je, quan o o N a-O fUJ'a da oportu"

- Cumpre aos pais fiscalizar, se-
rapaz ainda dOlmia, Anteni�ca nl'dade verame'nte. a alimentação das cri·
gritou do telhado par a que ele

anras, porque da desordem ali-acordasse. P f O t t
:t

rocure azer um c n ra o mentar resultam perturbações diar-·-Alderico, levanta, 0ue são "oln a ENDECS para gosar-I \. réicas que podem se agravdr e até!1oras de ir para o trabalho!... O cOilfôrto de uma moderna
causar a morte.Não devem perder-Quem é que está aí?-in- casa que oferecenlos mensal,

-

tempo em estabelecer a indispen-terpelou estupefácto t) Alderico. mente savel e curta diéta hidrica. Em-Sou eu, Antenisca, o ttW Procure o Diretor prcviso- dtais casos, como me icaçiio com-

14 anjo da guarda. Velei toda a riamente no Escr. a R. Frei plementar, nada melhor do que onoite pelo teu sono, sofrendo o Caneca, 74. rEldoformio da ...a�a Bayer, de
e frio e cheia de cuidados por-

ACUSAN OO ação curativa e restauradora da
que espíritos malíficos (jueriam

mucosa intestinal.
perturbar o teu descanso. . .

t
I

C".) min IS ro As mãis cautelosas jamais se

Será a pasta �lIaqu ina de gêlo Sem duvida alguma Antenisca
da..J usti I"'"a esquecem de ter em casa um tubo

� Aldfflco podiam ser ..,.,.

d J t- D I b t d RIO 14 N- , . destes magnificos comprimidos.a US Iça e am er ven e por.. aproveitados pala personagens .,
- ao e maIs o

8:000$000 um dparelhdmen de roman::e. fiO anjo do tt'lhado". fogo rasteiro da politica regional CAFE' BOM SO' NO
oe lJ p ada po r to para produzir 500 quilos Se elf fosse mais romanticQ e que está crepitl\ndo na C�mara. JAVA
um pa u I is ta? por dia c com todo o mate- tão paj,cada quanto Antenisca, Sente-se que é o debate em toro Praça 15 de Novembro
RIO-14- ·Um vespertino em rial necessario para uma ca-

_."
no da politica geral que começa Antonio Paschoal

sua secção politica escreve: mara frigorifica de 36m2 de 1 O : O OO�O Cl O a despertar curiosidade do pú-
«O sr. Roberto Moreira, lider base. blico pela C�mara. ;Ante-ôntem,

fedetal do P. R. P. estava sendo' Esta venda e!itende-se até E' o custo das modernas foi o sr. Otavio Mangabeira.
esperado ha muitos dias de São 31 de janeiro de 1937. casmhas aue oferecemos men· Ontem, o duelo violento entre

Paulo. Não veiu e não se sabe ' salmente
.

aos felizardos que o �r. Adalberto Conêa. de uma

por óra quando virá, estando isso De!arr:bert se inscreverem em nossos parte, e o leader pernambucan(),
causando certos reparos nos meios Pe c" I" ;;� r::iço-�&S

planos,-apenas 5$000 por sr, Barbosa Lima Sobrinho. e RIO-14-Foi sancionada a

pclitÍcos. ....... '"' \J - mês. seu colega de bançada, sr. Os-, reforma do Mini5terio da Educa-
A propósito convém eEclarecer do sr. Eden Procltrem-Sergio Araújo: valdo Lima de outro lado, am- ção.

um telegrama de São Paulo, se- BERLIM, 15--As dec'ara� provo Escrt. Frei Caneca, 74 bos defendendo o ministro Aga-
gundo o qual teria causado ali ções feitas pelo Ministro bTil�ni

A G�"zet�
menon

� &galhães, em face das
e�tranhesa a {loticia procedente do co das Rclnções Exteriores, sr. � fIRji acusações do deputado gaucho.
Rio sobre o passiveI preenchimen- Anthony Eden foram recebidas Oespo rt iva HojeJ o mesmo Ínteresse se ha
to da pasta da Justiça com outro no� circulo3 políticos altmãis com de fazer notar com a discussão
paulista. extraGrdinarÍa silnp1tia. A ímpren' Redator:Acioli de Vasconcelos regimental do requerimento do

Interrogados, nem o sr. Vicente sa desta capital, comentando h0jP Primo raqle� a ju!� �r. Café Filho para tramformar-
Rào nem o sr. Alc�ntara Macha- a disLurôO pronu[)ciado FeJe, !Ítu· se a Câmara em comissão geral,

,

do soubéram responder qualquer lar do IIForeign OHice» afírmi:l gado pSicamente afim de examinar os documen
coiSA de positivo. Realmente o de 'llais uma vez;s declarações �ncapaz tos secretos, anunciados pelo sr.

positivo que ha por enquanto é pacificas da Alemônhal que de- ROMA, 14 -A Federação Adalberto Corrêa, como fazendo
que talvez não passe de uma idéia. seja colaborar sinceramF.nte com Italiana de Pugilismo I�cusou-se parte do arquivo da extinta co·

Idéia que amanhã poderá ser urna todas as po�encias europé()s sem a renovar o ôpôÍo para o lutador missão de repressão ao comunis
realidade. Então o sr. AIc�ntara execepção, desde que as mesmas

I
de box Primo Camera, pelo mo- mo. Ao que parece, os pernam

Machado poderá dar uma (espos' c'}Osidelem n"cessana a paz e a tivo de qUI'", mesma o é psica- bucanos votarão por esse reque-
ta mais precisa». tranquilidade mundial mente Incapaz. rimento.

}\-(5AZETA-Florianopolis 16-1-1937

Os fenomenos espiritas não são negados pelos
homens cultos, dotados de raciocinio ciêntifico. Estes

cavalheiros, sem partido religioso, sem o minimo

.fI", desrespeito a qualquer religião, pcis todas as cren

" ças são respeitaveis, ou são uma prova contra o

ateismo - tendem a admitir os tatos espiritas, de
uma maneira neutra, ou racionalista.

O sujeito inconveniente, em materia de sabedo
ria, ou de naturalidade mental, isto é, o gajo que

I tem !lOS miolos pi uridos fanaticos, esse logo diz que
i não admite tais e tais fenómenos espiritas, ou me-

I
diuni os, porque ... urna sua determinada crença re

ligiosa diz que isso é mentira.
Aí está o erro: submeter a verdade ou não de

,
uma seita ou fé religiosa ao arbitrio de urna outra
seita ou fé religiosa.

Por esse critério ternos que os estudos espírí
tistas do alêrn passam a ser uma serena e impessoal
pesqu.z a de laboratorio, não á procura de Deus,
não j procura do misterio como misterio, e sim á

procura da vida. Está provado que não se póde
provar nada, quando os meios de prova, .. não
são as próprias provas. (01110 provar fenomenos, de
urna natureza que não a humana, como dados de
nossa natureza humana, ou com as medidas humanas
dos nossos sentic!os?

Onde termina a vida, ou a natureza humana ?
Onde termina os nossos sentidos? Devem os bons

espiritualistas deixar de admitir que a vida. passan
do para o dominio do que chamamos morte, deixa
de obedecer ás regras da natureza. Esta, que ve

mos como uma força de linhas simples e maternati
caso está do outro lado de lá da vida que vrvemos

com as mesmas logicas. Essa natureza, ainda, con

tinúa nos mundos, é uma só.
Donde se concltíe que o mal do espiritismo é

querer divulga-lo e alicerça-lo com essa imensa lite
ratura lacrimosa onde só se fala em perdão, em

bondade, ou numa moral para os fracus deste rrlun

do. Voltemos os nossos rumos para a ciência pes-
quizallte espirita. Menos ladainhas. chorumes, etc.,
e mais racionalismo cientificas. Os espiritos �ão for

ças naturais, são energias fecundas ou venenosas,

forças, mas estas são por isto mesmo naturais como

I_:_ microbios. 11
lloze de Agosto

I

�--------------�_,----------��------------
De ordem do sr. Presidente, tenho o praler de convidar

os srs. s,1cios e exmas. famílias, bem como os sacie s juvenís, p.lra
a solráe carnavalesca que êste clube realizará em a noite de
16 do corrente, com início 2S 21 horas.

Avisa-se aos srs. sacios que a Dirttoria êxige a apre

sentação a� Porteiro, no áto da entrada, prora de quitação d05

mesmos para com a Tesouraria.
Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis,

de janeiro de 1937.
NARBAL VIEGAS

10. Secretário

5

CINE REX, ás 8 horas, em

Aúltima exibição-c-O bamba da S relações
marinha, com Charles Bickford, franco gerrnanlcas
Robert Allen e Florence Rice.

CARTAZES
DO DIA jPELO MUNDO

Da Agencia Brasileira

Ern Sao P9ulo, a policia foi
er\contrar, ri(.':) t.e'hado da
casa do í�ainnrado� a r-y-'toça
sentirnental--Velou o ben'''\
e;--nado, durante toda a nOI-

te ...de longe ..

Al\1ANHA, ás 2, 7 e 8,30
horas, Adoravel, com Janet Gay
nor e Henry Garat.

Irradiação
Roma

de

A Estação de Roma 2. R.O.
onda C. m. 31,13-kc. 9635, ir
radiar4 hoje, ás 20,20 horas, o

seguintt :
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão, do Teatro Ali a

Scala de Milão, de um áto da
ópera 1 ristano e Isotta de v.vra-
�ner.

Rúbrica mensal do titulo:Aten
çãOI Atenção! em três lingua�:
italiana, espanhóla e portuguêsa.

Execusão de cantos napolita-
nos.

I Noticiario em espanhél r! por-Sancionada
a reforma do Minis
terio da Educação L.oide Brasi.

leiro

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza;

Da Agencia do Loide Brasi
leiro, ntsta cidade, recebemos a

seguinte circular: IlImo. Snr. Di
retor do Jornal A Gazeta Ser
vindo·m� da presente, levo ao

conhecimento de V.f;. qu<! nesta

data, assumi o cargo de Agente
da Companhia de NavegaçãD
Loyde Brasileiro, interinamente, o
qual desempenharei enquanto per
durar o ímpedimento do Snr. Dr.
Heitor Blum.

E5perando merecer de VoS. a

atenção até hoje dispen '3 ao

m�u antecessor. Sub 'c'II _·m(�

atenciosamente. (a) Hemam Cas ..
telo da Costa.

Fumem charutos
PRI NCI PE DE GALLES

05 gazes lacri
mogeneos
pr·oduzem
.

.

cegueIra

RIO-15-0 prefeito deter
minou que tossem retiradas do uso

as pistolas de gales lacrimogeneos,
empregando os guardas municipais
sómente cas�e-têtes, em virtude
de casos irremediaveis de ceguei
ra produúdos por "queles gazes.
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De algum tempo a esta parte, emprezas colonizadoras de
outros Estados. têm voltado suas visitas para a nossa terra, desen- A temporada do C. A'Ij Estu I

volvendo aqui uma propaganda inteligente, no sentido de atraír
para outras plagas, o laborioso colono catarinense, dantes em Flarianopolis

Daí, o verdadeiro êxodo do nosso trabalhador rural, Contrariamente ao que fôra an- são de sobejo conhecidos pelosprincipalmente o do vale do Ítajaí, em geral. para o visinho Es- teriorrnente por nós publicado. só- nossos «lans> ,

ta':!o do Paraná. na sua zona norte. cujas terras se tem pintado aqui mente a 24 do corrente verificar
corno uma segunda Canaan. se-á a primeira exibição entre nós

Afortunadamente, já regressam 05 que, levados pelas dou- do afamado quadro coritibeno, Primeiramente vamos analisar
radas promessas com que se lhes acenou. foram aventurar fóra C. A. Estudantes do Paraná. o onze do Figueirense F. C.,daqui a sua sorte. E as informações que, dos mesmos, temos Desde já desusado é o entu campeão da F.C.D. Prescindido
colhido, são pouco satislatorias. siasrno reinante no publico espor- da lacuna deixada pelo creu guar-No desejo de bem servir e orientar os nossos colonos, tivo local pela temporada que se da-valas, Pereira, é coagitaçãode cujos interesses sempre fômos e seremos intransigente defenso- aproxima. Camo já tivemos oca- dos técnicos aivi-negros substitui
res, aqui vão as informações colhidas, dos que desiludidos vol- sião de Irisar em nossa ultima lo por Lauro, o popular arqu eiro
taram ao torrão natal. crônica, ccnta o «(e!even» visitan-] do Atlético de Imbituba, consi

Se é certo que a qualidade e fertilidade da terra, é um te com verdadeiros manejadores dendo um dos melhores argueirosfator �e vult� nu desenvolvimento econom!co e bem-estar�? cO-I da pelota. motivo pelo qual mui- do Estado; 3 zagil formada porlono, exato e tambem, que tal não constitue fator exclusivo de to irá lucrar não sómente ()s"pla- Carioca e Freed, é bastante codr. Adalgizo Gallotti Koe- sua prosperidade. se outros como a facilidade e a barateia do yers" locais como tambem os a· nhecida pela su � com »atividade:
transporte das mercadorias: a amenidade e salubridade pnncipal- mantes do esporte pelo ensejo de a linha média tem como "pivot"
mente do clima; o preço das terras e suas condições de paga- presenciarem varios ncracks" de Procopio, o eixo n' 1 do Esta
mento e exploração; o custo de vida etc., não concorrem em seu projeção no cênario esportivo na- do; CarIL s e Chocolat� são dois
favor. cional, bons coadjuvadoies: na linha di-

Dos informes obtidos, ao colono .que emigra, apresenta-se anteira vemos Ivo o comandante
A t OS ESTUD L\N fINOSvlUva ugus a como vantagem única, a íertilidade das terras ainda virgens! Com- impetuoso, e oportunista de sem- Af\GENT INOSxPERUANOStitúe, porém, barreira ao SeU progresso, a falta de todos os ou- E' tido como certa a seguinte pre o crack n' 1 catarinense, An-Ana Zenobia tros elementos necessarios á sua prosperidade. constituição do conjunto Que bre- tenor e Cnlico, a veloz ala es-

Defrontar-se-ão hoje, em Bue-
O clima é quente, e insalubre, devido ao impaludismo e ve nos visitará: Rego Barros, querda do ::ampeão, a mais pe-

nos Aires, na disputa do Cam
á maleita, que lá campeiam, impossibilitando o colono para o tra- Normando e Borges; Nide, Efi- rigosa no momento e Galeguinho e peonato Sul-Americano de Fute
balho profícuo e, consequentemente, tornando-o incapaz para o cum- ger.io e Liges, Naná, Ar] Car- Paraná completam a õtima linha ból Argentinos e Peruanos.
primento dos contrátos Ieitos, que muito mais o oneram do que neiro, Teláco ou Bento, Pizzsti- de [rente do campeão estadual. A- A SERRARIA DELAM BERT
os das nossas emprezas colonizadoras. Basta.é, para proval-o, o nho e Matias ou Abelardo. lérn destes Bôos arqueiro c.:a se- vende a dinheiro, mas a me-
que se segue:

.

Elevar os valores que acima leção, Borba e Gato emprestam lhor lenha.
Emquanto no nosso Estado, no vale do Itajaí, o preço estas torna-nos desnecessario, pois I seu concurse ás côres da sel.çã i FONE 1.100

das terras raramente atinge a rs. 3:500$000 o lóte de 25 !1ec- ���t�l��t�!@l� _

����
��:esden�s.E6�g$0�O �a:a:áxr�� e�:mr��o'I:��ov;�ôin�:r °al:�::: �

H I G LO R I A �re de 24.200 metros quadrados, ou seja entre rs. 260$000 e

��� _

ote ���,_l\'{4\.�\
rs. 600$000, mais ou menos, por hectares. ,

r,-�
As condições de pagamento são, tambem, lá mais pesa-

das do que aqui.
Assim é que as emprezas colonizadoras de Santa Catarina,

I
(ANTIGO LA PORTA) tÀ\1

oferecem aos colonos, para pagamento das terras contratadas, um

O MAIS MA"-_ ESTO;;;.O EDlflCIO DA CAPITAl. E O
rJprazo de 5 para mais anos, podendo o colono pagai-as em presta-

� � -

��

Ições modicas, conforme acôrco, com uma entrada miníma, ao passo � IOUTR05 PARTEm que, no visinho Estado do Paraná, a entrada é de um terço do
f�� UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

<

José Filomeno preço da terra e o prazo para pagamento de três anos. lK4Via Condor, seguia hoje, com Acresce ainda que lá, um lote de terras de 25 hectares, �1

�destino á Capital da Republica, custa no mimmo Rs. 6:500$000. não sendo, como aqui, permiti- � TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS
ío estimado comercianse conterrâ- do ao colono contratan:e, a extração das madeiras existentes, com l�

neo sr. [osé Filomeno, presiden- o produto das quais ele, no vale co ltajaí, nãoJraro, paga quasi 12 confortaveis aparta�entos
te da Federação das Associações todo o lote contratado. BO quartos e 18 banheíros
Comerciais de Santa Catarina, U custo de vida é tambem lá muito mais elevado do que
[,ALErlmEHTO� no nosso Estado, pois um trabalhador ganha no mimmo Rs. 12$
Maria das Dôres Souza díarios, emquanto que, entre nós, se paga no maximo Rs. 5$000
Faleceu na visinha cidade de por dia ao trabalhador de lavoura.

São José, a veneranda senhora A vantagem oferecida no norte do Paraná, ao colono, com

d. Maria das Dôres Souza, e5- a facilidade de transporte, é a'liq'Ji1ida pelo elevado das tarifas

posa do sr. Hercilio Souza e da estrada de ferro que o serve, para o transporte de seus produtos,
g,�nitora do sr. Evaldo Souza. absorvendo-lhe, as�im, toda a margem de lucro. Nestas condi

ções as vantagens apresentadas pelas emprezas colonizadoras dos
outro� Estados, são meramente ficticias.

Concitamos, portanto, os colonos de Santa Catarina, espe
cialmente os do vale do ltajaí, a permanecerem na sua terra,

con-1tribuindo para o seu maior progresso c desenvolvimento.
Com isso, servrndo ao nasso Estado, terão tarnb;'m garanti

do um futuro mais estavel e seguro a SI e á sua Familia.

Clube J 2 de Agosto
Nos aristocraticos salões do ve

terano Clube Doze de Agosto,
da rua João Pinto, será o�elecido
hoje, ás 21 horas, aos seus asso·

ciados, e$pltndida soirée carnava

lesca.
Conforme já tivemos ocasião I

de noticiar, á soirée de hoje
que será coroada de: pleno êxit.:l,
dada a Animação ex;stente-com

parecerão vários hlócos, que con- Finalmente realiza-se amanhã,
tam com a colaboraç�o de ele- o esperado banho á fantasia na

mentos da mais alta sociedade aprasivel praia da Ponta do Leal, ,_ .-----�_ .. - .. --. > >_" ... " -'--'�---"

f1orianopoiitana. onde se acha localizado o magni- S h htFantasias variadas e ricas, bri- fi.co Balneário da Imobiliaria Cata-I C ac
Iharão na noite de hoje Canções rmense. •

do Carnaval de 37 far-se-ão ou- Para maior brilbantismo da co. ad 10U a sua

vir, ao som do magnifico jazz. memoração carnavalesca de ama- V iajem
Finalmente a soirée do Doze será nhã, naquêle recanto pitorêsco, um � F LORANOPO L IS
uma linda festa carnavalesca que afinado jazz-band executará as BERLIM, 15-A Imprensa ��ficará guardada no coração dos mais modernds canções,seguindo-se noticia que foi adiada a Viajem !»
que a ela compareceram. as ·dansas. do sr. S.:hacht a Paris. ��������������������������

S Rd des para o mundo elegante'
Perfurrlarias nacionais e estranjeiras!

empre 110VI a .

. O!i rryai.s ·delicados objétos de adôrno!
_ Contlt'Jua oferecendo-----------------------------------------

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

Nossa Vida
AHIVER5ARIo5

Indio Costa
Transcorre hoje o aniversario

natalicio do nosso estimado con

terrâneo sr. Índio Costa, do co

mercio local.

Trajano Margarida
Passa na data de hoje o

aniversario natalicio do presado
conterrâneo sr. Trajano Marga
rida, alto funcionario da D;retori'l
d. Interior e Justiça, lestejado
poeta e nosso apreciado colabora
dor.

Festeja hoje o seu amversano

natalício a graciosa senhorinha
Edí Blum, filha do sr. Heitor
Blum, agente do Loide Brasilei
ro em Florianopolis.
fnZEm nH05 HOJE

o

r8i;
a senhorinha Dorací Maria

José Melo;
o sr . Teodoro Mauricio Wan

derley:
a exma. sra.

Monguilhot;
a senhorinha

Martins;
o menino Alcivandro, filho do

sr. Alcides Merques da Silva.

HABIL.ITAÇÃO
Estão se habilitando para ca-

sar: Alfredo Vitor de Araujo e

d. Anrea Nocetti, ambos soltei
ros e naturais deste Estado.

EHLArE5
Realiza-se hoje. ás 18 horas,

na residencia dos pais da noiva,

em João Pessôa, o enlace matri
monial da gentil senhorinha Nilsa
Barreto, filha do sr. Francisco
Büchele Barret:>, Iuncionario do
Tescuro, com o sr. Alcides Sil
va, do comercio.

PEL.05 rLUBES

Colonização
de Santa noEstadolA GAZETACata.-urmi,� ����������-�������������

.A voz 'co p o
16 Janeiro

v oEm defeza dos nossos
colonos FLORIANOPOLIS, Sábado, de 1937

da F.C.D.

JO'GOS
3 são os jógos marcados para

a temporads interestadoal.
No dia 24, domingo, frente ao.

Figueirense dar- se-á a primeira
exibição do Estudllltes em nossos

campos. No dia 28. quinta-feira,
(JS visitantes enfrentarão a seleção
local e finalmente dia 31, despe
dindo-se de nossos gramados. 03

'

paranaenses em "match·revanchen
e alrcntarão o Figueirense ou a se

leção.

OS LOCAIS

EXCURSÃO A ITAJAl'
Seguirá amanhã cedo para lia

jaí .

a embaixada desportiva do
Íris F.C.

\..

O omnibus contratado para o

StU transporte estacionaré em fren
te ao Café Cascatinha, de onde
partirá ás 5 horas da manhã.

Balneário da
Ponta do
Leal

CAIXA POSTAL,· 134

Assim, dados os preparativos e

a animação, o banho á fantasia
,constituirá uma oportunidade para �

passarmo& horas agradaveis no

Balneário da Ponta do Leal, fu
gindo, portanto, ao calor causti
cante da capital.

End. Tel. "GLORIA"

15 dePraça Novembro

Santa Catarina
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




