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àos generos
o governo começou a agir energicamente
Os "pombeiros" compareceran� a presença do dr.
Secretario da Segurança Pública, assisti��do á con-

ferencia o sr. diretor do Tesouro da Estada
Conforme noticiám.�s teve lugar, .ôntem, em Santo tores pros.seguissem na �iagem. .� . Como este existem outros identicos, Estando o govêr-Amaro, um grande reumao de «pombeiros», que esteve

, ��edlatamente seguiu pa�a o lacaio COf!1I.::;sano So-
no empenhado em resolver a situação, aconselhamos a

largamente concorrida.
. .

di Vieira, acoIf�panhado de tres praças de policia.
. população a pôr de reserva não só estes como outros

Essa reunião, porém, longe de obedecer a IntUltO.S .

Essa autoridade chegando ao loc�l c.onstato� a eXI?- papeluchos que venham a ser espalhados por individuas
que de algum modo resolvessem satisfatoriamente a SI-I tcncta de duas carretas, c�]as cargas Já tinham sido reti-

inexcrupulosos
tuação, teve um cunho de irritante acrimonia, porquanto radas e c?locadas em vasilhames com a agua para não

.

todas as propostas discutidas e resoluções tomadas, tive-
I
se dete�I?rare�. A reuniao de hoje

ram por fim manter a gréve. .. �enflc?u ainda que os .ass�ltalltes �ortaram as cor- Atendendo á intimação do sr. dr. Secretário da
Assim, ficou assentado, que cada um dos -pombei- das travadeiras da carga, no m�Ulto d.e evitar o seu trans- Segurança Pública os «pombeiros», ás {O horas, compa

ras» contribuisse com a importancia de 50$000,. _para o porte, te�do um deles, de apelido TICO, se apoderado de receram aquele departamento. A's 10,30 horas, apósfundo de distribuição pelos colonos, com a condição des- um balaio com tomates... haver. conferenciado demoradamente com o g-ovr.:rnador
tes se obrigarem a não ve�der seus géneros, emquanto Como as c�rretas Í1��ssem sido assalta�as em fren- Altamiro Guimarães, o dr. Claribalte Gaivão chegava á
durar o atual estado de COIsa5. te á c�sa cOi_líerclal de �mlllo de tal, estabelecIdo. n.o lugar Secretária da Segurança Pública, onde já o esperavam o

BarreIr.os, fo! e?te convidado a comparecer á Policia Cen- diretor de Tesouro do Estado sr. Ota vio Oliveira e o

Intimação aos pombeiros trai. aflf1�.detndl,caros nomes dos assa�tal1tes. ... inspetor de Fazenda sr. Luís Oscar de Carvalho.
Por determinação do dr. Secretario da Segurança PÚ- Emílio de.c'íHou. ás nos?as �utorldades POIlCI�I� ter Reunidos todos no gabinete do sr. secretário, foi

blica, seguiu, ôntem, para o interior dos mur.icipíos lirni- apenas. conhecido Julto.Bonsfteld, Inspetor do quarteirão e determinado o fechamento das portas daquele comparti
trofes de maior produção de géneros de primeira neces- comercl�nte no.s Barre�ros. menta, recebendo os subordinados ordens severas do seu

sidade, o comissario Haroldo Reis, que intimou a todos Detl,d) Julio Bonsfield este confessou ter cooperado 110 chefe proíbindo, terminantemente, a entrada de qualquer
os «pombeiros» daquela região, até á Vargem, se apre- assalto as carretas. pessôa, especialmente dos reporteres.
sentassem hoje ás 10 horas da manhã, na Secretaria da

V· t f·Segurança'
,

Dec�a:ação importanta arno!t er eira
.

A nossa reportagem, abordando á saída da Secretaria Cêrca de 1 hora da tarde terminou a reuniao.

I'Jegoclantes fórtes de Segurança vários «;lombeir05», estes declararam não A nossa reportagem, pondo-se em campo, procu-
t

•

toda essa vasta lhes caber a culpa no aumento de generos de primeira rou colher os informes necessarios a satisfazer a curioi-

At nossa r�pordagem qtUCt' percorreu
.

t d s os pom necessidade bílid d á I' t dade pública, naturalmente prêsa de viva ansiedade.zona, eve ocasiao e cons a ar que quasi o o «- , responsa I I a e que rec e, exc usivarnen e,
Ab d d dr Cl ib lt G 1

-

d Ib
. - .

t f' t .. ,t
.

s de grandes sobre os assarnbarcadores. ar a o o �. an a e a vao, ec arou-nos:erros» sao negocran es ar es, pi opnc ano
.

t R b
. .

t
.

d Corrêu tudo dentro da melhor ordem E ta I'casas comerciais conseguindo por isso mesmo trazer nas O comercian e sr. azar, pom erro e propne ano e
.

-

.

.

�. ,::' a [-

mãos os pobres' colonos a quem exploram comprando- uma fabrica de banha, confirmou esta alegação, declaran- quidado o assunto. 03 homens esta) dispostos a con

"lhes os generos por d�z' réis de mel côado 'para os ven- do ter vendido ha 14 dias, ao sr. Filomeno 15 latas de cC1rrer. á feira �a semana e.ntr�nte, pJnd? assim têrmo ii

derem nesta capital aos quitandeiros do Mercado pelos banha a razão de 2$900 � quilo, não lhe pertencen�o a carestia dos gemeras de primeira necessidade.

ólhos da cára, acabando as consequencias por rebentar culpa de que este a. esteja revendendo., á populaça� a Os que concordaram
nas costas da população. que é assim escorchada até á 5$OCO, ganhando, assim, nada menos de ",$100 em quilo, Os «pombeiros» que se comprometeram a suspendermedula.

Boletins clandestinos distribuídos, nesta a gréve, são os seguintes:
. WilIy Knaben, Ernesto Pedro Rozar, Baasch jacekiColonos assaltados capital, tendentes a criar o alarme em Nicolau Vcnancio da Silva, Estevão Beccker, Mansur Elias:

Hoje, ás primeiras horas da manhã, foi ciêntiíicada a
I face da carestia da vida Bernardo Kruel, Jacó Schodan, Paulo Beck e Augusto

policia, de que na estrada dos Barreiros haviam sido ata- Dizem estes boletins: Buck.
cadas duas carroças carregadas de verduras, que se diri- «Povo de �lorianopoIis: Alerta I Os generos de I a. Alguns outros, que presentes estiveram tambem á
giarn para esta capital, por um grupo de indivíduos que, necessidade subiram assustadoramente. Defende o que é reunião, declarar am não poder tomar qualquer compromts,
ameaçadorai11ente, impediu que os colonos seus condu- teu». 50, sem consultar aos seus repectivos socios.

A alta

'<l'�
••

;.1' .'" .,�
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nenses

BanqLJeteiana-se,
no Rio, os srs, drs.
Nerêu Rarnos e

�dolfo Konder
RIO, 23 - ONTEM REUNiRAiV,·SE NUM ALMOÇO; AO QUE

PARECE DE CONFRATERNlZAÇÃO PCUTICA, NA ROTESSERIE. (IS SRS.
GOVERNADOR CATARINÉNSE NERÊfJ R <\MOS; ADOLFO KONDER, CHEFE
DO P. R. C. BARRIGA-VERDE; JOÃO CARLOS MAO-lADO, LlDER GAÚCHO;
SPENCER VAMPRÊ, DEPUTADO PAULISTA E WALTER SARlY\ANHO, SE
CRETARIO DO PRESIDENTE GETULIO VARGAS.

GAZETA
A. voz co povo -- Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
-----_

mi Florianopolis, Sabado, 23 de Janeiro de 1937 I NUMEHO 685

o Nereugovernador
Ra mos

convidado a visitar o
Estado de rllãnas

RIO-23-0 dr. Benedito Valadares, governador
de Minas Gerais, na palestra que manteve com o dr. Ne
rêu Ramos, governador catarinense, convidou-o a visitar
aquele Estado.
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2
A (JAZETA-Florianopolis 23--1-1937

-O-e-novo IConstitui- EMQUANTO A hora
EM ATIVIDADE A A. N. L. I ça-O russa AQUI SOBEM. NO RIO dos governadoresGRANDE DESCEM

RIO, 20 (BAND)-Em nova MOSCOU, 22-A constitui-
POPTO ALEGRE 22- RIO, 22-Em sua secção

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situaçãodiligencia feita pelo sr. Emilio Ro· cão da União Soviética foi una-
., I,

politica o «Diario de Noti-
h f d d S � Além da farinha de trigo, d momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixa 11-mano, pc l�.e da seOcçãEo Se TcgSu- nimemente aprovada 'Do final da

que baixou 3$000 em saco, ciasc» t,escrev� °t seguinte:
J d� 20 '[. no preço da lenha, e o pagamento deverá serrança o mca a . . . . ., 70a. sessão extraordinaria do con- I «uegou, on em, o sr. U-.

d t d I d J'
.

conseguiu es:a autoridade trdz�r gresso dos Soviete de toda a
vem de registrar-se sensive

rací Magalhães, governador feito no áto a entrega, a con ar e
. e anelro.

para a repartição central da Poli- União.
declínio em outros artígos de da Baía. 10:000$000 VENDE--SEcia o novo código que ia ser ado- primeira necessidade.

Hoje deverá chegar o sr. no distrito d, I'rês Ria-
tado pelos membros da nova Ali- H O-en a -

I Assim o feijão. que che-
B dit V I d h B' assü um terreI • I

$0 ene I o a a ares, governa E' o custo das modernas c os Igu U, -

ança Nacional Libertadora, em ge-ns ao sr gára a ser cotado a 4? 00,
dor de Minas Gerais. Aqui casinhas que oferecemos men- no com a area de 1.600

J dif d
.

d S passou a ser vendido a
f 1 800 dtUIJO I erente o antigo. M. ace o oa -

35$000, baixando a banha já se encontram �s governa- salmente aos felizardos que metros de rente e. e
Esse importante documento dores de Pernamouco e Sta. se inscreverem em nossos fundos, acompanhado de

consta de 50 folhas datilograladas
re s de 3$800 para 3$400. C tari O d

.

d d dia pelau , {]
a arma. s emalS, províl- planos -apenas 5$000 por uas casas e mora ....

com a peileita explicação das pa- RIO 22-(Especial)-O em- FOTOGRAFIA velmente, já estão de malas mês.
'

insignificante quantia de
lavras a serem empregadas nas baixador Macedo Soares foi re- pron.tas para embar.car com Procurem=Sergio Araújo, 4:000$000.
correspondencias postais e telegra- cebido em Miami pelo represen- HISTORICA destino a esta capital, com provo Escrt. Frei Caneca, 74 Tratar nesta redação.ficas. Pequena série de números tante do Secretario de Estado, r

• excepção, naturalmente, dos
constituia nesse código a chave

que lhe apresentou cumprimentos RIO, 22�No bot�-fora do I
srs. Pedro Ludovico e Mario C lu b 5 de

para decifração dos ancontecimen- em nome do govêrno, do qual general GÓIS Monteiro, o sr. Corrêa, que não deixam, no
tos mais graves a serem praticados ficou hospede oficial. Osvaldo Aranha no mornen- momento, os seus Estados, Novembro
pelos adéptos da doutrina ou que Em virtude do máu tempo to em que lhe d�va o seu

em virtude da ameaça de
se estivessem verificando no pais, reinante, o embaixador Macedo abraço de despedidas, vendo «empeachment» que pésa Por deliberação do sr. presi
os quais mereciam especiais aten· Soares seguiu para Washington o? fotografas se prepararem, sobre os seus altos cargos.

dente convido os SIS. socios des
ções dos extremistas. um trem especial. disse: O sr. Flôres da Cunha. te clube para uma assembléia ge-

Por esse código, a Policia Po- O governo norte-americano ar-I - «Esta é uma fotografia com certeza tambem não vi- ral extr.iordinaria, a realizar-se
quem der noticia de um ca-

Ilica, nos v�rios documentos apr.e-
I

ganizou o seguinte programa: historica». . . rá ao Rio agora. no proxirno dia 23 do corrente, chorro baía, de regular altu-
endidos, verificou que os comums- Dia 21: Audiencia do Secre- S. excia. não tem curiosi- ás 20 horas, em sua séde social, ra, focinho comprido, ore-
tas estavam em entendimentos com tario de Estado Cordel Holl, O exercito dade em saber, de perto, o para tratar de assuntos que se lhas caídas, rugido, ha dias,
Os comparsas do.s Estados da Bala, jantar na Embaixada 110 Brasil; que se passa nas altas esíé- prendem aos interesses do clube. da rua José Veiga no. 13,Pernambuco, RIO Gde. �o Norte: dia 22: Almoço na Casa Branca, JAPONEZ DE PRONTIDÃO ras da politica federal. Previno que a referida assem- onJe deverá ser entregue.
e do Sul, p�ra a fundação de no- oferecido pelo Presidente Roose-

., Quer dizer.+val tomando bléia se realizaré com qualquer
vas sucursalS da A.N.L. velt dia 23: Recepção na Embai- �OK[O, 22 --: Co�tm.ua corpo 1 idéa de uma conven- número de socios presentes, na ALUGA-SE a casa da

5 ito grave a situação ln I hora acima citada. rua Esteves Junior ri.
A Serraria Delambert xada do Brasil; dia 2: jantar mu

.

-

ção de governadores, p ane-
. .

_ ,

vende a dinheiro, mas a oferecido pelo Secretario de Es- terna Japonesa, estando o jada pelo ministro interino Dlstnto de «Joao Pessoa:.> - 19 179 com muitos quartos no

it d ntidão I 37 andar terreo e no posterior,melhor lenha. tado exercia e pro . da Justiça para apontar a
--

.

FON E. 1.100' O ministro Hirotá deixou o candídatura oficial á sucessão EUGENIO SOUZA com ótima instalação de bar-

O Papa palacio imperial a meia-noite do sr. Getulio Vargas. 10. secretario beiro e porão habitavel.Tra-
;r após ter conferenciado duas tar no Banco Agrícola.

recaiu horas com o imperador. Maquina de gêlo
Delambert vende por. .. Não fuja da oportu-R o MA. 21-Noticias de A Dieta foi suspensa. 8:000$000 um aparelharnen _ nidade

ENSE-�SF-ELD. 22-0 ex-rei' fontes autorizadas dizem que o Durante estes dias o go- SENHORITA! Acompanhe d
.

500'1 P fh M tu para pro uzrr qUI os rocure azer um contrato
Eduardo, quando regres�ava de Papa sofreu gráve recaída. vêrno se esforçará para c e- a ada

por dia e com todo o mate- com a ENDECS para gosarViena, com destino ao castelo do As autoridades do Vaticano gar a um acôrdo com os par- rial necessario para uma ca- o coníõrto de uma moderna.

d decla dô tidos politicas comprando suas Bolsas e Cintos naBarão de Rotschild, devido a es- OUVI as ec araram que as ores, ..
d mara frigorifica de 36m2 de casa, que oferecemos mensal.

trada estar coberta de gelo.ia sen- nas pernas do Pontihce chegaram dAfirmáa-se qdu.e O 1lm�era dor Casa. M acedon ia base. mente
do vitima de um acidente, a proporções simplesmente atro- ar enar a ISSO uçao o

E t d t d té P D' t
.

.

�

Parlamento. s a ven a en en e-se a rocure o tre ar prcviso-O automovel em que viajava zes.
." A Casa que mais barato vende 31 de janeiro de 1937. riamente no Escr. a R. Frei

o Duque de Windsor derrapou, O professor Mllano atribue a Reina grande nervosismo
C 74

I 'd h nos meios militares. 6 TRAJANO 6 Delambert aneca,.
indo colidir com outro veicu o. recai a ao tempo c uvoso.

_
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: CASA TRES IRMAOS i
�

I
janeiro �------------------------------------

�
•
"

Derrapou
o DUQUE DE WINDSOR. ..

Importante

A SERRARIA DELAM BERT

vende a dinheiro, mas a

lhor lenha.
FON I:: 1.100

Gratifica se bem

CAS SECASo

GRANDE
PAL.ACIO

l'"'t..I

LIQUIDAÇAO durante o mês de

, ,

me-

D
•
•

I
�

• Edificio pro'prio ii
" RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELEFONE 1.401 •
. .

-

.
�...�����.a.--------��-------.G_.".�

a

Linhos irlandezes A Casa Três Irmãos

PARA TERNOS ACASAOUE

baratoVeludo chiffon de todas

VENCE
A

as cores

Sedas, Sedas e

mais Sedas

de lindas e _ariadiasidlas

padronagens

'-

'ti

}

'i:. ,.;:- ....;;
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CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr. II\JSTITU'ro

Instituto do Matte
J o I N V I L.. L. E
SANTA CATARINA

Aprovado p91a Govêrna do ESrt

lado de Santa Catharina por

decreta N. 2 de�J II de Janeiro
lO

de 11928
I

producção

portação da: Herva

orgão official para o con

trole "da e ex-
.

Matte
1

r" ,
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l\/latri2:: FL.O �ANOPOL.IS

--.--•••••�o A Gazeta
r. Indica:

IDr. Ricarrlol
Gottsmar)n

Ex-chde da clinicá do Po�pi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

,----.-----

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
/ ...

1 :.

.. ;i\

A �TA--Jiíoriããé'PõDi
,v '�''''"''''- _.'';'.'.' ,,,,- ",., "ç:'� '��"- �" " ., ,,_. , -:;;,- /---'�', '_" ...�'.

"'����A9'AV,&;� ��h!»���V.&z\'V&6..�.
� i··�l

ICar O e�c e I II'
r,;\\)
\.�
j.'(4

Fl'lllaes em.·
Blurnenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna - _ages ;i1

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �[lSecção de Seoção de Secç�o de .

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras r'ara terno. FERRAGENS:

•

MACHINAS: �
Morins e Algodões Machinas de oenerícíar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeiros ,\j,Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: ? ados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, noinhc etc. l�
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de espiosão, \;1ot07r.S �.'.�Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- electricos

II�l�3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: i.o . �
.Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona r ,1
(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes Iroalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P .ças, qd;eS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco �\

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G, DDYER �
� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrlco em geral �

� Empreza Nacional de '�avegaça6 "Hoepcke"--vap.ores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" _. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �.� .�
.�PAVAWAVD��'�������M)1���..����§7ÂVAq��.

Atentae bem I
•

: I
I Agencia Moderna de Pu- Cf

I blicaçães, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 •

Advogados
I Accacio Mo-I

tório de advogada á rua

I [M?,-,:i�!!��H �ri de"" ;-"'" I
,

I'v ts.onoe ue VU', i rcu-

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

AtK;;"ATORIO úE
ANALISES CLINICVS

Formídaveís lort8108 proprlol, trll vezes
por semana, todas as I.gun·
daI, 'ierçal e .extas·felras,

•
•
II
•
O

•

feira tem seu escrip-

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

operações de plástica

tONE-I�95

R�,i<.1ência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

D.-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Extração com globos de cr'stai.

A r. 1ax, I
. r-.� IIsu. d honestidade, pois, OI lar·

t81�:J :aio prl3a�nclado. pelo povo.

í 4.161 :�6b$54�
2.717.044:063$157

4.280:552$970 e

Ap,entes, Sub ..Agentes , Reguladores de'Avulas [em �todo. �o. Estados I
�D Brasil, no UruguaI e nas principais praças Bstrangeirli'.

Agentes em Ftorianopolts :

O Campos Lobo & Cía. :
!t Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal. 19 •
w",,,, TELEFONE N. 1.083 FND. TEU GP/-f l( () Pl1 }A/'- ( P �
t�
�
\1
•
•
•

n. 7{). - PhOJiP: 1277.

Caix 1 Postal, 110.

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

I
.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 r.
RESIDENCIA- Rua Este-)
ILves Junior f\i. 26

ITELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

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

Vias Urinarias-Hemorroides
Consul!as:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hOI a marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elelone, 1595

LO..JAS

�
•
D

Sub-Agentes em Blurnenau e Lages U
óS'g;��

,.�.t�•.----,�,---�. OIG.��O.O� ----�-----

EscrítóflOS en-. Laguna e Itajahí

I Dr. Pedro de Moura Ferro I

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

I
BLUMENAU!

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO�
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côres firmr:s:)
1 ECIDOS fARA: 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 queo os estranjeiros)

I'"FUNDIÇÃO: -I�;INOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e indus-riais) 'I-moinh( s ,.Jf fubá, arados, 1 usinr

tipara can cças, chapas de fogão. etc. I

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Maran�-� �
RUA J0P.O Plf\ 10 -A.l\DhR !'�. � 1 t.t\t.-KU

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
I· Dr. Renato= I
==Barbosa==

ADVOGADO

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especiatizaçã \ em

n clestias de senhcr as]

-Ót"
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A GAZE1A-Florlanopol1s-1937

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Capital
Reserva

PA6AHDO 05 DESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

SEGUINTES JUROS: Bar Mira-mar
DE WILLY KATZVVINKEL

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revioô]. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

Frios, docês, conservas e todo o gênero de be
bidas nacionais e estranjeiras.

Centro de atração puramede familiar.

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
-

Mimeógrafo
Osvaldo Sílva Saback VENDE-SE um em perfei-

A D V O G A D O to estado..., Por preço de
ocasião. tratar-se a Rua

Fpo I is. Esteves Junior, 16.

...,__�------------------,-:==� I Deseja constru i r
. I

I
) Dr.

----_. �- _--_ - _ .... --
---�-

,

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.

Casa de Dive. sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

ENOECS
A Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul

FIESOLVEU ir.iciar seus negocios nesta

cidade, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tornai
proprietario de sua 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. -A;:>roveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contráto com a "ENDEeS" para

construção de sua casa.r+Procurem Sergio Araujo, proviso
riamente Escritorio R. Frei Caneca, 74 e verá como V. S.
póde se tornar proprietario de uma 'moderna casa, apenas
com módicas prestações mensais.

Precisa- se agentes de confiança e trabalhadores que
tenham grande conhecimento na pra�a.

•• ,..,. �" " " <

..

Café e Restaurante

OlA"

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

------ ---------�--.:- -

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações 'mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

-.
- .' ---_._-

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

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

t·'':'"

i '

r,

J
i
(,
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Sra. Hercilio Medeiros
A. o

Tú
" �

reinaras em
---

Espanha

Nossa Vida A
Passa hoje, o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Risoleta

O efeito moral da sinabu- Moritz Medeiros, esposa do sr. "ssassl'nadodr. Hercilio Medeiros, integro � E DESENHO

lica inscrição de Cerro Juiz de ;v1enores.
nu interior de um casino

de las Angeles Sra. Vaimor Ribeiro O altista conterrâneo sr. A.

AVILA, 22 - As forças rarn a colocação de minas Transcorre hoje o aniversario
O sr. Manoel Visconti Fil_ho

Malinverni instalou, ante-ôntem,

vermelhas efetuaram um ata. diante de Bilbáo. A maior
natalicio da exma. sra. d. Honc- á rua Tenente Silveira, no edi-
tina Ribeiro, esposa do sr. Val- f" d E I P f" I F

que de surpreza contra o parte destas minas foram
mor Ribeiro, abalisado clínico. RIO, 22-0 sr. Manoel Visconti Filho foi assassina. I�I� a sco a CO.lsslona E-

Cerro de Los Angelo, situa- destruídas pela viação e pe- do com três tiros de revólver, no interior do Casino Bra-
mmma, a su i exp�slçãO, conten-

do ao sul de Madrid, ocupa- las chalupas armadas dos Faz anos hoje o sr. l\tlario sil, em São Lourenço, pelo pagador da roleta, Painio de d� trabalhos de pintura e dese�

do pelas vanguardas nacio- governistas. Godinho, brilhante oficial avia- tal, que fugiu logo após o crime, depois de haver amea-
n

� .

nalistas, afim de proteger o dor da Marinha Nacional. çado com revólver as pessôas que presenciaram o crime. bas IDlJmderasd.Pfeças expostas,
flanco direito das suas tro- PRESAS DE GUERRA

.,. 1 Os pais do assassinado estavam em São Paulo, ten- -.
a rangeu o 1 e�e�tefl mO�J�

pas. Ontem ao despontar da AS.nllv�rsana-se hoje o sr. ��I- do partido para São Lourenço, em Minas Gerais, A Ia- hda��s I?O do�e artdlshl:O do pm-

aurora foi iniciado o ataque SALAMANCA, 22 - A 50 I veira, competente auxiliar : milia da vítima reside nesta capital
tor .vra mverm - estacamos 05

com cêrca de oito mil ho- prêsa de guerra apurada pe- tecnico da Imprensa Oficial. I
.

retratos a oleo alí apresentados,
mens, acompanhados de cin- 1(J@ nacionalistas na frente de � Filmem charutos I

A 50 Jeguas da urna! em que o jovem conterrâneo se

coenta tanks e carros blin- Madriri compreende especial. rn;j�e�ro�;ald�lr10rn; "PRINCIPE DE GALLES" T��S LAGOAS 20(BL\ND) afirma como um verdadeiro mes-

dados. Os assaltantes abri- mente três carros de assal- o sr. Antonio Pereira da Sil Titulos retidos -O JUIZ desta comarca, dr. Cla- tre na arte.

ram fogo de artilharia assim to franceses de antigo mo. va; RIO, 20 (BAND)-- Em la- r.i�,do Corrêa! q�e é o chefe po- �alinverni é um perfeito re-

que foi iniciado o ataque. As delo, tendo apenas a veJoci- o sr. Artur Tansem; ce das inum. ras reclamações de l�tJCO do seu .Hl'!'aO, governador d0 trattst,a. � propensão �at,ural d:

forças nacionalistas que ocu- dade de 15 a 20 quilornen- a senhorinha Maria Cecilia eleitores, que alegam ter os seus
Estado, classihcou em lugares dl:- �eu límpido talento arnstico está

pam a região, bem como as tros por hora, vendidos aos Garcez; titulos retidos em mãos de cabos tantes, 50 � 60 legu�s. d�qUl. J�stamente no retrato, sem dis-

posições da estrada de Aran. comunistas espanhóis por in- o menino Rubens, filho do sr. eleitorais e até mesmo em alguns
numerosos eleitores ()POS1CIO?J�ta�, t tmção, gravado na téla a oleo

juez, numericamente íníerto- termedio dos Soviets. Joaquim Seára; partidos, o desembargador Vicen-
de fo�ma. que a votoçã? sera ,r_n��- ou a .carvão.

res, tiveram de abandonar CAFE' BOM SO' NO o sr. Francisco Duarte da Sil- te Piragibe presidente do Tribu-
to prejudicada com a impossibili- EXistem, ainda, muitos outros

seus postos depois de uma va. nal Regional. resolveu, á medida
dade de chegarem. até as seções trabalhos de pintura como sejam

heroica reslstencia. Chegados JAVA que foram chegando tais reclama. para que foram designados. estudos a oleo, paizagens, cró-

f denoi Praça 15 de Novembro rHE6Am Ut-I5
r d '

re orços pouco epOls, pro. Antonio Plscholl ções, tomar por termo as declara. quis e pro, uções a carvão., ,

venientes de Gatafe e Laga- Otavio da Sílveira ções das partes e, em seguida, _

A ,ex�oslçãO. �berta a VIsita-

nes, as forças nacionalistas CARTAZES Regressou ontem, do norte do abrir vista ao procurador !<egio Enfe,"'clo ç�o publica, tem sido hequentad.s-
recuperaram seus postos per- DO D I A E d d nal, que processará os responsa- O GAL. FLORES

sima,

sta 0, o preSll o conterrâneo -----------

didos, obrigando as milícias
sr, Otavio da Silveira di n di-

veis pelo crime de retenção de Maqutna para Gelo
vermelhas a fazerem uma CINE REX, ás 8 horas, retor do Tesouro do E,ta�o� I

:itulols, previstos no Codigo Elei- PORTO ALEGRE, 23 - DELAMBERT vende até
retirada pre.cipitada. As extraviadas com Richard S . d t

. torar. ° go�ernador do E5tado, gen�- O dia 31 de [aneíro por pre-
Para os insurrétos a poso C

..'
. 5, uran e a sua vlag�m N t'd" f

. . .
"

. romwcll, BJilIe Servard e Arthur ao longo do trecho Porto União esse seu I o, J3 oram imcta- ral Flores da Cunha, encontra-se ço insigniticante um apare-
se de Cerro de los Angeles Holl M r R b I dos algum processos estando os ligeiramente enfermo, tendo se Ihamento completo
tinha grande importancia mo-

. -. ar�e mo amos, !ecedeu _

as

culpados sujeitos d pena de pri- recolhido aos seus aposentos no

.

ral, pois podiam acreditar AMANHA, ás 7 e 8,30 ho- m:t�: vivas demonstraçoes e sim-
são, por 6 mêses a 2 anos. palácio do govêrno,' O sr. 4dalberto

na slrubóltca inscrição gra- ras, Cantor dansarlno,com Paul p . Cor. êa
vada no sópe do rnonumen- Kellye Claire Trevor. OUTROS PARTEm Dr. Ivo d'Aquina RIO, 22 - O sr, Adalber-
to «Tü reinarás em Espanha." S

"

h to Corrêa repllcará amanha-
eguua, arnan ã, via terrestre,CINE ROYAL, ás 8 horas, para Curitiba, o jovem estudante Advogado ao sr. Agamenon Magalhães,

RICARDO ZAMORA Marido incognito,c.:om Edward Ivo da Luz Montenegro. lendo os documentos da Co-
ESTA' VIVO E. Horton, Peggy Conklin e Eli· Ftortanopolts missão de Repressão ao Co-

sabeth Patterson. PEL05 rLUBE5 munismo.
PARIS, 22- 20municam _ ������(���- �����::N'!IU!ó

de Avila que o famoso goal- AMAN��� ás 5, 7 e 8,?0 Clube 12 de Agosto �"'\1
� ������

keeper espanhól Ricardo za. horas, Anfitrião. com WllIy Realiza"se hoje, nos salões do �]

Hote I
��

mora ,não teria sido fuzilado'l
Fntsch e Kathe Gold. veterano e simpático Clube .12 � G LO R I A r�

Um Jovem argentino, que CINE ODEON, o líder, loca-
de Agosto, uma. elegante soirée

r,� ���poude escapar de Madrid I' , 5 6 45 8 30 h
daneante promovida pelos diversos �

, rsa, as " e, orl\s- bl' I r�
declarou: «Ha poucos dias vi Bala de prata,com Tom T ler..

ocos carnava.escos daquela :10- l�� ��

Zamora falei com êle e com
y credade recreativa.

�
(ANTIGO LA PORTA) Lro

lêe ahn'oçei antes de deixar AMANHA,ás 5, 6,4j e 8,30 E' grande o entusiasmo reinan- �
Madrid.» horas, Oleo para as lâmpadas te para a noítada de hoje, o

I
��

da China, com Pat O'Srien, Jo. qu�, por cer�o, trará assinalado O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O �

BILB�'O MINADO sefine Hutchinson, Lyle Talbot e ê�lto á essa atraente reunião 50·
1." �

Jean Muir, é um filme de grande cla!. UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E �
SAUONA, 22 -O deparo iucesso. Tiro Alemão � �,

tamento de imprensa do go- ,Quando do seu lançamento no A tradicional sociedade Tiro �j "TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS �
verno basco comunicou que �1O alca�çou as melhores ref;�en. Alemão de Floril\nopolis, tam.

��

cruzadores alemãis auxilía- clas elogIOsas, cabendo-lhe ollma bem abrl'r' h' á 't
12 confortaveis apartarT'\entos �

_ d
' ,- ,

' a, oJe nm e, 08

MAQUINA PARA GELO cfiotaçao 05 cntlcos cmematogra- seus salões para a realização de 80 quartos e 18 banheíros
coso '" I
01 IA d duma sonee a carnava e�ca.

DELAMBERT vende até eo para as ampa as a

O dia 31 de Janeiro por pre- China é, talvez, a maior afirma- L i ra Ten is C lu be
ço insignific:antet um apare- ç�o artisti�a ?O querido astro da Florianopolis
lhamento completo. tela Pat O Buen. Damos a seguir o oficio·,:onvite

O CINE ODE<?N, exibindo que nos foi enviado pela Secre
Vai regressar -Oleo para as lampadds da taria do Lira Tenis Clube.

China, dá oportunidade aos seus A' redação de «A Gazeta»,

RIO, 20 (Band)- Assegu- frequentadores de assistirem um nesta. A diretoria do Lira Ter.is

ra-se que durante o decorrer filme notavel. Clube Florianopolis tem o honra

da primeira quinzena do pro· Fumem charutos de convidar essa digna reda!rão
ximo mês de fevereiro, o sr. PRI NCI PE DE GALLES para a inauguração da nova &éde
Osvaldo Aranha deverá par· deste clube, á rua Tenente Si1-
tir para Washington afim de I rrad iação de veira, no dia 30 do corrente,

reassumir o seu alto posto Roma
conforme programa abaixo:

junto ao govêrno norte-ame· PROGRAMA
ricano. A Estação de Roma 2. R.O. A's 9 horas: Hasteamento da

F O N T O L�-
-

�:t�r:' ::je�l,�:20��O 9��!�,ir� dBatp,:iér2.1�3illh�;a�elin��p�:��f:� I �
segUInte: o r dlo pt o exmo_ sr. re ei �

Visitou-nos hoje, o sr. José Anúncio em italiano, espa- to da Capital. End. Te I.' "GLOR IA"de Castro Paiva, represen· nhól e português. A's 21,45 horas: Seasão

50-I
�

tante do Instituto Medicamen· Marcha Real e Giovinezza. Iene e lavratura da áta de inau- [�

ta Fontoura & Serpe de S. Noticiário em italiano. guração. CAIXA POSTAL, 134 i .. -,
;,

� 2�:; �

Paulo, ofertando-nos envelo- Transmisão de um áto de ope· A's 22,15 horas: Inauguração :.�:::,'::�� �
pes com cumprimidos Fontol, ra lírica do T('atro Alia Scala do salão de honra pelo exmo. � C-�""':��::':_jj �$JI

O remedio contra dôr. Soli- dt' Milão. sr. governador do Estado.

��
"'�'_::; lm

citou.nos, aquele cavalheiro, Radiocrónica a 8urpreZil de A SSGUIR: Grandioso baile. Praça 15 de Novembro �
tNnassemos pública a dis- Roma. TRAJE A RIGOR. Floriano- ��
tribuição, amanhã, nas s�s- Exe-:mào de canções do 800. polis, Janeiro de 1937. Vitor �1 ��
sõ�s das 7 e 8,30 horas, dos Noticiario em espanhól r! por- Buch·presidente; Orlando Fer ê!] FLORIANOPO LIS Santa Catarina ��

l ines Rex e Royal, dos produ� tuguês. nandes-Secretario; e Alberto �� ,

; �

�s Fontcl. Ma��Re� � Gfuv�u�. B�ggman--T�omcir� ��������-��==========����i��
I

Sabado, 23 Janeiro de 1937
---------------------------------------

FLORIANOPOLlS,

EXPOSIÇÃO DE ,PINTURA
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