
Violento temporal
zonte tenõo-se

Mezes atrás, o dr. Clari-j dr. Secretario da Segur�,nça
balte Gaivão, como Secreta-

I para o expurgo do COVil da
rio da Segurança Pública, I rua CeI. Raulino Horn.
usando da� atribuições con- Não se explicam, por isso,
feridas pelo Decreto número as queixas diaria�e�te apr�*
24.531 de 2 de julho de sentadas na Policia CIvil
1934 em seu Capitulo II, contra a infiltração sorratei
art. 33 N. 11, com alou va- ra e abusiva de crcaturas
vel intuito de zelar pela mo- sem decencia nem moral em

ralidade pública e p .los cos- Jogares como �ejam as ruas

tumes da coletividade, to- Saldanha Marinho, nJS fun
mou a acertada pr ividencia dos do Bem Dia; João Pinto,
de ordenar a evac ração de defronte ao Imperial; Gene
um prédio da rua C:1. Rauli- ral Bittencourt, em frente �o
no Horn habitad : por rnu- Departamento de Educaçao
lheres de pórte duvidoso, e out�os pontos. onde se�"
impondo sua mudança para �(e somente habltara�l farni
zona apropriada. lias honestas, as quais pre-
Tornan lo t10 acertada me- seriternente se vêm expostas

dida, defen30ra, da morali-I a todos o� .vexames e a to
dade. e decencia das ruas.: dos os ultt ajes.
em respeito á gente honesta' São queixas e reclama
que nelas reside, trabalha e ções merecedoras �e serem

transita, teve em vista o dr. executadas e atendidas. A
Ciaribalte Galvão reprimir I falta de providencias deri
os atos ofensivos á honra e

I
vam do desc�nhec�melito do�

honestidade das famílias, átos

I
abusos ou violações da lei

esses que, no fundo, consti- por aqueles de quem propo
hem um ultraje público ao sitalmente muitas vezes se

pudõr, punido pelo art. 28� escondem.
.

da Consolidação das Leis O sr. dr. Claribalte Gal-
Penais. vão está, temos a certeza,

POI que a medida então to- t?talm_ente al��io a es�a in
mada mereceu os mais íran- filtração permcrosa, pOIS de
cos aplausos; porque nada contrario já t�ria orden�doOu t ro e.,..... issa r iO até hoje modificou o espiri- uma providencia no sen,tt,doPORTO ALEGR f:_, 29 - Tãe depressa o ernbai- to da lei nem o criterio de de salvaguardar as farnilias

xador Osvaldo Aran�a se. despeça da. famil.a e dos arni- magistrado, no que concerne I honestas d.essa promlscuid�
gos e regresse ao RIO afi� de s�gulr pa�a os Estados ao zêlo pela moralidade pú-r de que avilta e que depri
Unidos, .espe.ra-se nest� capital,

. vln.do d� Sao Paulo, um blica e pelos costumes da me.
novo emlssano do PartIdo ConstttuclOnaltsta, para confc- coletividade estamos em

----

TC nciar com os elementos graduados dos partidos Liber- acreditar q�e continuam in- HO lnenageadafador e Republicano Riograndense. tangiveis as disposições que
determinaram a orde;n do

Nos bastidores
da política

Deant� de tanta insisten
cia o presipente Getu

lio cedeu •• _

o primeiro "fico"

RIO, 29 - ° «Correio da Manhã» assim aprecia I
a atuação do Presidente da Republicá como coordenador:

O' Até agora o sr. Getulio Vargas não manifestou a

ninguem o desejo de ser o coordenador da sua sucessão.
Antes pelo contrario, tem expressado o desejo de

se conservar alheio aos acontecimentos. E' o que tem
dito e repetido, assegurando que o seu papel é apenas o

de mantencdor da ordem e de garantidor da eleição. Os

governadores porém insistem no sentido de que seja êle
o coordenactor, na qualidade de cheíe supremo da politi
ca nacional.

Ao que soubemos, deante dessa insistencía o sr.

Getulio Vargas teria cedido, t, então, dando inicio ao

trabalho, incurnbha desde logo os governadores, que com

êle têm estado em contacto mais direto, de organizarem
uma lista co:n os nomes dos candidatos por todos aceitos.

O processo, aliás, não é novo. E' exatamente o

que foi posto em prática para a escolha de vários inter
ventores, ao tempo da ditatura, inclusive o último de São
Paulo.

Já se vê que se a lista não aparecer completa o

8J. Getulio Vargas a completará ...

Cartão na po�taria
PORTO ALEGRE, 29 � O deputado Rupp Junior

que aqui chegou ante-ontem, em missão politica, dizendo
se representante da União Republicana de Santa Catarina
afim de conferenciar com !) general Flôres da Cunha, es-

eve ontem em palacio, não conseguindo toda via avistar
se com o chefe do Partido Republicano Liberal, por este
ter enfermado e achar-se recolhido aos seus aposentos
particulares,

Na impossibilidade de avistar-se com o general
Flõres, deixou na portaria o sr. Rupp juuior o seu cartão
de agradecimento ao g.ivernador, por ter mandado cum

primentai-o, na qualidade de deputado federal.
Caso o general Flôres da Cunha venha a experi

mentar melhoria em seu estado de saúde, é de prever
que o dr. Rupp Junior seja imediatamente recebido, dada
a insistencia com que vem soiícitando a entrevista, por
ter de regressar sem delongas a Florianópolis. onde, ao

que afirmou, toda a politica está dependente da sua "pa,
lavra de ordem."

•

on-

��������������--��������������
povo Sem quaisquer ligações politicas.
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se Pr�feita
.

Ajuda a f�zer
macrobla o coroque

Ciclolle em
Lisbôa

LISBOA, 29 - Esta capital
fOi ôntem assolada por um ciclo
ne de sem quilometros horarios,
tendo interrompido a navegação
no Tejo e causado prejuízos e

vitimas,
Muitos telhados e chaminés

foram pelos ares ou ficuam dâ
nificadas, notadamente no Cole
gir;> Militar. Postes te' elonicos,
telegcalicos e energia eletrica fo
ram derrubados pelo furacão, o

que paralizou em valias pontos
a circulação. especialmente a dos
caminhos de ferro. Foram arran

cadas muitas arvores.

RIO, 29-0 ex-tenente Le.:
vas Otero, que ao ser retirado
da Casa de Correção para ser

sumariado no Tribunal de Segu
rança promovera desordem, ten

do sido subjugado pelos guardas
e metido no c arre-forte, voltou
a manilertar-se por forma alta
mente repreensivel, quando ao

ser-lhe permitido que palestrasse
na sala de tspera com sua mãe

e uma irmã, tentou passar uma

carta destinada ao dr. Bulcão

BELO HORIZONTE, 29
--Existindl) em Minas Gerais vá

rios municipios cujos partidos ele

geram igual nu,?ero de vereadore�,
em conseque.icia do codigo eleI
toral cabe no caso a eleição pa-
'a prefeito foi mais velho.

E.m Cunhaes, verificou-se que
a eleita para prefeito foi a pro
fessora Salvina Maria Ferreira
Maia, viuva, com 94 anos de
idade.

O já vitorioso conjunto oro

questral Ajuda a fazer o côro,qu �

obedece a organização do esti
mado compositor e musicista con

terrâneo Narciso LIma, hoje, á

noite, fará breve evolução, á

Praça 15 de Novembro. antes de
iniciar a sua hora na Confeitaria
Chiquinho.

O Ajuda a fazer o côro,
que tanto sucesso colheu da sua

estréia' em nossa capital, será no

vamente, avto do aplausos dos
florianopo!itanos.

impõe
Uma perigosa infiltração
Os bairros habitados por
ra,,,i1ias honestas á mercê
de creaturas sem deCetiCia

"7 8 O"
E' o número do telefone da

Tentou paslnCCNSTRUTORA "ENDECS"
Rua Tiradentes N. 52:-Procurem saBia uma car

ta para o
dr. Sulca0
Viana

Viana, carta esta que foi apreen
dida por um investigador.O -.-----

Manobra
politica

Melherou
Papa

VATICANO, 29 -Um lun
cionario da Côrte Pontifical de-

Iclarou que I) Papa passou ótima- ! RIO, 27 (BAND)-Assevéra
mente a noit-, dormindo muito u.n jornal que telegramas expedi
bem, parecendo muito mais des- dos desta capital para Mato GCO$"
cançado, so pelos correligionarios do sr,

Despertou ás sete horas e os Mario Corr&a,orocuram crear uma

ferimentos das pernas são muito atmosléra que' não é verdadeira
menos inquietantes. em tôrno do cap. Felinto Müller.

«Um desses despachos vai ao

ponto de dizer que a transferen
cia do serviço de censura da po
licia para o �Ainisterio da jUEtiça
foi pr aticada por ordem do sr.

Getulio Vargas para atender aos

correligionari'Js do governador ma
togrossense, envolvendo um desejo
de afastar do seu cargo o chefe
de Policia.

Ora, tudo isso não passa de
invencionice e de manobra politica.

Reuniãn de outubristas
RIO, 29 - O capitão Landri Sales desme:1tiu a

noticia propt\lada por alguns jornais, de ter havido uma

reunião de oficiais Gutubristas na residencia do major Car
neiro de Mendonça, para examinar o problema da su

cessão presinencial,
O boato, ao que declarou o capitão Lan1ri, teve _J O rn a H � ta

a sua origem no fá to de achar-se enfermo o major Car* _J a i ro C a Iado Ontem, ás 17 horas,a cavalhei-
neir::> de Mendonça e haver sido visitado, como era natu- p.. Notida, de Joinvile, assim Ta e esforçada diretoria do Lira
ral, por varios oficais seus amigos. se refere ! visita do diretor de Tenis Clube de Florianopolis, pro

A Gazeta, aquela prospera Ci- porcio'Gou á imprensa local uma

dade: visita ao novo edrficio daquela
«Acha-se nesta cidade, desde associação recreativa, oferecenc�o,

ar,te-ôntem, o [lOSSO ilustre cole- por essa ocasião, um cock-tail aos
ga de imprensa, jornalista Jairo jornalistas presentes.
Calado, uma das penas mais bri- Não quizeram, aqueles distintos
Iantes da i!Dprema barriga-verde ser.horc!s, inaugurar a imponente
e diretor da nos,a presada confrei- séde do Lira Tenis sem que a

ra A Gazeta, d::: Florianopolis. imprensa florianopolitana realizasse
O ilustre colega que se encou- a sua visitação, afim de perfeita

tra em nossa cidade á serviço mente inteirada firmas:e a sua opi*
profissional, deu-nos ôntem o pra- n:ão, transmitindo a todos o quan
zer da sua cordial visita. Fale- to presenciou.
mos lhe votos de feliz permanen- Fartas vezes temos, pelas colu·
cia entre nós.» nas desse diario, afirmado da e�·

"Bom cê9n-1inho"
S. PAULO, 29 - O sr. Nerêu Ramos, governa

dor de Santa Catarina, esteve na residencia do sr. Arman-
• do de Sales Oliveira, demorando-se por espaço dt três
homs em palestra reservada com o ex-chefe da Executi
vo paulista.

Antes da visita do dr. Nerêu Ramos, o sr. Jurací
Magalhães jantará com o sr. hrmando Sales.

Ao que pai'ece, todas essas cunferencias vIsam a

que o sr. Armando Seles retire a sua candidatura e pro
cêda á escolha dJ candidato qUe o Cateie apresentar.

Diz-se tambem que a ida ds sr· Osvaldo Aranha
ao :seu Estado, visa levar o sr. Flôres da Cunha para o

�bom caminho», o que paréce um tantú ou qu�nto dificil.

a imprensaMAQUINA PARA GELO
DELAMBERT vr:!nde até

o dia 31 de ]aiJeiíO por pre
ço insignificante, um apare
lhamento complet<J. pela diretol"ia do

l.ira Tanis

Estad,) dr� Santa Catarina, a mai�;
bem in,talada e luxuosa sociedade
no gênero, o que muito envaidece
os seus associados.

Estiveram presentes ao cock ta I
os jornalistas:prof. Ad Machado,
pela A Republica;AJão Miran
da e dr. Oslim Costa, por este

diario; J03é de Diniz, pelo O Es
tado; Nuno Gama d'f.ça, pelo
Dia e Noite; e Celso Caldeira,
pela Plama Verde.

celencia, da beleza arquitetônica,
e das modernas instalações do
simpático clube da colina, mesmo

porque, vinhamos acompanhando
com visivel interesse o seu remate

final.
A nova séde social do Lira

Tems, prodüto do esforço desme*
dido dos distintos conterrânp.os srs.

Vitor Buch, vesidellte; Alberto
BI üormann, tesoureiro,' Ped o Ge-

0<:>

vderd, vice-presidente; e Orlando
Fernandes, secretario.

Todos êles merecedores das
mesmas referencias honrosas e da
mesma admiração.

Pelo que constatamos,podemos
afirmar qne o Lira Tenis é, no

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal
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CARTAZES Estão sendo Vai subir D
DO DIA

f'CINE REX, ás 8 horas. deportacos ce e
no CQm a area de 1.600 Mocidade de hoje, com Peter PARIS. 28 - A AgenciaUma interessante metros de frente e 1.800 de Voss e Herta Thiele. LlBOA, 28 _ O governo E�onomica � Financeira pu-

a - fundos, acompanhado de
publicou uma nota em que blica o seguinte telegrama,pUbIIcaçaD duas casas de moradia pela CINE ROYAL, ás 8 horas.
declara que «a revisão do de Londres: "Seg�ndo � C�-Acaba de aparecer ol-Bra- pIar de 1936, que excede insignificante quantia de Galante defensor, com Charles
registo de estranjeiros resí- mara de .CümerclO Bntan�-sil 1936», publicação oficial em informações a todos os 4:000$000.

_

Starrett e Joan Perry. dentes em Portugal está sen- ca do Brasll� os preç�s atuaisdo Ministerio das Relações auteriores. destinando-se, po- Tratar nesta redaçao. CINE ODEON, o lider, [oca- do efetuada e já tiveram t1� café seriam mantidos, se-
Exteriores redígida e orga- risso a prestar um invulgar

-

Fumem charutos liza, ás 7,45 horas-Oleo para inicio as deportações uaque- nao :_Ievados ..Os. pla.ntado-nizada peÍo Consul Carlos serv!ç?s ads estudioso.s e
as lâmpadas da China, com les que são consíderadosjpe- res nao aproveitariam Já com

Alberto Gonçalves, cornpe- admInistradores do BrasIl' PRINCIPE DE GALLES Pat O'Brien, Josefine Hutchinson, rigosos ii segurança do Es- aI alta dus preço.s. mas tudo
tente técnico em assuntos

L I T Ib t J M' tado evava a acreditar que a
economicos e estatísticos. 1 Im pO r ta n te

ye a o e ean U1r..»
venda da nova safra traria

O(volume correspo�de ao

O I d"Aqu.-no grandes vantagens para os
ano de 1936 vem muito mais r. VO " que negoceam com o drodu-
desenvolvido .que os dos anos A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação Ad d

to.»
_anteriores, devido não Sló ás do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-

VOga O
Dr. Pedro de Moura Ferroinform.ações .mai� comp �tas do 20 '1. no preço da lenha. e o pagamento deverá ser Ftorlanopolls Advogadoque dia a dia sao coügjdas feito no áto da entrega, a contar de I: de Janeiro. Rua Trajano n. Ipelos seus redatores, como ------------------

pelo visivel e multiforme
crescimento das atividades
.comerciaís, econorr.icas e cul-
turais do nosso país.

Dum modo geral póde di
zer-se que os leitores do-Bra
sil 1936» têm o mapa da
economia nacional deante
dos olhos.
Não ha uma só manifesta

ção educacional, industrial I
agricola ou pecuaria que não

esteja assinalada, com to
dos os dados historicos e

comerciais, esclarecendo mi
nuciosamente, por municípios,
Estados ou regiões a verda
deira posição dos nossos ar

tigos, de todas as naturezas,
no mercado nacional e mun

dial.
Redigido com muito meto

do, em linguagem clara e

sempre servido de estatisti
cos e gráficos. o «Brasil
1936« está destinado a ser

um volume de consulta pa
ra os que queiram inteirar
se da nossa vida economi
ca.

O grande sucesso que es

ta publicação tem alcançado
com seus números anteriores
será confirmado pelo exem-
----- .- �."' _ ..

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

Brasil 1936 VENDE--SEno distrito d ..
· Três Ria

chos, Biguassú. um terre-

BibliDgrafia r
.Temos em "mão o primeiro .._------
numero da Revista de Estudos
çeneatogicos, que se edita em

São Paulo, sob 0& aupicios do
Instituto de Estudo,; Geneologicos.
Bebidas Nacionais e Extran-

geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

MAXIMA
EFLCIENCIA
GRANDE
ECONO MIA

MAXIMA
ECONOMIA
GRANDE
EHICIENCIA

Maquina de gêlo
Delambert vende por. . .

8:000$000 um aparelhamen
to para produzir 500 quilos
por dia e com todo o mate
rial necessario para uma ca

mara frigorifica de 36m2 de
base.
Esta venda entende-se até

31 de janeiro de 1937.
Delambert

Linhas ultra-modernas
•

Carrosserla de aço inteiriça
•

Vidros de segurança em todas as lanellas
•

Montagem especial que elimina ruldos
•

Marcha-com-apolo-central
•

Novo systema de freios
•

Molas especiaes com novo systema de lu-
brificQi�ão

e

Direcção mais efFiciente
•

Cofre typo I/alçapãol/ - pratico e 589"'0

ALUGA-SE a casa da
rua Esteves Junior n.

179 com muitos quartos no
andar terreo e no posterior,
com ótima instalação de bar
beiro 'e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agricola.

VENDE--SEUMA BATEIRA, ver e E Mtratar nesta Redação. EXPOSiÇÃO

NO AUTOMDBILISMD

-

caM UM [AARD INTEIRAMENTE Dva!
li H HAS IHEDITAS • AVANÇADOS APERFEiÇOAMENTOS

DOIS MOTORES V-S, A' ESCOLHÀ
MECHAHICOS

Novo de ponta a ponta: em belleza, em segurança, em
conforto - verdadeiro expoente do automobilismo

- o Ford para 1937 offerece-lhe, ainda, opção entre dois
motores V-8:

85 H.P. - maxima efficiencia ;_ Melhor systema de res

friamento, nova suavidade de operação, carburação aper
feiçoada, invulgar rendimento de combustivel!
60 H.P. - maxima economia - Replica fiel do famoso
"85", desenvolve mais de 100 kilometros, creando uma

nova concepção de economia!

Apparencia - Linhas novas e attrahentes. Novos interiores.
Phar6es embutidos. Cofre typo "alçapão". Maior compar
timento para bagagens. Sobresalente occulto na carrosseria.

Parabriza typo "V", que se abre nos modelos fechados.
Freios - Novos freios de super-segurança - accionados
po�bos de aço protegidos por tubos flexiveis. 1/3 de
pressão a menos e o carro pára instantaneamente.
Carrosseria - Nenhuma parcella de madeira! Armação
integralmente de aço, coberta de paineis de aço, tudo

-

_,...

soldado numa unica e rigida peça de aço. Vidros de segu-
rança, sem quaesquer encargos extra.
Conforto e Silencio - Um carro grande e espaçoso. O
conforto da marcha-com-apoio-central é reforçado por
molas longas e afiladas, dotadas de novo systema de lu
brificação. Novos methodos na montagem da carrosseria
e do motor, que eliminam ruidoso

f
, I
I
•

-orc/178»:= -'937
NO�S SALÕES DOS ACiENTES

�

FORD

,y.

.
"
r
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Blurnenau - ..Joinville - Sao Francisco Laguna-
Mostruario permanernte em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

MACHINAS:
Machinas de benerlciar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machínas para laoelros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos,
,

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, '\1.otütr.s
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

res Material em geral para transmissões: LC',
Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, acces-
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCOD'yER �
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

I'-Iavegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
h/laria" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �

�V.àVAVà..Vff����-���������������&:i7�VÂVÂ��.

Carl
Filiaes ern:

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras )ara terno.
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trillios
Roupas feitas
Sêdas

'

Lnha para coser e serglr
Lã em novellos e meadas
)abonetes e Perfumarias
,\kolchoados e Colchas
(!Grtinas e Cortinados
r�has e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Deposítaríos dos afamados

Charutos cDANNEMANN.

Ernpreza Nacion'al de
Fabrica de Pontas "Rite

FERRAGENS:

��•••o.---.-----•••�. A Gazeta

��.....tiIir� - _-�.:..._.-._ f-..�,t4l-�-�.*d���.
••••••••• .' •••••••••• Rua Trajallo, 2 (sob.)

O \
Fone 1325-Ater.de cha-

Companhia "Aliança da Bahía"11
mados para o

interi��
FUNDADA EM 1870 : Dr.Aderbal R.

G da Silva

Seguros Terrestres e Maritimos I, J\dvogado

... Rua Cons. Mafra.�lO (sob.
Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil. Fones 1631 e 1290

•
I

(2 A li C I A
Ruà 15 de Novembr'o' n. 70

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

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

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

� rosto e de mesa.
-

� Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

Agentel, SubaAgenfel a Reguladeres de Avarias (em �Iodol �Ol Estadol I Linhas para bordar.
Partos - Molestias de':0 BralU, no Uruguai e "'S prlnolp aia praças e.2rangelr�8. Senhoras e Roupões de ba n ho

Agente� em Frorlanopol ts : Molestias de crianças (Melhores queo os estranjeiros]
Si' ,�

Campos Lobo & Cía. !t,-, Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€·�

• Medico do Hospital forragem, fabricação de maqllinas:!i.

R C hei M f 35 ( b d) � P t I 19 � em geral, (agricolas e indc1::'!f1ül::i' ,

,

ua onsel elro a ra,,' so ra o ,�íxa os fi ',. �
(Curso de especialização em -moinhos de fubá, arados, busina "t

.

)1 TF! [FONE A' !.Gf..,'{ Fl'T, 'f! LL('!<r lll(l [,LLJL1f\.{.f1 � h t-& • molestias de senhoras) para carroças, c apas de fogão, etc.'
.

� Escritórios em Laguna e Itajahí _ Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MO WLO
1,

m. _ até ás 8 112 da manhã
1ft Sub-Agentes em Bt .umenau e Lages • e á tarde=- Consultorio:

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIA

• ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo MArar)

III---.IOO".G.� ;"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiUiiiiiAiiiiiiJiliiioiiiiiiÃiiiiiioiiiiiiPiiiiiiINiiiiiiTiiiiiiOiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiANiiiiiiDiiiiii}\iiiiiiRiiiiiiiiiiiiiNiiiiii·iiiiii"'iiiii'.iiL:.�[\.c.iiiii"t(�u�__

Fltentoe bem 1
•
•

Agencia Moderna de Pu- I
bllcações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

'.

[J G

Fo rrn idave tS lorlelo. proprlol, tres vazlI
por lemana, todal aI legun·
daI, 1er,.1 e lexta.·telral,

Extração com globol de crlllai.

A t li 1a x. j • 'rt� dlU.a honeslldade, poi" OI lor·

leltil �Iü prea��clado, pelo povo.

� �__..-......--�-----�---------_-'

CAPITAL RALIZADO
RESERVAS '\I\AJS OÇ'
tÜ:.l.-.I::..I 1 A L.vl 1 gJ5
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASt\UMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

9 .000:000$000
3c l./dJ.' lJU:n,UOI}
) 8.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

�_."...., -',

Advoga.dos
I Accacio Mo-I

!ndica:
�- ............._� .._-

,- -II Dr. Ricarrlo
Gottsmann

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJÍO de "civot!aci<l :á rua
"

Ex-chefe da clinics do Rospi
tal de Nümberg, (P.lJcessor

Ilndórg
Burkhardt

.

e Professor
Erwin Kreuter)

I
��lJeciaU.�a em:_-cirurgla

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

operações de plástica

n. 70. - Phone: 1277.-

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 8· das t O ás 1 2 e

.

das 15 ás t 6 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.13 t

Deseja concertar o

seu rádio? Procure o

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

Dr, Artur Pereira
e Oliveira

Clinlea médica de erlan
ças 8 adultos

L-ABu'�J-\ L OHIO GE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás, 6 horas

Consultorio: Rua [oão
ruuo n: lJ

FONE-t595

R�úc.lência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

visconce de Uuru Preto

-

I Caix 1 Postal, 110.

LO..JAS

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Vias Urinerias-Hemorloides
Consultas:

da s t 3 ás 1 6 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, t 595

•

I
•
.,

Advogado

..... ; -�
.

.:
�

"

Rlf.! Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
:....= Dr. Renato=
==Barbosa_:_

ADVOGADO

Médicos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CAIXA pOSTAL No. 15

Aprovada p�ID GovêrnD do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

·de 1928
L

orgão official parao �con�
trole �da producção e ex

portação da2 Herva Matte

de Santa Catharina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I
I
I
I 6 - Ti radentes 6

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

Capital 136:700$000
Reserva 56A24$498

RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHOO 05

Bar Mira-mar

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

SEGUINTES JUROS:
DE WILLY KATZVVINKEL

C(C Limitada • 5'(. ala.
C(C. AvisoPrevi06·(. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

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

Centro de atração puramente familiar.

I Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Cervejas! Cervejas!

Casa de Dlve.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOr� CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

A Emptera 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
» » 8:000$000 70$000

1 » «10:000$000 87$500
1 » »12:000$000 105$000
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $250
I » »20:000$000 175$000
Pre:;tações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o preso
tamista, desde que, si contrato esteja em dia com os paga
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e íiscali
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes tr 52 Oll pelo telefo
ne num. 780.

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

-

Café e Restaurante

..
-_ - - ,�-- _. -

-

�-�_._----------------------
.

(�asa das Passaras
GRANDE VARlEDADE e novidades de passaras

nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente
na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO

MAFRA N. 78

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

Jockey Club Florianopolis
o maisjelagante 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, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

,.-"

""'"
• ,1,/

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GA% Er.......rA FLORIANOPOLIS, 29 de Janeiro de 1937===
-A

Mocidade I

Causou viva impressão nos meios políticos de todo o pals
o topico do Correio da Manhã, sob o titulo "Boato".

Convem reproduzil-o, pelo equilibi ia que encerra e pela
oportunidade que oferece. Eil·o:

«O boato, inimigo da paz entre os homens, começou o seu

trabalho: faz a injuria de ati ibuir a três ou quatro politicos a inten

ção de prepa!ar urn movimento revolucionario, caso não corram a seu

gosto os episódios decisivos da sucessão presidencial. Não por pa

triotismo-quem diz politico está longe de dizer patriota-mas por

urna elementar esperteza, genpralizélda na classe, a ação desses polí
ticos desmentirá oportunamente o boato, que já se vai tornando in

sistente.
O Brasil que trabalha e quer prosperar. o Brasil da cansei- Nassa Vid

encia e atividade, não suporta a �déa de mais uma _pp.rturbação ?a, ..

a

I
Discurso de pena

ordem. Alguns desocupados da cidade, ou aventurerros de tercerra .

G
RJO, 29 - Por decreto do

categoria, como tantos que vimos surgir para naufragar, formariam a
ANIVER5ARID5 oebbels presidente da Republica, foi per-

pequena tropa confusa e desprezivd, capaz de acompanhar os chefes CeI. Leonardo Campos
doado do resto da pena e da

criminosos. Com o sentimento de disciplina das classes armadas, e o BERLIM,26 (A.B.)-Anun- suspensão do cargo de comissário

espirito predominante na grande maioria da nação, o resultado de Festeja hoje, o seu aniversario cia- se que no programa de come- de policia do Distrito Federa],

um movimento armado seria a vitoria fatal e rapida do govêrno. I natalício o estimado conterrâneo moração do advento do Naciona- o sentenciado Sadí de Azambuja
O Brasil continuaria. E, por urna ironia da sorte, o pais vi- sr. ceI. Leonardo Jorge de Cam- Socialismo, em 30 de Janeiro, foi Caldas, o qual foi condenado A SERRARIA DELAMBERT

ria talvez a aceitar, como o menor dos males, justamente a solução I pos, tabelião nesta capital. incluido um discurso a ser pro- por ter agido por força do seu vende a dinheiro, mas a me�

que parece hoje definitivamente atastada. Por uma questão de segu-I T
. .

nunciado pelo ministro da Propa- cargo contra um individuo noci- lhor lenha.

rança nacional, nós voltariamos á ditadura, corri o brando ditador r�nscorre. �oJe, a data am-I, ganda dr. Goebbels. vo e pengoso á sociedade. F ON I:. 1.100

muito nono conhecido ...NAo convem que a Hi�ruia se re�� com v�saSrlal �a�IFI�lah do sr. chel. Otd�I�������������'������������������������intervalos tão curtos.
VIO

..

I veira I o, ex-c de e

A • dEssa vitoria, porém, o sr. Getulio Vargas não a deve dese- policia do E�tado. r n a10M a r a n h ã o
jar, porque ela seria a expressão de um grande fracasso. O que o fAZEm nN05 H01E IIpaís espera e tem o direito de exigir do presidente da Republica, é ...

Rua ...Joao Pinto n. 5, terreo

que êle dirija a quadrilha politica no sentido paz. Sem temer arnea- n

a exma, vruva Mana Luisa

ças ou fanfarronadas, mas sem provocar inúteis rancores, coordenando
::; imer;

C I d S p'
CA IXA POSTALN· 45

mas não impondo, orientando e não favorecendo as confusões da o sr. ar os e v?�za ereira;
TE E (PHONE 1346

intriga, o sr. Getulio Vargas terá a oportunidade de exercer as flua-
o sr. ;�clhdesAl I'dra �afra;

L
(GRAI\1MA"A Igod ao"

lidades de argucia e diplomacia que ninguem lhe contesta e em que
a sen onn a ai e amos;

êle proprio tanto se apraz. Uma linha de conduta diferente não jus-
o sr. Carlos Gomes de Car- F L O R I A N Q p O L I S

fi I P d d I valho;
tihcará o injusti cave. o en o provocar uma reação vio enta anu-

lará, porém, irremediavelmente, todo o esforço que o sr. Getulio Var- o sr. Gumercindo Gonçalves;
h f I b do menino Edelon Pereira dos

gas ten a eito, em atos ou intenções, pe o em o seu pais. Santos.
Digamos que o boato é falso. O sr. Getulio Vargas deve

agir como se êle fôsse verdadeiro-como se já estivessemos ás portas ENtAl'E5

de uma revolução. E deve aplicar, para evitar a sua mais vaga pos

sibilidade, todo o seu proverbial e risonho maquiavelisrno.>

revelaelcnarlo

Nova viajem
deGoeril�g
BERLIM, 25 (A. B.)-Em

Stambul correram rumores, refor

çados por uma noticia do corres

pondente do Daily Telegraph
em Berlim, e publicados no jornal
turco Turun, de que o general
Goering faria uma visita a Ankara,
sendo retribuida depois pelo cou

raçado Yawus, antigo alemão
Goeben, comprado pelos turcos

durante a guerra mundial.Segundo
os circules politicos, nada se sabe
sobre os planos em relerencia,

Movimell10

o trabalho do boato

Maquina para Gelo
DELAMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insigniticante um apare
lhamento completo.

Realizou-se ontem, o enlace
matrimonial do sr. Arí Fer"an
dez com a graciosa senhorinha
Fiorita Silveira, filha do sr. r-.1 u
nes da Silveira.

Servirão de paranintos, no áto

civil, pelo noivo, o sr. José Daux IIe Armando Silva, pela noiva, o

sr. Artur Silveira e srta. haura IStela Silveira; no religioso, pelo
noivo, o sr . Fausto Silveira e d.
Zora;de Silveira, pela noiva, o

sr. desembargador Henrique da
Silva Fontes e d. Clotilde da
Luz Fontes.

Apreensãu Fiél da balan
de moeda ça integralista

RIO, 27 (BAND)- Com a

eleição do sr, Frederico Carlos,
da Ação Integralista, para o car

go de presidente ficou o legisla
lativo municipal de Niteroi, di
vidido em deis grupos iguais
7 x7, sendo o fiél da balança o

novo presidente que, de acôrdo
com o regimento desempatara' as

votações com o critério que jul-

RIO, 27 (BANO) - Por
torna-se suspeito como contr aban

dista, foi detido ôntem a bordo
do Augustus, um indivíduo

em cujo poder foram encontrados
dois volumes contendo pratas de

2$000 das antigas, hoje adqui
ridas pelo dobro, por cambistas

exploradores dessa modalidade de
contrabando. gar necessano.

O individuo suspeito, aprovei- Isso já se verificou, questão
tando-se do momento de conlu- de ordem levantada pelo sr.

Sra. João Cunha

são, fugiu, sendo as moedas de Lourival de Freitas. I____________ Acompanhada de sua gentil
prata recolhidas á gua�damoria da f'lhI a senhorinha Maria José, re-

Alfandega, para conveniente des- Fumem charutos
. "PRINCIPE DE GALLES"

gressou, ontem, á esta cidade,
_h_no_. pelo Carl Hoepcke, a exma sra.

missa d. Ermengarda Seguí da Cunha,
digna esposa do presado conter

râneo sr. João Alcântara dll
Cunha, chefe do trafego dos Cor·
reias e Telegrafas do Estado.

l'HEBAm UH5

Rgradecimento e

fAtEl'lmEHT05

Ana EH Fisc'-ler e filhos, profunda
mente abalados com o passamento de seu ex

tremecido �sposo e pae
Tenente Ladislau Fischer

ENE'ERmQ

E.ncontra-sp. enfermo, no Hos
pital de Caridade, a exma sra,

d. Lolinha Vieira, esposa do sr.

OIavio Vieira, prefeito de Cam
boriú,

agradecem de coração o carinhoso tratamento

dos enfermeiros, Irmãs e medicas do Hospital
de Caridade, a dedicação das praças, sar

gentos e aliciais do 140. B. c., a solidarie

dade dos companheiros integralistas, bem CO"ClO a todos que com

pareceram ao seu enterramento; e a todos convidam, para a missa

do setimo dia '\ ser rez.ada na Catedral Metropolitana, no sabado,
dia trinta, ás 7 horas.

Antecipadamente agradecem o comparecimento a

religioso.
V

Cia. Ltda.Sardá e Dernocratica
A «União da Mocidade D�- �

mocratica> , recentemente fundada
nesta capital, por uma pleiad s

de jovens catarinenses que, vigi
lantes, á hora em que os extre

mismos nos rondam, não descrê
dos vitoriosos destnos da De·
mocracia Brasileira, elegerá hoje
a sua diretoria.
O momento não permite con

temporizações, nem transigencias,
si quizérmos salvar o Regima,
sondado pelas doutrinas da fôrças.

Os moços Santa Catarina, em

um atestado público de crença

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 I
de Florianopolis, regressando dia 3 de fevereiro. O custo
das passagens de ida e volta é de 25$000, podendo as

rr.esmas serem procuradas até domingo nos guichês da

Empreza.
Mais informações com os empresarios á Praça

15 de Novembro, n: 24.

A Serraria Delambert"780"

Perdoada do
resto da

vende a dinheiro, mas a

E' o numero do telefone da melhor lenha,
FONE. 1.100

em suas energias, se pIopuzeram
a uma tarefa que os congréga,
acima dos partidos, merecendo
de todos os democratas sincéros
a veemencia dos aplausos.
A "União elegerá hoje, em

uma das salas do edificio da rua

Fp.!ipe Schmidt, 38, a sua pri
meira diretoria, fáto que, nos

anáis da nessa vida pública se

assinala como uma expressão de
vitalidade e de patriotismo.

CONSTUTORA "ENDECS"

Rua Tiratende N' 52:--Procurem

,
..

'

SU B ..AGENTE
-

EM JOI NVI LLE:
p

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAjAi1.Y)
Na quali!:iade dA exclusivo Repre

sentante de fabrica!""ltes e exportado
res, vende os segu.intes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag"3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

'J
,

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

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHIA.

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha,

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

AtJalhados, cretones, col�has, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e indust�iaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA IN()USTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadof8.s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAlIYBA, PER

N,�.}v\BTJCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Crnisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas, de RIO DO SUL

Cimento belga, (oara importação) Vidros belgas, (para importação)

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

Resíduos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MAU-lAR!ASFaleceu, subitamente, em [oin
este áto vile, o cirúrgião-dentista SI. Ro

dolfo Ribeiro.
###r'.'íWVP+m!i�.;:t'&BefliM,r *M#4;. .:.����� �Ei'i.ilim.iiii.iiiiiiii&••F.iiiiiiiiiiii======�!i!i__!!!i!ii!!!!!il

irgem EspecialidaJe"
de Wetzel Bt Cisa •• Jaínvile

(MARCA REGISTRADA)

d� -=h__im-._$i_t.�w �_�t_o__p_a_r_a__ro_u__p_a_f_in_a__c_o_m__o_p_a_r.ai_r_o_u_p_Q__c_o_m__u�m.Ewm.:=-lia_*w 1
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"
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ESPECIALIDADE'
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