
epizootia rábic
Todas as providencias para

/ vel rnal têm sido tornadas, na
cabe, pelo govêrno do Estado.
• _. .... ,;,,"":... a-< \.v,,;:x �'V�.c ._�� ' . .,.. - __ ... ..._..._ _....��::.or.�-.----....

A A Z E T A A Convenção Nacional
o sr. Getulio Vargas de.
seja que se faça em har�,
mania com as cOl1lrentes

politicas do país
RIO, 27 -Procurando agi- outro lado, qne se veja ela

tar o caso da anunciada reu- ramente o sentido em que
nião de uma Convenção Na- se pronunciam as vozes mais
cional que indicasse o candi- autorizadas a respeito do
dato á futura presídencia da problema.
Republica, resolveu O Cor- Por último, perguntado em
reio da Manhã entrevistar al- que prazo estimaria que es�

guns homens públicos, come- sa Convenção tivesse inicio,
çando pelo sr. Getulio Var- o presidente Getulio Vargas,
gas. mais discréto ainda, acentuou

que sería opinar de mais se

aconselhasse ou lembrasse
tadas para ocomeço ou fim
dos tr abalhos da Con venção.

Notas & Fátos O governador
catarinense

Désde ante-ontem, que por de-
terminação do dr· Secretario da Se- em São Pau I o
zuranca Pública. todos os comissa- Rdos dé polícia devem permanecer na

O sr. dr. Nerêu amos retri-

Repartição durante as horas do ex -
buiu a visita ao governador Mé

pedíeate, lo Neto, conlerenciaudo por es-

Como essa permanencía, até aqui. paço de meia hora.
se restringia aos comíssartns de dia A' tarde realizou vários pas
e de ronda. a deierminação de ago- seios pela cidade , acompanhadora pôz a reportagem poli, ial com a

pulga atraz da orêlha, por qualquer de vários personalidades de: desta-
coisa que ande no ar. pois só assim que.
se compreende que o pessoal tenha A' noite teve lugar nos Cam
sido pôsto em "pé de guerra" sem

pos Eliseos um grande jantar no
Gras,ando a epizootica da Confirmando as declarações do uma folguínha siquer para visitar a 1qua tomaram parte os srs. gover-raiva e [ébre do Texas no in- governador Altam.ro, e no senti- família...

nador do Estado e sra. Cardoso
terio- da Ilha, principalmente nos do de um esclarecimento seguro, SATURNO

de Mélo Neto; Btnedito Vala"
dist itos de Canasvieiras, Ponta o dr. Celso Fausto, num requinte "7 8 O" d h J Mares e sen ora; urací aga-Grossa, Rio Vermelho, Vargem I de amabilidade, com o proposito lhaes e senhora; Nerêu Ramos,Grande e Lagôa, estão ('·S crea-,.J ,_,.; E' o numero do telefone da presidente da Assembléia, Lcgi,�:dores segundo um vespertino, lativa, dr. J Íenrique Baima, pre'I d ã d t d \ CONSTUTuRA "ENOEeS"ançan o m o e o os os re- sidente da Côrte de Apelação ,

cursos para cornbatel-a, dada a Rua Tiratende N' 52:-- Procurem senhora Julio de Faria, coman-
falta de medicamentos eficazes Jante da 2a' região militar e sra.
no pasto Zoolécnico da Trin- N ai C'�de ia de Almerio de lv\oura, secreta' rios Idade.

S
-

J
' de E�cado e senhoras, prefeitoPouco se nos danrJo que a ao ose da capital e sra, Fabio Prado.,raiva seja transmitida por cães secreta'rio do governo e sra. 3as-

ou morcêgos hematofagos e gue r Jornalista enfermo tos Machado, comandante daF or-
a piroplasmose. tenha 1\ sua ,cri- 1 ça Publica e sra. Milton de Al� O Chefe da Nação, rece-
gem em mosqu tos ou carrapatos, Está enfermo na Ca- meida; d. Duarte Leopoldo, ar� bendo gentilmente o [orna-
preocupou-nos, entretanto, averi- deia Pública de São José, cebispo motropolitano; presidente lista, declarou que aplaudia
guar dêsde logo, o que havia onde se acha recolhido ha da Câmara Municie,al e outras O trabalho da imprensa pro-de verdade sobre a falta de alguns mêses, á dísposição personalida-e, curando, numa questão demedicamentos eficazes para a de- do Tribunal de Segurança - tanta relevancia, informar e
belação das molestias e no caso Nacional, sob a acusação de M OC idade instruir a opinião brasi leira,dessa falta subsistir, quais as pro- professar idéas extremistas, o

D
· acrescentando:videncias tomadas pelos poderes jornalista Heraclito Lobato, emoe ratlca -Não sou contra a proje-competentes." que durante longo tempo , tada Convenção, disse-nos o

E' gue além dos prejuizos Dr. Celso Fausto
- exerceu o cargo de redator- _Estiveram em nossa red�ç�o presidente da Republica. Mas,vultuosos resultantes da pêrda de ser-nos agr ... davel,

. I secretario da nossa confreira dois
.

componentes d� corrussao
no momento, abstenho-me dedos rebanhos, ainda acresce o _" comuLnlcboU" A Noticia de [oinville organizadora da União da Mo

,

d 'bl' d se telelonicamente com o a o·
,- "

. ,

-

julga-Ia critica-Ia ou louva.
Perigo para a sau e pu ica e,

J' b d d O dr. Claribalte Gaivão, CIdade Democratica, que nos vie-
la porq'ue desejo qd I b d ratono de São ose, rece en o o 1-

,

di
, . , c., ue essa

po erem a gumas ca eças e ", f Secretarío da Segurança Pú- ram so icitar ingissemos um Co enção uma
,.

-

desti . dr. Camera Martms a ln orma� .

d d
-

d
nv lJ " vez real1�gado doente, Vlf a �stmar-se-a

d 'd d-d blica, tendo conhecimento do convlt!'! aos ver a elfos emocra- d seJ'a f I't" h, ção, e terem SI o expe I as
f'

. .

l' fi d ' za a, e " em armo�
matança, uma vez que no peno� d d ato VISitOU ontem aque a tJcas, a m. e comparece,rem a

n'la com as correlltes de Op'l�d d pelo Laboratorio, só no ia e d I I ddo inicial da enfermi a e ne-
1\

-

t'd d prisão, t.endo providenciado sessão
.

e Insta ações e e elção o
nião politica do país. PJr BERUM, 27 (A. 8.) -

nhum indicio ou sinlC'ma existe �:te:�i:�s:segumtes guan I a es
nu �entldo de 'para aquela DJret�rlO_ Central daquela nova ísso mesmo, não d�vo nela Dado o glande sucesso obtido

que a possa denunciar.
Para Tubarão: 6 caixas l?cahdade seguir um faculta� ag�emlaçao, a reallzar:se, ama� intervir. pelo biplano esportivo alemão, do

Com o intuito de colhermos tIvo, afim de prestar ao cn- nha, 29 do corrente, as 20 hl)� E de O'IS de '

.

t tipo Jungmeister, durant� os re-n Blumenau: 2 n

f
" 'd'

. , ,p um nnnu olodos os esclarecimentos, no sen�
n Biguassú: 2 n ermo a necessan2. asslsten� ras, e� sua s� e prOVlsona, a de reflexão apreciando o ca� centes concursos aéreos, fafam

tido de podermos informar rigo- cia rua Felipe Scmldt nO. 38 (altos s sob O o' t d
.

t' adquiridos tres ap�reIhos do mes·n
o sr. João Moura Junior:

"

, _ d P D
.

)
O P n O e VIS a J"u"rosamente a população, prl)curá� 40 dóses. Alias, �a() era de esperar a �mpreza anus.
nalisíico: mo tipo para representar as cares

mos em Palacio o dr. Altamiro
Ecaram assistindo no LabOIa" outra COisa, urna vez que Ass."m

' -A iniciativa do Correio da Suissa nas provas internacionais
Guimarães, governador interino,

torio: 6 VIdros. H�raclito . �úbato, além de e em da Manhã tem razão de ser. �e vôo acrob.atic?, gue serão reó·
Recebid<Js gentilmente, iluci-

Vê.se, pois, em face do ex- p�eso pOhtlCO, fn parte de SãO Pau Ia o inquerito é .útil, porque
hadas em. Zunch, de 23 de

dou"nos sua excia., restringirem"
pôsto, que provid€'ncias efic.azes

u.na classe. q,ue tem co�o

I
desperta a mal1lfestação do Julho a J de Agosto.

se RS obigações d.::> governo do
não têm sido descuradas, tenden. �m dos mais Ilustres edis·

S A pensamento das correntes a Os avÍões co.n�truÍdos na PolI:·
E.stado, no que concérne á fa-

tes ao combate decisivo ao ter-
tintos �omponentes, ú atu�l :

P l!�0! 26 .(Ba�d) - que já aludi, permitindo, por manha, são eqUipados com me-

bricação das vacinas, á compra Se.cretano da Segurança PU"IOS Jornalista:> can?cas, pr.e-I tores aJe�ães tambem, de "bran-
por intermedio da SecretarÍa da rivel mal. bllca. sentemente na capital pauhs� B d demburglsche Motorenwerke"
Fazenda, dos animais destinados ta, srs. Horacio Cartier do a rc"s e .

ao Laboratorio de São José, di� MAQUINA PARA GELO Recebidos o qlobo, Juli� Barata. de A regatas Filmem charutos
. rigido pelo dr. Camerá Martins, DELAMBERT vende até I p Batalha, Mano Dommgues, .

HPRINCIPE DE GALLES"
animais êsses que tem sido fome· O dia 31 de Janeiro por pre� pe O apa do Correio da Noíte e Ma� para Floriano- -

( L· b II Estudantescidos com a mais absoluta regu� ço insignificante, um apare- ROMA, 27 A.B.) - O rio IS ôa Barbosa, do Jor- po s

laridade, não cabendo ao Estado, Ilhamento COIT,pleto. Papa Pio XI recebeu em audien nal do Comercio, fizeram on� RIO, 28 - O minisllo da b ra '3 i Ie j rc..s na
por con&!quencia, a minima (Jar· cia o bisp') de Berlim, barão tem uma visita de cortezia I Fazenda fez declarar a' Alfande- A Iemanha
'cela de responsabilidade pela Dormiu 40 von Frey,ing, e o bispo de Mue- ao dr. Cardoso de Melo Ne· ga de Flotianopolis haver o pre-
falta de vacinas, caso essa falta horas nster, conde GaIen, que se acham to, governador paulista, e ao si (lente da Republica deferido o

na realidade subsista. nessa capital desde o dia J 6 do sr. Armando de Sales Oli- requerimento em gue a Liga Nau�
Muito embora esta declara- corrente, tendú chegado ao mes- veira, em suas residencias. tica dessa capital pediu fosse au-

çào dó senhor governador inte� BELO HORIZONTE, 28 mo tempo gue os tres

cardeaisl
Estiveram tambf:m no Pala� torizado o d�sembaraço. com ;sen�

rino fôsse de molde a satisfazer� -A domestica haura Rosa ten� alemães que já conferenciar<tm cio da Cidade e na Associa- ção de direitos aduaneiros� de um

nos, quizémos tambem abordar tou suicidar-se. ingelindo dez com li Sumo Pontífice.. ção Paulista de Imprensa, barco de regatas, aàguirido na

o ilustre Secretario da Fazenda compridos de uma droga, dor- Os dois prelados regressarão onde foi-lhes oferecido um Alemanha e vindo pelo vapôr
ácerca do caso. mindo 40 horas. • em breve á Alemanha, clocktai. «Rio de Janeiro».

����������������--����������������
POVO Sem quaisquer llgações politicas.A voz DO

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO
----------------------------------.-------------

III I Florlanopolis, Quinta-feira, 28 de Janeiro de

CALLADO

Ar�O 1937 INUMEHO 689

A epizootia rábica
No interior da Ilha

r) Governo do Estado, por
inter,-Y")edio da Secretaría
da Fazenda: tem fort.€cido
�om toda a regularidade
os �nirnais oest�nados á
fdbricaçao da vacina

debelar o terri
parte que lhe

Tambem na

Argentina
I BUENOS AIRES, 28-Foi
descoberta nesta capital uma

emissão de cedulas falsas de cin
coenta pêsos.

As cedulas falsificadas pare
cem-se á� de uma emissão clan
destina anterior com a difer�nça
porém que estas levam as assi
naturas IB03Ch" e «Prebish» e,

a legenda II Banco Central».

Acu�acto de
..extremista

:V\oçJ\O Df. JORNALISTAS
RIO, 28 - O Sindicato dos

jornalistas Profissionais votou

uma moção de apoio ao sr. Hei
tor Moniz, secretario do sr, Aga
menon de Magalhães, dizendo
.jue o seu passado como jorna
lista e escritor são um formal
desmentido dS aleivosias âtribu;·
das a quem sempre se revelou
um delensor extremo do regimen
e da democracia.

Mais três
biplallDs

BERLIM, 27 - Os profes
sores e estudantes brasileiros que
ora visitam a�Alemanha Sob a dir(
ção do professor Corrêa Neto che
garam a D�esdo. Ma'ogradu o

frio intenso visitaram a capital de
Saxe e percorreram va'rios ser

viços médicos,
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CIUb�ar�:�:1 �:19:�OStO ::::::��:�nt::amente a ex-
Importa n teBAILES - � DiI etoria leva ao conhecimento 1 dos srs.

.

d f ). I I' b 'I 'portação de bananas. A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
pCIOS e e suas exmas. ami las que reso veu rea Izar at es a -

• b f' f
antasia nos seguintes dias de [evereiro: 6 (saba;:!o), 7 (do:ningo) Em: 936, nos or.ze primeiros do momento resolve ene icrar a sua reguezia, baixau-

e 9 (terçr.-feira), reservando a segunda-feira, 8, para uma vespe-
mêses, alcançou a 10.234.061 do 20 '1· no preço da lenha, e o pagamento deverá ser

ral inlanti], das 16 ás 21 horas. �achos no valor de 25.016 con- feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro.
VENDA3 DE MESAS - Os preços para vendas de tos. 0

.. t!afe.go de ASSDCiaça-Dmesas numeradas com direito a 4 cadeiras, obedecendo n dispo- Em confronto, com igual perio- d
.

d Ido de 1935, verifica-se o au- Inglvels Pera Comere· Isição constante a planta exposta no C ube, serão os seguintes: oBraS II Ia
00 mente no volume de 587.248 = Otl S I' k 2' d' P t ilhAssinatura para todo os bailes 30$0 S

o e in e; ito t:' rom o

Mesa avulsa para um baile 20$000 cachos, e a redução, no valor de Correu, ultimamente, que o di- de li Fran. V. de Souza; J' 5 ecretario João
As assinaturas para os 3 bailes poderão ser procuradas 1.293 contos, ngivel alemão Hindenburgde-· do Sul E. da S;]vçiia; 2' dilo Hihrio

no Clube, desde ás 19,30 horas do día 28 do corrente, Motivou essa diferença a qué veria executar, em fevereiro deste
C Iseu Medeiros; I· tesoureiro Augusto

d da do valor médio do cacho de K k 2' t
-

J Bquinta-feira, p. vindoura, até ás 21 horas do dia 5 e ano, uma viajem especial entre a amp e; esoureiro orge ag-

Ievereiro. Fóra dêsse prazo só serão vendidas mesas avulsas. banana exportado, que foi em Alemanha e o Brasil. afim de limo. snr. diretor do jornal genstoss. CO'-JSELHO FIS-

Na venda de mesas a Diretoria não atenderá, absoluta- 1936 de 2$444, contra 2$728 possibilitar uma comunicação ra-
A Gazeta. Florianopolis. Pelo CAL: R. O. N. Adison, José

mente, solicitações por escrito ou pelo telefone, devendo, por isso, em 1935. pida pala os que desejarem visi- presente temos o grato prazer de Alves d: Carvlaho Filho e Wdly
os pedidos serem feitos pessoalmente pelos srs. socios ou pessôas I POLICIA PAULISTA tar a conhecida Feira de Amos- levar ao conhecimento de V. S. Scbossland. Aproveitando a opor-
( de xrianças] d f ·1· d d ib I d L'

-

d os nomes dos diretores desta tunidade, apresentamos os mais
\ com exc:pção e :nanças, � sua aMI Ias, es � que eXI am Pelo orçamento para 1937 a tras e elpzlg, on e, como se

ou O talao do mes de Janeiro corrente ou o Ingresso res- [orca policial paulista acarretará sabe, o Brasil secr representado associação pua o ano de 1937 altos protestos de consideração.
ti S tarí t' d' d b 'I

:t

I
., eleitos e empossados no segundo Saúde e Fraternidade. Pre�idellte

per IVO que a ecre ana es a expe 10 o para os aI es mais do dobro da despesa de pe a pn.meIra vez., _

d C I A domingo do mês corrente. Pre' (a) Emilio Stelu Secretario (a)e amava. 1930. Essa despesa sóbe a um vIagem, porem nao se reli-

Cada socio terá direito, apenas, á compra de assinatura total de 94.027.410$000. OSlli�ará, conforme i�forma o Sin- sidente EmjJ-jo Stein; l' vice J. E. da SIlveira.

para uma unica mesa, O pagamento das assinaturas é feito no qu�dros e,stão distrib,ui.dos d�,sp.- dlcato, .Co.ndor, visto que ambos AssociaçãD Catarinenseáto da aquisição. gumte forma: policia militar, os dirigiveis se encont�am atual-
INGRESSOS-A todos os srs, socios quites com a Te- guarda civil e policia especial. mente nos.seus ,estal�lros, andei de Imprensasouraria até o mês de janeiro corrente, inclusive, serão entregues 'iO aumento dos efetivos cote- são submetidos a revisão anual.

pelo cobrador do Clube, convites especiais para os bailes carna: j�dos com os de 1930, foi nota-
. C? .

trafego regular devera' ser

valescos, vel em 1937. A policia fardada, reiniciado na. segunda qUlD'z�na
A apresentação dêsse ingresso á entrada, é obrigatoria. naquele primeiro ano era de ... de março prOXlmo, quando oHm·
Em caso algum será permitido os srs. sacias le- 9.421 homens, com uma despe- denb�lrg partira'

.

de, Frankf.urt
varem em sua companhia pessôas que não façam parte sa anual de 43.960:7\ 1$000, em dlfeçã? ao �IO �e Janeuo.
de suas familis.

passou a ser. em 1937 de 17.035 O serviço sere ,qu�zenal,.. deO ingresso para sacio juvenil dá direito a entra- homens, com os quais despende vendo as duas pnmeiras .vlaJens
da do respectivo sacio.

. .
o Tesouro 88. 180:830$�00. ser executadas pelo H!nd.en�

CRIANÇAS-Nos bailes de 6, 7 e 9 não é permitida
I A parcela que falta, para com b_urg, emquanto as demais [ica-

a entrada de crianças. pletélr o total supramencionado rao a carga do Graf Zeppe·
CONVI I ES-Não serão expedidos convites. Os srs. de 94.027:410$000, é a que

!in até que fique pronta a nova

socios podem, entretanto, solicitar ingressos para pessôas de suas corresponde a despesa com a ae�on.ave «LZ 1 JO" (gemta do

relações, em transito. guarda noturna ohcializada. Hindenburg) atualmente em

A juizo da Diretoria serão fornecidos esses ingressos, me- construção.
diante pagamento antecipados, nos seguintes preços: M aqui na de gê I o D-r-.-P-e-dr-o-d-e--M-o-u-r-a-F-e-r-ro

Assinatura para todos os bailes 50$000 Delambert vende por. . .

AdvogadoIngresso avulso para um baile 25:000 8:000$000 um aparelharnen- Rua Trajano n. 1
A venda, não é só de mesas como de ingressos para as to para produzir 500 quilos

pessôas extranhas ao quadro social, cessará, impreterivelmente, ás por dia e com todo o mate- ALUGA�SE a casa da
19 horas do dia da realização de cada festa. rial necessario para uma ca- rua Esteves Junior r..

A Diretoria espera não só ser atendida como tambem mara frigorifica de 36m2 de 179 com muitos quartos no

auxiliadas pelos srs. socios e visitantes, no cumprimento destas base. andar terreo e no posterior,
disposições. Esta venda entende-se até com ótima instalação de bar- Florianopolis, 25 de janeiro de 1937.

Florianopolis, 25 de janeiro de 1937 (31 de janeiro de 1937. beiro e porão habitavel.Tra- O Tesoureiro
A DIRETORIA Delamber! I tar no Banco Agricola. Dionisio Marcíonillo de Souza

!•••���f��������.a. -� --------.�O��������•••O�
� � �.

I CASA TRES IRMAOS i
�

CAS SECAS �

d tA d
· ·

�
uran e_o_m_e_s__e_J�anelro �

•
•
•

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

I
(

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

A SEKRARIA DELAMBERT
vende a dinheiro, mas a me

Ihor lenha.
F ON� 1.100

B<\LANCETE APRESENTADO EM 25 DE JANEIRO DE 1937

DEBITO

1 :006$000
790$000

9$000

Receb. da Administração anterior
Arrecadado de Outubro a Dezembro 36
Idem, em Janeiro corrente

1 :805$00J
CREDITO

102$000
101$6CO

Comercio 1:601$400
1 :805$000

93
18
3
4
10
58

93 93

Pago por comissões cobradas
Idem, por despesas diversas
Em deposito no Banco Nacional do

Sacias inscritos
Incursos na pena de eliminação
Pagaram até Setembro 936
Idem, até Outubro de 936
Idem, até Novembro de 936
Idem, até D�zembro de 936

o

GRANDE
PAL.ÀCIO

I"'V

LIQUIDAÇAO

Linhos irlandezes IrmãosCasaA Três

TERNOSPARA ACASAOUE
Veludo chiffon dI) todas mats barato

.ft

as cores

VENCE
Sedas, Sedas e

mais Sedas

de lindas e variadíssilflas

padronagens
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Filiaes Blurnenau � ..Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secçláo de

em:
Seoção de

.

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para terno. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas methanícas
Tapetes e trillros Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' ados,

;

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocornoveís, Motores de esplosão, 'v1.0tQ7r.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- electricos
íabt1>netes e Perípmarías res Material em geral para transrníssões: Lo I

,\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(.!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
rOftlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposltarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
li Ernpreza Nacional de l\Jave�a9ão "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -- Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ��

��-�.�� �,� :?'��
�

.��âVóYâV��:'��
.

�� ·�������&��V�V���.

Atentae bem I
•

I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

lorl8101 proprl08, Ir.. Vlzel
por 8lmana, Iodai as Ilgun·
da8, ilr9al I IIxtal·felras,

Forrnídavels

Extração com global dI crlslai.

.llu. .. honeslldadl, pOil, OI lar·

lelti3 aio pra.�ncladol pIlo povo.
_ __.._-_....._---------�-_.�-----

•

Ap,entls, Sub ..Agentel 8 l1eguladorea de Avarlallem ttodos �os Elladol Ir:� Brasil, no Uruguai e nas prlnclpi.lis praças estrangelrlls.

t-gentes cÕ';; Ftorianopohs :

Campos, lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra� 35 (sobrado) r::l'iXfI Po�t?1

7ELLFC}.\E li l.(J,',:. :- ".;. "e i i •. - • , i,

Laguna e ItajahíEscritórios em

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-l

•

te I ra tem seu escrip-
./\;, '

xdvogacla á rua,

!ndica:

I Drp Ricardo I
Gottsmann

n. 7Q. - Phoi.e- 1277.

I Cai}. 1 Postal, 110.

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor

Ilndórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

! Elplclallsla em:·clrurgla
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do•

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 18 das I O ás 12 e

'

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas: •TELEF. 1.131

das 13 ás 16 horas

O
. Pela manhã:

eseJa concertar o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto. 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
Míguelinho, que será plena- --------
mente satisfeito.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crlan·
ças 8 adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Cnn::ll1t0rio: Rue JnfYn
,'//li.; II l.s

FONE-1595

R�8iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr". Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

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

·����••".,.r_�_�_-_-.:;.;.-;::.:.....:.;;..._ ....4>Í!;.a-_-�•••���. ADVOGADO

�••••••••G • ..O••O••S� � Rua Trajano, 2 fA(sob.)
• \

Fone 1325-Ater.de cha-

Companhia "Aliançada Bahía"ll
mados para o interior.

FUND�DA. EM 1870 : Dr. Aderbal R.

Ó da Silva

Seguros Terrestres e Maritimos !..
> Advogado
u Rua Cons. Mafra,� I O (sob.

Incontestavelmente a PRIM EIRA' dC'"'...) Brasil I Fones 1631 e 1290_1CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000 \ \RESERVAS MAIS DF 38.noo:n()o�ooo
RECEITA EM 1935 18.,':iL.:;»)j:j>j::>õ íVledicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

LO..JAS

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

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-1'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - C6re8 firmesc)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

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

Roupões de banho
(Melhores queo os estranjeíros] IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€

forragem, fabricação de maquinas •em Q'pr;:ll (�r.--ir"la<' ':
'I"

., .. ,,�I.>, .. · -luvlJIUv::' ue:: tuba, arados, businas

ê molesnas de senhoras) para carroças, chapas de fogão. etc.

! Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
� até ás 8 1 {2 da manhã

Sub-Agentes em B�'umenau e Lages G e á tarde-s- Consultorio:
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS

• ANITA GARlBAIDI, 49 Arnaldo I\,n "

II!-- -�--O�•••;;��GG ----- - __iiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiRíiiiiiiUiiiiiiilA�JCíiiiiii'AíiiiiiiuiiiiiiíiiiiiiPiiiiiiiilNíiiiiiiTíiiiiiiOiiiiiiiiiiiiíiiiiiiAíiiiiiil"iiiiiiiil)íiiiiiii'\�R_�N�.�!)�T�E�I-<E�'R�O�íiiiiiiiiiiiiiil

I Dr. Pedro dI Moura Ferro I
I

•
•
•
•
O

Advogado
Rua Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Maternidade
Medico do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



orgão official para o
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con

trole �da producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharlna ·
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..

6 - Ti radentss 6

I
I

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

•
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

I
! Caoital-I •

I Reserva

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
DE WILLY KATZWINKEL

CIC Limitada t

5'1. ala.
CIC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Flxl) 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. StppelFllimeógrafo
VENDE-SE um em perfei

to estadc.... Por preço de
ocasião, tratar-se á Rua

Esteves Junior, 16.
4ftv:t�W�:W==·?A*§A.

Deseja construir

,- Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato
com a E�DECS que íman
ciará � ua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

=������=��������::5��provisoriamente R. Frei Caneca 74

e-Rr..S���V�-'----�G@-.liG ������.

� F I L I A LI--------�BRIC",NTES DAS AFA- �� · 1----.- 1 r

I-\MAD.AS MARCAS DE �'a INDUSTRIAS: ASSUCAR: �
� Caqueiros "Maravilha" �
� Municipio São José

REFINADO-FILTRADO- �
� ESCRIPTOHIO: BRANCO E �

� Florianopolis "Moreno" �
� c. Postal, 118

I
SOMENOS REFINADO-FIL- �

I I Teleph. 1.637

j TRADO
Telegram.: - "COQUEIROS" •

---- --- ---_--_

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

I Dr.
I Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

1?ua Trajano n: /7
(sobrado)

Te1efone: [724 (manual)
HORAS MARCADAS

Cons.:M.afra, 33
Fone-1.191 Fpolis.

Cervejas!Cervejas!
-------------------

Só as íabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Preditéta, Du

pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depusitario - 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 pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
casa de 5:000$000 43$750

» » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$000
1 » ) I j:OOO$OOO 131 $250
I » »20:000$00Q 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer Ioga r que deseje-o pres
tamista, desde que, si contráto esteja em rija com os paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e liscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cid'lde, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

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

-

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Café e Restaurante

"BOM OlA"
EM FLORIANOPoLIS E A CASA' )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIf..DADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia

j Rua João Pínto n. 27

Casa dos Passaras·

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

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CO.NSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro de diversões íamí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendldo serviço rlP bar com b'''[',4,_l:' J". -t

r ior.ais e {'�}[:d:Jl ii -,S
Feericamente i1 n-inado com mstalacces n.u

derni simas.
-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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

==A GAZETA FLORIANOPOLIS, 28 de Janeiro de 1937==

o bloqueio
das costas por

tuguêsas

CarnavalIVítimas do destinoCia. Ltda.Sardá e

Um condenavel
de empurra

.A

Jogo

81600 das
Havaianas

Avisa, ao público em geral, que organizou, para
a festividade de Nossa :�enhora dos Navegantes em La

guna, um serviço especial de omnibus, que partirão a 1
de Florianopolis, regressando dia 3 de fevereiro. O custo
das passagens de ida e volta é de 25$000. podendo as

mesmas serem procuradas até domingo nos guichês da

Empreza.
Mais informações com os empresarios á Praça

15 de Novembro, n 24.

LONDRES, 27-0 bloqueio As aplaudidas Bonecas Tur-
maritimo das costas de Portugal cas que, no ano anterior, alcan- \

Ontem, de manhã. á hora de dia, o sr. Alfredo Silva. dirigiu-se
foi admitido em principio pelos téc- çaram tão grande sucesso nas soi

maior movimento na feira sema- em pessôa ao Hospital de Carida-
nicos navais, devido aos obstaculos rées carnavalescas do veterano

nal, foi a atenção ua nossa repor- de, conseguindo o internamento
creados pela formal recusa opos· Clube 12 de Agosto, apresentar

tagem policial dispertada,para um das infelizes vitimas desse conde-
ta pelo govêrno de- Lishôa ao es- se-ão no próximo triduo da Folia j

magote de populares aglomerados navel jôgo de e-mpurra entre a
tabelecimento do controle terres- corno legitimas filhas da romantica

em tôrno de uma velha carrêta. Chefatura e o Hospital.
tre da fronteira espanhóla. En- Honolulú ou da cálida Havaí, ou

de Aproximando-nos. deparámos Estamos absolutamente seguros
tretanto, estamos informados que seja, no originalissimo Blóco dos

doi h d d
antes de adotar com caracter de- Havaianas

com OIS omens esten i JS no

I que
a êsse jôgo de empurra estão

- .

interior do veiculo, aparentando alheios totalmente tanto o dr. Cla-
Iinitivo essa medida de exce-ção Segundo nos disseram as suas

estarem enfeemos, sendo que um I ribalte GaIvão como o desembar-
o �ovêrno britânico vae rnsistir gentis organizadoras, todas gracio

dêles, contorcendo-se, gemia dolo- gador Anthéro de Assis.porquan-
amistosamente junto do governo sas moreninhas,o Bloco das Ha

ridamente. to Se! o primeiro prima por uma
português e persuadil-o a uma I vaianas cumprirá, fielmente,todas

Averiguando, viémos a Saber fidalga envergadura de diplomata,
atitude razoavel, no interesse da as exigencias tipicas.

tratar-se de Albino dos Passos e o segundo é um exemplo grandio- paz do mundo. Ouviremos, assim, lindas rum

de um outro infeliz de quem não so e magnifico de devotamento R�O, 27 - O embaixador bas ao som dolente das languidas
nos foi possível obter o nome, os apaixonado a todas as obras me-

Martinho Nobre de Melo, acom- guitarras das havaianas. que bai

Noticiário em italiano. quais, mÓI tos de fome, cançados, ritorias em que tenha de falar o pa�hado do conselheiro da em- Iam cheias de graça, em ritmos

Concerto sinfônico da orquestra contaminados pelo amarelão, sur- coração.
baixada portuguêsa, VISItoU o desordenados, nas noitadas cama-

do AUGUSTEO dirigida pelo preendidos talvez pelo temporal de Assim sendo, ficamos com a
Correio da Manhã, afim de valescas do 12 de Agosto.

maestro Fernando Previtali. ante-ontem, haviam sido encontra- certeza de que fátos da natureza agradecer a nota publicada por

o sr. Herminio Jacques; Maestro Bruno Barilli: Wolf dos caidos e desacordados numa do que vêmos de registrar não aquele jornal, manifestando a vee-

o sr, Roberto Lapagesse; Ferrari; perfil musical com exe- das ruas de Biguassú. voltarão a repetir-se.
mente repulsa com que a opinião

o jove� Brasil Grumi�hé; I
cusão �e, �úsicas do árt�sta. Não havendo naquele munici- pública brasileira repéle a idéa St!rá promovido domingo pró-

o menmo Alceu GUimarães, Noticiario em espanhcl r! por- pio estabelecimento hospitalar, fo- CAFE' BOM SO' NO
de um bloqueio maritimo a Por- ximo, com inicio ás 8,30 horas,

filho do sr. Algemiro Guimarães, i tuguês. ram os infelizes, por dó, removidos JAVA tugal. no Clube 12 de Agosto. um Zé-

Inspetor de Fazenda. Marcha Real e Giovinezza. para a Cadeia Pública, tanto mais Praça 15 de Novembro Pereira, extraordinariamente baru-
Fumem charutos lhento,

a senhorinha Marina Coutinho; "7 8 O" que Albino dos Passos apresenta- Antonio Paschoal PRINCIPE DE GALLES
a garôta :v1aria Carolina, fi- va dupla fratuca de um dos bra-

O Carico, o mais bamba no

lhinha do sr, Edmundo Amorim. E' o número do telefone da ços. Agradecimento e mi�saibarulh�,é o chefe dazuada.

preparador do Gabinete de Fi- Como o estado de saúde de I Apos, haverá dansa.

sica e Quimica do Instituto de CCNSTRUTORA "ENDECS" ambos inspirasse cuidados,solicitou E I
Educação, d I d d I B

Ana li Fischer e filhos. profunda- j
a • n T d N 2 P

O e ega o e po icia de iguassú b Irvua ira enles . 5 :- rocurem mente a a ados com o passamento de seu ex- i

á Secretaria de Segurança o envio dtremeci o esposo e pae
da ambulancia, no que não ponde Tenente Ladislau Fischer
ser atendido porque todos os ver-

.

agradecem de coração o carinhoso tratamento Num requinte de amabilidade:
culos daquele departamento pairam d f I

'

nas ohcinas, ha longos mêses, ata-
os en �rmeiros, rmã.s e

_

medicos do Hospital
I
esteve esta tarde. e� nossa tenda

cados de "delirium trernens" ou

de Caridade, a dedicação das praças, sar- de trabalho, o distinto cavalheiro

derrotados por grossas avarias. �ento,s e ofi.ciais do 140. B. C., a solidarie- i sr. Vitor Buch, presidente do

Representando uma deshumani-
dade dos companheiros integralistas, bem co"no, a todos que com-

'I
elegante Lira Tenis Clube, que

d d d paIecer.am ao. seu enterramento; e a todos convidam. para a missa veio convidar-nos pala uma visita
a e eixar de prestar áqueles d d d C do, set.lmo ,Ia "\ ser reza a na ate ral Metropolitana, no sabado, ao prédio recentemente construído,infelizes os necessários socôrros, o d 7 h

d I
Ia tnnta, as oras. ás 5 horas da tarde.

e egado de policia, em concor- A' d d
d

.

f
' ..

I
ntecipa amente agra ecem o comparecimento a este áto Gratos sômos pela nímia gen-

anAcllaf cdomS'? prel
eito mumCipa religioso, tleza do convite.

s�. re "o ilva, a ug?U uma car- ������(�f:êW� �����,
reta e [ê-Íos conduzir para esta �\1

� �����
capital acompanhados de um oficio I r1.J �
�:l:;;t:nd�';;:���:n,�:, �:g,�n��J� � HOte I G LO R I A �
de serem êles hospitalizados. �� �

Apresentados na referida Secre- � ��
taria foram mandados para o Hos- �" (AN.IGO LA POR.A) l}'!4

pital,onde se recusaram recebê-los. �J �
Deite modo, os desgraçados, aos � l�
tombos.cortádos de dôres,tornaram ��1 O MAIS MAGESTO.3Q EDIFlCIO DA CAPITAL E O �it4
a descer o môrro, de carrêta, a E1J �
caminho da Chefatura! � U:--.IICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E r�

Uma vez na Praça IS, após �'1
�it4

uma série de comunicações telefô- E1J TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS �.nicas da Policia para o Hoôpital � r�
e do Hospital para a Policia, re- 12 confortaveis apartamentos ��
cebeu o bolieiro ordem de voltar ao quartos e IS banheíros
com cdrrêta e carga novamente

I.... It I para Biguassú.
ue a a l'lI!e e- Quando os dois fardos huma-

nos chegavam ao Mercado Pú
blico, apareceu providencialmente
o prefeito de Biguassú.

Em presença da deshumanida
de que se estava perpretando e

que aberrava de todos os princi
pios da filantropia e da misericor- !
A Serraria Delambert

vende a dinheiro, mas a

melhor lf.nha.
FONE.

Nossa Vida Irradiação
Roma

AHIVER5RRI05
A Estação de Roma 2. R.O.

Paschoal Simone d 3113 k 9635
'

on a c. m. ,
- c. , lf·

F
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

esteja hoje, o aniversario na-

I d d seguinte :
ta icio o estima o e antigo co-

merciante sr. Paschoal Simone.
Anúncio em italiano, espa-

nhó] e português.
Marcha Real e Gicoinezza.Aniversaria-se hoje, o sr. Arí

Tolentino de Souza, funcionario
federal.

enzern BH05 H01E

Zé Pereira

Li.'a Tenis
ClubeEHLAt'E5

Realizou-se, ontem, ás 17 ho·
ras, o enlace matrimonial da gen
tilissima senhorinha Vidalia Du
tra, filha do casal sr. Vidal Du
tra e d. Julia Vieira Dutra, com o

sr. Emanuel da Silva Fontes,
luncionario do Banco do Brasil.

"A Ordem!
Recebemos, ontem, a visita do

primeiro número do novo semana

rio A Ordem, editado pelo Dia
e Noite e tendo como diretor
gerente. o sr, A.C. de Souza.

Muito bem impresso, cuidado
samente redatoriado e com uma

feição moderna, destina-se a de
fender as instituições e o regime.

Agradecendo a visita.desejamos
ao novo confrade fartas prosperi
dades e longos anos de vida.

t'HE6Am UH5

Alfredo Montenegro

Acompanhado de sua gentil
filha, chegou. ha dias, de Bom

Retiro, onde é operoso prefeito e

politico influente. o nosso estima
do conterrâneo sr. Alfredo Mon
tenegro.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

1.100

ml55A

Sabado próximo, ás 7 horas,
na Catedral Metropolitana será
celebrada missa em intenção á
alma do pranteado cónterrâl1eo
Ladislau Ficher.

Não irá a

Poços
RIO. 28 -Devidamente im

formado, o Correio da Ma
nhã, declara poder �ssegurar que
o sr. Getulio Vargas não ira' a

Poços de Caldas. como foi no

ticiado, afim de aVlsti:1f-se com

os governado1es que ali irão
aC!1ar-se dentro de pouco� dias.

Maquina para Gelo
DELAMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insignificante um apare
lhamento completo.
CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7.15 e 8,45
horeis, Mocidade de hoje, cnm RIO, 28 .. --Esteve em confe-
Peter Voss e Herta Thiele. rencia com o general Dutra, mi-
CINE ROYAL, ás 8 horas, mslro da Guerra, o sr. Agamem

Flagrante deHto,com Willy Fri- non Magalhães, ministro do Tra
tsch e Lilian Harvey. balho e interino da Justiça e

CINE ODEON. o lider, foca- Negocios interiores.
liza, ás 7,30 horas, em programa Motivos de alta relevancia le·
duplo-Bala ue prata,com Tom varam o títular da pasta politica a

Tyler e Filhinno 'da mamãi, se avistar com aquele general.
com James Cagney. Pat O'í3rien, ������������������������
Olivia de Havilland, Frank Mac

Hugh e Alen Jenkins.

II.

vanela ....

Dr. Ivo d'Aquina

� �
� End. Tel. "GLORIA" �

CAIXA POSTAL, 134

� Pr�ça 15 de Novembro
� �
II] FLORIANOPOLIS Santa Catarina I��--_-__�i���.

Advogado
Florianopol isVENDE--SEno distrito d..:· Três Ria-

chos. Biguassú, um terre
no com a area de 1.600
metros de frente e I .800 de
fundos, acompan hado de
duas casas de moradia pela
insignificante quan tia de
4:000$000.
Tratar nesta redação.

DESPEDIDA
Na impossibil!dade de despedir-nos pessoalmente

de todos os parentes e pessôas amigas, fazemo·lo por
meio deste e oferecemos nossa residencia à Rua CeI.

Pr<icopio Gomes em jaraguà.
-----------------------

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

15 com comparti menta para
escritório. Tratar no Banco

1\ 1;;�1.1.

Leopoldo Reiner
Duleinéa Machado Reiner

FpoHs 27-1-937.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




