
D E F I N I T I V l.oE T

s. PAULO, 21- O «Dia-

Ario da Noite», desta capital,
publica hoje a seguinte nota:

«Ouvimos de fonte

au-,te -mr • torizada que não é mais pas-
sivei um ente.idimento entre os srs. Getulio Vargas e Flô-
reg da Cunha. ���������������������1_���������������������

Todos os esforços do sr. Osvaldo Aranha resultaram A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
lnuteis, no sentido de uma reconciliação.

Não seria. portanto, de estranhar que o embaixador
Osvaldo Aranha desistisse da sua projetada viagem aosi ANO
pagos.

Em palestra com amigos, o governador do ruo Gran
de do Sul teria dito que não pensava em renunciar ao

largo, pois que tal gésto só lhe agradaria quanto espon
taneo, e nunca insinuado».

o

Nac-) .existe "bloco do norte"
RIO, 21--Chegou a bordo do «Antonio Delfina», o

capitão juracl Magalhães.
Abordado pelos jornalistas sobre o propalado -blóco

do norte», o governador baiano, respondeu:
-Não existe o -blóco do norte». Pelo menos nunca

ouvi falar sériamente nêle. O norte deseja unicamente tra-.

balhar com todos os Estados da Nação para felicidade do
Brasil e grandeza do seu povo.

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

JAIRO CALLADO

Florianopolis, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 1937 I NUMEJ�O 684

Não foi debalde
que "A Gazeta", íl1"terpretando o sentir da papul.
ção, apelou para a gDvêrna da Estado

Para � população, o caso do imposto em si, não tem a Força Pública, de armas embalad 1.5, resolverão o impasse num

menor importancia, O que está iateressando, é o desafôro inau- abrir e fechar de olhos,
dito com que os «pombeiros» estão trancando os genero i de pri- O primeiro caminhão, indo até ao Barracão, recolheria,
m .ira necessidade, com o intuito criminoso de provocarem a alta na volta, os produtos dos lavradores de Navalha, Taquara, Rl\n
dos preços, sacrificando as classes menos abastadas, impossibilita- cho Queimado, Rio dos Bugres, Aguas Mornas, Vargern Grande,
das de enfrentar, á mingua de recursos. as imposições gananciosas Sl\nto Amaro, Palhoça e S. José; o segundo, Iaría Terezopolis,
dos famigerados exploradores. Rio Novo e Anitapolis; o terceiro, faria Rio Novo e Capivarí; e o

Para que se avalie do procedimento inqualificavel dessa
I quarto, farÍa a zona de Biguassú e interior de Tijucas.

gente; para que se faça um juizo seguro do quanto serão capa- Por mais sevéro que o governo se mostre. por mais intran
zes, se os deixarem; para que reaalte até que ponto a sua audacia sigente que se apresente contra essa horda de vampiros, encontra

os poderá conduzir, basta recordar a proposta que, sem o menor rá os aplausos dos que mourejam de sol a sol na luta honrada
rebuço, alguns deles fizeram aos agentes fiscais, declarando-se dis- pela vida.
postos a aceitar o aumento de I 5 por cento nos impostos atuais, O Povo não péde muito, O Povo quer viver dentro das

Vai reuni r-se a A9semb I é i a dêsde que fôsse suspenso o «livro de compras», criado pelo De- possibilidades que a época presente lhe oferéce. Arrastai-o para
ereto 72.

-

além dessas possibilidades, é colocai-o, arrarrado, á beira de um

p oS ran aen se E' que a ação fiscalizadora desse livro é tão rigorosa, abismo.
CORlTIBA, 2I-Assinado pela maioria dos deputa- que um dos «pombeiros», num assomo de conciência, em pales- Reagindo, o Povo move-se pelo proprio instinto de conser-

cios, foi apresentado á Assembléia Legislativa um pro- Ira com um dos nossos redatores, franca e lealmente declarou, vação, Na iminencia da fome Jh� devorar os filhos, grita alancea-
[éto de convocação, para o dia 2 de fevereiro próximo, que os protestos erguidos em tôrno da criação de tal livro, se do por socôrro.

•

A Assembleia funcionará ernquanto durar o estado baseiam apenas no contratempo de ser impossivel luturamentc bur- E o govêrno, escutando a justiça desse brado, na nota oli-
de guerra. lar o fisco, o que até agora era feito com relativa facilidade, por cial dada hoje á publicidade, num gésto que bem define a sua fôrça
O senador Vespas ia no e." maior que fôsse a vigilancia exercida pelos funcionarios encarte- e o seu prestigio, nos promete, de que saberá cumprir o seu de-

Sao Pau Io gados de tal serviço, ver, dentro das atribuições legais, punindo com to Ia a severidade os

5. PAULO, 21-Procedente de Mato Grosso, chegou
A falta de generos, com todo o seu cortejo de conse- elementos indesejaveis provocadores da carestia, que é como o pn-

quencias deploraveis, não deriva dos lavradores ou seja daqueles meiro grito de alárme da ronda da fome.
a esta capital, o senador Vespasiano Martins, que viajou

que plantam e criam. A responsabilidade do presente estado de -----------------

de avião. coisas, cabe exclusivamente aos iotermediarios e aos açambarzadores. Dr. Pedro de Moura Ferro
ACIDENTÁDO NO

O senador matogrossense não irá para o Rio, con- TRABALHO
forme se anunciou.

São estes, que julgando-se senhores absolutos destes pagos, Advogado
Recebido no campJ de Congonhas, pelos represen-

se arvoram em mandarins, entocaiando-se como os antigos calabrê- Rua Trajano n, 1

tantes do governador, secretarias do govêrno, amigos e
zes ao I�ngo das estradas, para agre�irenj traiçoeira e covarde-

elementos da colonia de Mat» Grosso, o sr. Vespasiano
mente ate os pequenos ,cc lonos: que as costas carre�am seus pro-

Martins disse que deixou o seu Estado em calma. Veiu du�os,. numa. afront,a avilt�nte a h�erdade do comercio e num de- Natas & Fátos
para São Paulo, a conselho clinico, para que seja feita a

salio lmpertment� as propnas, autonda�es. ,

_

extra ão de uma das balas que recebeu nas ocorrencias I Est.e e�td.d� mto.lera\el de_ coisas Vln?ll reclamando pro�
d MÇt G

tas e energias providencias, por nao ser pcssive] que a população
e a o rosso. d 'I"" d ia rluzi d

.

_______
e uma «apita se vIsse a merce e mela uZla e aventureiros,

DisPosto ao CAFE' BOM 50' NO ,empenhados �m sugar-�05 o sangue, �té á última gô�a.
sacrific!o... ..JAVA � Depois, todos eles são conhecidos, encontranno-se cadas-

RIO, 20 (BAND) .. -- O sr. Praça 15. de Novembro trados, em numero de 54, n� Prefe�tura ���icipaL .

J' A rico x-mi 1·stro da Antomo Pascl10al Ao governo não sera, por ISSO, diíici] tomar as providen-
ose me ,e n .

f I bli d h I
Viação, falou ôntem sôbre a su- clabsl. expressad�

na dnotda o

ICbl� pUJ ICGéI a estad maud
ã

Pd� a. ��el-
- presidencial no tocante á Naufragou o pu rca> e rmana a o ga mete o overna ar, or enan o imcrar-

cessao ,

d I' "combei "

possibilidade de vir a SE[ levan- "We II e"
mente que sejam caS5� .ds das icenças �os �om erros", dma

vez

tada a sua candidatura para suce- @ qu� es�s, Pd� suas" atrvi f' �s I�eprov?vels., est_ao �rbol�ocan o, como

der ao sr. Getulio Vargas. De- muito em IZ a nota o reia , a mquietação pu ica,

pois de lazer um hil'torico de navio-escola alemão Tomada essa medida, outra se impõe a seguir, qual seja
sua actuação na politica e na ad- a localização dos depositos que se acham abarrotados, especial-
ministração, desde a sua colabo- BERLIM, 21- Naufragou me�te de banha, b�tata, farinha e fei_jão, requesitando todos êsses

ração no movimento revoluciona- O navio escola Wel!�, encar- generos ao preço estipulado pela Comissão de Tabelamento.

rio até ao presente, o sr. José regado pelo ministro da Ma- Se o governo tiver dificuldade em localizar tais depósitcs,
Americo declara que só acederia rinha de levar socorro a dois venha bdter á n,ossa porta que Ih�. não regatearemos fornecer

na sua candidatura si fosoe para navios encalhados no Baltico. todos o� esclareCimentos, em benehclO do povo de que somos

fazer um pacificação politica. O Welle afundou ontem porta-�oz e que está sendo escorchado criminusamente ntsta hora

Os jornais desta capItal apon'· quando uma tempestade de an!;ushosa de dolorosas apreensões.
tam o ex-ministro da Viação neve caiu ao oeste da ilha de Quanto ao abastecimento do Mercado púl:.lico, será fa
como «mais um que está disposto Fermarn. Vinte e cinco mari- cilimo, uma vez que os lavradores estão sendo coagidos pelos "pom'

.

ao sacrificio». nheiros morreram afogados, beiros". Meia duzil de caminhões e meia duzia de praças da

�ntervenção no Dist�ito
Federal

RIO, 21 - O prefeito interino dirigiu ao presidente
Getulio Vargas um circunstanciado relataria. mostrando a

impossibilidade de continuar administrando a cidade, em

virtude da má vontade da Câmara Municipal, que, dividida
politicamente em varias grupos, vem negando as medidas
e providencias dependentes do legislativo para facilitar a

sua ação administrativa.
Em face disto, teria o conego Oiimpio de Mélo suge

rido ao Chefe da Nação a necessidade de ser decretada a

intervenção federa l.

A energlca nota do governador interino dessipou as apreensões e criou uma
atmosfera de confiança na alma popular

De Palanque

Esteve, ontem, na Polícia
Civil, o sr, Francisco Tres
ka, preprietario da padaria
Treska, á rua Deodoro, de
clarando que Sarmento de
tal, que ha dias recebeu le
ves ferimentos numa das per
nas, quando trabalhava, não
é seu empregado e nem es
tá segurado.

o agente do fisco: Bom dia, D.
Margarida.
A quitandeira: Bom dia. senhor

Antonio. Benditos olhos o vejam nes

ta casa•••

O Agente: A senhora já comecou

a cumprir as determinações do de
créto 72?

A quitandeira: Os livros e os sê
los já estão aí. desde a primeira
hora.

O Agente: O livro têm sido devida
mente escriturado?

A quítandeíra: Não senhor. Como
sabe sou 'iiuva e não sei ler nen es

crever.

O Agente: Nesse caso a senhora
é obrigada a ter um guarda--livros
para lhe fazer a escrita.

A quitan\leira: Deus me lívre.
Era só o que faltava. Então o se

nhor acha. que vou tratar um guar
da-livros para me pôr a escríta em
día?••• Essa despeza não compensa.

SATURNu

o governa
dor de Per.
nambucD
E o COI'J
Dl� MAT-
TARAZZO

S. PAULO, 21-0 Conde
Mattarazzo, vãi prestar ao sr.

Lima Cavalcanti significativa ho
menagem, oferecendo-lhe um al
môço na sua chacara no Tatuapé.

Para esse agape, que o Go
vernador de Pernambuco aceI

tou, o grande industrial dirigiu
convites a pessôas de grande ex

pressão �ocial de São Paulo�

)r,�' .' .:, ':'< i: .'"
J:," .•

.,,��,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Imprensada
entre dois

A SERRARIA DELAMBERT t d d "Maille Breze" autos
NANKIN, 21-Wa:-3chiai-

a en en o a situação ti
O h f C I Opai protestou veementemente

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-
c au eur . ar os Cardoso,

---- ( I' h d ib d junto á embaixada do Japão,
do 20 'l- no preço da lenha, e o pagamento deverá ser f

'"

b b d d que raz a In a e ornm us a "

f
. OI 4ftIIm' ar ea o pur um E O t T' d d contra o fá to de aviadoes ja-
eíto no áto da entrega, a contar de I' deJaneiro." mpreza u ra para a rm ar e,

______, .� avião bolche.Bsta solicitado por uma passageira, pa· ponêses aterrisarern sem licença

A educação Exportação de (OU na rua Fr�i Caneca, afim da loc��_da_d�_d:_ Thi-Nan.
L

-
de comprar uma melancia. 4 .ti.

sanitaria aranJas O píloto vermelho acredi- No momento, porém, em que
me"ros

dasmãis Acentua-se de mês para tou ·tíatar-�,e de um nevio do lado defóra, entregava á pas- de náve
mês o aumento de nossa ex- nac iona li9tq sageira, que estava dentro d"

Nas escolas modernas existe o portação de laranjas. carro, o produto de compra,
louvavel empenho de ensinar ás NJS 11 primeiros meses PARIS, 21 _ «Le [our- publica declarações de um passou o caminhão de calga n.

CONSTANTINOPLA, 21

crianças noções gerais de higiene. do ano passado as remessas membro da tripulação de destróier francês Maille Breie 222, guiado pelo chauleur Mario
- Na Anatolia reina um frio

A
. .

de' h II" intensíssimo. A néve atinge em
s menmas maiores apren em.em atingiram a 3.077.501 caixas, das quais resulta que êsse navio de guerra foi bornbar- ormc o I, que o Imprensou en-

..

h" d I d
.

I
cêrtos lugares a cêrca de quatro

cursos espeCiaiS, Iglene o ar e
no valor de 72.557 contos. deado por um avião bolchevista. tre os �IS veícu os.

b d
.

I fi d
metros de altura. Duas vilas no

so retu o puencu tura, a m e Em comparação com igual O aparelho vinha em direção de Barcelona, levan- O chauleur Carlos Cardoso
Ih d

.

d -' f ' .

I
Turquestan estão isoladas pela

me or se con uzirem qusn o mais. periodo de 1935, verificou- do nas azas as insignais bolchevistas. so reu varias contusões pe o côr-

T b t
'

t d - Ih d néve e foram infestadas po, r ban-
am em en re nos es a e ucaçao se o ano passado o acresci- Terminado sem êxito o bombardeio, voltou nova- po, reco en o-se a casa

vem sendo iniciada. Muitas mãis mo de 510.108 caixas e mente a Barcelona, A policia abriu inquerito.
dos de lobos. No Mar Negro

guiam inteligentemente o trato dos 12395 t T b L J I blí trevi t
------------ foram registradas terriveis tem-

filhos, porque receberam estas imo
' con os. I am em « e oumai- pu ica uma en revis a corr: SENHORITA' Acompanhe pestades, 22 vapores foram obri-

. .

O valor médio da caixa um oficial do Maille Breze que igualmente opina de que a Moda gados a procurar abrigo de ur-

portantissimas Instruções nas esco- de laranjas foi de 24$000, se tratava de um aparelho vermelho, devendo-se possí-
las que [requentaram, contra réis 23$000, em 1935, velmente o ataque ao navio francês, Barcelona tinha sido comprando suas Bolsas e Cintos na g_e_n_cl_a,

_

Graças á educação higienica e 21 $000 em 1934. atacada antes por navios de guerra nacionalistas, A I ta II·a e
das mãis, aos esforços da assisten- O '1 t Ih t I t d' f'

.

I Casa. M acedon ia

ALUGA-SE a casa da A
pi 0.0 verme o, na. ura men e - ISS� o o.lcla Acia pública e ao inestimavel con-

rua Esteves [uníor TI. fr.ances, acreditou que o Mailte Breze era navio naciona. C I eman ha
curso da classe médica, a situação •

I t
A asa que mais barato vende

da inlancia tem melhorado sensi- 179 com muitos quartos no
IS a.

6 TRAJANO 6
contra o cornu-

velmente em todo o país. A edu- andar terreo e no posterior, Bibliografia Gratifica se bem a nísmo

cação sanitaria das mãis deve, en- com ótima instalação de bar- CARTAZES

tretanto, difundir-se nas classes beiro e porão habitavel.Tra- O sr. Ernesto Vahl, ativo quem der noticia de um ca- DO DIA
menos favorecidas, por meio de tar no Banco Agricola. representante em Florianopolis chorro baía, de regular altu- CINE REX, ás 8 horas,

publicações bem claras e compre- C lu b 5 de
das importantes industrias AJ ra, focinho comprido, ore- As extraviadas, com Richard

ensiveis, e de palestras feitas por Renner e eia. de Porto Alegre, lhas caídas, fugido, ha dias, Cromwell, Billie Servard e Arthur

enfermeiras visitadoras. Novem bro ofertou-nos uma monografia co- da rua José Veiga no. 13, Hall.

A propaganda sobre a melhor memorativa do 25 aniversario 0nJe deverá ser entregue. CINE ROYAL, ás 8 horas,
maneira de alimentar os bebés já Por deliberação do sr. pres i daquela poderosa instituição fa-

D t
Noite de nupcias, com Kathe

conseguiu atingir grande número dente convido os SIS. sor ios de s
bril. esas re von Nagy.

de mãis, sobretudo das que vivem te clube para uma assembléia ge� .' terrav íario CINE ODEON, o lider, foca-
nas capitais e cidades de maior ral extruordinaria, a realizar-seI

Por intermédio do sr. Wences· lisa, ás 7,45 horas-A historia

população.E' indispensavel prosse- no proximo dia 23 do corrente"
lau Freyeslebem, ,r�presenta�te �m S II Pau Io I

de Louis Pasteur, com Paul

guir nesta cruzada fazendo com ás 20 horas em sua séde social consular da Junta Oficial Nacio- Muni, Donald Woods, Josefine
que todas as mãis aprendam a evi-

para tratar de assuntos que s� nalis�a Esp�:1hóla de Burgos, em Varios feridos I Hutchisonn e Anita Louise.

tar as dierréas, responsaveis pela prendem aos interesses do clube, �lotlanopoh5, recebemos um flls- en: e s t a d o A si tu 9oao de
maioria dos obitos dos latentes, Previno que a referida assem-

ciculo contend,o ampla documen,-
b· dei d f f d d h grave Mato Grosso
em assim que não eixem e bléia se realizará com Qualquer tação otogr� ica as es urnam- -

apelar para um médico especialis- número de sócios presentes
-

na
dades cometidas pelas ordas mar- S PAULO 21 O

I d d
"

hó] .,
-- correu no RIO, 21-Um vespertino di-

ta, ogo que esta esor .em se ma- hora acima CI't<> da. xistas espan o as.

I 'I 183 d E d d
I d

o'A

A d f t qui o.metro ,a stra a e I I d C' b'
nifeste. Em gera os �e lat�as preso

. Distrito de «João Peesôar _ 19 gra ceemos as o er as. F S b ' d
vu ga um te egrama e ma a

crevem, além do regime alimentar, J --37.
erro o.ro�a ana, grave es.as· dizendo que o senador Vilas Bôas

os caseinatos de caleio e o Eldo- EUGENIO SOUZA
MAQUINA PARA GELO tre ferrovlano. O trem de prefixo apresentou uma denuncia á Côrte

formio da Casa Bayer,Este último 10. secretario DEL I\MBERT vende até M-7, saíra desta capital ás 19 de Apelação dalí contra o gover·

medicamento combate a diarréa O dia 31 de Janeiro por pre�
horas e, ao akanç(\[ o trecho nadar Mario Corrêa acusando-o

das crianças e dos adultos, com a Filmem charutos ço insignificante, um apare-
compreendido entre as cidades da responsabilidarle' de inúmeros

"PRINCIPE DE GALLES" de Botucatú e Vitoria, foi atin�
vantagem de auxiliar a rápida res· lhamento complet(). cnmes.

d
.,

I gido pelo desmoronamento de A denuncil\, que consta de 18
tauração a mucosa mtestIna. 10:000$000 VENDE--SE uma barreira na extensão de 50 páginas datilografadas, contém 45
A Serraria Delambert no distrito d ....

· Três Ria� metros. documentos.
vende a dinheiro, mas a E' o custo das modernas chos, Biguassú, um terre� A composiçãO ficou grande- -----------
melhor lenha. casinhasqueoferecemosmen· no com a area de 1.600 mente danificada, tendo saído Novo ernbai- Dansa das

FONE. 1.100 salmente aos felizardos que metros de frente e 1.800 de feridos vários passageiros, alguns xador da It�lia tangara' .

,Maquina de gêlo se inscreverem em nossos fundos, acompanhado de em estado gráve. Os trabalhos de no BraSil S•••

Delambert vende por. . .
planos,-apenas 5$000 por duas casas de moradia p�la baldeação decorreram morosa- ROMA, 21-Afirma-se, nas

8:000$000 um aparelhamen· mês. insignificante. quantia de mente, tendo os feridos sido trans· rodas diplomaticas, que o senhor

to para produzir 500 quilos Procttrem-Se_rgio Araújo, 4:000$000. feridos para o Hospital de Bo· Roberto Cantalupo, embaixador

por dia e com todo o mate- provo Escrt. Frei Caneca, 74 Tratar nesta redação. tucatú. da ltalia no Rio de Janeiro, não

rial necessario para uma ca- •••••• •••••--------•••••• reassumirá o posto, pOl motivos

mara frigorifica de 36m2 de ! • de saúde. Acrescentava-se, nos

base - C r e d I' toM u t u o P r e d I· ai • mesmos circulas, que o sr. Canta�

31 Ed�etal_Vaennedl'rao edlíeltetn9d3e7-s.e até !e,'·. • lupo será substituido na capital

:
• busileira, pelo sr. Vicenzo Loja�

Delamber! �
• cemo, atual embaixador da Italia

� • em Nankim.

'O destroíer francêsImportante

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

Q"Savona" pe
diu socôrros
-urgentes

OSLO, 21-0s socôrros en· s

viddos ao vapor finlandês Savana;
chegaram ao logar do naufragio, [
ao largo de Songwaer, na Norue-ç
ga, mas nenhum navio foi avistado. j_

.Keind grande ansiedade,porque,"
a última mensagem do Savana, t
ás 2 horas, pedia socôrro imedia� 1
to.

Pegáda pelo
péga-mão

Quando se dirigia pal'a a pro
cissão de São Sebastião, a empre·

I gada do sr. Nicolau de Oliveira,
de nome Almerinda Virgilina De�
metrio, ao descer a rua Almirante
Alvim, acompanhada de uma sua

• irmã e de uma amiguinha, um

pouco abaixo da Escola Aprendi�
zes Artifices, foi inopinadamente
colhida pelo péga-mão, do lado
direito, do aUfo-onibus da Empre
za Auto�Viação, guiado pelo
chaufeur Otavio Viana.

Almerinda foi projetada ao sólo,
recebendo varios ferimentos, sendo
o de maior gravidade na região
parietal direita.

Devido á violencia da pancarJa
Almerinda perdeu os sentidos, vin�
do a recuperá-los no Hospital de
Caridade, duas horas depois d�
ocorrido o acidente.

A CREDITO MUTUO PRE-
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessiveI a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.
Aniversario
de Guilher
mell

DOORN, ·21-Em vista de I
estu o ex-kaiser Guilherme lIso- 't A

..

frendo de um acesso de resfriado, I. pressa l-VOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
foram cancelados todos os convites;. •
para a festa de aniversario doan- • CREDITO 'VIUTUO PF�EDIAL �
ligo imperador da Alemanha, a G G
27 do corrente. ••••••------...------.••••••••

Os seus dois !:)orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

'.: .'

Descendo
sem licença

CAPRI, 21 - Falando aos

jornais italianos, o ministro Goe
ring declarou:

«A ltalia e a Alemanha se

opõem resolutamente á instituição
do bolchevismo na Europa.

São absoluta 'U(�nte destituidos
de fundamento os boatos, divul
gados pela imprensa estranjeira,
de que o governo italiano tenha
tentado influenciar o governo
alemão p ira abandonar sua atual
politica, com relação á Espanha,
Chegamos a um completo acôr
do em todas as questões debati
.jas em minhas palestras com o

sr. Mussolini e o conde Ciano." I
I
J

Não fuja da oportu
nídade

Procure fazer um contrato
com a ENDECS para gosar
o eOi1fôrto de uma moderna
casa, que oferecemos mensal�
mente
Procure o Diretor previso

riamente no Escr. a R. Frei
Caneca, 74.

RIO,20 (BAND)--Apesar de
se ter deslocado para o plenario
da Câmara Federal o número de
emoção da meada politica, presta
se mais atenção a outros meah

dros.
E' verdade que na mesma la�

çllda se enr'Jsc;m "periquitos e

d ."car eal� , mas o que vem desper�
tando maior interesse em S.Paúlo
é a "dansa dos tangarás".

Depois da revoada ao Rio de
um sem número de governadores,
tem.)s agora em S. Paulo a visita
do sr. Lima Cavalcanti, e já 'se
notida a próxima passagem do sr.

Jurad Magalhães, rumo a Poços
de Caldas, em companhia do sr.

Benedito Valadares.
E, andorinharão mais outros ...

Resta saber quem pia o compasso
e onde colocaram o visgo ...
A SERRARIA DELAM BERT

vende a dinheiro, mas a me
lhor lenha,

FONI: 1.100

Alteração
ministerial?
RIO, 20 (Band) - Os cir

culos politicas desta capital
admitem, dentro destes pro
ximus dias, uma nova alte"
ração ministerial.

-

"
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(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
� Rua Trajano n. 16
..

(Edificio proprio)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
DE WILLV KATZWINKEL

CIC Limitada 5·l· ala.
CIC. AvisoPrevio6·I· ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Frios, docês, conservas e todo o gênero de be-
bidas nacionais e estranjeiras, 1Centro de atr?ção puramente fami� _

l1Ai1l ,--
r" � Ií1wwimeografo

Osvaldo Silva Saback VENDE-SE um em pertei-
A D V O G A D O to estado.c- Por preço de

ocasião, tratar-se á Rua

Fpolis. I Esteves Junior, 16.

iE����������������-1 Deseja construir

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. SíppelI
) Dr.

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a cristalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du

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

MAFRA, 21.

"I' I

�

'.r.

Casa de Dive.sães
Familiares

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

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêmo do Estado.
Não deixe.m de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareís grandes vantagens, coníõrto honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe' agradará

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 it.iciar seus negocios nesta cida-
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai

proprietario de ma casa própr ia, sem sofrer modificação nas

IIsuas economias.--Com prestações de 5$ e 10$000 poderá
V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser construido
onde desejar. -At'rovp.ite a felicidade que sempre t�az a

entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS" para
construção de sua casa.r+Procurem Sergio Araujo, proviso-

I
riamente EscritoriQ R. Frei Caneca, 74 e verá como V. S.
póde se tornar proprietario de uma moderna casa, apenas

I
com módicas prestações mensais,

1__
Precisa- se agentes de confiança e trabalhadores que

tenham grande conhecimento na pra�a.

-

Café e Res·taurante

OlA"

-----� -- ------_ --

.

Casa das Passaras

GRANDE VARIEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se somente

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

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

Jockey Club Florianopolis
O mais

_ elagante centro de diversões Iarni
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
ço I

• I U j
cio.ia.s l csiraajeuas.

Feericamente iluminado com instalações 'mo
dernissimas.

RUA TRAJ t\NO, J O-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

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

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



J o I N V I L-L.E
SANTA CATARINA

CAIXA pOSTAL No. 15

decreta N. 2 de� II de Janeiro

de 1928
i.

pr ovada pela Govêrna do Es

lado de Santa Catharina par

I r _ q ., I

orgão offlclal para o con-
.

trole �da producção e ex-

portação da

•

Herva Matte

de Santa Catharina

\
\
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Mertrtz:
em:

iANOPOL..IS
Biurnenau - .Joinville Sao Francisco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras l)ara terno, FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, �rragens para portas Machinas para laoeirus
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: i' ados, I

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas I orornoveis, Motores de espIosão, !vlotú.:res
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -fathe- electricos
1abvnetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: ;-:(" J

.Atcclchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
I.:e,rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e gua-rda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P eças, qlCeS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC'ODYER �

� . Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Emprez,a Nacional de l'Javegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas BRite rVlaria" .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ���N&lAVA.VD.A�!f���l�§j]��ff&�����M��������&VAVÃVãq�.

Indica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOJ(ATORIO DE
ANALISES CLINICVS

Atentae bem 1
• D
� .-

G

! Agencia Moderna dê Pu.. I
blicações, com séde em São Paulo; I

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n, 112 "

Advogados
I Accacio Mo-I

I Dr. Ricardo I
Gottsrnann

Ex -cheíe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

E8pecialls�a em::-clrurgla
geral

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

operações de plastica

Consultas diariamente aos

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

•

re I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

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

n. 7():� - Phor.e: 1277.

I Cai), 1 Postal, 110. FONE-1524
--------

(I I Dr. "edro da Moura ferro I
&1($ Advogado•
G Rl'd Trajano, n' 1 sobrado

� I. �elePhone
n'

154� I
tIll I - Dr. Renato - I
'1J ==Barbosa==

._ .. ��,,�����2a ADVOGADO

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

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Formídaveís lorlelol proprlos, Ires vezos

por semana, todas au segun
daI, 'ter981 8 lexias·'elras,I

•
"'

D�. Miguel
Boabaid

CLINICA GERALExtraQão com global de crtslai.

A f 1 1 SI )t j I 'ri� .tau. iii honestidade, pois, OI ser

tel�l dão pr.a.Gl1clado8 pela povo.

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

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

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás ·16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

LO-IAS

<;, A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOAJ�HADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

J
1 (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.

Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros) I• Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - mNCS DE BRONZE, maquinas de
� Medico do Hospital forragem. fabricação de maquinas
ii em geral, (agrícolas e industriais)
• (Curso de especialização em -moinhos de fubá., arados, businas
� molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

! Atende na Maternidade fUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
� até ás 8 112 da manhã
G e á �ar�e-· Consuttorio: REPRESENTANTE1 dEXCLUSMIVO EM FLORIANOPOLIS

I� Arna O ararlhao� ANITA GARIBALDI, 49

81000.0.Ga --------- ;-'iIiiirTa'iiiiiíiiiiiiiiRiiiiiiUiiiiiiiiiA�J_OiiiiiiÂiiiiiiOiijiiiPiiiiiiINiiiiiiiTiiiiiiOiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiANiiiiiiDiiiiii}\iiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiii·iijii5iiiiiiTiiiiiiiEIiliiRE�'R;iii°i......... 1

Médicos

�

Ap,entes, Sub"Agentes e Reguladore. de � v�rlalll8m �tO"OI.OI Estados I':D Brasil, no Uruguai e nas principais praças es1rangeiril.

Agente� em Ftorlanopolls :

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlv{-A

Escritórios em Laguna e ltajahí
Sub-Agentes e!"')"") Bh",H"'I'")enau��e Lages

.•-�.----

,.ri. _;.,,"'�'
,.-.r

.. ;..

,_
�. i;.'-; ..

.
,
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Desharrnonia
conjugal

RIO, 21-Tendo o tenen- Maria Francisca da �i1va,
te da Força Pública do Esta- casada com Sergio [osé de

A_nivelsaria-se hoje a gentil se- do de Minas Gerais sido Barros, residente á Rita Ma
nhorinha �essen �osta, professo- condenado a dois anos de ria, nesta capital, compare
ra nor�ahsta e diléta hlha do prisão celular e suspensão do ceu, ontem, á Policia Civil,
sr. Índio Costa. emprego, por ter ofendido apresentando queixa contra

enzern rUi05 H01B \ fisicamente,
a rebenque, o seu esposo, dizendo que o

, , I diretor do grupo Escolar de mesmo, ainda ontem, a

eS-I·LISBOA, 22--0 sr. Vasco Borges, ex-ministro do Exte- a senhorinha Gracinda Macha- Três Pontas, com o intuito pancou, prometendo mata-la.
rior, declarou que o governo sabe que conta com todos os portu- do;

",
de humilhai-o, impetrou um Ontem mesmo Sergio saiu

guêses, mas é significativo que tais átos criminosos tenham se pro- o sr. C.p'lano Jose Pena; "habeas-corpus", no sentido de casa, levando consigo
duzido no interior dos Ministerios. O ministro da Guerra não hesi- o sr. VI.cente �oc.ha; "

de cumptir a pena em prisão 40$000 em dinheiro. Sergio
tará em dotar o Exercito com os meios necessarios para a defesa a senhorinha Olindina Vieira: militar. foi prêso e recolhido ao xa-

de Portugal contra quem quer que seja". o menino Joaquim, filho do Reunida a Côrte Superior, drês, sendo encontrada em

O sr, José Cabral declarou que o aspécto gráve do acon· sr. Joaquim Lucia de Souza, para julgar do feito, o mi- seu poder uma carteira de
tecimento é terem os mesmos se produzido no interior dos Ministe- competente chefe da; oficinas da nístro Costa Ma-iso, relator, maritimo.

Imprensa Oficial; deferiu o pedido, sob a ale- ----------

"Os atentados Irecessaram-c-disse o orador-mas percebe- o sr. Vicente Carvalho gação de que a lei equipara Fumem charutos

I 'I'
,

d' PRINCIPE DE GALLES
se c aramente que existem e ementes cnrmnosos trata os ate agora CHE6Am UI-'5 as patentes dos oficiais das ����������������������'
com complascencia, mas aos quais deve ser levada de agora em de- policias militares ás dos ofi-
ante uma guerra sem mercê". Mauro Ramos ciais do Exército,

De Lages, encontra-se desde
LONDRES, lI-Mais uma bomba explodiu em Lisbôa, ontem, nesta capital, o abastado

desta vez no Ministerio da Guerra, onde causou importantes es- fazendeiro sr. Mauro Ramos, po
tragos, provocando incendios que foram dominados. Não se conhe- litico influente no mumClplO ser·

ce ao certo o numero de vitimas. Outras inlorrr ações noticiam que rano.

teria irrompido uma revolta de camponêses na Extremadura.

Para a vaga aberta, na
Redator:Acloll de Vasconcelos Côrte de Apelação, com o OUTR05 PARTEm

pedido de exoneração soli- V" h
.

I manhã,'t d I d b d I iajaram, .jle pt! a
CI a o pe o esem1• aermga áOtor para C�rítiba os jovens estuden-

L
-

T'
N

t
Marinho Lobo. Ioi, H I BI W I Wau ro e rao a ua- de ôntem do sr. dr. Cover- �s I

e lO um e a ter an-

rão no Figueirense nadar em exercício, nomeado
er ey.

Domingo próximo, o Estudan- para membro efetivo daquela HABILITAÇÃO
tes estreiará em Florianopolis no egregia Casa de Justiça, o Estão se habilitando para ca
embate contra o Figueirense F. ilustre conterrâneo sr. dr.

sar: Mario dos Passos de Souza
C. Henrique da Silva Fontes. Ribeiro e d. Maria de Lourdes
O quadro do Estudantes está Honrado, culto e dotado Torres de Miranda, ambos sol-

organizado com: de inexcedivel zêlo funcio- teiros;
Barros; Borges e Arturzinho; nal, s. s. ascendeu ás po- Barnabé Vieira Outra e d.

Darci, Lival e 1\10ro; Mozart,Ro- sições mais elevadas da Ma- Minervina Vieira, ambos soltei.
berto, Seiller, Armandinho e Fra- gistratura e da Instrução PÚ-

ros, naturais deste Estado, domi
xmo. blica catarinense numa esca- ciliados e residentes nesta capl-

Consta que, ao fazer sua excur- lada réta, onde nunca rareá- tal
são a Florianopolis, o Estudan- ram O caracter e a dignida-

.

I
tes terá o concurso de Teleco, de. o que sempre mereceu a PEL05 CLUBES

IPizatinho e Efigenio. admiração e o aplauso sin- Clube R. Primavera
O Figueirense, por seu turno, cero dos seus coestaduanos. O Clube Recreativo Prima-

afim de fortalecer a sua esquadra, Surpreendeu-o a recente vera, do Saco dos Limões, rea

apresentar-se-á com Lauro, do lm- nomeação no exercicio das liza amanhã, animada soirée car

bituba, e T ião, do Atlético de S. funções de Procurador Geral navalesca dedicada aos Filhos da
Francisco, sendo que o primeiro do Estado,-onde O sr. dr.\ Lua, campeões do Carnaval de
já se encontra em nossa Capital. Henrique Fontes se houve 1935.

No treino promovido, ontem à com geral agrado, proficien- , I
tarde. pelo Figueirense o resul- cia e espírito justiceiro. Maqu I na para Gelo
tado alcançado foi promissor, o Uma vez na Côrte de Ape- DELAMBERT vende até

que muito satisfez os nossos des- lação, podemos afirmar, s. s. o dia 31 de Janeiro por pre-
portistas e amadores. continuará a série dos seus ço insignificante um apare- Iinestimaveis serviços presta- Ihamento completo.
Combinado dos as causas públicas ca-

pEstudantes tarinenses e ao seu Estado a ra as
Para o jôgo, do dia 31 do corren- natal. Ihos dasA Gazeta que tem imenso
te entre Estudantes e o Com- ,

bi'nado da cidade, ainda não foi p�a.zer em regist�ar esta aus- \ zaras
organizado o quadro que repre- picrosa ocorrencia, �pres�n- O snr. Umberto Conzo, ge-
sentarà, oficialmente, a F.C.D. ta, ao sr. desemF atrga for rente da acreditada agencia loté-

Henrique da Silva on es e·· AF' bél' flca.« aventa», num e o

licitações. gesto fez entrega, ôntem, por
--- intermédio do dr. Claribalti Vi-

.

PROMOTOR IA larin de Vasconcelos Galvão, se-

DE U RUSSANGA cretario da Segurança Pública, á
da. Carmen Colonia, presidente

Foi nomeado, par a o cargo da Associação de Proteção aos;

VENDE--SE de promotor público da comar- Filhos dos Lazaros, da quantia I
ca de Urussanga, o estimado e de 2:000$000, como contribui- t

UMA BATEIRA, ver e inteligente conterrâneo sr, dr. Al- ção daquela casa á campanha I
..tr.a.ta.r..n.e.st.a.R_ed.a.ç.ã.o., .d.o.A_vi.la_d.a_L.ul_. pró-Preventorio. I--_-------·--=======:==�------------

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Oi.. •• Joínvile

(MARCA REGISTRADA)

recomenda ...�e tanto para roupa fina como para roupa comum
..� � �,,�--... .. ��-- ...

Registram-se Nossa Vida
AHIVER5ARI05

Dr. Paulo Medeirosem Lisbôa
Transcorre na data de hoje o

aniversario natalicio do estimado
e distinto conterrâneo sr. dr. Pau·
lo João da Silva Medeiros, pro
vécto advogado residente em Join
vile.

Atentados dinamitistas

LISBOA, 21-Cêrca das 23 horas, explodiu uma bom
ba no interior da séde do Consulado da Espanha nesta capital,
causando grandes prejuitos materiais.

Momentos depois novas explosões se repetiam no !...1iniste
rio da Educação e no edifício do prédio do Radio Clube Portugu��.

Em Barcarena, onde se acha estabelecida a fabrica de

polvoia do Exercito tambem se verificou uma explosão, sendo
os danos aqu de pouca importancia

nos.

----- Eng. Felix Schmiegelon
A Gazeta

Desportiva
eles. Henrl-

F Está em Florianop Jlis o sr,

que o t""\ teS dr. Felix Schmiegelon, engenhei-
ro residente em Joinvile.

FUTEBOL

fi·
Ia-

Peru' x eh i le
Ontem no campo de S. Loren

zo, em Buenos Aires, verificou-se
o encontro entre peruanos e chile
nos. terminando o prélio em empa
te por 2x2.

�A�G�AZETA
A. VOZ DO POV o

FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 22 Janeiro de 1937

Eq u i paração
de patentes

t
t
r

r

f
t
d

Cruzada Nacio·
nal de Educacão

CONVITE
A Comissão Executi-

va de Santa Catarina da
Cruzada Nacional de
Educação tem a honra

Ide convidar as altas au

toridades, imprensa, sa
cias da CNE e amigos Ida obra de alfabetiza
ção, a assistirem á ins
talação oficial da Esco-
la rr 40 Orestes Gui
marães, a realizar-se ho
je, ãs 19 horas, na séde
da União dos Carrocei
ros de Florianopolís, á
rua Brusque.

pol
car

gía
arn

Dr. Ivo d'Aquino
CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Advogado

\� F_I_o_ri_a_n_o_p_o_li_S�.
��������� --

Arnaldo Maranhão
Rua João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45

TELE (PHONE 1346
( GRAMMA "Algodão"

FLORIANQPOLIS
SUB-AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-IY)
Na quali�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantagl3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
[ecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.

arroz, assucar, farinha,

-------------_ .• ---

Couros e sólas de todos os typos e para todos os finf" da BAHfA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"'O.

Atoalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da
INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

EMPRESA

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da
EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tadOf:.l.S, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAlIYBA, PER

N/�MB<JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Cmisas de tricot, de BR USQUE.
Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL

Cimento belga. (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

Compra aos melhores preço's:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




