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Tem a palavra I Ex-oficiais
! procurados

o diretor do Departamento de
Educação

Deputada BARREIROS FILHO A' Secretaria da Segurança

C t d
• , Publica, segundo estamos infor

em con os e preJulzos M U LH ER ELEITA mados, têm chegado díversas quei.
J U I Z xas, procedentes da autoridade

Sexta-feira última caíu so- pletamente danificado. BELO HORIZONTE, 6 policial de Joinvile, contra Carlos
bre Blumenau violento tem· Na Velha, foram mo'rtos (Band) - Foi eleita juiz de Guenther, chefe integralista do
poral, cuja intensidade se fez pelas aguas 15 vacas, diver- paz do distrito de juquitaí, sub-nucleo da Estrada da Serra,
sentir no bairro. �a Velha �o� �avalos, 20 �orcos uma município do Coraçãe de je" por andar este incutindo no es

onde causou pre]ulzos enor· Infinidade de galtnhas e ou· sus, a sta. Maria Stela de pirito dos serradores, p,llra que não

mes, calculados em mais de tros animais domesticas. As Souza, que conta 22 anos de forneçam pranchões de madeira
100 contos de réis. plantações foram completa· idade e que de agora em di� á Diretoria de Estradas de Roda·
A agua subindo assustado- mente destruidas. ante poderá efetuar os matri"

ramente fez caír em toda a No Garcia ruiu uma barrei. mania do distrito mineiro.
ext�nsão, ás 2 horas da ma- ra �mpedindo o transito por A nova juiza de paz foi
nhã, a ponte da rua jarara" vanas horas. .

eleita apenas por c10is votos,
ca, que mede 8 metros de O sr. Prefeito Municipal e que lhe foram concedidos
cumprimento. A ponte pro- fiscais da Prefeitura dirigi' pelos dois unicos eleitores
X,ma á escola «Nova Velha» ram·se para o local onde masculinos de Jeqüetaí.
tembem caíu em um dos la· observaram pessoalmente os As 11 mulheres que cons

dos; o grande transformador enormes estragos, afim de tituem o restante do eleitora
da Força e Luz, sito naf serem tomadas as necessa- do, votaram cada uma no

suas proximidades foi com· rias providencias. em seu proprio nome,

Há dois anos, dois longos
anos, as antigas Escolas Nor·
mais do Estado, em virtude do
Decreto 7 n. de 5 de janeiro
de 1935, se transformaram em

bstitutos de Educação. Aí está
o Instituto de Educação de Flo
r a.iópolis, com o seu j8go trípli
ce de normais: primária, secun

dária, vocacional. Não há duvi
da que o sistema atual, esboça
do pelo citado Decreto, se co

tejado lôr ao antigo que tinha
mos, muito se lhe avantaja. Mas,
do ponto-de-vista da regulamen
tação e da programação, a velha E'cos da"Re-
��:��a cor:�ma� sl�:r::;er: d: volução de 32"
treva.

E' indiscutível. l S. PAULO, 8 (BAND)
Possuíamos programas legaliza- Na séde da Associação dos

dos e nossos. NãJ os

pos5uímo51
Ex-Combatentes de S. Paul,),

hoje. Os programas das escolas realizou-se a cerirnonia de
normais primária e secundária- entrega da caixa sirnbolica
são copiados á letra, do ginásio contendo um pau .o de areia
Pedro II. A Escola Normal apanhada no local em que
Superior Vocacional não tem varios jovens paraenses tom

programa. Clamo isto bem alto, baram mortos, em defesa

.para o Palác-io me ouvir. Para dos principias exposados
o Palácio me chamar a contas, por São Paulo, na revolução
se eu estiver sofismando. de 32.
O Curso Superior Vocacional O áto foi presidido pelo

não tem programa. Devia de tê-lo, dr. Aristides Bastos Macha
pois há dois anos que êsse rnes- do, secretario do governo de
mo curso foi criado, Já era São Paulo, que recebeu a

tempo de estar programado o preciosa dadiva das mãos
seu currículo de estuJos. do representante do Centro
O snr. Diretor do Departa- do Professorado Paulista, sr.

mento de Educação mandou, joão Vazzioli.
numa sobrecarta, um punhado O dr. Aristides Machado
de páginas dactilografadas, ao agradeceu em breves pala
snr, Dirt'ltor do Instituto de Edu- vras a oferta após o que I)

cação de Florianópolis. Numa sr. João Vizzioli discursou
déssas páginas ordenou se escre- pelo Centro do Professorado
vesse- Programa provisório. Paulista, resaltando a alta

Não sei se êle chega a ser significação do gesto dos ir..

provisório. Sei que é mutilado, mãos do norte.
visto que lhe falta o de litera- Em seguida, o poeta Al-
tura. Isto é certo. drovando Condé Scrosoppi,

Até onde vão as prerrogativas recitou um lindo poema de
e atribuições dêsse Diretor ? sua autoria, intitulado «Trin�
Pois. senhores, na República cheiras de 32».

chamada Velha, os programas
de ensino eram aprovados por
decretos dos governadores que.
aliás, os lavravam baseados m

lei.
Assim foi o programa da

Escola Normé\l, de 19 de fevereiro
de 19 I 9, aprovado pelo decre
to nO. 1.205, do Governador
Hercilio Luz,

Assim foi o programa da Es
cola Normal. de 24 de outu

bro de 1928, aprovado pelo
decreto 2.218, do Governador

Temporal sobre
Blumenau

Falta de ofa ...

.. I!(

ClalS nos

carpas
RIO, 8 (Band) - o general

OO is re ID· Eurico Gaspar Dutra, ministro da
• Guerra, tendo em vista a grande

9 las••• l falta de oficiais do exercito que �:e

acham afastados das fileiras, no de'
Cado cinco mOnutos o martélo sempenho de comissões técnica",

de ferr� de �m grande relogio adidos militares e missões junto
de Berlim da nove pan.-;adas pa� aos governos estaduais, resolveu
ra indicar que acabam de nascer, reintegrar o maior numero pOiSsi
em média, nove creanças em toda vel.
a I\!emanha, durante esse tempo. Por esta razão, OIdeuou éI

Por sua vez, um grande lelo- apresentação ao D, P. E., dos
glO 'de areia, coloca�o ao l�do do oficiais que estavam a' disrJosição
campo, gIra cada CInCO minutos, dos governos gaúcho e f1umi
para recordar ao povo que, en· nense.

quanto aquelas nove creanças vem E' provavel que dentro dr::
ao mundo, morrem cinco alemães. breves dias sejam reillteg!'ados v,i
O relogio fOI construido para rios outros oficiJi3 comissionados,
mostrar a mudança eterna que. se em diversos governo estaduais.
opera entre a vida e a morte... Afirmou o min;stro da (.�uer
e para impressionar os alemães ra que a falta de oficiais é tão

ao mar, nem taRto sôbre o perigo da dis:si;nulação da grande, que existem 800 vagas
natalidade. nos respetivos quadras.

Adolfo Konder.
Assim foi o programa da E,,

cola Normal, de 22 de abril de
191 I. aprovado pelo Decreto
nO. 586, do Governador Vidal
Ramos.

Que cousa são, agora, a! pá
ginas dactilografadas, metidas num

envelope e remetidas &0 Diretor
do Instituto de Educação - a

título de programa provis0rio,
se as compararmos com os pro'
gramas autenticados, legalizados,
autorizados, em suma, pelos de- Ex-major Costa' Leite

eretos e pelas leis? As Delegacias de Ordem
O snr. Diretor do Departa- Politica e Social tanto do Rio

mento dispensou formalidades. Co' de janeiro, como de S. Pau
pía, como e onde lhe a.praz, lo, continuam insistindo jun
fazendo-se, êle mesmo, decreto e to das nossas autoridades
lei. Em si, o snr. Luiz Trindade policiais, tomar [em todas as

sente as forças de uma Ássem- providencias no sentido de
bléia Legislativa e o� poderes capturarem varias ex-oficiais
do Govêrno do Estado. Já lhe do Exercito Nacional. que
parere inútil a formalidade legal achando-se prêsos por terem
dos átos públicos. tornado parte no movimento

Para .1 Normal Vocacional, revolucionario de Novembro
que esteve um biênio na especta' de 1935, conseguiram fugir,
tiva de alunos, vão êste ano ha tempos.
professores sem nomeação nem As autoridades empenham-se
designação. Não é necessário. de preferencia na localização
Nem o ofício de comunicação ao do ex-major Costa Leite,
le-ite que vê seu nome inscrito que se julga haver tomado
nos horarios novos. Com duas O rumo dos Estados sulinos,
palavrinhas, sem comprometedores com o intuito de alcançar a

papeis escritos, arruma-se um fronteira.
professor da Secundária na Voo .

c�cional. E' b�tn o homem do I Aguardem a che- IIsec.ulo da trepidação e do Afu• gada do Tapajós!! Itunsmo, do aeroplano e da lâm-
oada elétrica: Jà não pisa, no ! SUSPenso o
chão, mas vinga a estratosfer_a, jn speto r An-
corre o céu, seguro de que nao • •

hr:i nada como a aviação sem
ton I � Lu 0.1,0

motor e a Vecacional sem prú- �e�do Sido, desde ja,
. rec�.

grama e sem docentes nomeados nheclda� .algu�as faltas, no Inuen;
ou designados... to administrativo a que se esta

procedendo no Departamento de
Educação, a proposito do caso

dos livros referido circunstancial
mente pela "Gazeta", foi o ins

petor escolar sr. Antonio Lucio,
suspenso das funções do cargo,
sem pre]UIZO da continuação do

Acredito nas providências que
S. Excia., o snr. Governador
certamente há de tomar. Bem
sabe êle que a Carta Constituo
cional em vigôr, promulgada no

seu Covel no, lhe comete uma

grave incumbência. Sim, o art.

46, nO. 23, do citado estatu

to, lhe confere a atribuíção de
"providenciar sôbre o ensino pú
blico,»

inquerito.

Nem tanto

Conforme anuncio que pu vinte minutos e até mais,
blicamos noutro lagar, re- esperando que sõe a hora da
solveu a «Empresa Sardá & saída, sem que nada [ustifi
Cia. Ltda- suspender o tra- que semelhante pêrda de

fego de seus veículos, em tempo para a «Empresa Saro
todas as linhas, a partir de dá» e tamanho sacnficlo pa-
amanhã. ra os passageiros.
A medida, ao que apurá- A -Ernpresa Sardá». é le-

mos, resulta não tento do vada a tomar tal resolução,I aumento dos preços do ma- não por culpa sua. A «Em
terial rodante e combustlveís, presa Sarda», suspende o

mas dos graves prejuízos de tráfego dos seus veículos
urna concorrencia que, não por falte! apenas do currpri
nos parece estar muito cer- menta de uma lei municipal,
ta. . . aprovada e sancionada.

Assim, a «Empresa Sarda», Mande o sr. prefeito 01i.
unica no genero que se acha via Arn irirn executar Iíél

registrada na junta Comer- mente a lei n. 43 de 23 de

cial, possuindo cêrca de 15 Dezembro de 1936 e tudo

quinze carros novos, man- estará solucionado.
\

tendo-os dentro da mais ir- Nem a população nem a

repreensivel segurança e lim- «Empresa Sarda'» pódern
pêsa, é diariamente prejudi- ser sacrificadas e ficar á
cada pela concorrencia dos mercê da falta de cumpri
adventícios, que se apresen- menta de uma lei.
tam na praça com auto-omni- A não ser que as leis mu
bus, verdadeiros «chocalhos nicipais de Florianopolis, se

de ferro-velhos», para os façam apenas para «inglês
quais não ha horario nem de vêr- ...

chegada nem de partida, ern- -M-n-R-Y-E----quanto os da -Ernpresa Saro LI'

dá», muitas vezes lotados; HORRiVELficam nos pontos durante

n,ar...

gemo
Contra o mesmo recaem tam·

bem queixas, de estar proíbindo
aos proprietarios de utafonas d�
fornecerem fubá aos colonos que
não sejam integralistas.
A ser tal como se diz, acha

mos que o negocio não está lá
muito certo...

Nem tanto
a_terra ...

Nova dirigi ..
vel

S. PAULO, 8 (Bar,d)-Em
um desvio da E. F. S. Pau'o
Railway, situado na Vila Anas

tacio, verificou-se doloroso desas-
FRAf'JKORT, 8 (A.S.) tre, resultando a morte horrive]

Antes do fim desta semana devera' do operario Francisco Antonio
se' iniciada a construção do novo

I
Contreiras.

dirigive'· IZ---131, nos estaleiros Tendo feito contrato para a

mvais aéreos de Friedrichshafen, I construção
de uma casa, Antonio

sendo provavel que o outro tran- Contrerras adquiriu alguns milhe
satlantico aéreo 15-130, atual- ros de tijolos, que fez transportar
mente em construção possa reali- para aquela Vila. em caminhão,
zar a sua primeira viagem antes. de propriedade do motorista 1\11-
do fim do ano corrente.

i tonio Menezes.
Ao ser iniciada o serviço de

descarga da gandola da estrada
para o caminhão, não estando em

terreno muito plano e não resis
tindo ao peso, o caminhão desli
sou, indo de encontro ao vagão.

Antonio Contreiras, que des
cuidadamente se entregava á fis
calização dos trabalhos de remo

ção, foi terrivelmente imprensado
pelo veículo.,
A sua morte foi imediata, pois

sofreu horrível esmagamento do
torax e do craneo.

Removido rara o necroterio,do
Araçá, foi o corpo do infeliz
operaria autopsiado,

Congresso
de Radio

BERLIM, 8 (A.S.)- 1\ con
vite da Companhia de Radio
Alemã, inaugurou-se nesta Capi
tal o Congresso da Associação
Internacional de Radio, cujos
trabalhos se prolongarão até o

dia 13 do corrente.

Compreendendo 50 companhias
de radio, de 39 nações, a Asso
ciação Internacional reune -se duas
ou três vezes por ano rara discu
tir assunios de interesse comum,
como os problemas de tamanho de
ondas, distribuição internacioial
de programas, etc.

Anuncia-se que o lvtinistro da
Propaganda, dr. José Coebels,
recebera' em audiencia os mem

bros do congresso.
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Semana Santa
-- NA--

Metropolitana

Funciona
rias contra

tados
&

Navio gigante
na Guana

baraEmpr:eza
Cia.

RIO, 8 (BAND)-Aportou
AVISO na Guanabara o navioRIO, (Band) - A celeuma

-Aquitanla-, trazendo emlevantada em torno da falta de

I
Afim de evitar maiores prejuízos ou completa seu bordo cerca de 600 tu-

pagamento dos ofuncionarios con- ocasionados pela alta de preços do material rodante
ristas, quasi todos rnüíona,tratados da União, tem ptovoca-I e combustíveis. e outras causas e na impossibili- rios norte-americanos.do grande atividade dos poderes dade de continuar servindo ao distinto público, a
Compareceram ao desern-

competentes. Empreza Sardá & Cia., Ltda., de acôrdo CI)m odes-
barque, representantes deO ministro da Viação já dele- pacho do sr. dr. Secretario da Segurança Publica, embaixada, jornalistas, foto-

gou poderes ao diretor geral dos datado de 8 do corrente, resolve, a partir do dia
grafos, interpretes e outrasCorreios e Telegrafas, sr, Siquei- lOdo corrente, em diante, suspender o transito de autoridades.

ra de Menezes, para assinar as seus carros em todas as linhas.
Entre os viajantes destaca-

necessaT\a� portarias dos contratos, I Outrosírn avisa a quem interessar possa que se uma importante figura: a
para efetivação dos pagamentos. venderá todos os seus carros por junto, ou de per si. sra. Andrews Carnegie, viú-Por este motivo, o dr. Siquei- Notifica-se, ainda, a todos (;3 portadores de I, va do grande filantropo Car-
ra de Menezes tem trabalhado in- passes que deverão com êles ap. escntar-se no es-

negie, magnata do aço, acorn-tensamente, estando assinados

ai-I
critorio da Empreza até ao dia 31 do mês corrente,

I
panhada de sua filha, srta.

guns milhares de documentos, Es- na Praça 15 no. 24, afim de serem os mesmos res- Rosnell e uma sobrinha.
pera o diretor d03 Correios e: gatados, Possue essa distinta damaTelegrafos concluir sua tarefa

"-";;;-----------�!§iiiiiiiiiiiiiii--�----iiiiiiiii-1 uma das maiores fortunasdentro de dois dias, regularisan-n"
I P g

. do mundo.
do-se neste praso a situação de- u elaao fi' ex 1 re Uiça e Em companhia do ernbai-

Dia 25, Quinta Feira Santa=üw« vez, ás 5 horas da sesperada dos referidos hmcicna-
pOriador IIe sonô Ienc i a xador Osvaldo Aranha, a

manhã, Comunhão geral, presidida por S. Excia. revrna. o sr. Arce- nos.
_ sra. Andrews Carnegie com-

bispo Metropolitano, e em que tomarão parte todas as irmandades e O OASO a;�odao E b d d d pareceu ao Ministerio das� ,

sa i o e longa ata queassociações religiosas da capital. ° áto obedecerá á ordem da pre-
preguiça e sonolencia após as Relações Exteriores, em visi-,

cedencia, cabendo o primeiro legar á irmandade do 55. Sacramen- do 'Julz prêso pelo I s. PAULO, 7--Noticiél""se refeições são sinais quasi certos
ta de agradecimento pelos

to, por ser a homenagem do Titular. Seguír-se-lhe-ão as demais, de
o

delegado que, em 1936, foram exporta- de digestão dificil, causada por
cumprimentos que lhe foram

acôrdo com a lista existente no consistorio da Catedral. Os demais dos pelo pelo porto de Santos insuliciencia de acido clorídrico apresentados em nome do
fiéis, qualquer qUE seja a sua categoria social, são instantemente con- HELO HORJZON fE 6 748345 fardos de algodão pa- no suco gastrico. Ha pessôas

ministro interino do Exte-
vidados a tomar parte nesta parada de fé e piedade cristã.A' s 8,30, (BAND)- Apesar das medidas ra o exterior e 30.852 para os .

f rior.
que por este motivo são orça-Missa de 'Pontifical, intercalada pelo belíssimo e imponente áto tomadas pelo secretario do lnte- Estados brasileiros. :l 1 o o

h " Essa viagem de excursão
SS O R

o -

d S0 S t c as a normir mela ora apos, id d de i t
oda Sagração dos • leos. epoSlçao o ..:l. acramen o, nor, sr. José lv'laria Alkimin e Com essa exportação, o por- 1

o

t ate conSl era a e Impor anclaA' 18 h Ofi
o

d �1
' o,

t t I b f d lO
o

d C
o

IS' °10 amdoço
e

10 )oanar.
f urads, capital, tanto pelas figuras

etc.-- s oras, o
CLO e revas, a que se segUira a ocan e

pe o c e e e po teia a apita; to de antes possa a ser não se '

da em e sono encia so rem eceremonia do Lava-pés, coroada pelo Sermão do Man ato, por para a reintegração, em suas Iun- o maior porto cafeeiro do mundo, o

b _

'

d que nela tomam parte como id d f
' varres pertur açoes ecorrentes

t I I I d
'.S. Exciao revma. o sr, Arcebispo.-A ordem a a oração se ara ções, do sr. FermJndo Bhering, como também, segundo observa d

o

f am:Jem pe O va or O navIO
fi d d � d I a mesma causa, tais como ra-

A 't
o

é dde acôrdo com a lista oportunamente a xa a á porta a ...ate ra o juiz de direito de Abaeté, correm um vespertino, o maior porto al- lid d
o « qUI ama», que um os' 9 h d h lo queza, pa I ez, esammo, enxa- o

d d'D IDia 26, Sexta Feira Santa-A 1) oras a man ã, insistentes rumores de que o rnes- zodoeiro da America, uma vez id
o maiores o mun o. � es oca

d S E
o lO quecas, ventre crescioo, mapeten-I ' b l d 47"000 t

Missa dos Presantificados, com assistcncia e o, xcra, revmao;Can- mo será assassinado si regressar excetuados dois outros portos dos o o _. D (J peso ruro e, O.
d d' S E cia, pnsao de ventre. e tempo .

das t
.

t
to da Paixão; Sermão comemorativo o gran e ato, por ", x-

ao municipio.

I
Estados Unidos, onde a cultura

:i tempo são vitimas de verda- ��la as_ e �� a� s�gUIrl escia., o sr, Arcebispo.--Das 14 ás 15, Ho�a-�anta-A' s 18 horas, Por esta razão, devendo o juiz do algodão é muito mais antiga deiras indigestões com vomitas e l�enStOes: o

d P"s70 e ctum-Oficio das 7révas, e em seguida, Procissão do Enferro, como Bhering voltar hoje para Abaeté,
• que a nacional. dejeções liquidas, C01:l0 se tives- pnme��o, �a� \t� me rosde costume, in:Jo o. �squifoe e s. excia. revma. s�b o palio: e obed:- sera' o mesmo acompanh�do pe-; :, �.I.' sem sido vitimas de uma into- colmd pes e a urad, o Seucendo ao segumte Illnerano: Praça IS, ruas Felipe Schmldt, Jerom- lo tenente da Força Publica, Jo-! i\SSa fi &0 a cata o

_ 1- A ca a o e aproxima amentc'I! P 15 J po R l'ff O xlcaçao a lmentar. causa, en-
d 12 t I 'd d

mo Coelho, Conselheiro fVlafca, raça ,ruas oão mto, ate I , viana Dutra, pelo inspetor da eo
_a d II 1i11 IIe

o

_. f I d °d e me ros e a ve OCI a e
I O _ ... tretl;lnlo, reSllJe na a ta e aCI o .

dO I 23 'lhTiradentes, Praça 1 5 e Catedra . legacia de-Ordem Publica, �e- _

cloridrico indispensavel para a �e la a cança mi as porTerminanda a P�CiSSãO, haverá Sermão da Soiedade, lo lorio, dois ordenanças e 4 in- sembargg... normal digestão .:!os albuminai· orOa.. t d .

áPelo revmo. sr. Cura da \...atedraJ. vestigadores. ]
.

f glgan e o mar seguIrA I,· 1\' 5 30 h d h ....!l1IHAml (es, que por Isto se putre azem, h- M t 0déDia 27, Sábado da le ma--a s, oras a man ã, Foi recolhido o tenente R ai- Ú.,., li d' aman a para on eVI u,r. o

I '9 h MO d tornan o·se tOXICOS.
d d á 4 dOBenção do Cirio novo e ,ante ballsma .-A s oras, Issa e mundo de Oliveira, comandante P b I

. on e se emorar las,A d M ifi t fi I d ara com ater a sono enCla, d d t d ltPontifical, com o cântico das lelúias, e o aanz ca ,no nã a destacamento militar de Abaete. CU'IABA' 7 A" , o

d
o

d even O cs ar e vo a ao6
,

- :rtte-ontem a a pre�Ulça e as emals esor-
R' 17 d tMissa incontestavelmente um dos átos liturgicos mais belos do ano. tendo lambem sido substituida a °t

.

dO -d o( t I
o o

I d 10 em es e.'
nOl e, um ln IVl uo suspel o en- (ens aCima Ilssma a as, recomen-"'ia 28, Domingn da Ressurreição-A's 4 horas da respetl'va guarniça-o. o 1 o

d d d d dO
LI

tau penetrar nl! res!aencla o e- a-�e o uso o poderoso 1_madrugada, procissão com o SS. Sacramento, para o qual se

EM CASA DE FA�ILIA sembargador Barnabé Mesquita, gestivo AcidaI-Pepsina da Casa
••Péde o máximo respeito e devoção por parte dos fiéis.-.A's 10

'd d C" d A I -

B o

d Baldwl n deiI alugam-se quartos com ou presl ente a arte e' pe açao. ayer, que se toma no melO as •horas, Missa com assistencia pontifical; sermão da Ressurreição, pe o

sem pensão p'a colegiais e Presentido, fugiu. Levado o fáto fefeições, com admiravel

proveito'l xara' O g
revmo. pe. Emilio Dufner S. ].; publicação das indulgenciaso Bençi\o

It
o

ao conhecimento do coronel Lo- '

F h t overnod N S h d moços so eiras.
ePapal. A's 19 horas, Coroação e . en ora, com sermão e

d
. hato, comandante da guarnição l"Im m C aru os

A b· d " d Informações neste iano.circunstam:ia, com assistencia de 5, excia. o sr. rce ISpO, e acor o
federal, este designou um oficial 'PRINCIPE DE: GALLES" LONDRES, 7 -O "Newscom o programa, que será oportunamente publicado. I nsti tu to dO para verificar o que havia, tendo

j

�hroniclen dá curso a rumoresConslOstorl'o da Catedral e Irmandade do 55. Sacramento e
'd d I t Iàlaz�s.m.fJlfts em d

o

RCafe'
SI o apura o que, rea men e, um •• � lI.� segun o os quais o sr, IJncim;:U1,N.S. das Dôres aos 2 de Março de 1937. desconhecido havia procurado es· n & '" presidente do Board of Trade,Padre Harry Bauer, Cura da Catedral.

S. PAULO, 7-A «Folha calar um muro da residencia da- Uan I.ZI9 sucederia a Nevile ChamberlaiDProcopio Borja, Provedor.
da Manhã» diz saber que o sr. 1 quela magistrado. no cargo de chanceler do Ex-

o

José de Paulo Ribas, l' Secretario. Fernando Costa aceitou a presl- O dt'seillbargador Mesquita DANTltO, ° sr. Artur Bri- chequer quando o último substi-Not"'·. Para todos estes átos de nossa santa religião; convI-
N b'

o

d 'd I d d 'd' B Id
.

�

dencia do Departamento acionai rece eu a VISita e numerosas lz, um os ea ers o parti o tUlsse o sr. a wm, que já pordam -se as meretissimas autoridades e população católica em geral. do Café. pessôas. socialista, r,:'!centemt'!nte posto em mui&s vezes exprimira o desejo '

Não ha convites especiais. S. PAULO, 7-São ainda liberdade após vinte e dois mê- de deixar a política depois da
0- ---_�-.--8-e-b-i-d-a-s-N--ac-i-o-n-a-is-e-E-x-t-ra-1-l- contraditarias as notícias ácêrca Contráto da se, de pnsão, ond.:! esteve para coroação do rei e de vêr no seu

d h geras só NO do convite ae H • Fernando Cos- ItaII i ra I Ira ii ter a sua vida protegida, demi· logar o atual ministro das Finan-Aguar e rn a c e�
C AFE' JAVA ta para ocupar o cargo de dire- tiu��e do cargo de deputado. O ÇilS. O jornal observa que, comogada do Tapajós! I Praça 15 de Novembro tor do Departamento Nacional RIO I 8 (8and)- O sr. Ar- sucessor do sr. Brilz é o sr. o s�. Runciman é liberal, a sua

G �� Antanio Paschoal do Café. lur Belnardes, da tribuna da Ca- Groslmann, que foi designado eolocação num posto mais impor-
, o i(iiii'- --- _UI! °I OI

- Emquanto certos circulas pro- mara continuou a atacar o projé- pelo Comité de Mandato. Consta tante permitiria ao govêrno con-
palam que o convite já foi feito to de revisão do contráto da ha- que êsse novo deputado é simpa- servar o carácter nacional. ° or
e aceito, outros as�eguram que bira Iron, dizendo que o mesmo tico ao nacional-socialismo. 03 na- gão liberal di ai'lda a entender
até agora nada houve de positivo é de tal fórma confusa, que nin- zistas precisam agora de sómente que Sir John Simon substituiria
e que o que corre não passa de guem o entend:::, acrescentando: dois assentos na Câmara para no carg0 de Lord Chanceler a
notícias de jornais, não fundamen- «Quem redigiu esse contráto, terem uma maioria de dOIS ter- Lord Hailsham, que deixaria a

�-�.,�_�o�o��o_�-������������������_�tadas. si é brasileiro traíu sua patria. ços. policia por motivos de saude.

CompanhiQ àe tiauv_L_I_o_yà_Brasileiro

CaledraO
Sarelá
LIda ..

A exemplo do que se vem fazendo nos anos anteriores,rea
lizar-se-ão este ano, a começar no dia 21 do corrente, os átos sole
nes da Semana Santa, que obedecerão ao programa seguinte, de
vidamente aprovado pela Autoridade Metropolitana:

Dia 21, Domingo de Ramos-A's 10 horas da manhã
.Benção dos 1(amos por s. excia. revma. o sr. Arcebispo.--A
distribuição será feita pelos irmãos do 53. Sacramento. Pede-se a

maior ordem, respeito e silencio por parte dos que se apresentarem
para receberem os Rl\mos. A seguir, procissão em tôrno e por dentro
do templo.v+Missa solene e canto da Paixão. A's 19 horas Via-
sacra.

Via 24, Quarta Feira Santa-Confissões durante o dia
(o que se poderá fazer desde os dias precedentes] para o que have
rá na Catedral número suficiente de confessores, em preparação para
a comunhão geral do dia seguinte. Trata-se de um grande e muito
louvavel áto de piedade o Aliás os fiéis sabem da lei da confissão e

comunhão pelo menos uma vez no ano, e do dever correlato da

desobriga.
A's 18 horas Oficio de �révas, e continuação das confis-

sões.

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

Adovgado
Florianopolis

Línha Recife - Parto Alegre
NORTE

•

SUL
COl\(ANDANTE CAPELA sairá no ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ANIBAL�BENEVOLO sairá �no pro- COMANDANTE CAPELA-Sairá no

proximo dia 29 para: mo dia 15 para: ximo dia 7 para: proximo dia 21 para:
Itajaí -- São Francisco - Santos - São Paranaguá - - Santos _o_ Rio de Ja- Rio Grande Rio Grande
Sebastião--V. Béla-Caragualatuba-Ubatu- neJro - Vitoria - Caravelas- Ilhéus-- Pelotas ; Pelotas
ba - Angra dos Reis ,_ Rio de Janeiro Baía - Aracajú -Penedo - Recife Porto Alegre Porto Alegre

------------------------------�--------------------Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevo�o», «c te. Capela», «Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento».Endereço: - Praça 15 de Novembro n. 1. - l' andar--Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338
� Agente

H. C. DA COSTA

-""�
0_ -,_,

x·, "",::: -',-, f,;_:,,, rw.iiJ'
'
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Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

e-e -
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���B�a�r�M�i�-�r-·a�-.I�·��·_··��r�·�-···�··�·�I i a vossa iDE WILLV iKATZWINKEL
fi G

Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be-

I
e

PA5TA.bidas nacionais e estranjeiras.
, • !

.'

�Centro. de atração puramente familiar. G �I tj
� �__�í__��_�__�-'��� � b G

@ G
Ô G
�.G••G•••e��••e.e.oo.-•••

I .

Cervejas! Cervejas! CHARUTOS?
Só os Iabrlcados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana.jkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progresso

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

ENOEcsl

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-
viu Kuimback, Bavaria e Tira Prosa.

'1.Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

A Etnprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Manchas da. Pele - FeridQS
uor dasAxilas

v

O MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]

II casa't'de 5:000$000 43$750
» » 8:000$000 70$000

1 » e. 1 0:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105$00r)
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer Ioga r que deseje o pres

tamista, desde que, s] contrato esteja em dia com os 'pag�
mentes, regularizados pelos nossos planos aprovados e h�cah
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Duetor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

Casa de Dive.sões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� 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 v ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis
dade e ambiente seíéto o. que muito lhe agradará

e--

i Espelhos
o
e
•

,.,,- ._�.. '" " -

Só os fabrieados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PIlÇAM PREÇOS-CASA P I EFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILL!

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

...... .

'" �. '". ........ .. � .. ,--

i
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Filiaes
l\/latri.2:: FL.O
em:

Ateníae bem I
•
..
G

i Agencia Moderna dê Pu- I
I blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

..

I
•
ti
•
o
a

\

iANOPOL.IS

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓJ io de advogada á rua

Vísconoe de Ouro Preto

Indica:
�...�._-

I Drr Ricardol
Gottsmann

Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P).\)cessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallela em�-clrurgla

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

operações de plástica

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras clara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas rãechanícas
Tapetes e trilHbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros

Roupas feitas e [anellas, tinta Maehinarios em geral para a lavoura: (' ades, f

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas l ocomoveís, Motores de esplosão, lv10tmes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
labenetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssões: ;-:0· J

"\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t:.tinas e Cortinados .

Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
rCNllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chineHos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e eamaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �
� Empreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"--vapores uCar1 Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite '\/leria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�

.

.

. �
.�.A.VâVAVÂV����_fú',W��_"����VâVÂV���.

Blurnenau - Joinville - São Francisco - Laguna -

Mostruario permanente el"Y.l Cruzeiro do Sul

Seoção de Secçiio de

RL!d Trajano rr 1 sobrado RESIDENCI�- �ua Este-

I
'

I Lves
juníor N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

r :__:: Dr. Renato= I Deseja .concertar o

--Barbosa-- seu radiO? Procure o
--

ADVOGADO-- \ sr: B�llzon, á rua Padre
Míguelínho, que será plena-

.------ 00 Rua Trajaao, 2 f.(sob.) mente satisfeito.

" \
Fone 1325-Ater.de cha-

\
.������������,,_.��������

Companhia "Aliança da Bahía"l
mados p.r. o interior. L O .I A S

1\ Dr Aderbal R. I G A R C I A
fi da Silva Rua 15 de Novernbió n. 70
fj J\dvogado BLUMENAU
., Rua Cons, Mafra,·10 (sob.

Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"...) Brasil O I m.Fones 1631 fl 1290

°I
ATOALHADOS-BRINS-:-CORTINAS_CRETO
NES-TRICOLINES--XADRESES-·ZEFIRES

t:.i''"'''�

(Tingimento a Indanthren -C6m 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 estranjeíros)
. 0---

• Diretor da Maternidade
� FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONzE. maquinas de

e Medico do Hespltal
' forragem, fabricação de maquinas

O em g.eral. (agrícolas e dins)
O (Curso de especialização em -mOinhos de fubá, arados, businas
G molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

O Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB rv:ODELO
D até ás 8 112 da manhã

,• e á tarde=- Consultorio:
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPOLIS

� Arnaldo Mara rlha-·o.. ANITA GARIBALDI, 49

;=:::o--_---_-_ l1e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRUiiiiiiA�J�OiiiiiiiÃiiiiiiiOiiiiiiiPiiiiiiiINiiiiiiiTiiiiiiiOiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiNDiiiiiiif\iiiiiiiR;iilliiiN�_�5�T�E��E�R�O__�

CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMjDAS�lEM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935 �

Ap,entes! SubuAgentes e: Reguladores de Avarlaslem ,todol OI Eetadol f'
�o Brasil, no Uruguai e nas prlncl'paía praças estrangeires.

Agentes em Ftorlanopoüs :

Campos' Lobo & Cía.

F-ormídaveís lortalol proprlol, Ire. vezal
por semana, todas ai legun
das, 1erçal I .exta.�felras�

•

te I ra tem seu escrip-

ln. 7fJ. - Phone: 1277.

I Caíx 1 Postal, 110. I
I Dr. fiedro de MOl/ra Ferro I
I

CONSULTORIO'MMRua TraM
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e .

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

E:>ftração com globotJ da crlatai.

A .� .. 1a)\. i •. ("J w;::. dsu...
_ honestidade, poi., o. lor·

lelti� aiu prIJI,ncladol pelO povo.

Dr-Artur Pereira

e Oliveira
ellnlca médica de erlan

çal e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES NCLIJCAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas
h

Consultoria: Rua João �
Pinto n: 13

FONE-1595

-----.._......_------��.-.-------

Advogado

Rr.�iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr', Miguel
Boabaid

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Marítimos

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

Médicos

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroide
Consultas:

das J 3 ás J 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
consult.-R. joão Pinto, J 3

1 eleíone, I 595

ff
�t Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Carxa Po�tal. 19
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAl'vÇA

.

f�
l� Escritórios 'em Laguna e Itajahí
��!li
tt,l":\

,�
�
Ia,•• e.�:��--......

Sub-Agentes 'ern S. urnenau e Lages

Dr. Carlos Corrêa
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A GAZETA-FlorianopoUs 9-3-1937

Apolicescon:::::� 1 MORFET�ggsEXECU: IN�Ã�:kt%��Sc��UN_S
« Divida Fundada do Estado de S. Paulo

I
CANTON, 7- Por motivo LONDRE�, 7 -

A

A sessao

« Obras do Porto de Pernambuco. da cam�anha contra a, lepra, de segunda-feira, na Camara dos

� empreendida pelas autoridades Comuns, dará logar a numero- Redator.ãelelt de Va�í.n�nií}elos

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES � provinci�is, foram ex��utados em sas e imp�r!a�tcs interpelaçõ�s S PAUlO 7 (8and) - O
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � Sam-sh�1 do�e morféticos, entre que serão ?U1gldas d� f'lenano Vas�o da G:m� d� Rio con-

I
COLA DE SANTA CATARINA A' RUA

TRA-j';
O� quais vanas mulheres. ao secretano do Extenor, "

diã
JA 'I Estão já redigidas e prepara' tar� com o �onc�rso do guar iao

NO N. 16.
1VENDE--SE das cinco interpelações ou per-

ReI, por mais dOIS anos.

_.. _"" ...... _,_" t di 't' O documento firmado por Rei
��:&,�·�-:&·��"'C(_:IC�e���oo� Por preço de ocasião, gun as, qdue I Iz:_m rfe�pel

o as
terminara' em 31 de dezembro

Bebam só CAFE' BOM SOs NO vende-se o prédio de porta rec�nt�s ec araçoes elta� em
d� 1938 h f' d

.

d
, . ,LeIpZig pelo sr. Von Ribben- - • a v �n o, am a, um

C t" h .JAVA e Janela, á rua José Veiga n. bai d do Rei h ano de opção a favor do clube
asca In a Praça 15 de Novembro 19. Trata-se neste diario. tro�, em aIxa, or o eIc, nesta scai

" capital, em discurso que alí pro-
va camo.

,r

�����s�e�m�p�re��ig�u�a�lI�!����A�n��t�o�n�lo�p�a�'C�h�o�a�I�� Deseja construir nunciou, abordando problemas Ele recebera �íJ contos de

da politicas européa, luvas, tendo rece�ldo 1 O contos

Falta-lhe porém capital? Outras questões a serem er-
no ato da da assmatura. Os ou-

Procure fechar um contrato guidas em plenario são as que
tros 10 contos _serão pagos em

com a ENDECS que fman- se referem às desordens que se
em duas prestações, sendo o seu

ciará sua construção para verificaram, em Adis-Abeba, de-' o�?eClado mensal de um conto de

pagamentos módicos cada pois cio atentado contra o gene.
reis.

mês,
,

concorrendo ainda aos ral Grazi,ani. , " S PAULO 7 (Bllnd)- Nasorteios. A aplicação dos pnncipios da : ",' ,

Procure Sergio Araújo: não-intervenção na Espanha tam- cor�lda cIchs,lIca dos 6 ,h�s, que

provisoriamente R. Frei Caneca 74 hem serà objéto de perguntas est� se reahz,ando nos Estados

ás quais o sr. Anthony Eden �mdos, depois de 73 hO.Tas, e5-

-----------I lerá que responder da bancada tao na fre�te, Guerra-�l Paco,
ministerial. corredores italianos, seguidos dos

.

francêses lgnat-Diot. Permanecem
CARTAZES na pista 11 equipes.
DO DIA

S. PAULO, 7 (Band)- °
CINE REX, ás 7,30 horas, ultimo encontro de cestobol entre

Miguel Strogoff (o correio de as equipes das universidades in-
Tzar), com AdoIf Wolhruck. glêsas de Cambridge e Oxford.

,
foi ganho pela primeira pelaCINE R�y�L,as 7,30 horas, apertada contagem de 6 x 5.

Amantes Imml�os, com He�- A importante luta, que foi
bert Marshall, (\Gertrude MI- disputada com muita raoi Joz foi
chael e Lionel AtwilI. prejudicada pelo mau t�m�'- ,

O Oxford já venceu 27 eu-

CINE ODEON,o lider, foca. contros e a Cambridge 23; 11

liza, ás 7,30 horas-Esperanças partidas, foram anuladas,

perdidas, com Winifred Shaw, pep.ols da grande guerr�, c�da
Genevieve Tobin, Lyle Talbot, umversIdad� �Icançou 8 vrtonas,
Alen Jenkins, Phil Regan e Mary

hevendo dois Jogos empatados.
Wilson.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe, Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Trajar bem ! ?
S o'

Confecção

'REN'NER'
garantido
depositaria

Trabalho
pelo

ERNESTO VAHL
Rua Conselheiro Mafra, 4�

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.

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

do Estado
Catarina

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada 5'1. ala.
CIC. Avísol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

Loteria de Sallta

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Ordem Extração,

I

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

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e

de 1937
MAIO

1
2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22» li>

29» »

6 :t Maio
13» »

20» li>

27 lt »
A Estação de Roma i. R.O.

onda c. m. 31, 13-kc, 9635, ir-
Vende-se nas bõas Farmacias radiará hoje, ás 20,20 horas o

Jogam apenas 15.000 bilhetes seguinte:
'

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA", Ioínville
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra-

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.dição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.

_��* �
Marcha Real e Giovinezza.

I
. �_��.�••••Gtt.e••••o••O Noticiário em italiano.
A Companhia Editora NaCiOnal! Transmissão do Teatro Ala

w Scala de Milão de um ato de

I • LANÇARA' NUM VOLUME DA O opecalínca.

)1 Seria Brasilia.na G Representação de uma comedia
U

S"
• em um ato de autor italíano.

e anta ""atarina .. Concerto vocal,
• - &iJ. N'� oticiario em espanhél r! por-

I A Conquista - A Cotonlsação • tuguês.
• n E I

.. • Marcha Real e Giovinezza.
• '"' vo uçao G
(I TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA • Dr. Pedro de Moura Ferro

: Um livro da Osvdldo R. Cabral I RuaA�:a�:n�d�. 1

I,"
_

POR ESTES DIAS Em todas as Uvrarias �..•
< E b' a,g

-

� � Dl, alXau(llill
••••••••••••3••••1•••••0'

- I Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$aOO 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$30n
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300

p
premio t'le

"

Z premlos » 1:000$

500$

ZooS

100$

50$

L A N A

1.Z50 30$

450 .. Z U. A. ÔOS
3 primeiros
premlos a 30$ 13:500!lt EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

I1.890 premios no tota_lô_e Jz_(5_:_oo_o_$ N_ão_se_rã_o_p_ag_os bilhetes defeituosos
_

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

5

A Gazela
Desportiva

RIO, 7 - o embaixa.dor R&
gis de Olivéira esteve Bntem na

Camara dos Deputados, afii"1l ,de
apresentM suas despedidas �os
membros daquela Casa do Poder
Legislativo.

O SI: Régis de Oliveira que
reassumIr seu pO:3tO de embaixa
dor do Brasil na Grã Bretaaha.
conversou demoradamente CGm o

sr. Antonio Carb�, presidl:.nte d'l
Camara, dr. H.cnato Barbosa

'd
'

pres: ente da Comissão de D:pl04
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiillii.i macia e o�tros congressistas,

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 70R/O:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Os pedidos acompanhados das respectivas il!!portancias e maIS 1 $000 para o porte serão

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

5 lO

Zo

40

lZo

..

lO ..

o
50:000$

4:000$

2:500$

z:0005

Z:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

Os bilhetes são ôlvlôlôos em õeclmos
ôe 1$200.

Hcuenõc repetição nos õols ultlmos al
garismos Cle qualquer õos 3 prlmelrce pre'
mios .passarão, os premios ClestinaOos aos

ônls ultimos algarismos ao numero lmeõlc
temente superior.

Do premio maior se ôeCluzlrá 5 '1. para
pagamento ÔOS numeras, anterior e pOsterior.

05 premias prescrevem (5 meses ôa
ôata Cla IZxtração.

A Aôministração não atenCle reclama
ção alguma por perCla. aClultera�ão Cle bI
lhetes ou qualquer outro inr.:iClente alegaClo.

O� bilhetes InutillzaClos com a palavra
PABO não têm valor algum, pcrquonto o

referiClo carimbo pertencE á oClministração.

I PARA �j�
HEMORROIDAS I

I
u 7 8 O"

'...-' .�

ANGELO
----.-_---

PORTA Cia.

Para evitar extravio e maior segurança de remessa. os pedidos de bilhetes para o interior.
põdem ser tambem atendidos por meio de celtificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetes originais. que ficam em cu�todia na ,éde da LOTERIA, á disposi
São dos que os pedire:n.

LA
Praça 15 de Novembro -- Edificio La Porta

\.
�,

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES ?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS1?

O remedio indicado é:

"Minervina"

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n. 50

E.stado, de Santa Catarina --

FlorianoPOliSIPrecisam-se de Agentes atívos

O mais elagante 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. 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Jockey Club Florianopolís

l

E' o número de telefone da

�ONSTRUTORA n��DEcsn

Rua Tiradentes N. 5Z:-Procurem

Irradiaçao de
Roma

Regis de OH
veira

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�NosSaVida I Nemeação
==A GAZETA _

Transcorre hoje o aniversario
natalício do estimado comercian
te sr. Siriaco Atherino, sacio da

import.ante firm� desta praça I RIO, 8 (8and) -Um moto-
Atherino & lrmao. .

d F C'l C
.

P �
.

I' d nsla a erro arn anoca en-
essoa muito re aciona a e

S . d S_ .,

I tregou, ontem, na ecçao e e-

bemquista ne nosso mero sociar, P I'
.

b Ih. .. guraílca o inca, um em· ru o
o digno amversanante conta com havi t d

.

d
.

d
. que avia encon ra o proxlmo ao

€,unde numero e amigos e a rm-
- d P l" E I

radares que, na data de hoje, por(t)o I
a o teia

d
specla.-

irão prestar-lhe as suas homena-
d
vo ume bque L avda ad�mpr�ts-sllo e uma ornoa e marni e

envolta em papel de jornal, ao

ser aberto continha simplesmente
uma pilha elétrica sêca,

Os funcionarias daquela repu'
fAZEm Ali05 ucna I tiçã? tom�ram o fáto por uma

d 1\11' Ad «brincadeira de assuster.»
a exma. sra . Víana e ..

laide Gama Camargo;
a senhorinha Julip.ta F. da

Câmara, filha dv sr. Júão Câ
mara;

a senhorinha Maria J. Sohn.

E' FI' I' vI'ndo
5EliTE liOVA

sta em onanopo IS,

de Brusque, onde é promotor pú- Acha-se em festas o lar do
blico. o sr. dr. Amilcar Ribas. sr. tte. Oscar de Souza, com (li

nascimento de um interessante
garôto que tomou o nome de
Enéas.

A141VER5RI05

Armando Ferraz

Assinala-se, na data de hoje,
a passagem do aniversario natali
cio do sr, Armando Ferraz, dig
no diretor-gerente da acreditada
casa de credito, desta cidade,
Banco de Credito Agrícola de
Santa Catarina.
O aniversariante pelo seu ca

valherismo e lhaneza de trato

dislruta em nossa capital, de

simpatias 'gerais; razão, porque,

hoje, será grandemente homena

geado.
A Gazeia felicita-o.

Siriaco Aiherino

gens.
A Gazeta cumprimenta o

acatado comerciante sr, Siriaco
Atherino.

l'HEBAm UH5

Dr. Vil/y Hoffmann

Regressou via aerea, da Ca
pital da Republica, o engenhei
ro sr. dr. Willy Hoffrnann, so

cio da importante firma Hoep
cke S. A., desta praça, onde di

lige com proficiencia a Secção
de Maquinas.

João Medeiros Jor.
Chegou pelo avião da carrei

ra, do Rio de Janeiro, o nosso

estimado e dinamico conterrâneo
sr. João Med�iros Junior, diretor

gerente da importante Empresa
lndusttial Garcia em Blumenau,

Dr. Amilcar Ribas

OUTR05 l?f1RTEm

Francisso Matos

Viajou, ontem, pelo ITA, com

destino a S. Paulo, para onde
acaba de sec transferido, o esti
mado patricio sr . Francisco �v1a
tos, que se achava sêrvindo já
algum tempo, na filial do Banco
do Brasil em FiorÍanopolis.
Ao seu bota-fóra compareceu

crescido numero ele amIgos e

admiradores.
Ao distinto Viajante augura

mos-lhe:> felicidades.

Orlando Medeiros

Caixa de Es-
--

Contrabando l������������,
molasaos lndi- de café
gentes de 'Fio.
rianopol is

BERLIM, 8 (A.B.)-O 1)1)

vo Codigo Penal que esta' sen

do organisado pelos técnicos

legais do governo alemão, conterá

punições extraordinariamente' se- I -..:n;iiiiiiin----------.íiIii-__iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.;:
veras para

_ o. adulterio- in�ormiÃ I A"o orgão clicial da Academia de
I '

Direito, acentuando que as p�s- I

sôas culpadas de adulterio no fu-I
turo receberão penas de prisão
variando até I U anos, ernquanto
que a penalidade maxima do an-

tigo codigo era apenas de prisão
por seis mêses, o guet entretanto,
na pratica legal, muito poucas
Vf�zes se verificava, uma vez que Transcorreu num 'ambiente da mais eiegante cordíalidade, o

a regra não escrita era a de dei- alm:lço oferecido pelo simpatico Ura Tenis, aos s�us associados.
XiU os ofensores pagarem mera- Como já haviamos noticiado, para êsse ágape, a Diretoria do Lira,
mente u:ua multa. resolveu pedir dos srs. socios, a modesta contribuiçãO de 2$000

As multas em dmheiro nos por pessôa, fazendo reverter o total da mes;na, em beneficios do
casos de adultcrio, di-z o orgão Dispensario «Clementi::w Fraga». Hoje mesmo, segundo estamos

legal, serão abolidas pelo novo informados. foi entregue ao digno Diretor do refo. Dispensario Sr.
Codigo Penal. / Dr. !\1iguel Boabaid, a impo�taocia de R5. 480$000. Pela quan-

O jornal explica que a maler lia apurada, conclue-se em facilidade o que foi o almôç0 de do
&everidade das penas contra o mingo passado. Cêrca de 250 pessôas estiverem reunidas na séde
adulterio é deVIdo ao fá to de do Club da colina que apêesentava uma enorme mêsa, lindamente
que no Estado Nacional-So-::ia- 0rnamentada, e 11 forma de Lira. Ao meio dia, teve inicio o pri
lista o adulterio nãc sómente e meiro numero de música do belo programa organisado pela finissi
uma ofensa cametida contra o in- ma orquestra d! concertos do Club, sob a regencia do nosso dis-

"

dividuo como tambem um:! ofensa tinto patrício Sr. Tte. Astrogildo Teixeira, e composta de diver
contra o Estado. 50, socios do Club e distintos amadores. Não queremos aqui salien-
7JgOô juizes, entretant0, na admi- tar qual o melhor numero excecutado pOI re.-:(mhecermos o nosso

nistração da lei terão podereô pouco conhec;'llento para_ tanto mas, o que podemos assegurar é
discricionarios e podem, cu- que o conju ltO apresentou-se bem ensaiado e harmonioso, tC'ldo to.
cunstancias especiais dos casos dos os numeros agradado imensamente aos presentes. Logo que
justificarem, absolvrem os delin- executado o primeiro numero de muôica, foram servidos por ha
quentes. beis profi�siona;s os finos ptatos do caprichoso «menú�, o qual sa

tisfez ao mais exigente paladar, e que sem favor, b'!m podia figurar
em um ba1::juete. Finos docês ainJa foram absequiados.

Terminado o almôço e executado o último numero de or

questra dl conc:ertos, ocupou o curêto, o afinado Jazz-Band do
14 B.C., dando com o primeiro numero do seu bélo repertorio o
inicio �s dansas que se prolongaram até ás 18 horas. E, nesse am.
biente de alegria e distinção variad3, transcorreu no Ura todo o
dia 7 deste mês, diggo de nota e de interminaveis agradaveis re

corda�ões.

(MARCA REGISTRADA)
recomenda-se tanto para roupa fina como para rOUpa comum

___• ",. ]m,.; &1 '; iPUFill!)t;AAx:a:;P

= S6W

Uniao dl9 Mo�
cida�:ie [)e ..

rnocretica

FLORIANOPOLIS, 9
;

de Março de 1937-==:,
"

Foram nomeados' Amaro Nel
son da Silva para exercer, interi

namente, o cargo de professor da
escola mixta de Barra da Lagôa,
no municipio de Floriencpolisr='
Nicanor Pacheco para exercer,

iüte�inamente, o cargo de proles
sor da escola de Campo de De

monstração, no municipio de
São José; e -- a normalista Ma
rina de Oliveira Goeldner para
exercer o cargo de professora do

GrulJo Escolar Luís Delfina,
da cidade de Blumenau.

RIO, 8 (Band) - Foi prêso
na estrada Rio-Petropolis, Osval
do Marques, chaulleur de um ca

minhão que transportava um con

trabando de 41 sacas de café,
colocadas em oaixo de sacos de
estopa e vidros quebrados.
A mercadoria foi apreendida

totalmente,

Edital de concurren
ela pública

EDIFICAÇÃO DO PREDIO DES
TINADO AO ALBERGUE

NOTURNO

João d� Minas escreve
--------------------------------------------

(Por João oe Minas. autor do sensa-
cional romance "Nos misteriosos subter
rarieos de São Paulo" -- Exclusividade em
todo Estado para '·A Gazeta" de Florla
nopolis)

As mulheres são filhas do vento. Elas passam
na nossa vida ora como um vento branco e calmo,
decido de um luar lendario, e fazem conosco como
si fossemos, não o capim masculino que somos, e
sim um pé de cravos OLl jasmins. Nos acariciam, nos
contam pecaminosas historias, nos desfolham não
no rumo do chão, para a terra, e sim para cima, le
vando as nossas pétalas de dores para a nudez fria
das estrelas, com as quais gozaremos um pedaço.

Outras vezes, as diabas das mulheres passam
na i;O.:_,_)d vida amarga co.no um furação, uma raja
da cruel e burra. Mas antes sofrer assim do que ver
as mulheres não passarem de geito nenhum ao nosso
alcance... Elas sopram então muito alto, fazendo a
ventania que move e róla a preguiça sensual das
nuvens.

E eu, nessas ocasiões famintas de pouca-vergo
nha, fico olhando para os céus com devoção impro
pria para menores. Vejo, sim, vejo não sei com que
olhos sabidos corpos de mulheres impossiveis em

purrando as astronomias dos mundos, dos astros et
caterva, para não sei que babilonico festim imagi
naria, fluido, azul, sublimissimo...

Pódem me garantir que eu bebi a' béssa, e
estou vendo absurdos dependurados neste nosso
céu urbano a prestações. Mas eu não lo creio. Ven
tanias de mulheres lindas, brancas, amarelas, more.

nas, e até pretas encrespam o infinito. E daí a von
tade antropofago que me vem de morder. •• o infi
nito. Morder bem, wm «raiva» .• _

encantadora reu ..

de domingo
Líra

>. Agencia OpelDe ordem do douto! I residen-
S b d bri fi

.

t d C· d E I I a a o a nu-se. em onano-
e a alxa e smo as aos n-. .

'

.

di t ')i;d FI' I' d I polis, um Agencia das conhecidas
Iigen es

-

e onanopo IS, e e
.,

O I
. , di _

A d
-'

d lib - d bicicletas pe, e que ja ispoe.acor o com a e I eraçao a
. --

E
-

l-ID· tori C Ih D lib t' um stock, do tipo ,)7

specIa.,Ire ona e onse o e I era 1-
'. .

.

I' d d última creação da labrica paravo, em reunião rea iza a em ata
id b '1' ",,:;

d
.

d t
1 I os consumi ores rasi eiras.

e seis o corren e, aec aro a-

char-se aberta, com o prazo de
trinta (30) dias, a contar da pre
sente data, a concurrencia pública
para a edificação de um prédio
destioado'ao ALBERGUE NO-

O d d Realiza-se.] hoje, a's 19TURN , em terreno ce i o pe- h ' F r S h
.

dtla Municipalidade, como faz certo
I oras38a (r��a cdlpe E c rrn

a lei n' 49, de 23 de Dezembro no.
.

a lOS éI. _ mpreza
'1936 t id d it d Darius) uma reuruao dos
de nes a CI a e, SI tia o

b d U
- -

d M.

H '1' L mem ros a nIao a ()-
na Avenida erciuo uz, com I id d O t'Avenid CI a e emocra ica.frentes para essa vem. a, rua

I'General 8ittencourt e Beco Tupi, COdigO Pen .fJ! I
conforme plant� existente na =: AIe rnão
ção de Expediente da Secretaria
da Segurança Pública.

Os interessados, afim de po
detem concorrer, juntarão á pro

posta que deverà ser dirigida ao

Presidente ê demais membros da
Caixa de Esmolas aos lndigen
tes de Floririanopolis, certidões
de que nada devem ás Fazendas
Estadual, Federal c Munic!i}al,de
vendo, ainda) provar a sua ido
neidade profissional.

Poderão os concurrentes exa

minar na Secção do Expediente
da St:rretaria da Segurança Pú
blica li respectiva planta e obter
as informações que desejarem, pa
ra a execução da obra.
O proponente, cuja proposta

fôr aceita, depositará em um es�

tabdecimento banca rio, a impor
tancia equivalente a cinco por cen

to sobfe os primeiros d�z coP-tos

de réis do contrito, e maIs trêis

por cento do que exceder dessa
quantia, afim de garant;r a cons

trução e cons�rvdção dd obra pelo
espaço de um ano, ou na falta
do deposito, um termo de respon
sabilidade com fiad.:>r idoneo.

Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianopolis em 8 de

março de 1937.

nião
no

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Brincadeira
de assustar

'1'4;' 4

"7 8 O"
E' o número do telefone da

CONSTUTCRA "ENDECS"

Rua Tiradentes N' 52-Procurem

Fi-do desembargador Medeiros
lbo.

D. Laura Stlva Saback

Pelo !taquera viajou, ontem,
para a Baía, a exma. sra. d,
Laura Silva Saback, progenitora
do estimado advogado patricio
dr. Osvaldo da Silva Saback.

Para o Rio de Janeiro viaja
ram ontem, via marítima, os jo·
vens estudantes couterrâneos Lau
ro e Osmar Rupp e Mario Wen
dhausen.

Viajou hoje, para Curitiba,
onde cursa Medicina, o Jovem
Savas Lacerda.

Americo Campos Souto
20. Secretario

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

VI51TA5 ������������---�em���������1

II Conde Francisco Ma-=l
ta&r8zza

o Sabão

"Virgem �Sp
de Welzel I« Ci�ti .,. Jainvile

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




