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L\ suprerna Côrte, por unanimidade, dene
gou o habeas-corpus dos integralijstas, consi
derando legal a prisão ordenada pelo gover
nador.

G T Chata "Miranda"
Caçando o homem

torlla,-;Io
Nut"T"la promiscuidade las
timosa 300 catarir"lenses

2 dia� sem cornar!
.

A limitação da entrada de estrangeiros no terrítorio
nacional estabelecida na Constituição, oferece-nos um

quadro profundamente desolador, com o I ecrutamento do
O sr. Carlos nosso homem cabôclo para a lavoura paulista.

C t
Por indole sonhador, de genio dado a aventuras êle

OS a se deixa facilmente seduzir pelas promessas falazes' dos
Quer urna reparação agenci�d()res, que á semelhança dos carteiristas, opérarn

pelas armas ás parelhas, com ordenados fixos fabulosos e uma porcen-
RIO, 30 - O incidente en- tagem polpuda «per capita-.

tre os srs. Carlos Costa e Tratados por tais advertici �s nas palmas das mãos

Adalberto Corrêa, ainda não até ao momento de transporem os portalós dos navios

findou. escravocratas. logo que descem aos porões onde ficam
O sr. Carlos Costa, não encafu�nad.os, passam á condição de animais, expostos

se conformou com o fáto de ao mars triste dos abandonos e á mais dolorosa das indi

terem recusado de participar ferenças.
E o sr. Altino de Oliveira ata- do tribunal de honra, deseja E lá se vão, mar em fóra, ou sertão a dentro, des-

lhando: levar adeante () julgamento p�jados de tudo quanto era seu, dar o suor do seu rôsto,
_ .Quero então dizer, que qual- da sua atitude. n�o em tróca dos miseros nikeis representativos do pro-

quer EmpreziI pode aumentar a O sr. Carlos Costa sugére duto do seu .tra�alho, ruas de «p�;Jelêtas» com que nas

chamada "quota de previdencia", que o tribunal de honra seja arap�cas tralço�l.ras das cooperativas dos próprios senho

uma vez que não conseguiu, du- constituído por desernbarga- res, ficam as ultimas vitualhas do generoso sangue barri

rante dois exercícios consecutivos, dores e no caso do sr. Adal- ga-verde.
remunerar o seu emprego de ca- berto Corrêa se negue, não A de�ullcia, feita pelo «Jornal do Povo» de Itajaí,
pital com algu,n beneficio; e quero hesitará em obter as repara-

em seu ultimo numero. relativa á passagem da chata «Mi.

dizer ainda que, ele igual modo, ções a que se julgar com r�nda» pelo porto daquela cidade, é de provocar arre

�odem as Caixas de Aposentado-I díreito, no compo da honra, piOS.
nas e Pensões, aumentar as con- pelas armas. _ ...

Cêrca .de trezentos catarinenses, procedentes dos mu-

tribuições dos 5éUS associados.bas- MAQU I NA PA RA GELO
l11ClplOS sulinos, acompanhados na sua maioria das espo-

tando par� tanto, qu� as necessi- DELAMBERT vende até
sas e dos filhos, viam-se estendidos no convéz sem co

dades a ISSO as obriguem. Em O dia 31 de Janeiro por pre-
ma�idade, numa prornlscuidade lastimosa, depai� de, por

ambos os casos, porém� o aumento
ço insignificante, um apare-

motivo .de �traso do navio, terem permanecido em lrnbi-

ce�s�, uma ve� que deixem de s�- lhamento completo.
tuba do�s dias, sem que lhes fosse fornecida qualquer ali-

bsistir os motivos que o determi- mentaçao !

naram. Sub i u pa ra Ac�escenta O «Jornal do Povo», que tendo um itajai-
A entrevista que aí fica, diz

ense caldo no lôgro de embarcar contratado, foi obriga-
tudo. Revelando, por um lado, a Petropo I is do, em face dos maus tratos sofridos no sertão a usar de

leviandade dos ataques contra ho- RIO, 30 _ O presidente
varios trucs para ver-se livre das garras dos se�s algozes

mens dignos de todo o respeito Getulio Vargas, acompanha-
o que a muito custo conseguiu.

'

pela nobreza da sua envergadura do do sr. Amaral Peixoto e
Basta esta declaração para se reconhecer a necessi

moral, como são os dirigentes da de sua filha, senhorinha Al�
dade imperiosa de uma medida que vise salvaguardar os

Em(Jresul; atesta, por outro. que a zira Vargas, seguiu ás 15
nossos homens da roça de se tornarem vítimas dos adven

campanha contra a Empreza em horas para Petropolis, não
ticios que percorrem o Estado, incumbidos de exercer essa

si, não passa de um reflexo de I tendo comparecido ao Cate-
nova modalidade de escravatura.

interesses feridos, vindos de longe, te. Antes de partir recebeu
Por outr J lado Santa Catarina não póde prescindir

produto apenas de uma questão I no Guanabara o ministro da
dos braços que estão sendo roubados ao amanho de suas

pessoal... Viação, com quem despachou.
terras. Se São Paulo, que é um grande Estado chama e
atraí os nossos patricios, não é decerto pelos ;eus boni-

to.s olhos, mas PO! ver neles qualidades capazes de deter.
rmnarern a elevaçao da sua economia. Sendo assim. de
igual modo, devemos nós reconher que a falta das ala
vancas propulsoras dos braços desses patrícios afetará
grave�ente o nosso progresso e o nosso futuro.

Estude o govêrno o caso ernquanto é tempo e decida
Queria ter agua fi ítrada bastante para a quanto antes, porque o exodo tem assumido nestes ulti-

substituir pela agua suja mos tempos proporções alarmantes.

PORTO ALEGRE, 30- 'I foi de viagem? Muitos dl!s que f?ram, depois de se terem despojado
Depois de muito assediado pelos -Ora··--respovde o sr. 05- do que possuiarn. e Já se acham de volta, pintando com

jomalietas, ao desembarcar em valdo Aranha -como se póde
as mais nêgras cõres os horrôres poraue passaram estão

Porto ',Iegrt>, o sr, Osvaldo estar depois de uma viagem as-
aí para prestigiar e justificar com o se:.} testemunh�, qual-

Aranha declarou: sim de ultima hora? Depois, eu quer medida repressiva que venha a ser tomada.

-«Não trouxe missão nenhu� tambem estou sénamel)te gripado. Se nos fosse dado algo dizer so�re o caso, opinariamos
ma. Mas si os senhores insistem E vocês pOI aqui? porque se tOi11a�se a pr?videncia iI1lcial de fazer escoltar

que eu tenha trazido missão pO' «Vamos -diz o general flô� para as terra;') de naturalidade ou países de origem, a pra
lítica, seja ela qual fôr, essa será res da Cunha. Si não sairmos ga. de corretores desse genero que nos municipios do in·

minha, sónJente minha de caracter agora depois então não mais sai-
tenur se empenham em caçar o homem para torna-lo es·

todo pessoal». ra's". cravo...

A seguir, o sr. Osvaldo O sr. Osvaldo Aranh»., então, voltam-a-ag-a-r-ra-r--s-e-ao---sr-.-O-s-�-q-u-e-e-u-qu-e-Ie-r-ia-te-r,-a-es-t-aa-Itu-r-a-?
Aranhll corre para os braços do depois de receber os cU01primen- valdo Aranha. insistindo para que E sem eôperar qu� o jomalis-
general Flôres da Cunha, que tos de grande numero de amigos êle diga qual a missão que o le� ta respondesse:
lhe diz: e admiradores, di[ige�se para a vou a Porto Alegre. "E'- u quena ter agU:l filtca-
-«De surpresa, hein? Sabe saída, onde era aguardado por O sr. Aranha despedindo�se da bastante para subsritui-ia pela

que me levantei do leito para grande numero de pessôas. dos reporters, dl'z:
.

dagua sUJa, que an a cm muitas
vir ao seu encontro l Como se Aí, novamente, os jornalistas - "Olhe s�be qual e a misSão c�beças ...

para
escravo

ligaçõesquaisquer politicas.Sem

Af�O

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
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Empresul e Quota
Previdencia

de

Fala á "Gazeta" U pl"esidente da Caixa
de Aposentadorias e Pensmes das Em.

pregados da C. Telefonica
Calarinense

Novemente, um orgão da im-I Quarto: A "quota de previ
prensa local, transcrevendo um dencia" , que é a contribuição
tópico de um jornal de Jaraguá, I do E�Lado, paga pelo publir.o, a

volta a e rguer-se, de baraço e qual. tambem por sua vez. não

cutélo, contra a Empresul € seus deve ser inferior á contribuição
dirigentes, sob a alegação de es- da Empreza.
tar aquela ernpreza fazendo a

r
Nesta eltura da exposição,

cobrança da Taxa de Previden- objet.imos:
cia, além da porcentagem estabe- -"Uma pergunta: sendo a

lecida pela legislação em vigôr. contribuição dos empregados va-

Dada a ag-eseividade dessa I riavel de 3 a 5 por cento, é

impertinente campanha, resolve- igualmente variavel a taxa "quota
mos procurar pessôa conhecedo- de previdencia", fixada em 2
ra do assúnto, afim de nos es- por cento ?
c1arecer devidamente. -Sem dúvida- respondeu u

Ninguem mais autorizado do sr. Altino de O!iveira.-São va

que o sr. Altino d � Oliveir a riaveis, tanto uma como outra.

nos serÍa dado encontrar, por- -E quando se póde verificar

quanto além de membro da Co- essa variaçãoê-e-inquerimos.
missão Executiva do Sindicato -Para o primeiro caso.quando
dos Empre!;ados no Comercio as necessidades e obrigações das
desta capital, exerce ainda o Caixas assim o exigirem; para o

elevado cargo de Presidente da segundo, quando a Empreza de
Caixa de Aposentadorias e Pen� serviços públicos não tiver duran
sões dos Empregados da C. te dois exercícios consecutivos,
Telefonica Catarinense, auferido a renda suficiente para,

Foi assim que o procurámos satisfeitas as despezas regulares de
em seu escritorio particular da administração e custeio. e liquida
rua Felipe Schmidt, n. 5. de- dos os compromissos corresponden
clarando-lhe pretendermos sall( r, tes ao mesmo periodo, remunerar

preliminarmente, qual a razão de ser o seu capital com beneficios.
cobrada ao publico a taxa de- -O excesso da "quota de pre-
nominada "quota de previrlencia'l, videncialpertence ás Emprezas?
destinada ás Caixas de Aposen- --Nà'J. Esse excesso é de' ex-
ti dorias e Pensões. clusiva propriedade das Caixa�.

Sem inquirir das razões da Em presença de tão preciosos
nossa pergunta, nem dos motivos esclarecimentos e da bôa vontade

que á sua presenç.a nos levavam, com que nos estavam sendo for
o sr. Altino de Oliveira, ex- necidos, insistimos, indo mais lon-

plicou: ge, perguntando:
-"De acôrdo com o Decreto -Sabe que a Empresul é acu-

20.465 de 1 de outubro de sada de estar cobrando ao público
1931, as Caixas de Aposenta. 3 pOl cento de "quota de previ
dorias e Pensões são constituidas dencia", soble o montante das suas

do seguinte modo: taxas?

Primeirr: Das constribuições -Sei-respondeu.-- Mas sei
�0 associados, variaveis de 3 a tambem, que a Empresul, que tem

5 por cento, sobre o que perce� sido um grande exemplo de tena

berem mensalmente. cidade, de honradez e de esfôrço
Segundo: Das joias correspon comercial, cujos destinos estão sen

dentes a um mês de vencimentos, do dirigidos por homens compe

pagaveis em 6 ('restações; tentes e cultos, não iria aumentar

Terceiro: Da contribuição das essa télxa arbitrariamente. Se o fez

Emprezas, correspondentes a 1 e a isso foi levada pela fôrça pre·
meio por cento da sua renda ffi-onte das circunstancias. baseada
buta, a qual, entretanto, não na legislação e garantida pelo art.

dtve ser inferior á do;; empw 77 do Decreto 20.465.

gados; �Quer então dizer ...

desejo do
sr. Aranha

Uln

",:;(
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'HORRIVEL
CATASTROFE

Cruzad� Nacional
Educação

de Importante
A SERRAt<lA DELAMBERT atendendo a situação

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan
do 20 't. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser �

feito no áto da entrega, a contar de " de janeiro.
Funcionall;;:;-
mo elernão

CODperação
intelectual

do Itaniarat6 BALANCETE APRESENTADO Á COMISSÃO EXECUTIVA DE NOVA YORK. 29 - Ele

SANTA CATARINA EM 311121936 RELATIVO AO EXERCICIr) va-se a mais de 600 o total de

O pianista polonês Artur Ru- DE 1936 mortos em consequencía das inun-

binstein, por ocasião da recente
----

RECEITA dações nos Estados Unidos. Cer-
,

it f' N c S ld B Dezembro de 935 2: 1 44$600
ca de um milhão de pessôas en-

VISI a que ez a ! omega, on-
a o, no anco, em

d t VI' t 'I A d d d lid d 4',303$00Ci
centram-se desabrigadas. Surgiu,

ce eu uma en re s a ao Jorna rreca a o e mensa 1 a es

"Altenposten", que se pu�lica Idem, Campanha Financeira 2:566$200 agora, uma tremenda ameaça de

em Oslo, co�sagrando quasi t�- Juros do deposito, em ele 71 $1 00 epidemias.
das as suas declarações exclusi- PETROPOLIS, 29 - Na BERLIM, 29 _. - O gabinete
vamente ao compositor brasileiro 9:084$900 WASHINGTON, 29 - O madrugada de ôntem rebela- "lemão aprOV0U uma lei sôbre 05

'filia-Lobos, cujo nome, pela DESPESA sr. Woodring ordenou a evacua- ram-se varias praças do (ar- luncionanos do Estado, junta-
primeira vez figurava no progra-

Vencimentos a professoras 5:615$000 ção imediata de 500.000 iibei- po de Bombeiros, filiadas ao mente com a regulamentação dis-

ma de um concerto naquele país. Comissões de cobrança 558$800 rinhos do Mississipi, que habita- integralísmo local. ciplinar, Peb lei dos Iuncionario s.

Ao comunicar êsse auspicroso
LIVros e material escolar 1:204$200 vam uma faixa de territorio de O motim foi dominado pe� fic".ffi abolidas as leis existentes

fáto ao nosso governo, o Minis- Moveis, lan.padas, para escolas 297$600 80 quilornetros de fundo, nas Ia força estadual, sem der- em 17 esta jos. A dernais,o gabin e-

tro do Brasii em Oslo, sr. Car- Impressos e despesas diversas 376$700 duas margens do rio, e 2.000 ramamento de sangue, sendu te desp ...chou urna lei solucio-

los l\ loniz Cordiiho, informou Maquina esc. e consertos 404$000 quilometras de comprimento. Trin� apreendidas armas e aberto nando os limites provmciais. e

ainda que o referido compositor Saldo para 1937 628$600 ta e cinco mil caminhões milita rigoroso inquerito. ainda uma terceira, autorisando

revelou aos norueguezes a ma- 9:084$900
res e varies milhares de homens O movimento foi

motiva-l
a fundação de sociedades ano-ii-

.

I h foram mobilizados com esse Iim. do por questões de co mas co ditari
.

t
neira como con ecero o artista O l: Tesoureiro rnan- man I arras umcarnen e com

brasileiro, classificando a SU'l obra Dionisio Marciouillo de Souza
A parte inferior do Mis�issipi do. um capital de mais dois milhões

de genial e de últra-moderna.
.

--------------- ameaça uma das mais graves Os cabeças da revolta fo-I e meio de marcos. A base das

Segundo informação do sr, Maqulna de gê!o Fazendeiro inundações da historia. ram prêsos. I companhias existentes foi fixada

�lfredo Polzin, Consul do 8ra- j Delambert vende por. . .

p rê501_-- Dr. Pedro de Moura
em 100.000 marcos. As ações

I L d b I \ CAFE' BOM 50' O
Ferro dando direito a vários votos fi-

SI e� on res, aca, a l e ,ser 18:000$000 um aoarelharnen- N Advogado
bl d I I I I r- cam proibidas.

pu ica o naque a capital, o mo, to para produzir 500 quilos JAVA Rua Trajano n,

«"Yilderness �f F�ols» da au-: por dia c com todo o mate-: ARA�AJU', 27 (BAND)- Praça 15 de Novembro
tona do escritor inglês Robert:. ria! necessário para uma ca I A� a�toI1dades pre�deram,em I�a- Antonio Paschoal

Churc�ward, que fez parte. da l. mara frigorifica de 36m2 de baianinha, o, �o�hecldo lazendeiro

expedição que, em 1932, estive- \ base. da.g�ele mumCJplO�coronel A�te�or
r� em nosso país á procura do

f Esta venda er. tende-se até I Vlelf�, c�ef� politico oposiciornsta VENIOE --SE
Coronel Fawc.et. .

í 31 de janeiro de 1937. e amigo ,Jnhmo do senador Lean- no distrito d ..: Três Ria- BERLIM, 29 - O corres-

Ao. contrano �o procedimento II
.

Delamber! d o Maciel, chos, Biguassú. um terre- pondente do «Der Angliff»
que tivera antenormente o sr. Interpretada uma ordem de ha- no com a area de 1.600 em Moscou informa que, no

Pete� Fleming, seu companheiro t LUCA-SE a ca�a da b�as-co!pUS, e� favor do [azen- metros de frente e 1.800 de dia 22 do corrente, dois
de viagem, o sr. R. Churchward : rua Esteves junior TI. deito preso, a Cortede Apelação fundos, acompanhado de eletricistas foram surpreendi-
descreve, em termos sempre elo-

I 179 com muitos quartos no pediu informações á chefatura de duas casas de moradia pela I dos quando tentavam insta-

giosos, a fauna e a flora brasi- andar terreo e no posterior, policia, tendo esta declarado que insignificante quantia de lar uma maquina infernal na BE.RLIM, 29 - O conselho
leira, manifestando-se encantado com ótima instalação de bar- a prisão lôra determinada por ma- 4:000$000. sala adjacente ao gabinete administrativo da SOCIedade Gor-
por todas as suas aventuras atr a beiro e porão habítavel.Tra- tivos po!iticos. Tratar nesta redação. particular de Stalin. mane �Sip)enica desta capital,
vês do nosso territorio. tar no Banco Agrícola. ����������������������!!"! Declara mais o referido unaninemente decidiu solicitar ao

Dr. Ivo d'Aquino correspondente que o guarda vice-almirante Richard Foerater

ALUGA-SE O andar ter- \ Lew Shapiro, que prendeu que aceitasse o cargo de presiden-
reo da rua Trajano n. :

VENDE--SE Advogad o os dois eletricistas, foi con- te da sociedade, em substituição
15 com compartimento para, decorado com a mais alta ao falecido almirante Benackc,
escritório. Tratar no Banco I UMA BATEIRA, ver e F Iorianopol is insignia da Ordem da Estre- O vice-almirante Foerater aceitou

Agricola. I tratar nesta Redação. la Vermelha. o convite.

�(tGe���'��l@������D�e--------,� --------.Ge����i�J�������G•••�
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� O PAL-ACIO DAS SECAS �

I G R A D E L I QUI D A ç Ã O durante o mês de janeiro I
� �
� .
. :G
Linhos irlandezes

Integral istas
rebelados

SENHORITA! Acompanhe
a ModaMaquina

infernal comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa, Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

Hipismo
alemão

TR

A Casa Três Irmãos

TERNOSPARA ACASAOUE
Veludo chiffon dê todas mais barato

A

as cores

Sedas, Sedas e
VENCE
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Endereço Telegr. II�STITUTO

J o IN V I L.. L.. E
SANTA CATARINA

Aprovada p�ID Govêrno do Es

tada de Santa Catharina par

decreto N. 2 d& II de Janeiro

de ll928
I I

orgão official para o �con
trole �da producção e ex-

Dort�cãO rJ�
. Herva Matte

....

de Santa Catharina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I\lIatri2:: FL.ORiANOPOL.IS
Filiaes Blurnenau ..Joinville - São Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machínas para laoeíros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oínho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, ,v10t07r.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
!abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs: L�,
,\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(.))rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, *:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechaníco
� Deposítartos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G, ODYER �

I
Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de I'-Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'A,rataca" �
=�N'AVAYAVff.à��"'���� �M}l���m€�����������AV.A...Vã��S

A Gazeta !ndica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

,---------------.--------�

i r». Ricarrfo I
Gottsmann

CHnlea médica de erlen
ças e adultos

LABOR.ATORIO úE
ANALISES CLINICAS

Atentae bem 1 Advogados
I Accacio Mo-\•

•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo: I

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 •

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vressor

I Indórg
Burkhardt e Professor
Er\Vin �reuter)

I bf�ci�.dil�a em:;'-cirurgsa
geral

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

operações de plastica FONE-1524

•

te I ra tem seu escrip-
Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua Ioão
"

Pinto li' 13

FONE-1595

i
tórío de ;;dvogari;l � rua I
vísconce de Ouro r'reto

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

n. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. le, das 10 ás 12 e

.

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior l'i. 26

TELEF. 1.131

Deseja concertar o

seu rádio? Procure o

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

I Dr. f'edro de Moura Ferro I
I

Formídavels lortelol proprlol, trel velll
por lemana, todal aI legun·
daI, '�er9al e lextal·'elral,

Extração com global de cr'ltai.

A (1I1aJ\.h 'ra� dlu... honestidade, pOil, OI lar·
t.'ftl 4110 preat;ncladol pelo povo.

..

I
O

i
"

D,.. Miguel
Bfoabàid

CLINICA GERAL
Advogado

Rl'd Trajano, rr 1 sobrado

I TeIephone n' 1548 I
I

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

�......-......--'___--._-- ---- - -------

� Dr. Renato=
==Barbosa==

.���.�... --... .. -�_,.::.::.._;,_ Y,," ..;:.c.-_-atO•••����. ADVOGADO

�••••G.... • •••••••••• F�:ea (;2�nOA�ríd�sO��a_

i Companhia "Aliança da Bahía"l \
mados para o

interiO�: FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

G • da Silva

� Seguros Terrestres e Maritimos o J\dvogado

ti o Rua Cons. Mafra., 10 (sob.
a Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I Fones 1631 e 1290

: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS ..'V\AIS DE 38.úOO:GOO$OOO
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.JAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

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

(Tingimento a Indanthren - Côres firmas:)
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.

A�entel! SubuAgenfel 8 Reguladores de Avnial [em �todol �o. Estadol I Linhas para bordar.
Partos - Molestias de':0 Bralll, no Uruguai a nas prln�il\lai8 praças estrangeiru. Senhoras e Roupões de ba n ho

Agentes em Ftorlnnopolts : Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros)

ICampos Lobo & C ía. O Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€

Cf • Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
" Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) r?íXa Postal. .p O

em geral, (agricolas e industriais)
\.x.urso de especianzação em -moinhos de fubá, arados, businas

I -,ELE FOl\'E r-. ic f: tI\L!. 1 t LLGhi-lJ iLu .nLLJrih�h : molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

!,' Escritórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
UI' WT até ás 8 1 {2 da manhã

• Sub-Agentes em Bfumenau e Lages U e á tarde=- Cnnsuttorio:
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS

• • ANITA GJl.,RlBALLJI,49 Arnaldo 'Marar)hão II'O.�G !� .. ,: ��::: :-- OI.O.OO.G� --------- _iiiiiiiiiiii....iiiiiiiRiiiiiiiUA�JiiiiiiiOÃiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiINiiiiiiiTiiiiiiiO..
-

...AiiiiiiiNiiiiiiiDf\iiiiiiiRiiiiiiiiiiiiii.N·iiiiiii5iiiijiTiiiiiiiEiiiiiiiRiiiiiiiERiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.1

Médicos

� I
I

'I
i

�
,
.;
,,'
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Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, 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 Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
I casa de 5:000$000 43$750
I » » 8:000$000 70$000
1 » « 10:000$000 87$500
I » »12:000$000 105$000
I » » I j:OOO$OOO 131 $250
I » »20:000$000 17 S$OOO
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de I,). quali
dade assim como todo o material empregado será de Ia.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista, desde que, s] contrato esteja em rlia com os paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fi�cali·

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

II
ne num. 780.

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

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiil!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiõãii__iiiiiiiiiiiiiii__;;;;;,;;;,;;;;,;;;;gaiiiiiii:íiiiiii__;\
I���������������

; Capitel 136:700$000
I Reserva 56:424$498
'i RECEBE DEP8SlTOS

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

PAEiAt'-:OO 05

Bar Mira-marSEGUINTES JUROS:
DE WILLY KATZWINKEL

CIC Limitada • 5'1. ala.
CIC. Avisof'revioô'j. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

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

Centro de atração puramente familiar.

----=-------�--���-=----�--,_-,-----.. _ 17"'MIW'# = WWi@ ______

���������....��...��,�-�.�-�.- Mimeógu1lafo
)1 Dr. Osvaldo Sílva Saback ENDE-SE um em perfei-

A D V O G A D O to estado.>- Por preço de Formado no Brasil e

ocasião, tratar-se á Rua Alemanha

Fpo; is. ,I �:.��l����,"",,_��&
Clinica ger��;aprothese da

II��������������������,�I Deseja construir Extração sem dor, pro-
ui

,these
e pontes em todos

Falta-lhe porém capital? os sistemas conhecidos. Café e Restaurante D
Procure fechar um contrato Tratamento das moles- �
com a E�DECS que íman- tias da Boca. E3OM O li " �

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-

I
ciará sua construção para CONSUL TOR/O: , , II �

cata do Rancho Queimado marcas- t-reditéta. Da- t 'd' d d
pagamen os mo tCOS ca a 'Rua Trajano n: /7 EM FLORIANOPOLI$ E A CASA' )NDE MAIS BARATOE COME I' �pla KuImback, Bavaria e Tira Prosa.

I'
mês, concorrendo ainda aos (sobrado) :

Depositado - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO sorteios. Telefone: 724 (manual) GRANDE VARIED,-\DE NOS PRATOS
MAFRA, 21. Procure Sergio Araújo: HORAS MARCADAS Vlsit

·

B D�=�=����=����������provisoriamenteR.FreiCaneca74 ISI em pOIS o um ia

�Mi0ss..'9'Á.Vff.ô.VA"-----·-
c.

�.�-�.� �P'A"'V2$1'A��m _�I R_U_a_J_O_ã_O_p_ín_t_o_n_._2_7 1

� F ,I L I A L -----------r-..:-:-BRICP,NTES DAS AFA-
��

I r

A�IADPS MARCAS DE �

�
IN DUSTRIAS: ASSUCAR:

�
���' Coqueiros f.m.ll·tW.;fiN�.�I.i�W.,�it���Tll "Maravilha" ��� Municipio São José �1\!i!'�r;/\?E��i6fl�:.ri·:��?:·�;'-L�J.��1 11:. REFINADO-FI1,TRADO-

�
\ I)_':::lt��-c.ft�,i,-\l,_·e.,f"",_\... ·.;v:o..\ .. -

��'��
ESCRIPTOHIO: 1\\, fé__�:--7-;,;;��-."':';;·;'"r�;;::��::-;)-i: BRANCOE�

����'I .> , , �, ..
' \ (j.J'.,",;- •...'-;/i/

.II�Florianopol is
'

rCQI�I�.�1._..�.J.§-LI.i�:S.;rlr.�{o:(.� "Moreno"
c. Postal, 118 :�Jost·ffi1iffir-Hr\]�'í�{A1

\ Telegram ;e_le��ÓQ�E��J, j ��.í!!@@i SOMENOST�I�I�ADO-FIL-

Cons.�Mafra, 33
F()ne-1.191

Cervejas!C·,ervejas:
-----------

Vasa dos 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,

iI

Jockey Club Florianopolís
O maisjelagante centro de diversões famí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na- I·cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo-

'

dernissimas.

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

RUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana,�Res- �

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

I·'taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

9
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==A GAZETA FLORIANOPOLIS, 30 de Janeiro da 1937==
--------------------------------------,--�---------------------------------------------------------

Despedida trágica Carnêva�'�aVa'! A imponente séde do Lira,
que se inaugúra hoje, é a afirmacão elo
quente dte quant:c.� podem bO despreendi- l

rnen o, o es. orço e a a negação
da sua diretoria

cipal; ás 21.45, se5S�O solene e grandioso baile.
lavratura da Ata de Inauguração; A conc.etização dessa magesto
ás 22,15, inauguração do Salão sa obra, devem os associados do
de Honra pelo exmo. sr. Gover- Lira, ao vigorôso interesse da sua

nador do Estado e a seguir um atual diretoria, que, jarnais.esmor e-
ceu na vontade titânica de vencer,

ante as contingencias contrarias.ou
insucessos de qualquer natureza.
A imponente séde do Lira Te-

E' o numero do telefone da ois Clube de Florianopolis, que se

inaugúra hoje, com a presença do
sr. dr. Altamiro Guimarães, gover�

R T' d N 52 P nadar em exercicio, e o sr. major
ua iraten e

. :-- rocurem alivio Januario do Amorim, Pre-
feito da Cidade; é a afirmação
eloquentissima de quanto podem

de o despreendimento, o esforço des
medido e a abnegação religiosa
da sua atual diretoria.pcrleitamen
te expressa nas figuras dos srs.

Vitor Buch, Alberto Brüggmann.
Orlando Fernandes e Pedro Oe
vaerd.

"780"

r

o

r li

1=
(

1\
I'

Completa hoje, o seu primeiro
aniversario o menino Dickson, fi
lho do sr. Teodoro Ligoki, Iun
cionario federal.

1.100

Hoje constitúe para os dirigen
tes e associados do Lira Tenis
de Florianopolis um dia de extra

ordinaria vitoria e desmedido ju
bilo, com a inauguração do luxuo
so e moderno edificio, onde fun
cionará a sua séde social.

Expressivas e justas homenagens
assinalarão este fáto, tão do agra
do dos florianopolitanos.
As comemorações obedecerão

ao programa seguinte: ás 9 horas,
hasteamento da bandeira do clu
be; ás 21,30, inauguração do pre
dio pelo exmo. sr. Prefeito Muqi-
A Serraria Delambert

CONSTUTORA "ENDECS"

Eis-nos deante do grande pro
blema: faz-se ou não se faz Car
naval, este ano, em Florianopolis ?

Os pessimistas logo respondem
á queima-roupa: Qual Carnaval,
qual nada I Nós estamos é em

época de diluvio e sem arca e

sem Noê para nos amparar ...

Mas os optimistas, como o

velhissimo Agostinho que ora te

esc.reve estas linhas, meu leitor
amigo, os optimistas, quais Agos
tinhos de todos os tempos. res-

pondem simplesmente: Faz-se Reveral!!.a-aCarnaval... Como não? Cumpre �

respeitara velha tradição barriga- dOmagisterioverde, custe o que custar I
E é assim que se escreve a Foram designados os pro-

historia do memento que passa .. fessores Elpidio Barbosa,
Muita gente se gueixa com a sub-diretor técnico do De

inércia do C.C.C.C. E entra e5� i partamento de Educação;
sa muita gente, (paréce incri-, Egidio

Abade Ferreira, dire

vel,) estão, tarnbem, crônistas tor do Instituto de Educação
carnavalescos que mais devena de Florianopolis, e Antonio
chamar-se carnavalescos cro- Lucio, inspetor Escolar da
nistas, para jogar-se melhor na Capital, para comporem a

mvenida.i.. comissão que dirigirá os tra
Elucidemos o caso: O C.C. balhos do concurso de in

C.C., trabalhou no primeiro -:ar- gresso ereversão ao magís
naval (referimo-nos ao carnaval terio.
de 1935, época verdadeiramente,)

------------------

de ressureição dessa festa catari- "7 8 O" Bebidas Nacionais e Extran-
nense je fez o que pôde para o geras só NO

.

b 'Ih d f d E' o número do telefone da
mator n o as estanças o OAFE' ..J AVA vende a dinheiro, mas a me-

grande Rei Momo. C('NSTRUTORA nENDECS" Praça 15 de Novembro lhor lenha.
No segundo ano fez, tambem, Rua Tirademc;; N. j2:-Procurem Antonio Paschoal FONI:: 1.100

algum barulho no sentido dt! in- ����'��� �������
:�:;�ardeo a�:;raav:�e da�nd�lti:� �)

H ---G-----L------O---������.Y:JI �
c�����!.:o��::�:s, ���;:�doa: ��, ote I R A �
nosso dever social, convocamos a l:'!: r:fJ

AMANHÃ,ás 2, ;, 7 e 8,30
classe (embóra pequeníssima] dos �

horas-Azas nas trevas, com
crônistas da nossa querida

terri-IY
(ANTIGO LA PORTA)

�G G .

nha. Ninguem acorreu ao nosso �
ar rant, lVlyrna Loy e Roscoe

Karns. apêlo e um descaso muito grande
se faz notar. r� O MAIS MAGESTOSO EDIFlCIO DA CA.PITAL E O

CINE ODEON, o lider, foca- A antiga Diretoria dessa agre- � �
liza, ás 5 e 7,30 horas, Heróes miação não fugia á sua vontade

I
U'JICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E �

do ar, com James Cagney, Pat de trabalhar e mesmo ao seu �

�O'Brien e june Travis. dever de fazer alguma cousa pelo f1: TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS
bom nome do C.C.C.C. Cabia-

AMANHÃ, ás 5, 6,45 e lhe, no entanto, a obrigação de 12 confortaveis apa,..ta�entos
8,30 horas, as duas louras do ba- convocar a bôa gente da classe ao quartos e 18 banheíros
rulho, Joan B}ondell e Glenda para que fizesse nova eleição afim
Farrell em Rainha da arm�da, de que essa Direitoria antiga,
com Warner Hull, Guy �lbbe. I ernbóra de crônistas, não se tor-

Hugh Herbert e Alen Jenkms. nasse cronica ..

Mas qua' Nmguem ouviu o

nosso chamado ! Ningue� se

lembrou d� auxiliar o c.c.e.c. !
Procederam assim para que êle

Procure zelar, cuidadosamente, morresse nas mãos do Amaro ....

pelo bom funcionamento do apa. Póbre C.C.C.C. I

relho gastro-intestinal, examinando Mas o Agostinho de todo" os

bem o estado dos alimentos que tempos ainda vai tentar reunir

ingere. Evite os alimentos expostos todos os orgaos componentes do
á poeira, ás moscas e os deterio- teu corpo, no intuito altsmente

rados pelo calor. Não se deixe carnavalesco de te salvar, salvan

tn6anar pela bôa aparencia que do a integridade da coraa do Rei
ás vezes apresentam. Apesar do Momo que assiste lacrimôso a tua

bom aspecto pódem encerrar peri- derrocada final.

gosos toxicos oriundos da decorri- Não, não morrera's, ó meu

posição. Combata a tentação de outróra alegre Quatro Cêsl

ingerir guloseimas fóra de horas. Iremos tentar ainda um injeção �
O estomago precisa de repouso de bôa-vontade por parte da trín- �
entre as principais refeições. Os ca jornalistíca da telra ....

que comem a toda hora tornam-se E tú te levantara's com os

dispepticos e sujeitos a crises pe-
teus concursos, com as tuas «che

riodicas de dianéas.Para r,ombater gadas de Momos e LVlomas,»
estas aconselham-se dieta hidric:a
por 1 2 a 16 horas e o uso dos

Clube 12 de Setembro comprimidos Bayer de Eidoformio,
Realiza·se hoje, no simpático que corrigem as dejeções liquidas

Clube R. 12 de Setembro, de

(OU
semi-liquidas, combatem as fer

Capoeiras, uma animada soirée �ent�çõ�s e d�fe�dem as mucosas

dansante. mtestmalS das ICntações.

------------------------------------------------

Nossa Vida
Píntor Malniverni

VI5ITA5

AliIVER5ARIa5

Festeja hoje o seu aniversai io
natalicio o travesso menino Fer
nando, filhinho do estimado con

terrâneo sr. Florisbelo Silva, pro
prietario da acreditada Alfaiata-

EliLAl'E5

Deu-nos o prazer da sua gen
til visita, o destacado artista con

terrâneo Malniverni, uma das
mais promissoras expressões da
pintura nacional.

S. s. que cursa, na Capital
da Republica, a Escola de Be
las Artes realizou, ha dias, em

nossa cidade, magnifica exposi
cãi dos seus trabalhos, que foi
corôada do maior êxito.

O pintor Malniverni deverá se

guir, segunda -feira, próxima para
Lages, seu torrão natal, onde se

demorará em visita a sua familia
e na escolha de motivos regIO
nais para os seus futuros traba
lhos artisticos.

Agradecemos a visita.

na.
vende a dinheiro, mas a

melhor lenha.
FONE.

Irradiação
Roma C

li

A Estação de Roma 2. R.O.
onda c. m, 31,13--kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmis�ão de um áto de ope-

ra lírica do Teatro AlIa Scala
de Milão.

t0
cAniversaria-se hoje o sr Os

car Schuller, destacado boxeur.
Razão porque será muito curn

primentado.

CAFE' BOM SOo NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

a

enzern nH05 H01E
a senhorinha Otilia �v1iranda

da ICruZ, professora normalista;
f:?�a senhorinha Eugenia Pereira
Costa;

a senhorinha Olindina Mana-

o

Barbosa--Vieira
Realiza-se hoje, ás I 7 horas,

o enlace matrimonial da distinta
senhorinha Carmita Barbosa, ele
mento da nossa sociedade, com

o sr. Raimundo Vieira, funciona
rio da Secretaria de Segurança
públic.a. O áto civil terá como

padrinhos, por parte da noiva,

o sr, Alberto Barbosa e exma.

SIa. d. Minota de Oliveira Barbo-

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas,
Marido incógnito com Edward
E. Horton, Peggy Conklin e Eli
sabeth Patterson.

Ordem dos
Advogados

ra;

M aqu i na para Gelo
DELAMBERT vende até

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

Respostas aos radias-ouvintes.
Concerto de musica de Camara.
Noticiario em espanhól e por-

tuguês.
Marcha Real e &iovinez:6a.

Requereram inscrição na

Ordem dos Advogados, Sec
ção deste Estado, os advo
gados João Ribas Ramos,
Belisario Ramos da Costa e

Lourival Vaz.

sa, e o sr. tenente Eloi Mel1de:;;
e, pelo noivo, o dr. Renato Bal
bosa e sua exma sra. d. Elisa
Colaço Barbosa, e a exma sra.

d. Jenete Outra Mendes. O áto

religioso será paraninfado, \) noi

vo, pelo sr. Lauro de Albuquer
que Belo e exma esposa d. Iza
Barbosa de Albuquerque Belo,
representados pela ex.ma sra. viu
va Lidio Barbosa e pelo sr.

Antonio de Medeiros Barbosa;
e, a noiva, pelo sr. Rodolfo Vi
eira e sua exma. sra. d. Dolores
Vieira.

AMANHÃ, ás 2, 7 e 8,30
horas, Marika Rokk em Cavala
ria ligeira.
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Galante defensor, com Charles
Starrett e Joan Perry.

A SERRARIA DELAMBERT

Tte. Câmara Simões

s

�
etc, etc.

�
�,

Vamos vêe, rapaziada amiga, Praça 15 de Novembro [fj
amiga e alegre dos jornais da nos- •.. �
S8. terra. Não esmoreçáis .... F8- �1 F LO I ��
zei tudo pelo C.C.C.C. ff] RIANOPO LIS Santa Catarina l�

� �
����-----------'-�.

-

Realiza-se hoje, na cidade de
Laguna, o enlace matrimonial da

professora normalista senhorinha
Eduarda Pereira, filha do sr,

Franklin Maximo Pereira, com o

Ir. Otavio Burigo.

Não se

descuide!
CHE6Am UH5

Encontra-se nesta capital, acom
panhado de sua exma. esposa, o

sr. tte. Francisco Câmara Simões,
hrioso oficial do nosso Exercito,

PEL05 l'LUBE5
Clube R. Primavera

A vitoriosa sociedade, recrea

tiva Clube Primavera, do Saco
dos Limões, oferecerá na noite
de hoje, uma magnifica soirée
dansante, End ..]Tel. "GLORIA"

Brinca quem póde
O tradicional cordão carnava

lesco, Brinca quem póde realiza
hoje, na séde do 3 de Maio,
um baile carnavalesco.

CAIXA POSTAL, 134

Agostínho

/
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