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o comercio não é responsavet pela alta dos
generos, pertecendo a culpa somente
açambarcadores.

care
uma

uma

Não procurem embrulhar a questão, os interessados em

manter a situação de alarme, provocada pela carestia e alta dos

génerOS de primeira necessidade.
Todo o esfôrço desenvolvido nêsse sentido será inutil, por

que a nossa atitude em face dos acontecimentos, não obedeceu

nem obedecerá a outro proposito, sinão o de defender a popula
ção, quando esteja na eminencia de caír nas garras dos ganan

, ciosos e do, exploradores.
A responsabilidade da carestia e da alta dos generos não

cabe aos comerciantes em geral. Se ha comercio varejista que

prime por estruturalmente honesto, o da nossa capital pode van

gloriar-se dêsse pendôr. A culpa, como já tivémos ocasião d:
declarar, pertence á praga daninha dos açambarcadores.

Embora em numero reduzidissimo, a sua ação torna-se

mais preniciosa ao interesse publico, do que a peór das péstes á

seude da humanidade.
Sonegando os ge:neros mais ne zessarios á subsistencia, que

a preços reduzidissimos vão buscar na origem, noite alta, ás es

, condidas, acabam por jogar com a minguada bôlsa alheia, escor

chando-a até ao ultimo tostão.

O açambsrcador não é comerciante. O açambarcador é

um mixto de bandoleiro e de vau-piro, Tira-nos a bôlsa e suga
nos o sangue ...

Retificação obrigatoria
Os srs. Filomeno & Cia., aproposito oa declaração do

po-r.beiro sr. Ernesto Pedro Rozar, ao redator desta folha Mimoso
Ruiz, repta não S0 o sr. ROlar a provar o que afirmou, corno

lambem o nosso diario a exibir as provas do que veiculou, sob

pena de a todos envolver na rêde das responsabilidades, para re

salva da idoneidade da firma.
Estranhamos o répto, uma vez que o sr. Dante Filomeno,

socio da firma, no preterito sabado, de tarde, nos havia prome
tido trazer o sr. Rozar á nossa tenda de trabalho, ahm de reti
ficar a declaração feita ao nosso redator sr. Mimoso Ruiz, não

tendo aparecido, como combinára.
A GAZETA, dando curso á declaração do sr. Rozar,

obedeceu a um comesinho dever de ética jornalistica, proporcio
nando aos pombeiros, que estavam sendo acusados como respon
saveis da carestia e da alta dos generos, o poderem dizer algo em

sua deíeza, não cabendo a nós modificar o que porventura por
êles (ôsse dito.

Aliás, o sr, Dante Filomeno, quando prometeu trazer o sr.

Rezar á nossa tenda de trabalho, declarou-nos ter visto o nosso

redator Mimoso Ruiz, interpelar aquele pombeiro, acrescentando,
tom aquela lealdade que fui sempre uma das suas caracteristicas
mais apreciaveis, haver àe fáto, ha 14 dias, comprado á razão

de 2$900, por quilo, 15 latas de banha ao sr , ROlar, confir
mando de tal modo, sem tirar nem pôr, tudo quanto por aquele
pombeiro foi dito e por nós foi publicado.

A dúvida, ou melhor, «a mentira ou inlamia», para em

pregar os termos uzados na declaração da firma, que os jornais
de ôntern publicaram, gira apenas em torno da revenda á popu

lação.
Segundo declarou o sr. Rezar ao n0SSO redator, a reven

da teria sido feita á razão de 5$000. Segundo o sr. Dante
Filomeno afirmou ao diretor d'A. GAZETA, essa revenda não

foi além de 3$600.
O cavalo de tabalha está, pois, na diferença existente

entre 3$600 e 5$000.
Assim sendo, duvida não temos em rétilicar, não ter sido

de 2$100 mas apenas de de 700 réis. o lucro da firma Filo
eno & Cia., em cada quilo de banha, comprada ao pombeiro
. Ernesto Pedro Rozar.

o casamento
do Duque de

Windsor
VIENA, 25 - Em relação

com a noticia do arrendamento
do castelo de Enzesfeld. sítuado
nas proximidades dêsta capital,
correm bôatos �egundo os quais o

casamento do Duque de Winci·
wr (,Oro a sra. Simpson deverá
ter lugar em junho na eg.eja an

glicana de Viena.

Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

�tentado con

tra Stalin
VARSOVIA, 25 -Correm

bôatos dêste alguns dias na im
prensa poloneza que teria ocorrido

.1
urn atentado a revolver contra

Stalin, não sendo ainda confirma
do.
O Krakauer Ilustrierte pú

lica noticias de Riga, afIrman
o que o atentado foi dirigido
ontra o secretário de Stalin, o

Ue provocou a maior emo�ã\),

tia da

aos

AZET
A VOZ 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAI RO

IIII Florianópolis, Terça-feira. 26 de Janeiro de 1937 I NUMEr�O 687

CALLADO

NACIONALViolad\Jres de tumulos POLITICA
Procura."se creer uma no

Ui'na quad�ilha de menu- va situação politica
res chefiada pUI' um São Paulo

"marmanjo" profana os

tUlhulos do Cemiterio
Velho

em

Desmetido forinal
RIO, 25 - O sr. Borges de Medeiros ouvido hoje

peio «Correio do Povo» sobre o con vite que, segundo te
legrama teria sido dirigido, pelo sr. Getulio Vargas ao
sr. João Neves para ocupar a pasta da Justiça, declarou:

O cabo da Força Púl:>lica de tes das condenáveis profanações' «A Frente Única nãu foi consultada .nern direta nem indi

serviço na Ponte Hercilio Luz, rétarnente, sobre o preenchimento do ministerio da justiça
telelonou, ontem, para a Policia Caravana de porum dos seus membros, Nem era mesmo admissivel
Central, comunicando ter sido E t d t que o fosse, uma vez que, continua ela notoriamente no

informado por varios operarias da sua I� es

II setor minoritario, agindo embora com independencia, E'
Prdeitura Municipal, de estarem

.

pois, destituída de fundamento a noticia divulgada em

no Cemiterio Velho, os elemea- Viajam hoje, para Curíti- Porto hlegre de que o sr. João Neves aspirava aquele
tos constituitivos de uma quadri- ba, 16 alunos do Curso Ca- cargo c conseguintemente falso é, tarnbem, o veto que, a

lha que alí vem agindo, de l-a tarinense de Madureza, que essa aspiração se disse terem oposto o sr. Raul Pila e

tempos a esta parte, roubando alí se vão submeter a exa- eu. Uma única explicação se encontra para o malevolento
lousas a cruzes de marmore, e me de promoção no Giná- telegrama daqui expedido ao jornal da Noite, de Porto
não �Ó isso, corno tambern VIO- sio Parthenon Paranaense. Alegre: prejudicar o prestigio da Frente Unica e do seu

lando os tumulos, com o propo- AS providencias para essa grande tribuno, dr. João Neves.»
sito de despojar os cadaveres excursão e_:;tudantil,. inclusi- Mi n d s e B 9 ia co rn o Catete
dos objétos de valor. ve. a reduçao de 50 (. n? va-

,
RIO, 25 _ Escreve o «Correio da Manhã»:

Recebida a comunicação foi lot das passagens de Ida e «O registo que fizemos ontem b d
d

. J "O volta na rede ferrea S Pau. . _ . .

so re o ao arnento
eterrmnado ao comissano scar

I R C; d d
.

t
das combinações politicas, em torno da sucessão presl-Pereira que seguisse para o lo- tO,1 10

t
.ran el, evet:s�d' dO. dencial, corresponde ;i mais precisa realidade nos fatos

cal com duas 'praças afim de a men e, ao ze o e a IVI a e N d d d f' 't' E r id
-.

,

f" t d ' h id d
a a e enrn IV". ra evi ente que tudo estava depen-

proceder ás necessarias diligencias e icien es o Acon eCI o e u- dendo da atitude de Minas e da Baía, através de seus
e capturar os dilinquentes no caso cador cont�rraneo sr. prof. governadores.
de ainda alí se encontrarem. Manoel LUIS. P I' , t

.

do I -

S-
.

tI·
or RSO mesmo em causa o impressao a persítcn-

Chegado ao lo-ai constatou ao os seguiu es os a u- .

il
.

"

'"

.

. Cia, com que, nestas u tirnas 48 horas, os governadores
o ,com�s,sallo, Oscar Pereira a n9s que seguem, sob a dire- [utaci Magalhães e Benedito Valadares têm falado ao rc ..

existencia ah de um. grupo de I çao do sr. Ca�los _Ramos: sídente Getulio Vargas.
p

menores, ent�e os quais se acha- Abelardo �errarJ, )oao G�n- Aípda ontem, o presidente apresentava-se com ali,'
va uma memna de 14 anos, gru- çalves JUnior, Ar! �e Haro, bos, em uma visita oficial á dependencia da Marinha.
po este que sob as ordens de Ivo Noronha, Hamilton L0- Nas rodas politicas da Camara t d· c

,

j' \"0' r N b t 5'1
. , u O ISSO era co-

um marmat1)0 "de nome .ase peso 1... lra: or �r o. I velr� mentado como um indice indiscutível de que Minas e Baía
Varela, de cor negra, se dedica- [unior, �UI'l BattIs!otI, Albi- estavam bem entendidos, em torno do Catete
va a violar os tumulos, sem que no Erzinger, Polidoro Fer- .

se sentissem possuídos do menor nandes, Cristovão Nunes Pi- Banquete ao sr. Armando
receio. res, Santino Andrade, Ade- Sa Ies

Feito um cêrco, foi detido o mar Tavares, Ivo Silveira e S. PAULO, 25 - Os jornais divulgam amplo no-

nêgro José Varela, dois menores Rubens Pinto Villar. ticiario do banquete ontem oferecido ao sr. Armando Sa ..

e 11 mocinha, tendo os outros M atricu Ia na Escola
leso

conseguido escapar. � sr. Ara�ha Mir�nda, presídente da Associação
Removidos para a Policia Cen- de Aprendizes Ar- Comercl,al, prp.fe.nu um discurso, tendo o homenageado

trai, alí se encontram aguardan- tifices respondido. O diSCurso do sr. Almando Sales foi irradia-
do a abertura do respectivo in-

... .

do. Dur�u 50 minutos tendo def�ndido São Paulo da pécha
querito, vislo a policia estar em- O «Dlano OfiCial» está pu- plutocratIca e entoado um hmo ás possibilidades do
penhada em saher os nomes dos blicando O edital de matri- Brasil.

compradores dos roubJs result"n- cuIa neste estabelecimento
de c;nsino, que serão encer

radé s no proximo dia 30.

Nova situação
.

RIO, 25 - Está apurado qUe o P. R. P. com o

apoIO de todos os deputados estaduais em reunião do di
retorio, �eafirmou a atitude, que importa em condenação

_
da candJ(jatura do sr. Armando de Sales Oliveira.

A Iemaes em o P. R. P. caracteriza sua orientação, como não

A Igec I· ras! tendo compromisso: até agora. Assi� admite, a hipotese
! de en���der-se em Igu.aldalle �e condições, com o P. C.,
para vao Paulo unamme apOiar uma só candidatura.

LOND�ES, 2,1) -Anuncia-. . Nêsse. s.entido, na Câmara não deixa de ser signi-
se qu� tena� desem�arcado em flcatIyo que ultimamente procurem se entender elemeetos
Algecuas dOIS contmgemes dl I pecelst,:s que. formam a corrente con�ecida como Laerte
soldados alemães, compostos de Assunçao! V!cente Prado. A aproximação do sr. João
cerca de duzentos homen_ cada I Nev:s, desses grupos, é um outro indice sobre a nova si�
um, ltuaçao, que�se procura crear em São PaulQ.-)

Dois cavalos
fulminados

Na vila de Gaspar, quando o

carroceiro L\.dão Kesch, da fjr
ma Arnaldo Kock, passava pro
ximo á ca�a do comerciante Juven
cio dos Santos, désprendeu·se o

fío de um póste da energia elétri
ca, que fulminou a parelha de
cavalos que puxava o veiculo .

O carroceiro, por um milagre,
apenas sofreu o susto.

'1
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de ãAgosto O feminis- lReligião
---C-a-r-n-a-v--a-l-d-e-'-19-37 ma avanÇa .... 'Retiro Espiritual das

BAILES-� Diletoria leva ao conhecimento dos srs. curiosa quadrilhade Filhas de Maria
Socios e de suas exmas. familias que resolveu realizar bailes á mulheres descober- casadas
fantasia nos seguintes dias de Ievereiro: 6 (saba.!o), 7 (domingo) ta em Belo Hori
e 9 (terça-feira). reservando a segunda-feira, 8, para urna vespe- zonte A diretoria da Congrega-
ral infantil. das 16 ás 21 horas.

BELO HORIZONTE. 22 - ção de Nossa Senhora das ImpO t tVENDAS DE MESAS - Os preços para vendas de
Ha tempos foi descoberto que

Dôres (das Filhas de Maria r a n emesas numeradas com direito a 4 cadeiras, obedecendo n dispo- C" sadas) comunica ás Sras
uma quadrilha de mulheres a v ,.

sicão constante da planta exposta no Clube, serão os seguintes: Mães de Iarnilia que esta� andava praticando roubos - 1 I A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situaçãoAssinatura para todo os bailes 30$000 Congregação fará seu Retiro
nos estabelecimetnos do cen- h do momento resolve heneficiar a sua freguezia, baixan-Mesa avulsa para um baile 20$000
tro da cidade. Espiritual nos dias 28, 29 e do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento deverá serAs assinaturas para os 3 bailes poderão ser procuradas 30 do corrente no local dasAgora as autoridades poli- . � feito no ato da entrega a contar de I' de janeiro.no Clube, desde ás 19,30 horas do día 28 do corrente, salas de reunloes nas depen __

'
__� _dais descobriram como agíam '

•

quinta-feira, p. vindoura, até ás 21 horas do dia 5 de
as meliantes, efetuando a

dencias da Catedral Metro- Não fuja da oportu-
íevereiro. Fóra dêsse prazo só serão vendidas mesas avulsas.

prisão de todas elas. politana, const�ndo .o �etiro nidade
Na venda de mesas a Diretoria não atenderá, absoluta-

Trata-se de Maria Alexan- ?e 3 conferencias diárias de
mente, solicitações por eecríto ou pelo telefone, devendo, por isso,

drina, de 50 anos de idade, llust�ado pregador sacro, res- Procure fazer um contrato
os pedidos serem feitos pessoalmente pejos srs. socios ou pessôas

que ficava defronte ao esta- I pectivarnente ás 7,30. 14 e com a ENDECS para gosar(com excepção de crianças) de sua laroilias, desde que exibam
belccimento, enquanto Eli O. 18,30 horas.

.
o confôrto de uma moderna A Estação de Roma 2. R. O

ou O talão do mês de janeiro corrente ou o ingresso res- Sendo as conferencias es f I d 31 13 k 9635liveira, u!na béla morena de .

-

casa, que o erecemos mensa - on a c. m. •
- c. , ir-pectivo que a Secretaría está expedindo para os bailes

19 anos de idade. entrava pecialrnente adeq�ada� ás mente radiará hoje. ás 20,20 horas' o
de Carnaval.

na casa e entretinha os em- Sr.a.s. casadas e Maes .oe Ia- Procure o Diretor prcviso- seguinte:Cada socio terá direito. apenas, á compra de assinatura
pregados. Outra cumplice de rnilia e l�van_do a ef�lto e.s· riamente no Escr. a R. Frei Anúncio em italiano. espa-

\) ara uma unica mesa, O pagamento das assinaturas é feito no
nome Maria da Conceição, ta comunIcaç':,o, a. diretoria Caneca, 74. nhól e português.

áto da aquisição. de 34 anos, aproveitava-se da Congregaçao v�sa, ofere- Marcha Real e Giovinezza .

. I�GRE�SOS�A. todos os srs: sl'ci_os quites com a Te-
da «distração» e carregava

cer a estas pessoa:" qUE' Maquina de gêlo Noticiário em italiano.
sourana ate o mes de JaneIrO corrente, inclusive, serão entregues obi 't ue tre' a' queiram tornar parte no Re- Transmisão do T t Alla

I b d d "'1 b
. . .

b '1 com os je os, q en ga- I D I b t d
ea ro

pe o co ra or o C u e. convites especiais para os ai es

carna'l va á Alexandrina, a qual de ti:o, lima exce)�nte oportu e am er ven e por. ..
I Scala de Milão. de um áto da

valescos.
. . . osse da «féria» dava «ás nidade de aperfeiçoamento e 8:000$000 um ?parelhdm.en- opera MIGNON de Tómaz.

A apresentação dêsse ingresso
. � entrada, é obn.gatona.) �e Vila Diogo» proveito espiritual, não sen- to pa.ra produzir 500 quilos .Exer:mão de canções dialetais.

Em caso algum será permitido os srs. SOCIOS le- i
.

do mister notificar oralmente por dia c com todo o mate- Conlerencia do deputado A-
varem em sua companhia pessôas que não façam parte .r, A Serrarí8: D.elambert ou por escrito a aceitação rial necessario para uma ca- lessandro Pavolini, presidente da
de suas familis. � vende a dinheiro, mas a deste convite. mara frigorifica de 36m2 de Confederação Faaeista Profissio-

O ingresso para socio juvenil dá direito a entra-: melhor lenha, base. nistas e artistas, sobre o térna:
da do respectivo socio. � FONE. 1.100

10:000$000
Esta venda entende-se até «Os jornalistas da guerra da A.

CRIAN�AS-Nos bailes de 6, 7 e 9 não é permitida � iJ Paraná 31 de janeiro de 1937. frica,»
a entrada de crianças. j E' O custo das modernas Delamber! Respostas a cartas de radio.

CONVIIES-Não serão expedidos convites. Os srs.l vai bem.1IIM casinhas que oferecemosmen- ouvites.
socios podem, entretanto, solicitar ingressos para pessôas de suas i O seu governador salmente aos felizardos que ALUGA-SE a casa da Noticiario em espanhól r! por-relações. em transito,

'

" ! se inscreverem em nossos rua Esteves Junior fi. tuguês.A juizo da Diretoxia serão fornecidos esses ingressos. me- pcrem, e que vai
planos.L.apenas 5$000 por 179 com muitas quartos no Marcha Real e Giovinezza.

diante pagamento antecipados, nos seguintes preços: ma I... mês andar terreo e no posterior,Assinatura para todos os bailes 50$000 RIO. 22·--0 deputado opo P�oCltrem-Sergio Araújo, com ótima instalação de bar- VENDE--SE
ingresso avulso para um baile 25:000 \ sicionista do Paraná, sr. Artur provo Escrt. Frei Caneca. 74 beiro e porão habitavel.Tra-

no distrito d ...: Três Ria.
A venda, não é só de mesas como de ingressos para as 1 Santos, regressou hoje a esta ca- tar no Banco Agrícola.

chos. Biguassú, um terre-

pessôas extranhas ao quadro social. cessará, impreterivelmente. ás \ pital, tendo comparecido á Câ- G ratifica se bem a no com a area de 1.6ÜO
19 horas do dia da realização de cada festa. l mara, onde foi recebido festiva- quem der noticia de um ca- metros de frente e 1.800 de

A Diretoria espera não só ser atendida como tambem � mente pelos seus companheiros. charro baío, de regular altu- fundos. acompanhado de
auxiliadas pelos srs. socios e v.sitantes, no cumprimento destas; Interrogado sobre a situação do ra, focinho comprido, ore-

VENDE·-SE duas casas de moradia pela
disposições. ! seu Estado, disse: lhas caídas, fugido. ha dias, insignificante quantia de . .

Florianopolis, 25 de j.lneiro de 1937 I -"O Paraná vai bem. Quem da rua José Veiga no. 13, UMA BATEIRA, ver e 4:000$000.
A DIRETORIA 'vai mal é o governador", onJe deverá ser entregue. tratar nesta Redação. Tratar nesta redação .

•••����'���������O.. � •••���i�l�����•••G�
. � ,.. �

I CASA T S IRMAOS i�
��

O PAL-ACIO DAS SECAS
I'-l

LIQUIDAÇAO
• O
• G
• •

Linhos irlandezes

: I

I
. I
o
•
g.

�
�

I
�
�

G Edificio pro'prio ..
• RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELEFONE 1.401 •
• D
��. ;ro����.'--------!I .�������••�

Clube

P'A R A TERNOS

Veludo chiffon de todas
A

as cores

Sedas, Sedas e

! mais Sedas
�
� de lindas e variadíssimas

padranagens

durante

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

Florianopol is

Irradiação
Roma

o mês de janeiro

A Casa IrmãosTrês

ACASAOUE

mais barato

VENCe:
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1\,/1 atri2:: FL.ORIANOPOL-IS
Filiaes em: Blurnenau ., .Joinville Sao Francisco � Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção 'de Secção deSeoção de
FAZEND.AS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras tlara ternol FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e trllfios Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeirus
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' idos,

I

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, víotozes
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electricos
'Jabonetes e Perípmarias res Material em geral para transmissões: r.o .

,\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(!Grtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P iças, c1-:ces-

Sapatos, chinellos, meias Produetos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �'

I
Depi)sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar O( ODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Ernpreza Nacional de I'-Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=��VÀVAV'�V����-��'E-� ����������P'âVÂV.6..��.

A Gazeta Indica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOT{ATORIO úE
ANALISES CLINICAS

Atentae bem 1 Advogados '

I D R'I ...... -.1I rr car-u

I A .

Ma I Gottsrnanncoacto 'uO-
Ex-chefe da clinics do Hospi

te i ra tal de Nürnberg, (P.<.Jfessortem seu escrip-

IIr.dórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

!
tó- in rlp advogacía á rua

r , ," i

•
•
"

Agencia Moderna de Pu- •

blicaçães, com séde em São Paulo: .,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [oão

tlerêil

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

operações de plaetica

FONE-1595

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

n. 70, - Phone: 1277.

I Caíx 1 Postal, 110. FONE-1524

1�8dro de Moura Ferro 1
I

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

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Formídavels lortelol proprlos, tr.. vezlI
por semana, todas as aagun·
das, ier,.s e IIxtas·felras,

Extração com globos de crfstai.

A f, 1a� • I
- r.� deu. .. honestidade, pOil, OI .or·

tel(il) .ão praatncladol pelo povo.

•

I
.,

Rl!d Trajano, rr 1 sobrado

1 Telephone n' 1548 I
I
•

Advogado
RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concertar o
seu rádio? Procure o

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

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas: •

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleione, 1595

� .....__..._.... •__ .-L- _

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

ADVOGADO.���••�.,.----- - -.:.--�.:.........- f... ,:�_-a'O••"���.
�••••e.... e ••••••••.0 ;-Rua Trajano, 2 fi(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"i \ FO�:d��2:':��:�:iO��a·1 .

: FUNDADA EM 1870 IIDr.Aderb�1 Rl
• o da Silva

fi Seguros Terrestres e Maritimos o J\dvogado I
• fi Rua Cons. Mafra.)I O (sob.
• Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil. Fones 1631 e 1290

• CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
•

., RESERVAS MAIS DE 381)00:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

LO..lAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUi
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFJRES

(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.

" I
Dr. Carlos Corrêa Confecção. de camisas, calças, etc.

I
Ap,ent8lr Sub·Agentes " Reguladores de AV2rlallem �tOdo8 kOI Eltadol Linhas para bordar.

oi B II U ( I I
-

• I Partos - Molestias deuO ras, no rugua e nas pr ne pai. praças lI,range re.s.
Senhoras e ROupões de b a n ho

II
� 2,:,ntcr���;��no���� & Cía. e D�::::t:: �:�:n�:�:: FUNDIÇÃ��_elho���O�eD;s B��:��:o�aqUinaS de ICf • Medico do HOlpnal forragem,' f(abri�açlão de maquinas

.

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • em gera, agnco as e inrj,·�I.;, ',-) I�

! T�L:���:;;i�:'3 em �;gT�F�:FI: :t�JJ::�'; : :::�:::!�:::�;E�:e FUNDIÇÃO���������.J�;:a���;�oO' et�. :,ll�'• D até ás 8 1{2 da manhã
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages • e á tarde=- Consultorio. REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOUS

I • ANITA GARIBALDI, 49 Arna Ido M F' ra r, r��, :íl

'0••••I••==========.�����.I••O••••a�������_���R�U�A�JO�Ã�O�P�IN�T�O��AN�D�fi�R�N.���l�����"U��li
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CAIXA pOSTAL No. 15

pravada p91a Govêrno do Es

tada de Sania Catharina par

decreto N. 2 d&� II de Janeiro

de 1928

,-i.' ,

trole �da

orgão official para o con

producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

�..
..;

��'",'

._. J'.,
•

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

�11 ._�-- o 0_.

� .f� I���_-_uuaq-'r.,�
. .n;i.� ..�

G U�'i�A JRr�
--��-------------------- ----------------------

� proxirno lançamento do carburante naoional �

� ALOOOL-MOTOR �
� F E T T m
.���v��� --�.o==o.. �����VA�G

6 - Ti radentes 6

PA6At-{OO 05

SEGUINTES JUROS:
DE WILLV KATZVVINKEL

CIC Limitada •

5'1. ala.
ClC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

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

Centro de atração puramente familiar. Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a crístal ina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Predileta, Du

pla Kulmback, Bavarta e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.
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Casa de Dlve.sôee
.--------,__

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, 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-I
A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
casa de 5:000$000 43$750
» ]I 8:000$000 70$000

1 )} « 1 0:000$000 87$500
1 )} »12:000$000 1 05$000
1 )} »15:000$000 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 a. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista, desde que, s] contráto esteja em rija com os paga
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali-

I
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

Café e Restaurante

OlA"

�-- ----_- --- - _' .. -_ ------._----, - -,..---�--- _---- ... - .. - - - -_-

Casa das Passaras

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

na CASA DOS PASSAROS, á RUA COl'lSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

... .

Jockey Club Florianopolis I
o mais elagante centro de diversões famí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção .

Fsplendido serviço de bar com bebidas na- �
cionais e estra.ijeiras. �

Feericamente iluminado com instalações 'mo
derníssimas.

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se n? Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatínha, Cafés Java e Bom Dia Charu
ta!ia Chic (dá fosfores), Ch�rut�ria Porteia (Café
Sao Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

. i

-
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---::========================---------------��----------------FLFlDRIANOPDlIS, 26 ile Janeiro de 1937-
==A GAZETA -

antiga Legião; e por último, ater- A ORDEM

S��Ã��:RCtAt
ESPECIALIDADE

M I-l-IOna r�1os Po IIC!t MIC� Case i ra ceira, com os politicos que obede-
a

cem á orientação do coronel Aris-
tiliano Ramos.

Depois de expôr os seus pontos
ele vista e de colher a opinião das
três correntes que formam as cha
madas oposições coligadas, julgou
o dr. Rupp Junior de bom aviso
dar uma assaltada até Porto Ale
gre afim de avistar-se com o ge
neral FIares da Cunha, para onde
partiu, hoje, via aérea.

Só na volta, será tomada uma

resolução definitiva, pois tudo de

pende do general Fiôres da Cu
nha, ao lançar a benção ao dr.

Rupp Junior,ou calar-se.ou repetir
as palavras sacramentais: "que
Deus te faça um santo" ...

Segundo fomos informados,
circulará, amanhã, o 110VO jornal
A Ordem, dirigido pelo sr,

Aguinelo C. de Souza.
O novo orgão defenderá as

instituições democraticas. �

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agrícola.

OUTRO QUE CHEGA

Dioniaio
Souza

P ,r áto do sr. Presidente da
Republica; assinado na pasta da

Viação, fvi transferido da Dire
toria Regional dos Correios e

Telegrafas. desta capital, para a

do Rio de Janeiro, o nosso ta

lentoso P. estimado patricio sr,

Dionísio Souza.

AHIVER5ARI05

Transcorre hoje o aniversario
natalício do estimado conterrâneo
sr. José Gil, gerente do Banco
do Brasil em Joinvile.

Aniversaria-se hoje o memno

Dunstand Ma[tins Uma, lilhinho
do conterrâneo aCRdemico Vitor

Lima, diretor do grupo escolar
Lauro Muller.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Weizel Bt Cia. •• Jaínvile

recomenda ..se tanto para
� � ...

(MARCA REGISTRADA)

roupa fina como pára roupa comum
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