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I Clt" "O sr. Henrique Bayrna foi encarregadct'"
perguntar ao sr. �rrnando de Sales se dava o

seu apoio á candidatura do sr. _José Arnerico.
IS

� '���RIO, 7- Observa-se, quanto ao P. C., uma atitude de Aguardavam-no ali os ministros da Guerra, do Tra- O sr. Antonio Mendonça também teve uma larga COIl_
I 'discreção bem caracterlstica. Seus representantes na Câ- balho e interino da Justiça, e o interino das Relações Ex- ferencia com o general Flôres da Cunha.
mara Federal cada vez mais perdem o interesse, para a teriores, o prefeito interino do Distrito, o chefe de Policia.

� (Urio�idade pública. como elementos em espectativa de o 'governador de Pernambuco e outras pessôas. Parabens pelo aspécto...
oposi\ão ao govêrno tederal. Já se sabe que a bancada Depois de receber os cumprimentos e de com os mes-

� assegura seus votos á prorogação do estado de guerra. mos conversar ligeiramente, o sr. Getulio Vargas, acorn- RIO, 7-Ao desembarcar o presidente Getulio Varo
.. j.esse particular, I) apêlo do sr. Otavio Mangabeira ficou panhado do seu ajudante de ordens, capitão Garcez do gas é abraçado pelo sr. Lima Cavalcanti que lhe diz:
.1
Sl'm éco. Por outro lado, segundo a revelação do sr. Ju- Nascimento, embarcou no seu automóvel, seguindo para o -Como lhe fez bem o veraneio em Poços de Caldas.

�
lío de Novaes, de uma conversa que teve com o sr. Val- Palacio Rio Negro, em Petropolis, onde chegou a' I hora -Você é que deveria ter ido até la'. Aquilo é um

d.mar Ferreira, tambem será fatal o voto favoravel dos da tarde. paraiso-diz o sr. Getulio ao governador de Pernambuco.
Q constitucíonalistas a urna possivel emenda constitucional, Tendo chegado ao palacio, um tanto fatigado da via- Alguem tenta uma pequena sondagem politica. apre.
cvogando a disposição transitaria que assegura desde já a gem de avião de Poços de Caldas ao Rio e daqui para a sidente Getulio Vagas esta' ainda com os Jihos cheios da

a
tiutonon,ia ampla do atual Distrito Federal. cidade serrana, de automovel, o presidente da Republica luz clara de Poços de Caldas e com o corpo bem dispos)

> .:ijAssi rn, registra-se que a bancada constitucionalista não recebeu ninguem durante a tarde de ôntem. to de cavalgadas Iongiquas e dos passeios no lindo par..
stá, caracteristicamente, bem distante de uma atitude, de � órneute a' noite foi,que recebeu em conferencia o que. Não vale a pena falar em politica ...
ma oposição, que tanta espectativa simpatica formava ministro Artur de Souza Costa, da Fazenda, e o ernbaixa- -Vocês é que sabem das novidades. Venho busca-

·
0:3 quadros reduzidos das oposições coligadas. A propo- dor Osvaldo Aranha. Ias. La' em Poços de Caldas garanto-lhes que não se tra-

alto, sussurra-se que essa atitude discreta do P. C. obede- tou disso. . .

'

e a uma manobra de temperança. emquanto está em Sl!S- Em issa rio ·pau I ista Dizer que o sr. Getulio Vargas vem sorridente é que·
enso a espada de Democles, creada com o recurso do rer fazer pleonasmo. Mas dizer que veiu de fato bem dis-

10 ,R. P., para o Tribunal Superior Eleitoral, da eleição PORTO ALEGRE, 7 (BAND)-Chegou novamente a posto c mais alegre não é exagero. O presidente Vargas
�,illdiréta do sr. Cardoso de Mélo Neto, para o governo de esta capital o sr. Antouio de Mendonça, que veiu em engordou um pouco e está com ótimas côres. O seu as ..
-

ão Paulo. missão politica do P. C. de S. Paulo. pécto é de grande saúde.
O sr. Mendonça tem se avistado com varios politl- -Parabens, Sr. presidente, pelo aspéctoLcomentou um

.
Ce rn e Ie iç éSesan u Iadas cos, tendo conferenciado com diversos chefes libertadores. I ministro.

Comunicam-nos da sucur-

sal da proderosa firma Fett
_

e Cia. Ltda., desta praça de

· RIO, 7 - Os partidários da candidatura do sr. José que a sua matriz sediada em

le J\merico á presidencia da Republica encarregaram o sr. Porto Alegre. alterou o seu

I

enrique Bairna de consultar o sr. Armando de Sales so- contrát.o social, passando a

I
re se estaria deliberado a dar o seu apoio á apresenta- denominar-se, d oravante, H.
ão do nome do ex-ministro da Viação do governo provi- Fett. & Cia., conservandc.to

_ orio .. A consulta foi feita, mas a resposta a inda não foi �avla, . o� mesmos SOCIOS,

dada. Afirmativa que porventura seja, ela equivalera', Industnahst�s Hellmuth Fett

pensa-se nos meios politicas, a' retirada tacita da candi- e Augusto�. Fett.

atura tambem tacita do sr. Armando de Sales.

f'" .

. , Volta á baila 'o sr. José
Ame!""ico

A AZEti BELO HORIZONTE, 7--0 Superior Tribunal Eleito
� ai declarou nulas as eleições de prefeitos e presidentes de

ãmaras que não foram presididas pelos juizes eleitorais
o respectivo municipio. Por isto serão anuladas as elei
ões de mais de cem municipios.

A ��ião politica do Es�do e�á in�irnmen� ala� ����������������������������������������������
ada cóm a confusão que será criada na maioria dos rnu- A voz ero POVO -- Sem quaisquer ligações politicas.
icipios citados, que já, estavam constitucionalizados ha
uitos meses.

Entre esses municipios figuram Juiz de Fóra. Caran-

ola, Curvelo, Araxá, Caratinga, Serra, Abre Campo, Aí- ANO
orés, Bica, Indaiá, Jamaica, Rio Preto, [acutínga •. Gua- ,

hães, Itabira, Conceição, Ferros, Fortaleza, Silvestre, Fer
az, Pírapora e muitos outros.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO C/�LLADO
------
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H. Fett & Cia

"7 8 O"

Tem a palavra

-Abriram-se as aulas da Es- a S. Excia o Snr. Governador
cola. Normal Superior Vocacio- do Estado que o Curso Vocacio
nal. nal se acha, assim, em precária

Os lentes da Escola Normal situação, e que nenhuma providên
Secundaria, dois pelo menos, 05 cia lhe cabe tomar no caso?

E' o número do telefone àa snrs. Henrique Brüggmann e Não, o snr, Governador não

CONSTUTCRA "ENDECS" Barreiros Filho, têm os seus no- está informado que os lentes da
mes figurando no horario do pri- Normal Secundária já se achamRua Tiradentes N· 52-Procurem meiro dos citados cursos. Entre- no Curso Superior Vocacional

l PORTO AL EGRE, 7-0 cJornal da Nolte- noticia a
tranto: Nenhum dêles possue o sem que a menor formaiidade

roxima cisão lia Frente Unica Riograndense e adesão Julgamento menor documento de nomeação burocrática, sem que um áto de
:. O Partido Libertador a' candidatura Armando de Sales a' d.a Prestes ou designação para se credencie- designação, ou comissão, os tenha
" residencia da Republica. rem como professores do citado levado áquela investidura.
:J O jornal acrescenta: «tudo indica que os libertadores

RIO, 6 (Band) _ Luís Curn Superior VocacionaL. O art. 137 de Constituição do
e u. são simpaticos ou apoiarão a candidatura do sr. Ar- Carlos Prestes compareceu Ninguem os nomeou, ninguem os Estado estabelece, para os pro-ando de Sales, visto estarem ultimamente em grande con-

novamente perante o Conse- comissionou para tais cargos. Diz fessores dos institutos de insturção Em recente áto governamental
cto com os elementos paulistas». lho de Justiça Especial, que o decreto nO. 713, de 5 de normal secundária, a garantia da roi reformado no posto de 20.

O está julgando pelo crime janeiro de 1935, que os lentes inamovibilidade. E' caso êsse para renente padioleiro o estimado
de deserção e que, por ques- das antigas Escolas Normais se- estudo. Poderão ir êles, assim, conterrâneo sr. Astrogildo Te
tões de ordem pública. reu- riam distribuidos pelos currículos do pé para a mão, como quem xeira da Costa, Mestre de Mu-

S. PAULO, 7-A cAção" publica um telegrama de ne-se excepcionalmente no normais secundario e vocacional. vai aos araçás,-removidos para sica da Fôrça Pública Mais co-

• l'oços �e Caldas dizendo 9ue � sr. Brito Viana. chefe Quartel da Policia Especial. Mas, nenhum alo das autorida- outro estabelecimento, de educa- nhecido por Mestre Quincas, o

l�tegrahsta naquela estancía, fOi. apresentado ao sr. Getu- A audiencia tinha por fi- des competentes, nenhuma por- ção, tambem normal, mas supe- primoroso musicista conta nesta
- lio Vargas, com quem manteve Interessante palestra.

. nalidade ouvir a defesa do taria, nenhuma resolução de quem- rior e não secundário? cidade com grande �numero de
-

.

O telegrama a�res;enta que, p�rgunta�do o ir. Brito acusado por seu procurado�, ?e.direito, os habilita a terem Nã0 se transfere�,. de uma amigos e admiradores dos seus

VIana ao sr. Getulto �argas se os íntegrallstas têm

�ausa'l o bacharel Carvalho Nasci- ingresso na escola de educação para outra escola publica, os pro- dotes artisticos e morais.
do quaJqu�r perturbaçao ao �overno federa_I, o pr�sidente mento. normal superior. Essa escola só fessores, sem que uma nomeação
�a Republlca re�pondeu: <Não. Ao contrario,!. os íntegra- Prestes, logo de inicio de- agora começa a funcionar. Pois, ou designação os habilite a en- FIlmem -charuto-s----h,stas têm me aluda�o bast�nte raAmanutençao da ordem�. clarou que não tivera conhe- bem I Onde os programas � Como trar em exercício.
1:: acrescentou: «Os mte�raltstas tem dado u_ma nota bn: cimento dos detalhes do ato baixaram êstes? Quem, com a Grave esquecimento lavra no 'PRINCIPE�DE GALLES"

,

lhante nas s.es�ões da �iga �a Defesa NacIOnal, consti· inicial de sua defesa, receian- competência legal, os decr�tou � Departamento de Educação.
tulndo a maIOrIa da aSsistencia-. do que sua ignorancia pu· O que là es!à são programas Sobretudo a ausência comple-

desse prejudicar a mesma. provisórios (sic, textualíss!mo), la integral do programa da litcra
Por esta rasão, foi sus- são programas não aprovados tura no Curso Vocacional, está

pensa a sessão, sendo au- oficialmente, programa5 incompleo bradando aos céos. Pois, que li
RIO 7-Conforme noticiámos, o presidente da Re- torisado o advogado de Preso tos-poique o de literatura, por teratura se eDsinarà ali? A portu·

PUblica r�gressoa, ônt�m, de Poços de Caldas, onde fez tes a entrevistar-se com êle. exemplo, nem alí se encontra. g�êsa: a uni�ers�I, a críli�a, �
.;urta vílegiatura.· fornecendo-lhe material ne- Será que o sor. Diretor do hlstonca� Ficara tal cadeua a

Viajou num avião milítar-o «Maranhão» -que ater- cessario para a sua defesa, Departamento entende a organiza- vontade do lente? Dará êste às

rissou na Ponta do Calabouço precisamente a's 11,40 da assim copia dos autJs do çã:> do ensino por essa maneira? 1 alunas a liter�tura que quizer �

lnanhã. processo de deserção. Será que S. S. deu a saber A S. Excla. o sr. governador

o diretor do Departamento
Educação

de

Cisão da Frente Unica
gaúcha

do Estado aqui faço o meu apê
lo, pela imprensa, ja' que "não
disponho, agora, da tribuna par"
lamentar-r-no sentido de que S.
Excia., zeloso como é � da
causa pública, faça cessar a des
ordem no Curso Vocacional, que
se está iniciando em rumo que
não honra o ensino público no

Estado.

Deputado BARREHUJS FILHO

Reforma

A ação dos integralistas

Já está em Petropolis

Concor
rel�'cia .

Após haver sido prorrogado
de mais oito dias, termina hoje,
o prazo da concorrencia aberta
pela Prefeitui a de F lorianopolis.
para a venda do material do pre
dio no. 14 da ruil Pedro Soa·
res. esquina da José Jacques.
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.��,
;-;,',,� Ai

.,
,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA - Florianopolis, 8-3 -1937

Sergio de Gouvêa

2

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATAHINA, A' RUA TRA"

Uma das clausulas do celeber- A tribu em peso. de luto fe-
rimo Tratado de Versalhes, hoje chado, chorou convulsivamente a

reduzido a sua expressão mais perda irreparavel, amaldiçoando a

simples, determina que a Alema- civilização dos brancos.
nha entregue á Inglaterra e cra- ,E o tempo correu sobre a in
neo do rei lVIakaua. soberano vasão civilizadora sem que os ne

africano, para que a loira Albion grinhos podessem esquecer a ca

o reenvie á sua gente, a gente do veira do seu amado rei, cuja au-

rei defunto, é claro. sencia determinára tantas cala- A estação alemã DJA. onda
O caso foi este: Mahaua foi midades para seu povo, aSSIm, 31,38 ms.. irradiará amanhã o LONDRES, 7 _ Continúa

um born e honesto antropolego privado de sua assistencia desve-
programa abaixo para a América envolto no maior misterio o desa..

chele de um dos muitos povos lada. do Sul. perecimento de bordo do paque-
negros que habitam (I continente 1914. Guerra na Europa. A's 12.00 hs.-14.00 hs. e te francês Paris, chegado hojeafricano eque eram livres e feli- Avanço nas cor.lonias alemãis. 22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim a Plymouth, do passageiroFrank
zes antes de conhecerem as deli- A diplomacia inglêsa foi farejar corresponde, respectivamente, á�, Vosper, conhecido ator teatral.
cias da civilização. aliados entre os negros. 8.00 hs.-l0.00 hs. e 1850 O desaparecimento, deu-se algu-Morto o rei sua real caveira E um diplomata finis�imo me- hs.-0.45 hs. no Rio de janei- mas horas antes da chegada do
foi conservada durante longos anos teu na cabeça dos negros VIVOS ro: navio ao porto. Pelos depoimen
e era uma especte de «mascote» que a cabeça do negro morto ti- 22.50 Anuncio OJN e DJQ tos obtidos até agora no inquedaquela tribu barbara e ingenua. nha sido levada para a Alema- (al.,port.). Canção popular alemã. rito aberto em torno do desapa-Depois vieram os brancos «Ii- nha. 22.55 Saudações aos nossos recimento daquele passageiro pa-,bertar» os pretos, civiliza-los, edu-] Ora se êles, 05 saudosos � ouvintes. rece tratar-se antes de um aciden-:
ca-los, etc., tudo isso requerendo fieis súbditos do rei Makaua aju- 23.00 Hora infantil: A limpe- te que de suieidio,
alguns morticínios e alguns atroo' dassem a Inglaterra. a dominar c sa da casinha das bonécas.Todas --,---

_

pelos. perigo alemão, derrotada a patria as crianças brincam conôsco. I J ase PodestaE tanta cousa houve no mui- do Kai5er, a caveira reai seria 23.15 O sábio que se senta
CAFE' BOM SO' NO ���..__ ry 'to nobre alan de domar aqueles úevolvida e a paz e a prcsperida- e pensa. Cousas alegres e sérias

.JA.VA I Aguarderrr a che 'I salvagens recalcitantes que, nume de voltariam áquela atribulidssi- de Wilhelm Busch.
Praça 15 de Novembro gada do Tapaiósll I daquelas, �desapaieceu o craneo ma tribu. 23.45 Noli�ias e serviço eco.

Antonio Paschoal
m __ _

do rei. Dito e feito. Convencido que com nômico (al.).�-��������,�-����������������---�----�-
�v �crificio �m rea��rir o 24.00 M�i� p��M.

Leterla �ft. .stadA d� S�llta precioso troíéo, os subditos de 1.15 Noticias e serviço econô-
r!IlO UU iJ �gji U � A Makaua embarcaram no embrulho mico (port.)

e zarparam para morrer heroica e 1.30 Concerto recreativo.

C '" i� rãna estupidamente nos camJ10s dd 2..1 5 E'co da Alemanha.a Ig If . França, feitos "bucha de canhão. 2.30 Hora feminina: Resumo
Veio a pat e os negrinhos das novidades mais recentes. Re

exigiram da Inglaterra a devolu- latorio do trabalho das senhoras.
ção da cabeça. 3.00 Ultimas noticias (em ale

Ma5, cadê o craneo real? De-I mão).ante do impasse a diplomacia] 3.1 j Uma festa em Hadersle
britanica mexeu com os pausinhos vhuus. Opera de Kurt Gerdes
e fez i,nclllir no Tratado de (estréa).
Versalhd a clausula que abriga 4.30 Ultimas noticias (em es-
a Alemanha a entrega-lo. panhol).

Honestos, sérios, ciosos de seus 4.45 Saudações aos nossos
deveres e responsabilidades, os ouvintes. Despedida DJN e DJQ
alernãis não quizeram pegar na (ai,. porto).
primeira caveira á mão c: reme-

-C--A--R'-T--A--Z-E-;::"�S-tela COMO sendo a do rei Ma-
kaua. DO DIA

Mas a verdade é quo, ela não

foi encontrada em parte alguma
e, até hoje os subditcs daquele
bernquisto monarcha esperam seu

craneo, atucanando de vez em

quando o Foreign Ofice com pe
didos para que se cumpra a pro
messa feita nos duros tempos da
Guerra.

Isto que ai fica eu li numa das
crônicas de Belmonte e relatei

� dias atraz, a um loiro amigo meu
N O A I deutsch até dentro do chopp.

Os bllhctes são aiviaiaos em õcctmos

I EI� Iímpo.u os bigodes e me olhou
ae 1$.<:.00. muito seno.

Hcuenõo repetição nos õota ultimas 01·

i Dgarismos ae qualquer aos 3 primeiros pre- epois comentou:
mias passarão, os premias destinaaos aos -Ponque a:Hitler non ma.nda
aois ultimos algarismos ao num�ro imeaia-

d d D btamente superior. pe ir o craneo o esta ro'

Do premio maior SIZ aeauzirá 5 .,. para Mussolini? Estar o mesma cousa,
pagamento aos numeras, anterior e pôsterior.

Os premias presrrevem 6 mesi2'S ao
aata ao extração.

FI Flaministração não atenae reclama·
ção alguma por peraa, aaulteração àe bi·
lhetes ou qualquer outro inciaente alegaao.

Os bilhetes inutilizaaos mm a palaura
?FlBO não têm valor algum, porquanto o

referiao rarimbo pertenre á aaministração.

,,� �.

,,«":':' ":'.�;:; ;-">, "
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í
• --:\.

L

Irradiação da
Alemanha

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, Amantes inimigos, com

Herbert Marshall, Gertrude Mi
chael e Lionel Atwill.
CINE ROYAL,ás 7,30 horas.

Miguel Strogoff (o correio de
Tzar). com Adolf Wolhruck.

CINE ODEON.o lider. foca
liza. ás 7,45 horas-Esperanças
perdidas, com Winifred Shaw,
Genevieve Tobin, Lyle Talbot,
Alen Jenkins, Phil Regan e Mary
Wilson•.

Desapare
ceu rnisterio

samente

BUENOS AIRES. 7- Fci
muito visitada durante todo o dia
a camara ardente onde estava

depositado o corpo do artista e

empresario José Podestá.
,

Entre as muitas corôas qus
ali viam eram de notar as da
Casa do Teatro da Sociedade
dos Empresarios Teatrais, da
Sociedade Argentina de Atores'
e da municipalidade de La Pia
ta.

A' s 14 horas da tarde saiu
o cortejo funebre, ao qual se

incorporaram numerosas pessôas
que aguardavam a sua passagem
nas ruas do trajéto até ao cerni
terio.

Os restos mortais de José Po
destá foram depositados no Pon
theon dos Artistas, tendo pro
nunciados discursos os srs, Gon
zalez Castilo e Julio Traversa.

A morte de um

escritor
PARIS, 7 - Faleceu hoje

nesta capital o escritor Hen
ri Falk, de dncoenta I;! seis
anos autor de muitas obras
de teatro a mais conhecida
das quais foi «Grosse de ,ri
chei!' al�m de varias novelas
e versos.

Desordens
em Gafs.

PARIS, 7-0 residente-ge
ral na Tunisia, sr. Guilon. co

municou, hoje, ao chefe do ga
binete, sr , Leon Blum que se

verificaram gréves e desordens
em Gafsa dos quaís resultou It

morte de trinta pessôas,
Ao mesmo tempo, aquele alto

hmcionario anunciou a adoção
de um plano com 03 seguintes
itens:

I-Esforços, intensos no senti
do de fazer cessar as gréves.
II-Investigar as circunstancias

em que se verificaram as mortes.

III-.Adoção de medidas ri
gorosas tendentes a manutenção
da ordem.

O governo francês não consi
dera que a situação apresente o

perigo de complicaçõe� nem tam

puuco acredita que elementos es

tranjeiros s:-:jam responsaveis pe
los perturbações da ordem.

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 � 1115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações

Os pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM
� C!�D�n�d�e�F�r�a��'�i�s�C�D�M�a�.�11

tarrazza

o VOO Londres-
Captown

LONDRES. 7 - O avia
dor Llewell} n, que foi força
do a de5isíir de sua tentativa
de quebra o «record. de
tempo para ü vôo entr.e es

ta capital e Captown, em vir
tude do máo tempo, acha-se
já de regresso a esta capi-,

tal, tendo declarado aos jor
nalistas que o entrevistaram
que vaí tentar novamente a

proeza,devenclo levantar vôo
de Croydon. na quarta ou na

quinta-feira da semana en"
t�ante •

Syriaco T. Atherino e Miguel Athe�
rino. agentes da SIA Industrias Reunidas F.

___III__.Matarazzo, vêm, pelo preseíJte. convidar ás
autoridades. a imprensa e ao público em

geral pa!a aS3istirem á mi�sa de tr:gésimo
dia.que será celebrada. a 12 do corrente,
às 8 horas na Catedral Metropolitana, em

. sufragio da alma de seu venerando chefe e

Endereço Telegrafico: LAPORTA. Caixa Postal �. 50 . II inesquecivel amigo, Conde �r.ancisco Mat�razzo. A' ._Estado de Sar�ta Catarina Florlanopolls lL:'
A todos 9ua?tos asslstm:Ir a este alo de r"hglao, ante-

cIpam os seus SInceros agradecimentos.
Precisarn ...se de Agentes atívos _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiI:I

Meses MAIOde ABRIL e

de 1937

Ordem I Valor com imposto I DecimosExtração maiorPremio

1
2
3
4
5
6
7

,1$300
1$300
1$300
1$300
1$30J
1$300
1$300

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20» b

27» »

13$000
13$000
13$800
13$000
13$000
13$000
13$000

50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000

..Jog's.irn 15.000 bilhetesapenas
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SAN TA CATARINA, continúa na sua tra

dição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.

P L A
premio ile 50:000$

" 4:000$

2:500$

2 premias .. 1:000$ 2:000$

5 500$ 2:500$

20 200$ 4:000$

40 100$ 4:000$

120 50$ 6:000$

1.250 30$ 37:500$

450 " 2 U. FI. aos
3 primeiros
premias a 30$ 13:50octli

1.a90 premias no total ae 126:000$ Rua Tiradentes N. 52:-Procurem

non é?

"780"
E' o numelO de telefone da

CONSTRUTORA "ENDECS"
EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

Não serão pagos bilhetes defeituosos

i!!'portancias e ma:s 1 $000 para o porte serão

CUSTOD!A
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedIdos de bilhetes para o interior.

pódem ser tambem atendIdos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhett"s originais, que ficam em cmtodia na séde da LOTERIA. á disposi
ção dos que os pfdire:n.

ANGELO
--------mm---·----

POR''"A Cia.LA
Praça 15 de Novembro Edificio La Porta

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I
) Dr. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

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

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

)I�·t�· ��__��,.
••••••••••• 1•••••••••_
: Dentes alvos I·

�.'.· ;I eomc a neve "
• •
• a
� .
� Halita agradavel o
• o
G ' •
e 50 com _
• e
• •
· :

I Subiol i
� .i •
• •

B.&.c.· ..,

D •
� .

���B�a���M�··i��a�·.·�·��····��r�····-�"'�'�II a vossa ! .DE WILLV IKATZWINKEL. UFrios, docês, conservas e todo o gênero�de be-

I" PA5TA
fibidas nacionais e estranjeiras. II !,'�, ;I"�".�i'. !.�.Centro. de atração puramente familiar.

: � :�----�---��-��--���
� .i .

�
�DG•••••o.a••o."G•••••••

� , _.
�:...�� -,.

-.
'.

Cervejas! Cervejas!
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
ola Kulmback, Bavaria e Tira

prosa'l
.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.
--

IENOECS

Manchas da. Pele - FeridQS
UOT dasAxilas

CHARUTOS?

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMa. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave)

II 1 casade 5:000$000 43$750
1 ) » 8:000$000 70$000
1 » « 10:000$000 87$500
I » »12:000$000 1 05$00'1
1 » » 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 ) »20:000$000 175$000
Prestações mensais..

o

NOTA: Toda a construção é de tijolo5 de 1 a. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer lagar que deseje o pres
tamista, desde que, s] contráto esteja em ciia com os .pag�
mentes, regularizados pelos nossos planos aprovados e h�cah.
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes tr 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

Casa de Dive. sões
---_._---_.,---

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

0-·
e

! Espelho�
•
•
•

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PIlÇAM PREÇOS-CASA P IEFIEFI
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Popular, á Praça 15

-'

Indo a JOINVILLE

::.::e�o Hotel Central
COSINHA DE 1 a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

•ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metrtz: FL.ORIANOPOL.IS
em: Blurnenau ... .Joinville - Sao Francisco .. Laguna -

Mostruario permanente el"'Y3 Cruzeiro do Sul
Secção de SecÇao de

Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilH'os Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:. r- ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, 1Vl.oto�es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abemetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 1-:0' I

. \1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas. lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveís e. Caminhões FORD Peças, 4I.:CeS-

Sapatos, chíne.los, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanlco
� Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatlcos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral �
� Ernpreza Nacional de l\Jav,e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rita f\/laria' -- Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ���.A.VâVAVAVdA������_"����VÂVÂVâ��;

Fitentce bem I
"
..
G

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

ti Federal e possue a carta patente n, 112
G

lorlelol proprlol, Ir.. vlzea
por lemana, todas aI IIgun
daI, iar,•• I laxta.-felra.�

f--orrnldaveís
:J
•
•
" Extração com globos da crlltai.

A i, 1aA' I . f'l� dIUI "
_ honestidade, poli, OI lor·

III�� alo pr1Jsfincladol pelo povo.

IS

Ap,entesr SubuAgentes e Reguladores de Avariai (em (Iodol OI Elladol I
�D Brasil, no Uruguai e nas PI rlnclpaía praças estrangeiras.

j\gente� em F' orianopol Is :

Cam pos Lobo & Cía.
Rua Cansei heiro IV 1 afra, 35 (sobrado) Caixa Postal.

TELEFONE N. 1.0 '83 ENO. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA

Escrltórios em Laguna e Itajahí

A Gazeta Indica: DrArtur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica de erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓ1 io de advogada á rua

Visconne de Ouro Preto

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

CLINICA GERALRl!d Trajano n· 1 sobrado RESIDENCI�- Rua Este-

I
'

I LI
ves JUnior N. 26 Vias Urinarias-HemorroideTelephone n· 1548
TELEF. 1.131 Comu11a3:

das 13 ás }-6 horas

I :_.= Dr. Renato= I Deseja .concertar o Pela manhã:

--Sarbosa-- seu radiO? Procure o com hora marcada

\
B á P r-onsult-R. joão Pinto, I 3

G���••�""'--- ----·-:-';'-C.�_""':.i';�.:"�".G���( -AOVOGAOO- St: �tlzon, rua adre
lelefone. 1595Míguelínho, que será plena- 1

_

�•••••••DG • •....O..tJ. Rua Trajano, 2 f_(sob.) mente satisfeito.

II
...

O \
Fone 1325-At�ride. cha- \

.������������I!'�������

I Companhia "Aliança da Bahía"l \
mados para o mtenor, L O .J A S

a FU�JD�L�A EM 1970 : Dr Aderbal R. �ua�de�ve�br'o nl. 7AOtllj G da Silva

C1 S T t M iti O • J\dvogado BL�MENAU
fi egu ro:s erres res e arl Im 5 a Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil ! �_Fones 1631 e 1290

I� •
CAPITAL RALJZADO 9.000:000$000
RESERVAS MlAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM. 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVElS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

--

4.280:552$970

A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren �c"&i: firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van,lroupões, etc.
.

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
rosto e de mesa.

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

Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros)
e Diretor da Maternidade � FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
" Medico do HospItal forragem, fabricação de maquinas

19 • em geral, (agricolas e dins)
O (Curso de especialização em -moinhos de fubá, arados, businas
tU molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

?!.:� Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB rv�ODELO

\
� até ás 8 112 da manhã
• e á tarce=- Consultorio: REPRESENTANTE ExC:"'USIVO EM FLORIANOPOLIS
�� Arnaldo Mera r'ha-ov ANITA GARIBALDI, 49 I

3.���__ ---:0 ,.'0008,•••• ---�----- �iiiijiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiUiiiiii��J._OiiiiiiÃiiiiiiOiiiiiiPiiiiiiINiiiiiiTiiiiiiOiiiiii-iiiiiiiiiiiiiAiiiiiiNDiiiiiif\iiiiiiR;;..�N�-�5�T�EI:(�E�R�OIliiiilliii...i!

•

rei ra tem seu escrip-

n. 70. - Ph01�p�. 1277.

I Cai}..1 Postal, 110.

I Dr. �Gdro de MOLira Ferro I
I

Advogado

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Ex-chefe da clinics do P.ospi
tal de Nürnberg, (P.\JcessoI
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlall.la em:-clrurgla

geral- .

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas
.\

Consultorto: Rua João �
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

D ..... Miguel
Boabaid

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir 1
F It Ih é 't I?

- Dr. Ivo d'Aquinaa a- e por m capt a .

procure fechar um contrato AdOVgado
com a ENDECS que finan-
ciará sua construçãe para Florianopol is
pagamentos módicos cada �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiii--':;:
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

ALL1GA-SE O andar ter
reo da rua Trajano n.

t 5 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agrícola.

VENDE--SEno Jogar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE--SE
Por preço de ocasião,

vende-se o prédio de porta
e janela, á rua José Veiga n.

19. Trata-se neste diario.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16

[Edifício próprio)

Capital
Reserva'

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

l?A6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'[. ala.
CIC. Avisof'rcvloô'j. ala.
Prazo Fixo S·(. 'ala.

Cirurgião
dentista

,

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 10RJO:

W_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Faça seu ponto no

. Café do Manéco-Opti
mo café-bebidas nado

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.!

.. .

.

"

Se os vidr-os dos seus ocu

los estão sujos e embaçados,
que faz o 8111".? Limpa-os.
Só cst a ndo limpos offer-e
cem as n ecc s sa r i a s condi
ções de visibilidade.

Ta mbem o seu ti pparclho
renal, para funccionar con
vcn icn tcmen t r-, pr-coisa es

t a r limpo. As impurezas
qUl' nellc se v{io accumu

l.m clo I'rduJicaDl cons ide
ra �.:clmc-n fê o seu Fu nccio ..

� .. lL)Vl:Lo (>. f._"rn con se.j ucn ..

Para effectuar essa Indis
perrsavcl limpeza dos rins,
nada se compare &08 com

primidos de HELMrTOL
da Casa "Bsyer", que se

tomam facilmente, dissol
vidos em agua com assucar,
como verdadeira limoJl&da.

5

ICondenadas Rotschild erMarlJ;}nl�
por espiona.. os hebr�us

gem
PRAGA 7- Cinco estudan-

PARIS, 7 - No dia vinte
de março, por motivo do pri-

te alemães foram; condenados a meiro dia da Pascôa judaica, o
HOLLYWOOD 7 -.f.mbo-

i diversas penas entre cinco e quin- borão Robert de Rotschild, ra. c�m grande atrazo: Marlene
ze anos de prisão, sob a acusa- transmitirá pelo radio, sob os �Ietflc�l respondeu hoje ao C?ll
ção de espionagem. milit�r. Oue auspicies do Comité da Junta vite leito pelo chanceler Hitle

�arl Kna.a�, antigo diretor �o Americana de Distribuição, uma para �ue regressasse á .(leman.h�,)�rnal �azlSl.a A��brl1ch, c�J� mensagem dirigidas aos judeus anuncland,o que pretende residir
circulação fOI proibida, cumpnra residentes nos Estados Unidos. nes�� �alSr permanentemente.

� pesada pena. de quinze ano�. O balão de Rotschild, o pri _ Slmultan�am�:nte, requereu a

de é atualmente �studante matn-l meiro membro da familia que
sua naturalização.

. .

culado no Colégio Alemão de; falará pelo radio, incitará os ju. «Desd� que pretendo residir
Praga. Outros tres estudantes do deus americanos a continuarem neste pais permanenterneate»,

jmehsmo eAstabeleckimenAto �e Fe?si·hno, através do comité, a obra e� disse MI'arle�;, I

«é rn�lhor que
o ann m�ws YI rmm I�C er favor dos judeus da Alemanha, natura ize cidadã am('fl�"Ina».
e Karl Endl foram sentenciados Polonia Rumania e de outras Ao comparecer, rapidamente,
a tres anos emquanto o chauffeur

nações 'ds E�ropa. na repartição federal afi� de re-

Erns Bruck, passará dez anos na Desde a sua fundação, em querer :l sua neturahzação, lvrar-
cadeia. 1914, o comité despendeu apro-

lene deu, o seu nome c:)m�. seu-
Bebam só ximadamente cem milhões de do Mana Magd�lena Sieber,

dollars em obras de socorros. Nasc�u em Berli,? e tem trinta

Cascatinha e dOIS anos de Idade. Pesa 56

NOVA YORK, 7 -As au

toridades aduaneiras apreenderam
hoje, a bordo de um vapor che
gadu do Oriente, um grande car

regamento de mais de doze mil
volumes de opio, avaliado em

cerca de meio milhão de dolare-,
e um dos mais valiosos jamaisMINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori-
chegados a qualquer poeto do

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I
mundo. •

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original. Foram prêsos três homens da
REPAREM BEM AO COMPRAR!!! tripulação daquele vapor e mais

". I
três tripulantes de uma chata que

II E' um produto dos LABORATORIOS "lVIINANCORA" - Ioinville b
. I

se pr�;arava para rece er a carga
�-__.iiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiii_-iiliiiiiiiii íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiil,iíiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiili�_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii.iiiiiliiiiii5iiiiíiiiiiiii� maldita,

•••••••••••••G••••�•••••

lo A Companhia Editora Nacional :
LANÇARA' NUM VOLUME DA •

• Serie Brasllana II Santa Catarina "
· -.

I A Conquista ,. A Colonísação I
• A Evolução •
" TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA e

I Um I�vro de Osvaldo R. Cabral o

: POR ESTES DIAS Em todas as Lívrarias I
�--;-;���-;-;-;;;;;� •••!••••o.Ge�)•••• leOG�••

I
Em Joínville I

sempre igual ! �
quilos, e tem de altura um metro

e setenta e dois centimetros.
Ha dois anos passados, tanto

Marlene como diversos outros ak�
mãis foram convidados a regres
sar ri Alemanha. E[.ireti.lnto�
Marlene não aceitou o convite. .

Teve grande rf'r -rcussão o

fáto da «estrela» anunciar que,
em sua proxima viagem pela Eu
ropa, não visitaria a sua terra

natal. Recentemente, Marlene r�

gressou da Inglaterra, não tendo
visitado a Alemanha.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OArtE' .J)AVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Nomeações

c 1.1n tr,€i rl» _� Ul1 ai

do de @��iG

Ba�'''ca de (;redito Popular
e Agricala de Santa

Catarina
Assembléia Gerai Orcl!naria

O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular e

Agrícola de Santa Catarina, de acôrdo com os Artigos ns.
23 e 24 dos Estatutos dessa sociedade, convida os Snrs.
acionistas desse Banco para Assembléia Geral Ordinaria
a realizar-se em sua séde á rua Trajano n. J 6, ás J 4 ho
ras do dia 17 do corrente mês, afim de tratar-se do se

guinte:
a) aprovação do relataria e parecer do Conselho

Fiscal;
b) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;
c) renovação do terço dos Vogaes do Conselho De

liberativo.

o maior e mais acreditado clube dia
sorteios do Brasil

A CRE.DITO MUTUO PR�""
o IA L. destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque.,

-a [oía de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio.

-a extração de seus prémios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premies, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLOI<IANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

• II ..

e "preSSEI"'OS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
I_ u
D CREDITO �\/�UTUO PF�EDIA\L. �;�7

•
. •O•••--------GG-------.'���.�eGe

rv10rreu Ta
gliafer�ri

NAPOLES, 7-Al'uncia-se
o falecimenlo em Torre de!
GrfCO do musico Tagliaferri,
autor de canções napolitanas
muito conhecidas.

Foram nomeados Cicero
Vieiro Costa Neves ,Ataliba
Avila Costa e Celso Ramos
para fazerem parte da Co
missão do Hospital de Cari
dade de Lages.

Florianopolis, I: de Março de 1937.

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pela
ERNESTO VAHL

garantida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

. . . .-
-�

PO-MA�
MINANCORA

--

.1

, E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL! 11

A Farmacia Cruz, de Avaré (SãO Paulo}, curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar l l l

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com um"

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Tem havido centenas de curas semelhantes I I !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



==A GAZETA
�JmJjljM+P -i'P'.oo;u...wrf.�.GY8'i.Dt--...e:rr

..

-Nossa -rda. li Ga3!eta-
Desportiva �..&��-�W���'��"20/�5F7��-�-��rzmn -...

Transcorreu ontem, Q aniver
sario natalício da exma. sra. d.
Maria Emilia Sales) esposa d0 Verificou, ôntem, ás 14 ho
sr, des. Urbano Sales, membro r35, no estadio Adolfo Konder.
da Côrte de Apelação e lente da, da Federação Catarinense de
Faculdade de Direito de Sant:l Desportos, renhido embate entre

Catarina. as valorosas equipes de futeból do
Íris, local, e do Cip, da cidade
de Ítajaí, vindo a Florianopolis
especialmente para este prélio
desportivo.

Os quadros entraram em cam

po assim organizado:

A convite do dr. Cíaribal-l a atender não só a todos os

te Gaivão, reuniu-se, ante- requisitos e necessidades dos
ontem, no gabinete de honra estabelecimentos desse gene
da Secretaria da Segurança re, obedecendo ao mesmo

Pública, a comissão enc�rre-II tempo a todos os preceitos
gada da construção do al- reclamados pela higiene.
bergue noturno, em que tão Discutido o vulto da ini
ardentemente está empenha- ciativa, todos os presentes
do o ilustre titular daquela teceram ao dr. Claribalte
pasta, que vem pondo na Galvão os mais justos lou
execução da obra o melhor vôres, estimulando-o e in-
do seu esforço, tntelígeucía c centivando-o a proseguir, RIO, 7 ,,-- Noti:::ioll-se que o

bôa vontade. sem desanimos, na rota tra. julgamento dss parlamentares, ora

Reservas: Pinheiro, Sarcuá, � çada em beneficio dos de- processados pelo Tribunal de Se-
GodinhoJ Alirio e Saul.

I sam.parados, sem tecto nem gurança, seria feito em fins do

CIP mês passado. Agora se volta a[abrigo. ) I
'

II p 'I
' r

I propa ar que aque e JU gamento se
or último roi a p anta

realizara' ainda este mês. Parece
. aprovada por todos os pre-

carecerem de Iundamento essas

I sentes, deliberando-se a pu-
blicação de um edital cha- notrcias. Pelo que conseguimos

apurar, esta' paralisado o precesmando concorrentes para a

construção do prédio.
50 dos parlamentares, deste I J
de fevereiro, quando terminou aNão podemos, por nossa

vez, deixar de salientar a inquirição de testemunhas.

importancia da obra, que
Deveria, em seguida, ser dada A Lote ria

marcará indelevelmente a
vista aos advogado: da defesa, 1 F d Ipassagem do dr. Claribalte afim de qU0, no prazo de tres

1
e era

I Gaivão, pel.a Secretaria da dias, apresentassem as razões fi- ENRIQUECENDO FLO-
,-, 0'113, Isto, entretanto, não aconte- RIANOPOLIQSegurança Pública. J

I ceu. !\tê hoje, nada se fez. E Na extração de sabado último.
EM CASA DE FA�iLIA considerando que, depois da de- da LOTERIA FEDERAL, foi

I alugam-se quartos com ou lesa, ainda falará a acusação e vendido pelo SALÃO PRO-
BELO IIORIZONTE, 7 - Dr. Claribalt@ Galyão

sem pensão p'a colegiais e que depois os autos irão ao r..resi- GRESSO, á Rua Felipe Schmitd
O sr. José Maria Alkimin, secre.1

C á I O
moços solteiros. dente, para voltarem novamente no. 5, o bilhete no. 2.021 pre-

" do lnteri d E d ompareceram reun a Informações neste diario. "-o relator que terá prazo inde- miado com 10:000$0001tano o _nten:>r o sla o, com-
05 membros do referida co-

pareceu ontem, pessoalmente, em ,_
. d H 't r 81 Il::"

terminado para emitir o seu pare- Ao que nos consta, o SALÃO
, ,

d
. mtssao SIS. r. elo. um, I:.XOne!1ta�_ão cer-é bem possivel que O julga- PROGRESSO está no firmejUiZO, e prestou epolI�ent� ,corno major Eduardo Hor n, Ma- T

" d - I . mente não se [ara' tão cedo, ca- proposito de vender, ainda estetestemnn__a e uma açao CIV.' •

noel Galdino Vieira major. ,

so a rapidez do processo conti- Inês, a SORTE GRANDEEsse gesto do secreta'rio do
j

J_

A t d 'F" J
' FOI exonerado, a pedido,

r·
.

di h" aSe ugus o e ana, o�e M n d b nue a ser a mesma observada PARA FLORIANOPOLISIntenor é me ito na c romca lU' F'I
.

.

(' ! auro t\amos c mern ro

d"
,

d M' 10menO, Arnertco .arnpos I da
....

omissão do Hospital de até aqui. Em regosijo ao premio oraicrana e mas.
S it J

-

M it 4 toní
'-';:, (I;' .•

outo, oao j onz, nO,111o Caridade da cidade de La- Insti,tuto de vendido, o SALÃO PRO-Para o Rio de Janeiro seguiu Da rne dos Tavares do Amaral e os jor- GRESSO oferecerá, 8 titulo de
o jovem Jací de Medeiroe Mi- vestidos nalistas Jairo Calado e Nli- guna. EduCF1Ção bonificação. um vigéssimo de ....randa. moso Ruiz. CAFE' BOM SO' NO Iniciou-se hoje, pela manhã, o 500:000$000 para os que com-

Pelo dr. Claribalte Galvão JAV ,A ano letivo nos cursos normais pri- prarem no seu balcão um bilhe-
foi mostrada aos presentes Praça 15 de Novembro mario e segundario do Instituto te inteiro de 200:000$000; oíe-
a planta do edifício a ser AntoniO Paicho�l d e Educação do r stado. recendo, igualmente, um décimo
construido, cujas linhas se· de 200:000,,000 para os quet I Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas ....

veras ex emas, reve am a
comprarem um bilhete inteiro de

competencia técnica do res, Cruzei ro 50'1. 500 contos!
petivO arqui této. 5 u rpreza 50 '1. Aproveiteml Si não qlJizerem.Internamente, acha-se o

e o resultado lhe satisfar;i plenamente. experimentar a sorte, deixem-se,edificio dividido por fórma
ao menos, experimentar por ela ...'G- � Caixa Postal, 110-Jolnville-End. teL Silos. 500 Contos, inteiro 60$000

Aguardem a che- Filial de florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113 Vigéssimo 3$000
gada do Tapajós! P t f

g� 200 Contos, inteiro 30$000

• G ron O para
.

uo,r RJ�c�EoLIPESCH�IT6$���
Frades em gréve

Disturbios da pales-
tina

jERUSALE'M, 7 - Reno
varam-se os disturbios eCJtre judeus
e arabes� em violentos conflitos de
rua, com r. morte de u(n arabe e

ferimentos graves ero um arabe e

um judeu.
.

As tropas btitanicas voltaram a

patrulhar a& ruas, em caminhões
blindados.
A situação é muito tensa, rei

nando grande animosidade entre
os dois grupos.

Companhia àe Hau�
------------------------�------'-==--------

- ------------------------------------�------------.-----------------

Linha Recife - Parta Alegre
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UNIVER5RI05

Sra. des. Urbano Sales

Dr. Faustino da Silva

Aniversaria-se hoje, o dr. João
de Deus Faustino da Silva, juiz
de direito aposentado, residindo
atualmente na Capital da Repu
blica.

Decorre hoje o aniversario na

talicio da galante menina Nilza
Pacheco, dileta filha do sr. l\lel·
son Pacheco.

eazem AH05 (-i01E

a exma. sra. d. Iracema Adu
ci Wendhausen;

a exma. sra, d. Albina Ra
mos de S(iJUza;

o sr. João Dama�ceno Barbo-
S8;

o sr. Nelson Neves de Oli
veira, coletor estadual em Rio
do SI:lI.

6ATl5AOO

Foi levado á pia batismal da
matriz do Purissimo Coração de
lVlatia, a interessante menina Ma
ria de Lourdes, filhinha do sr.

Augusto Possas Junior e ele sua

exma. esposa sra, Nilda Pvssas,

rHEBAm UH5

Encontra-se nesta cidade, pro
cedente do sul do Estado, o sr,

[armaceutico Pedro Ivo Vaz.

OUTROS !?flRTEm

Para o Rio de Janeiro seguiu
o jovem Luís Miranda.

Seguiu para S. Paulo
vem Silvio C. Boecher.

Viajou pelo ANA, para a

Capital da Republica, o jovem
conterrâneo Walmor Wendhau
sen) nosso colega de imprensa
da redação da Republica.

o JO·

ml5SA

Dia 12 du corrente, ás 8 ho

ras, na Catedral Metropolitana
será celebrada missa em iuknção
á alma do conde Franciscv Ma
tarazzo, que a firma Siriaco T.
Atherinc. e Miguel Athelino, e�

forçados agentes da S. A. In
dustrias Reunidas F. Matarazzo
neste Estado, manda rezar.

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Juízo c::Je Bom
Re'tiro

Reassumiu as funçãec:: de

Juiz de Direito da comarca

de Bom Retíro, o sr. dr.

Noqerto Ramos.

epulsa absoluta

A comissão encarregada de
angariar donativos para a reali
zação das festividades da Sema
na Santa, já inicio o trabalho da
coléta.

importante reunião na

Secretaria da Segu ..

rança Pública

Redator.âelell da Yalcol1ceiof:j Por·tugal nao perrnite
que navios russos en
trem nos seus portos

I ris versus Cíp

LONDRES, 7-05 jornais matutinos de hoje publicam
largos comentarios em tôrno do fáto de Portugal ter recusado per
mitir que navios russos entrem nos portos portuguêses, afim de se

rem inspecionados pelos agentes neutros internacionais, os quais ve

rificariam se os mesmos conduzem voluntarios ou material bélico
para a Espanha. Circules políticos e diplomüticos desta capital es

perarn que o sub-comité técnico, que se reunirá hoje, ás 10 ho
ras e 30 minutos, possa resolver mais esta dificuldade.

o julgamen-1Semana
.

te dD$ pa��la... Sallta
meniares

IRIS

Vilaim-Cruz - Dante- Cas'
tiçal--Pernambuco-Fésa-Cos
tinha-Secura-Nizeta-Damata

-Mirinho-

Concurso

inétiito em

Minas

Zeuca
Kolbarg-Lico

Antonio - Pequenino _, Bepe
André- Lilito-Pavoni- Masi

nho- Nango

Na Secretaria de Segurança
Pública encontra-se aberta, pelo
prazo de 30 dias, a inscrição pa
Ta os candidatos ao concurso de
20. escritur ario daquela reparti
ção do Estado.Cheia de lances magnilicos e

espetaculares, aluta em que se em

penharem os quadros contendores
agradou a todos.
A vitoria coube aos locais pe-!,

Ia contagem de 3 x 2.

LOf\IDRES, 7 -A rainha
Ehsabeth nomeou «dama dos ves
tidos» a duqueza de Northum
berland e "damas de companhia"
a condessa Spencer, a viscondes
sa Halifax, a viscondessa Ham
bleden e Lady Nunburnholme.
A duqueza de Northumberland

é a fIlha mais nova do setimo

duque de Richmond e Gordon.
Tem quatro filhos e duas filhas.
A «dama dos vestiàos" acom

panha a lainha nas cerimonias
oficiais, vioclo logo atràs da sobe-

rONTEVELJRA, 7 -A emissora local irradiou o seguin
te comunicado: "lnformaçõe5 d(� Madrid dizem que o general Mia·
ja prepara um certo numero de caminhõp.s nas Ploximidades do
Palacio Real para fugir brevemente com todos os membros do Co
mité de Defesa de Madrid, visto como, não sendo possivel pro
longar mais a re8istencia, os nacionalistas entrarão na cidáde. Pe
las cartas encontradas em poder dos milicianos prisioneiros na fren
te de Aragão, se confirma que a falta de viveres é cada vez maior
na lona ocupada pelos governamentais e é necessario, nessa zona

se fazer uma longa caminhada para se obter um pouco de pão ou

de leite. A carne falta totalmente".

rana.

oLONDRES, 7- T,�legra(am
do Cairad para a Agencia Reu
ter: «Continúa inalterada a si

tuação creada pela gréve do
mosteiro de Deil el Moharrak. O
governo suspendeu a ordem de
assalto dada ôntem, afim de per
mitir que os monges "ouçam a

voz &� razão". Cone que o mo

vimento é organizado por sele

ou oito monges, ao passo que
(IS restantes estavam disposto a

obedecer ás ordens do patriarcha.

Representará o nos

so Exercito

RIO, 7 - Sabe-se que o go
verno brasileiro conv:dou o ge
neral de divisão José Leite de
Castro, chefe da missão militar
brasileira na Europa, para repre
sentar o Exercito nas festas de
coroação do rei Jorge VI, que se

realisarão em Londres no mês de
. ,

maIO prOXlfiO.

Lloyà Brasileiro
•

NORTE SUL
COl\tANDANTE CAPELA sairá no ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ANIBAL BENEVOLO salra no

proximo dia 29 para: mo dia 15 para: ximo dia 7 para:
Itajaí -- São Francisco - Santos - São Paranaguá Santos Rio de Ja- Rio Grandç
Sebastião--V. Béla-Caraguatatuba-Ubatu- neiro - Vitoria - Caravelas- Ilhéus- Pelotas
ba - Angra dos Reis ,- Rio de Janeiro Baía - Aracajú -Penedo - Recife Parlo Alegre

--

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Bcnevo:o», «Cte. Capeia»s
Enàereço: - Praça 15 de �ovembro n. 1. - l' andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefoue, 1338

pro-
I COMANDANTE CAPELA-Sairá no

proximo dia 21 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

«Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento».
Agente

H. C. DA COSTA

;&
,}t,5ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




