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Ha quem diga, que vão ssr consultadas as

forças que in ..

tegram a maioria, afim de ser

-'anç6do oficia!mente o r-lome do ex-chanceler
;Macedo Soares, á sucessão presidencial.

,
Comentando acerbarnente a intervenção federal decre

tada para Mato Grosso, o «Diário de Noticias», de Porto
Alegre, diz:

«O país inteiro recebeu com surpresa a noticia de
que o governo federal decretara a intervenção em Mato
Grosso.
i O presidente da Republica sabe: que não lhe temos

regateado apoio na ação conciliadora, equilibrada e justa,
que. tem desenvolvído nas suas relações politicas com os

f,stados.
Justamente os precedentes da sua atitude sempre cor,

reta é que tornam a intervenção de agora profundamente
lamentável.
,

Se a autonomia das unidades federadas se acha suo

jcita aos caprichos partidarios das Assembléias Estaduais
e o governo do centro se mostra docil ás suas solicita

ções facciosas. em breve terá desaparecido o sistema po
litico em que vivemos e que repousa essencialmente no

direito dos Estados se governarem por si mesmos.

,
O sr. Mario Corrêa toi eleito pela quasi totalidade

dos deputados que agora impetraram contra êle a inter
venção federal.

Uma desavença de caracter partidario, forgicada en

tre os interesses de um agrupamento politicamente hetc

rogeneo, determinou o gólpe, que acaba de produzir com
pleto exito, graças á conivencia do poder federal com as

suas manobras.
Mato Grosso é um Estado que se achava em paz,

com os orgãos do seu governo funcionando regularmente,
conforme depoimento do proprío comandante da guarnição,
coronel Lobato;

A Assembléia Estadual reuniu-se rodeada de amplas
garantias oferecidas não sómente pela força federal, como

ainda pelo proprio governo do sr. Mario Corrêa, contor
me ainda o afirmou, em telegrama, aquele comandante cuia
serena imparcialidade, diante dos acontecimentos politi
cos ocorridos em Cuiabá, é notoria no país.

No entanto, o sr. Getulio Vargas, aceitando o pedi
do de uma maioria eventual e facciosa de deputados esta

duais, decretou a intervenção que é, 110 regime federatí
-. vo, um remedio heroico de máxima gravidade.
�, E' um episodio que não poderá deixar de ter as

mais tristes repercussões do país.
A's vésperas de uma campanha eleitoral, a interven

ção em Mato Or0350 pó íe ser tomada como uma adver
tencla; que não passará despercebida aos governos esta

duais,

[a' estava fóra de cogitações, agita-se novamente. Um po Ilítico gaúcho, ôntern, porém, na sala do café da Câmara
dizia que reanimava-se para «morrer». Os amigos do sr.

Osvaldo Aranha, no -entanto, dizem que os ultimas dias
têm sido mais favoraveis para o seu candidato, cuja as

censão agora acreditam ser mais firme e segura porque é
mais demorada.

O I ANÇAMENTO OFICIAL DA CANDIDATURA
ARMANDO DE SALES

RIO, 10-lnforma-se que [a' esta' pronto o manifesto
em que o sr. Armando de Sales lançara' a sua candida
tura a' presidencia da Republica, sendo esperada' apenas
que se resolva a questão do recurso d i P. R. P. contra a

eleição do sr. Cardoso de Mélo Néto.
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voz DO POVO Sem quaisquer ligações
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Proprietario e Diretor Hesponsavel ..JAIRO CALLADO
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NOVO INTERVENTOR NO ACRE,

Professores Oit�lliano pau
lcaa S. Paula-

caso dos omnibuslVultDSDrouba
MARSELHA,10-A policia

descobriu que dezoito caixas, que
se supunha conterem quatro mi
lhões de francos ouro ,haviam sido
roubadas na estação maritima.pois
apenas encerravam peças doura
das, avaliadas em 95 mil francos.

Informa nos da Secretaria de Segurança Pública que não
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s pro essores ita ianos oram

recebidos em Santos pelo repre- Traz um re-IMarie dURI
sentante do corpo docente da
Universidade e pelas autoridades vólvetr pintor
consulares Italianas.

, '. ,NOV,...\ ORLEANS, lO-A! (, 1

, . o preíeesor Ungareti maniies- senhora Franklin Roosevelt em
teu-se sensib,iliza�o com o con-] entrevista que concedeu aq'ui ao
trato que Universidade lhe olere-

representantes da imprensa reves
d "f

."
. ,

ceu, prometeu o az�r JU s � lou trazer comsigo 11m revólver "to-
confiança que lhe' fOI deposi- das as vezes em que viaja $Ó, em
tada,»

um automovel",
Ao ser interrogada sôbre se

"poderia utilizar-se do reviver,"
Cansar a senhora Rooseveit respondeu

com modestia:

S. PAULO, 10- Em com-
Fil exercicios com os guardas

de policia de Nova York e creio
panhia de varies amigos, banha-

que tenho bôa pontaria.
Vf\�se numa, lagôa proxirr.o _

ao rio r�eté, o jovem Armando Bebam S0
Deciareli, de 17 anos de idade,
muito relacionado nesta capital. Cascat inh a
Armando e seus companheiros
começaram a nadar nas aguas da

".

RIO, 10-0 «Díarío da Noite» publica uma nota sen lagô�, atravessa�do�a de. uma Magistrado
sacional dizendo que o candidato á presidencia da Repu- margem para outra,

ameaçadoblica, que será oficialmente proclamado depois da coor-j Quando, regress�va de uma des- RIO, 10 - O Ministerio do

denação feita, será o sr. José Carlos de Macedo Soares, sas travessias, o Jovem,' extenua- Exterior distribuiu uma nota a'

Nesse sentido, seriam consultadas as correntes q ue
do pelo esforço,_ teve c�lmbras nos RIO, 10 (BANO)-Os circu- Imprensa dizendo:

integram a maioria das forças governamentais, o que seria braços submergiu, gritando por los ligados á representação mato- "Carece inteiramente de funda-

feito dentro de poucos dias. socorro. grossense na Câmara Federal con- menta a noticia propalada de que

Acentua o -Diarlo da Noite» que o sr. Osvaldo Ara- Entretanto, a submersão foi ra- firmam que o presidente da Côrte este Ministerio tivesse fornecido
.

O d W· pida, não dando tempo a que de Apelação de Mala Grosso está trinta e cinco contos ao Oiario CAFE' BOM SO' NOnha regre,ssará no dia 2 o corrente, para ashmgton.
seus companheiros o salvassem. ameacado, sendo a sua situação Carioca, que nunr.a recebeu ..JAVA

APROVADO O ESTADO DE GUERRA O corpo até agora não foi en� pesso;1 de insegurança. do Lv\inisterio do Exterior a mi- Praça 15 de Novembro
contrado.

I
nima quantia. �tonio Paschoal

.

RIO, la-A Câmara aprovou a prorogação do estado Fumem charutos Curso de A at
-

I-t-de guerra por mais 90 dias. PRINCIPE DE GALLES SI Uaçao pO I Ica noVotaram pela prorogação 146 deputados e contra
A guerra

apenas 35. VOO d� estu- argentino E t d d' R"OS LIBERTADORES E O SR. ARMANDO SALES dos da Pa- S a o o 10
RIO, 10-·0 «Diario da Noite» diz sélber que a reu- • 'BUENOS AIRES, I O-Com

1

nião do Partido Libertador revestir-se-á da maior impor- na Ir a a&sistencia do ministro da Guerra

tancia, pois se pretende, desde ja', examinar a sucessão RIO, 10 -A Panair do B18� e de altas patentes do exercito,
presidencial, tendo-se como certo que aquele partido apoia� sil foi autorizada p�lo diretor do realizou-se a inauguração do
ra' a candidatura do sr. Armandü de Sales. DEpartamento de -\eronautic!1 curso da Escola Superior de Guer�

Essa atitude implicara', talvez, segundo o vespertino Civil a realizar vôos de estudos ra.

carioca, no rompimento da Frente Unica, por isso que a sôbre o Amazonas. e o Acre de� O coronel Carons von der Be�
tendencia do Partido Republicano é em sentido contrario. vendo fazer parte da tripulação cka, diretor do Instituto, e age

da respetiva aeronave a partir de neral Quiroga fizeram discursos
VOLTA AO CARTAZ A CANDIDATURA OSVA:"'OO Manáos, o capitão Ruy Presser sobre a ceremonia, tendo antes

ARANHA? Bélo. comandante .do Nucleo

dOlefetuado
uma con�erencia o capi

Regimento de AVIação com séde tão do estado�malOr J6an Rawson
RIO" 1,0-·A candidatura do SL Osvaldo Acanha, que em Selem do Para', Busta[J)ente.

Limite de
idade

. .•'\IUIiIh� _

RIO, 1 O-Tendo alcançado o

limite de idade para o serviço
ativo do Exercito, será reformado
compulsoriamente o gal. João Go�
mes, ex-ministro da Guerra.
O decreto será assinado no

próximo despacho do gal. Eurico
Outra, com o sr. Getulio Vargas.

sempre igual!!

ROMA, Ia-Comunicam de
Bolonha o falecimento do pintor
Pieretto Bianchi. O extinto, que
nasceu em Trieste, em 1 875, foi
autor 'das principais decorações da
ópera ele Roma.Trabalhou quatro
anos no Mdropolitano, de Nova
York.Nadou até o gal.Paesde

An(�rade
enfêrrno·

RIO, 10-0 presidente da Republicá, por decretos
assinados na pasta da Justiça, exonerou, a pedido, Ma
noel Martiniano do Prado, do 'ugar de interventor federal
do Territorio do Acre, e nomeou para exercer essas íun
ções, interinamente, Q dr. Epaminondas Martins.

Faculdade
de Direita

DINHEIRO FORNECIDO
nDIARIO CARIOCAn

AO

SAo LOURENÇO, 10--0
general Paes de Andrade, chefe
do Estado Maior, foi ontem, aco

metido .de um mal estranho após
a refeição, no hotel em que se

acha hospedado.Foi eocorridopor
um médico, apresentando melhe ..

ras, embora ainda guarde o leito.
Logo que soube do fáto, o mi- ,

nistro designou uma junta médica
para atender ao chefe do Estado
Maior, que deverá vir para o

.

Rio, assim que seu estado de
saúde o permita.

Por motivo superior, foi trans·

ferida para o dia 17 do corrente,
ás 2U horas, a solenidade de
abertura das aulas dêsse instituto

.
SERA' O SR. MACEDO SOARES ?

supenor.

RIO, 10 - A Cam3ra Municípa� de N!teroÍ teve,
ontem, uma sessão agitadissima, tendo a maioria votado
uma moção de desconfiança á mesa, que não renunciou
porém. Os signatarios protestaram, retirand0�se do recinto.

O líder sr. Francisco Cazes, quando fazia críticas
na tribuna, ameaçou chicotear o sr. Oscar Fonseca, caso

aparecesse no recinto da mesa.

Nêsse ambiente realizou-se a sessão, em virtude
da mesa não renunciar.

A maioria vai destituir�se, elegendo presidente a
sr, Oweier de Azevedo •

(. .. , .I
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Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

do P r i nc ipe
Rua Trajano D. 1

.Juan Reuniões
LISBOA,9 - A União PARIS. 9 -_ .. Os circulos mo- d

II.

Regionalista Portuguêsa, cor- as miniS'narquistas espanhões declaram que Irespondendo aos desejos da .

t Icolonia portuguesa do Bra-
vanos represe�tantes do, movi- ros a e=-

'1 o' di 6
mento monarquista espanhol pro-

�l, . rtal1lzou Pfr� o
_

la

r seguem ativamente «démarches> mães sões.

�ir�ao R�Ç�:.e �ça&niã� junto de Afonso XIII. para que BERLIM, 9-Está anunciada Abalo slsrn ico Dia 25, Quinta Feira Santa-Desta vez, ás 5 horas da

está organizando, tambem (I 0. :x.soberano renuncie os. seus
p \ hoje H.ma reunião do c�nse

-

. .
�anhã, COmUn?ãO geral, presidida por S. Excia. revrna. o sr. Arce.

congresso da imprensa re- ?I;eltos em favor do �eu. falho o I�o do gabl?ete. sob a presiden- S. � RANCISCO (Cahforma) blspu. Metropo�lt.ano, e em q.ue tomarão parte todas as irmandades

gionalista, que se reelizará
10 ant� d. Juan, pnnclpe das era do sr. Hitler.

.

Um vlOl.ent'J tremor. de t.erra ab�- assocla�ões religiosas d� capital. O á,to.obedecelá á ordem da pre-

e TI Cintra, de 10 aIS de ju-
Astunas. Comquanto não se saiba �ual lou as cidades das Imediações, as cedencia, cabendo o pnmeiro I?gar a lfm�ndade do S5. Sacramen

nho, C a festa de Santo An-
Para muitos monarquistas es- o assunto a ser tratado acredita- 2,30 horas de ontem, tempo do to, por ser a homenagem do Tltuhr. SegUlr-se-lhe-ão as demais, de

tania de Lisbôa de 10 a pandhóes esse fáto é tido como se que o chanceler examinará com Pacifico. O abalo despertou os ha- acôrdo com a lista existente no consistorio da Catedral. Os demais

13 do mesmo mê�. ten ente a apressar a restauração os seus colaboradores a situação bitantes de Berkeley, Alameda, fiéis, qualquer que seja a sua categoria social, são instantemente con-

A União, colocada SJb o
monarqUlca na Espanha. político era ge�al, e, em particular, Oakland e São Francisco, Foi vid�dos a tomar p.arte nes!a parada de fé e piedade cristã.Á's 8,30,

patrocínio de Afonso Henri- as consequ.enclils que poderão ter aparentemente um movimento sis- Mzssa de ?ontifical, Intercalada pe!o_belissimo e imponente áto

que e Luís de Camões con-
Fumem charutos para o Reich o rearmamento ds mico de léste para oéste, que não da Sagraçao dos 5S. Oleoso Reposição do SS. Sacramento,

vidará as escolas culturais a -PAINCIPE DE GALLES" Gfã-Bretanha, França e Italia. causou maiores danos. etc.-A's 18 horas, Oficio de Trévas, a que se seguirá a tocante

tomarem parte na celebração cere�o?ia do Lava-pés, coro�da pelo Sermão do Mandato, por
do RDia da Raca." •••••• •••• ••••••• S. Excla. revma. o sr. Arcebispc.r+A ordem da adoração se fará

___$_ • • de acôrdo �om a lista oportunamente afixada á porta da Catedral.
A partir do •Cd' t M t P d· I.

Dza 26, Sexta Feira Santa-i-K« 9 horas da manhã
d ia 13 • r e I o U U o r e Ia • Missa dos Presantificados, com assistencia de S. Excia. revma.;can:

• • t? da Paixão; �ermi1o comemorativo do grande áto, por S. Ex-
• " cia., o sr, Arceblspo.-Das 14 ás 15, Hora-Santa-uc« 18 horas

O • Oficio das 1révas, e em seguida, Procissão do Enterro, com�
O maior e mais acreditado clube de de costume, indo o esquife e sexcia. revma.sob o palio. e obede

cendo ao seguinte itinerario: Praça 15, ruas Felipe Schmidt jeroni-
50 rte ios do Bras i I mo Coelho, Conselheiro Mafra, Praça 15, ruas JOãO Pinto Ratrliff

Tiradentes, Praça 15 e Catedral.
"

Terminanda a procissãO,! haverá Sermão da Soledade,
pelo revmo. sr. Cura da Catedral.

Dia 27, Sábado da Aleluia-Ns 5,30 horas da manhã
Benção do Cirio novo e fonte batismal.-A's 9 horas, Missa d;
Pontifical, com o cântico das Alelúias, e do Magnificat no (inAI da
MIssa, iDCo�testavelmente um dos átos liturgicos mais b:los do ano.

• Dia 28, Domingo da Ressurreição-A's 4 horas da
madrugada. procissão com o SS. Sacramento. para o qual se

péde o máximo respeito e devoção por parte dos fiéis.-A's 10
horas, Missa com assistencia pontifical; sermão da Ressurreição, pelo
revmo. pe. Emilio Dufner S. J.; publicação das indulgencias. Benção
Papal. A's 19 horas, Coroação de N. Senhora, com sermão de
circunstancia, com assistencia de s, excia. o sr. Arcebispo, de acôrdo
com o programa, que será oportunamente publicado.

Consistorio da Catedral e Irmandade do SS. Sacramento t
N.S. das Dôres aos 2 de Março de 1937.

Padre Harry Bauer, Cura da Catedral,
Procopio Borja, Provedor.
José de Paulo Ribas, I' Secretario.

Nota: Pala todos estes átos de nossa santa religião, convi
dam-se as meretissimas autoridades e população católica em geral.
Não ha convites especiais.

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

)TEXACO
MOTOR OIL

MANTEM �"JOVEM
O SEU MOTOR

o dia da raça Em
em Portugal

prol

LONDRES, 9 - Na reu

nião plenaria de hoje do Co
mité de Não-Intervenção, foi
resolvido que o plano já
aprovado de controle da Es
panha, por terra e mar, co

mece a vigorar a partir do
dia 13 do corrente á meia
noite.

-a [ola de entrada é accessivel a todos-2$OOOCAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Igrejas de
volvidas - NA

Metropolitana
A exemplo do que se vem fazendo nos anos anteriores rea

lizar-se-ao este ano, a começar no dia 21 do corrente, os átos ;ule
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 ma:nhã
Benção dos 1?_amos por s. excia, revma. o sr. Arcebispo.e=A
distribuição será feita pelos irmãos do SS. Sacramento. Pede-se a

maior ordem, respeito e silencio por parte dos que se apresentarem
para receberem os Ramos. A seguir, procissão e n tôrno e por dentro
do templo.--Missa solene e canto da Paixão. A's 19 horas Vill-

Semana Santa
MEXICO, 9-As autorida

des de Orizaba entregaram, ôn
tem domingo, duas igrejas a jun
tas compostas de dez notáveis ca

tolices responsaveis pelos templos
que, de acôrdo com a lei sôbre
os bens nacionais, estão na depen
dencia da Ministerio das Finan-

Catedral

ças.
A impressão

que está prestes
questão religiosa
Vera-Cruz.

predominante é
a resolver-se a

no Estado de 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. Aliás os fiéis sabem da lei da confissão e

comunhão pelo menos uma vez no ano, e do dever correlard di
desobriga.

A's 18 horas Oficio de I:(;révas, e continuação das coefis-

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
C)AFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

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

Grá"es
nas

-seus premias, consequentemente. não ficarão em casa.

"Chevro
leta" Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró

pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

• A
•

O pressa .-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
• •
e CREDITO tVlUTUO PREDIAL. G
• •
••••••• ..,-----6· .

FLINT, 9 � Quatro
fabricas Chevrolet foram fe
chadas hoje, em consequencia de

greves, deixando cinco mil ope
rarios desempregados, em virtude
ao que se afirma, da recusa por
parte da gerenciá de demitir ou

transferir os não unionistas que,
conforme se alega, tomaram parte
ativa contra a União durante a

recente greve de 44 dias da
General Motors.

As· licenças
estão sujeitas a sêlDExercito

• •

eg'pelo

.TEXACO
MOTOR OIL

RIO, 9-Havendo o Ministerio da Justiça consultado sobre
o sêlo devido nas licenças concedidas para tratamento de saúde, o

diretor geral da Fazenda Nacional informou áquela Secretaria de
E�tado que nas referidas licenças, em virtude de inspecção ou não,
é devido o sêlo, estando isentas desse tributo apenas as licenças a

funcionarios, que devem fazer o serviço militar, em virtude de sor .

teio, as concedidas às praças de pret e as licenças premio.
----------------------------------------------------

CARIO, 9 - O governo
autorizou a despesa de um mi
lhão e cem mil libras esterlinas,
no corrente ano, para rearmamento

do Exercito.

MANTEM JOVEM
O SEU MO,TOR

,<.,

LloyàCompanhia àe Haue
---------------------------------------.--------

Brasileiro ·

Línha Recife - Parto Alegre
NORTE

COl\ IANDANTE CAPELA sairá no ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi�
proximo dia 29 para: mo dia 15 para:

Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro
- Vitaria-Caravelas-I1béus-SãO Salva- Paranaguá

dor-Aracajú - Penedo -Recife
Santos -- Rio de JaneirG

•

SUL
ASPTE. NASCIMENTO sairá no COMANDANTE CAPELA-Sairá no

dia 17 para: proximo dia 21 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

Lagun.

Re�ebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos �avio� cAnibal Benevo�o., «C te. Capela»,
Enaereço: - Praça 15 de f\lovembro n. 1. - l' andar-Telefone. 1007-Deposlto Rita Maria-Telefone, 1338

cCte. Alcidio. e «Aspte. Nascimento••
Agente

H. C. DA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Blurnenau .. _'oinville São Francisco - Laguna - _a��ll ��
I I I I Mostruario permanente ern Cruzeiro do Sul �
Secção de Secção de Secçiio de �

PAZEND AS: <�
Fazendas naclonaes e extrange'ras gl3ra terno. FERRAGENS: MACHINAS: ��
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira

rI'
.

Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanícas �,
Tapetes e trílltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros �.

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r adas,
,

"

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��
Lnha para coser e sergír Pavões e Camas I ocomoveís, Motores de espiosão, lv1.otmgs

(I�.f�,Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jafhe- electricoS�3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo J

-

,\icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �'�' ,

t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes I·roolhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveís e. Caminhões FOHD P eças, qV';CS�

Sapatos, chinellos, meias Produetos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
N�"

I
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GC'ODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M_qjerial electrico em geral �
� Empreza Nacional de l�ave�a9âo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1aria' _. Fabrica de Gelo nF�it.a Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� ��
.�VÂV.di7AVff.&�������������t-������7á�VAV����

Martrtz:

---------G----------- II.dica:

Ad \!o,�'a.dos

I Accaclo Mo .. 1
•

re I ra tem seu escrip-

, tõrio de advogacía á rua

I Dr. Ricardo I
Gottsrnar)n

Ex·chefe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.,)ccssor
Indórg Burkhardt e Professor

�r\Vin �reuter)
Especialista am�-clrurula

geral

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

operações de plástica

I,
,

LO.JAS

,

�

G
•
��

Agencia Moderna de PU· í
blic�ções, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

r-
I Formídavels lorlal08 proprlol, traI vezaa

por lamans, todas aI leglm·
daI, 'iarçl. 8 sflxtas·'elras,

Vísconce de Ouro Preto

DrArtur Pereira

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

das 1 5 as 16 1}2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26 Vias Urinarias- Hemorroide
TEL�F. 1.131 Consultas:

das J 3 ás J 6 horas

Deseja concertar o Pela manhã:

seu rádio? Procure o com hora marcado.
sr. Bouzon, á rua Padre r-onsult.-R João Pint�, I 3

Míguclínho, que será plena- 1 1_eI_ef_on_e_,_'_5_95 _

mente satisfeito.

e Oliveira
CUnlca mé\iu�a rje erlan

ÇSB e �u��i�i3$

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 haras

Consultoria: Rua João "

Pinto n: 13

FONE-i595

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

FON�-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Rua 15 de Novembro n. 70-
BLUMENAU

\

�t
l�!?i&�ffi

•
ii (Curso de especialização em

�.t1 molestias de senhoras)'%c"il-J

�, Atende na Maternidade
f.J até ás 8 112 da manhã
�I e á tarde _. Consultorio:
• ANITA GARIBALDI, 49

__---
fJG �__

Extração com globos da crlslai.

A j" 1a�. I :f"l c;:a dau. d
_ hunestldade, poia, 08 lar·

leltJ:l lião pr('Js�nclado9 pelo povo.
-- -

�••oe�.�.t� • •••oo.oe�e

i Companhia "Aliança da Bahia"i \
�j .w - • -, ii..

iJ \ Dr
��. FUND��DA EM 1870 �
� -

.. �w;!!) �

�� Seguros Terrestres e Maritimos =
II� Incontestavelmente a PRII\l�EIRA dc) Br"asH ,
O •

CAPiTAL RALlZADO 9.000:000$000
RESERVAS :vlAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRiEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES AS�;OMIDASlEM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 19:35 4.280:552$970

A�wr.te8, Sub ..A��rites " Reguiadores de �vz:.T!as [em �tQJdOI 08 Estado.
r:D Brasil, no Uruguai e nas princir laás praç21 es1rsmgeiral9.

Agentes em Florla.nopotts :

Carnpors Lobo & Cían
Rua Conselheiro Mafn3" 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFONE N. 1.083 ,END. TELEGRAFICO ALLJAf\lÇA

Escrltórlos em' Laguna e ltaiahl
Sub-Agentes err"\) 8ilJ,rTIer"�au e Lages

n. 70. - Phw,p: 127'7. --

I Caíx 1 Postai, 110,

I Dr. f"edro do Moura Ferre I
I

Advogado
Rllâ Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone fi" 1548 I
:-= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajallo, 2 (,{sob.)
Fone 1325-Ater.de cha-

mados para o interior, \
IAderbai

da Siiva
R.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, IO (sob.
1_ Fones 1631 f: 1290

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da M�ternidada'
r4icdico do Hospnal

,�

Dr. Carlos Corrêa

A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l'RICOLINES--XADRES�S-Z�FIRES

��.,'::'lI���
(Tingimento a Indanthren -�C6m firmes:)
_!ECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-

van.r roupões. etc.
'

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

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

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros]

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em g.eral, (agrícolas e dins)
-momhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB rv�'ODELO
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPc,US
Arnaldo Marar ... hão
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5 TEI'{ERO

II

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�._. �=:_

I� OECS
A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

--

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENN
Trabalho garantida

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

Rua Consel hei ro Mafra, 4�

,

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

S1

� I ERAT II a Imperatriz das Aguas �
� E:U::POSBTO FPOLIS. --_ FONE N. '3_50 ��i�j G U A R O E �
'i1 (.) prc)ximo lançamento do carburante r""lacionai i �

t�J. ALCOOL-MOTOR �
�] FETT �
.���2�V.a�; --.oe _ ����Va:�. -�._--iiiiiIí·-iiiiiiiiiii·iiiiiIIi--iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíi���������.

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa' de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 I 05$OOn
I » ») 1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais,

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, si contrato esteja em dia com os paga

menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

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

�I

Casa de Dlve.sões

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

CHARU

li I
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se n? Café N�tal, Tabacaria Baíanajkes.

taurante Cascatinha, Cafes Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

J - -

APEt�iT!VO
-n:)N!CO

ESTOt-tlAC/\L

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

1_1..

1
Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

Espelhos
Só os fabrieados em [oinvílle pela única fabrica

do ESTADO
rEçAM PREÇOS-CASA PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a

Hospe-

JOINVILlE

Hotel Celltral
I

de-se no

COSINHA DE J a. ORDEM sob a orientação
do proprie1ario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de TaunfJly n, 185 FONE. 684

��tt;
--------------____.__ l·c__

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�!t��J Ex��@siçii�� de Pa��is

'III PARIS, 9 (A. B.)-A co-I tante da direção da Feira,

p locação do telhado do Pa-. os 4 arquitetos írancêses que
Reco i��..)o "b �u

.l, i
vilhão Alemão que está sen- I, as autoridades puzeram a

S,;3 S.

I do construido para a Expo- f disposição dos arquitétos ale- n i s�:as

____;,;;;;;;;iiijjjjjj;iiiBiiiiii�iiõiiij;i__.....ilDiiiiiUi..;;.,....iii32""""'""iiii·;;o·;;;- iiiiiõiiiiiiIiPiiim;;_iiiiíiiiiiãBiiUiiiiiiiiiõii�' sição Internacional desta ca- mãis; membros do Comité

pítal, foi comemorada à mo- Franco-Cerrnanico e da colo- V t\LENOA, 9 -- C r'1;-

da tradicional alemã, com nia alemã em Paris. nistro da Cl"erra ' f'll'l ':'3

uma festa oferecida aos Depois de breve alocução, recompensas sezun ts: n.e

construtores e operarias, com .. pronunciada pelo arquitéto dalha de Iíberdac -, "ica

pareceram os trabalhadores alemão encarregado da obra, comemorativa d : • ::..nl� e

francêses e alemãis.ernpenha- foi colocado no telhados do medalha de sofrirnen ), "). la

dos nas obras; o represen- Pavilhão uma guirlanda en- patria. A medalha de lro.ra

íeitada com o emblema swas- dade poderá ser c >r.:-l" lur

tika e com as cores írancê- em campo de bat.ill: I, :'0-
sas. decreto, como a p: ..;,:" COr 1'-

O Comissário do Reich morativa de Mar'nd A ,) �

para Exposição, conselheiro dalha de sotrlme-ucs ,,\�c:r�-í.

Rupel, agradeceu a todos aos feridos gravemente, 2U"

que participaram da constru- tores de atas heroic-r. cxce-

Formado no Brasil e ção do edifício e saudou o pcionaís e ás mãe') cue te-

Alemanha presidente da Republicá Fran- nham perdido um ou -n is fi�

Clínica ger3l e prothese da cêsa. O embaixador alemão lhos na guerra civil.

E t
-

Boca em Paris, conde Welczecb, V-,"ENO ��-;_-
r

�X raçao sem dor. por ofereceu um almoço aos ope- �,
these e pontes em todos I rarios írancêses e ai

_.

- ernars Por preço de ocae ..... ),
os sistemas conhecidos. que pa tI'

.

dr ciparam a cons- vende-se o prédio de "dI ta
Tratamento das moles- I trução . e ]·ane.l�, á rua José V.eL�-... n.tias da Boca. e-

<J

CONSUL10RIO: PARIS, 9 (A. B.) _ O
19. TlaLa-se neste�I;U��_

'Rua Trajano n: /7 Chanceller Hitler, e�viou uma Caíxa de �,.-
(sobrado) mensagem telegráfica de a- "

Telefone: 724 (manual) gradecimento e encorajamen- molas aos I rac ,.,."

;.�?�!�! MARCADAS to aos operarias alemãis que gentes de t..: v�
�.....r�r:s",."'*...."'S:.....7z""l���__-.r........ r-...-.,�� T.õ ...,.....,.�
��������...��__.\,.��$It-�L,..,.Alf1l��...���"e���";&.....��" .", �.

l�
c,"

="���l,1 rianooou :?)

IY� Apolices Consolidadas do Estado de Minas I�'

l@�
«Divida Fundada do Estado de S. Paulo ij Edital de concurr- .1 ..

�� «Obras do Porto de Pernambuco. � ela pút.üca
H P
�� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �� EDIfICAÇÃO DJ PR-' Dl) rvs-

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-�' TINADO AO AI BER 1, T

•

� COLA DE SANTA CATAI<INA, A' RUA TRA- � NOTURHO

tt� JANO N. 16. ij
� �;: I De ordem do dOU'.fP p �oirl 'r.·
�����������������1�������� I te da Caixa de Esp l la� aos 1.1-

. ", ,iI._ *M .........",,"" Wi&" W!II
I digentes de Floricl'lof'oil, e de

1-,
acôrdo com a dd.bçP 'ia da

D irl!ll IV'o ,d' l� li li i riC Diretoria e Conselho I 't'l '0 r

1,:1 A�d o· vg'�",dO
� vdo, em rdeunjãor�"li, 1 :,1 '"l

T) Cd:';:
�.... _ I e sezs o correu .e, 0,..: l· a-

I char-se aberta, com o p"'zo àt�

I\!"
Florianopoils trinta (30) dias, a cont r> 011'"

sente dafal a conrmlcll': ,

.

,j; j;

i:ara a edificação de \}!J •

� .�

destiilado'ao ALBEl C:). � '0-
TURNO, em tcrrellO l. ( ..In' c',

r

la Municipalidade, como f .,. { ["

a lei n' 49, de 23 d� D... ' >T )r,)

de 1936 nesta cidEeJe, < ".1" .1)

na Avenida Hercilio I .. ', (. 111

frentes p<lra essa Av.' , r I

Generai BiUenC0U,[ e eu.. ) ;]

conforme planta exis� ,ut .. n
•

� '_;�
ção de Exp(;dicllte <:l, S� c, déiP't
da Segurança públic:.

Os interessados, afim de po
derem concorrer, jurd lrão � P' ,

posta que deveí·à sei d,rig:Ja ar

P'd d' .

• resl ente ê remaiS r,Jt.ln )10 ..; c'

Caixa de Esmolas aos [mr)
les de F!oririanofJohs, c, t ';

•

de que nada devem 1Í3 Faz.;!' ,

Estadual, Federal c MuniCl iJ" -

vendo, �inda, provar a sua il.t'�
neidade profissional.

Poderão os concurrentc, c._�

minar na Secção do EX1Je(;i, I, •

'c

da Serretaria da Segur?i"'ç�, ,.,
A

\ blic� li rest>ectiva pi/mi..! e 00. �

::;&������."1!!��_���-�-������._,.�-� as mformações que desfj"r",m. t''''-
ra a execução da obra.

O anjo protetor de seus fiihos é a
"

o �roponente: �uja proros!e
for aceita, depOSitara em um es�

tabc�ecime?to bancaria, a impfil'
tanCla eqUIvalente a cinco p0l' Ctn�
to sobre 05 primeiros d.:'z c' r:V.s

de réi, do rontr3:o, e mm trêis
por cento do que ex��C:,'" ,,!, S '

quantia, afim de gara. 1t 1 éI (O '<'

trução e cons�rvdção da {� • p' I,

espaço de um ano, ou " f.-,j
do

. �eposito, BIT te "11(.. (:!.: � PÚI;-
sablhdade ({HÃ! :; . ,

•

Caixa de E�,.l!lO�"S ·;u.i;_
gentes de Flori;:' L';, 5 l 3 ��(;

m&rço de 1937.
.

Praça 15 de Novembro -- Edificio La Porta

Endereço Telegrqfico: LAPORTA Caixa Postal n.50 II Compre hoje mesm0 uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

Estado deSer.ta Catar.... ína ...

FlorianoPolis1 E' um produto dos Laburatorj�1 "MINAN·�ORA-JolnYma
Precisam-se de Agentes atívos '�iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimtiiii"""iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiíiii__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii�·

Cervejas! Cervejas!Ba nco de Crédito
Popu ar e Agri
cola de Santa

Catarina
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
via Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

RECEBE DEPQSITOS

, Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I:"lçm;;::�ha:s da "IJele - Fedcl.cA;:p
Suo;' dosAxilas

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
'i. ;EsfJm�'}as-Errmin(,ien.s
�c.... '_�;. t,

qc Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revioõ't, ala.

. I Prazo Fixo S·I· ala. O•••DGe,.GO����$G���.D
A Companhia Editora Nacional I

"ALUGA-SE o andar ter- O LANÇARA' NUM VOLUME DA •
reo da rua Trajano n. � Serie Brasiliana �

15 com compartimento para •
' •

escritório. Tratar no Banco e Santa C:atárina �
Agrícola. � -= "F"" �

. �
Ci

A Conquista - A Coronlsaçáo O

VENDE--SE e A Evolução o
no logar denominado vila. TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA f�
Afonso Micholé.três casas O U I O

�
m ívro de svaldo R. Cabral �

,

com terrenos. Os interessa- fi g •
dos devem entender-se com G e
Francisco Pedro dos Santos e, POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias G
na mesma rua, casa n. 5. ..Gff,OeSG�fb�o��@mt�m8��@��.

do Estado
Catarina

de SalltaLoteria

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - 1115 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações-
• '_

Meses de ABRIL e

de 1937
fv1AIO

.) Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Decimos
�.

1 15 de Abril 50:000$000 13$000 1$300
2 22 » » 50:000$000 13$000 1$300
3 29 » » 50:000$000 13$800 1$300,
,4 6 » Maio 50:000$000 13$000 1$300
'5 13 » » 50:000$000 13$000 1$30J
'6 20 » » 50:000$000 13$000 1$300

7 27 » » 50:000$000 13$000 1$300

Jogam apenas 15.000 bilhetes

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

dição de conservar 05 seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhf!tes sorteados.

oN AL AP
1 premio "e

"

2 premias" 1:000$

5 500$

20 200$

40 " " 100$

120 ... " 50$

1.250 30$

450 " 2 U. A. aos
3 primeiros

I
premias a 30$

1.a9a premias no total ae

50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

Os bilhC?tes são aividiaos em aec:Ímos
ael$ZOO.

Havenao repetição nos aois ultimas al
garismos àe qualquer àos 3 primeiros pre"
mias passarão, os premias àestinaàos aos

àois ultimas algarismos co nUITIIZrO imeàia·
tamente superior.

Do premio maior S!l àeallzirá 5 '!. para
pagamento àos numeras, anterior e pôsierior.

as premias prescrevem 6 meS2S àa
aata ao extração.

A Aàministração não atenéle reclama'
ção alguma por peraa. aàulteração àe bi
lhetes ou qualquer outro int:idente alegaào.

Os bilheles inutilizaôo5 cam a palaura
PABO não têm valor algum, porquanto o

referia o carimbo pertence á aàministração.

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
Não serão pagos bilhetes defeituosos

13:500!lt

126:000$

Os pedidos acompanhados das respectivas i�portancias e ma:s

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

1 $000 para o porte serão

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 bilhetes originais, que ficam em cmtodia na séde da. LOTERIA, á disposi
Sio dos que os pedirem.

----mII----

PORTA Cia.ANGELO LA

... ;...:. ......... - .�

trabalham dia
-

e noite na

construção do ímnortant'ssl
mo paviíhão alernao na pro
xima Exposição lnternacvi
nal de Paris.

o pavilhão alemão

Cirurgião
dentista

Dr. H: Gg. Stppet

. ilWrt mnFl'F'rmz'2'Pma�mjjrm ". 'WI:"!!DjjIllP'f!'lPa'le!Di"

fi _u. 1- �J&?IHI

j
"

) Dra Osvaldo Silva Sabacl<
ADVOGADO

I Cons. Mafra, 33
Fone-1.1 9 1

.. : " '.
-

..
-- ''itim'

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famÍ-

)
liares.

luxo, seriedade, conforto e distif1ção.

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

I

"Lombriguei ra Minancora"
��,.��������--�

Americo Campos �:'Ollto
20. Secretario

V�rmifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2, 3 ou 4).
Pr�tej� a s�úde de seus filhos e a sua propria !

E,vltara mUitas doenças e poupará dinheiro em
remedlOs.

;'/
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FLORIANOPOI.IS, 11 de Mar�o de 1937.;_:_::

Nossa Vida

A estação alem! 'DJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o

programa abaixo para a América
do Sul.
A's 12.00 hs.-14.00 hs, e

22.50 hs.--4.45 hs. de Berlim
corresponde, respectivamente, ás
8.00 hs.--IO.OO hs. e 18.50
hs.--0.45 hs. no Rio de jauei
ro:

22.50 Anuncio DJN e DJQ
(al.,port.). Canção popular alemã. versas quamições,
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes. Clube Nautíco
23.00 Uma' serenata em

noite de primavera é facil de FRANCISCO MARTINELLI

se fazer. Concerto recreativo.
23.45 Noticias e serviço eco

nômico (al.).
24.00 Concerto sinfônico. VII.

sinfonia de Beethoven; Concerto
para orgão de Bossi. Solista:Wal-

" I
ter Drwenski.

U C«)ns umo dO a coo II mic��:or�oticias e serviço econô-

S P
1.30 Concerto recreativo.

mettftr em aulo 2.15 E'codaAlemanha.
,

.

U lU' • 2.30 Papillons, de Robert
Schumann. Ao piano: Annemarie VENDE-SE uma padaria, de-

Heyne. vidamente montada, com óti-

2.45 Novidades do palco e da mo ponto e dispondo de bô;

téla. freguesia.
3.00 Ultimas noticias (em ale- Para qualquer outra informa-

Ha dois dias as companhias de petroleo estão distri- mão). ção, dirigir-se li Gerencia deste
buindo ás bombas gazolina, pura, em virtude de ter sido 3.1; Hora feminina: Violetas jornal.
suspenso o fornecimento de -alcool-motors , denominação de Março. Audição musical de J. --T-R-IG-'-U-lL-H-O--p-a-ra aves
dada á mistura de 90 partes de gazolina e lO de alcool. Lorey. FARELINHO para o gado leiteiro

Conforme esclarecimentos obtidos no Instituto de As- 3.45 ForeUenquintett de Franz FARELO para os porcos e animais de tração.
sucar e AleooI, que_controla esse produto, ? consumo?e Schubert. Interpreta-o a união de

.. .

«alcool-motor- em Sao Paulo é de 30.000 lítros por dia. música de camera da ópera nacio- EXila, sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo
os quais, adicionados a 270.000 litros de gazolina, cons- nal de Berlim. M O I N H O J O I N V I L L E
trtuern a quantidade de combustivel necessarlo ao consu- 4.30 Ultimas noticias (em es-I .. "," .

mo diario da cidade. h I)
Flltal de Flor:anopolas: Cais Fredenco Rola -- Caixa Postal, 113

O fáto d� se sup:i�ir .0 fornecimento do C0f!1bUS!iVelIP84.45· Saudações aos nossos

ENCONTRADArosado é devido á diminuição das remessas do Interior e ouvintes. Despedida DJN e OJQ
.esse fornecimento será interrompido até a formação de no- (ai•. port.).

vos stocks.

UMA GRANADAO FORNECIMENTO SE REINICIARA' EM ABRIL I Aguardern ache-PROXIM0 gada do Tapajós!!

Nomeações

João de Minas escreve

CARTAZES
DO DIA

A Gazeta
Desportiva CONGREGAÇAO DO BNlVER5Rla5

BOM CONS�LHO Dr. Candido 1t,amos
Domingo próximo, na missa

das 6 horas, os associados da
Congregação do Bom Conselho
realizam, na capela do Ginasio
Catarinense, a sua comunhão ge·
cal. .

Licença
Foram concedidos quinze dias

de licença a Irêne Linhares da
Silva, datilografa da Procurad,,
ria Geral do Estado, com exer

cicio no Departamento de edu
cação.

0- ., Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do abastado industrialisAguardem a che-
ta Carlos Renaux, residente em

gada do Tapajós! Brusque e um dos socios da im-

" • portante Indústrias Renaux, deste
Estado.

A questão
cDlonial

Religião

EM CASA DE· FA!\1ILIA
alugam-se quartos com ou

sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

Irradiação de
Roma

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

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concerto da Banda dos Reaes'

Carabineiros.
Coníerencia de Giacomo De

Benedeti sôbre o tema: Resenha
da vida literaria.
Execução de canções italianas.

Noticiaric em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

Assinala-se hoje, 8 passagelll
da data aniversaria natalicia do
nosso ilustre conterrâneo, sr, dr.
Candido Ramos, abalisado Iacul-

'

tativo residente em Lages.
Politico prestigioso, tendo um

gestões passados desempenhada
cargos na alta administração públi
ca, s, s. é, tambem, o profissional
culto humanitario e zeloso, que
tem o seu nome firmado nos CIC�

culos médicos do país.
A Gazeta felicita-o.

Pref. Alvaro Machado

(Original da ACADEMIA BRASILEIRA
DE CIENeIAS OCUL TAS, por correspon
dencia, c. postal 2911, São Paula.y-Bxclust
vidade em todo o Estado para "./l'(iazeta",
de Florianopolis

«A OAZETA», orgam clerical respeitavel, que
se edita em São Paulo, e de grandes tiragens, foi dos pou
cos jornais que tiveram a coragem de contar a historia da
alta horrível do <azeite> não de azeitona, mas de caroço
de algodão. Essa gordura a principio, nas nossas incipien
cias judaizantes, era para os porcos, isto é, as sementes de

algodão regalavam os honrados suínos. Depois, com geito,
os pobres começaram a partir com os chiqueiros o tal ftazei·
te", Foi quando o matarazismo, que é a arte diabolica de
se organizar a alta de todos os gêneros de primeira necessi
dade, oficializando a Iôme, tramou a alta do <azeite> dos
porcos, e dos proletarios.

Hoje, nas esquinas de S. Paulo-Rio, ha cartazes

cinematogralicos, pregando as maravilhas do "azeite" suíno,
não a 300 réis a lata, preço anterior pelo seu valor, mas

a 4$000 o lit.ro, bruto ...
O matarazismo se especializou a dezenas de anos

em organizar a alta esfomeadora. Hoje essa maquina é tre

menda. Si o pobre comer cascas de banana, apanhadas nas

ruas, amanhã essas cascas estarão por preços fabulosos, com

cartazes berrantes nas esquinas ...
E' contra essa politica econômica, propagandista dos

dois comunismos, o da direita e o da esquerda, que em re

cente discurso democratico se levantou o dr. Armando de
Sales Oliveira. Porque onde ha a fome dos pobres, ha os

CINE RE.X, is 7 e 8,30
horas, Si fosses como eu so- Redator:Aololllla V••ooncelol
nhei, com Herbert Marshall, Jean
Artur e Leo Carrillo.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho-

ras, Hotel Atlantic, com Hans AVAI' F. C.
Albers e Kathe von Nagy. Treinará hoje, ás t 6 horas,
CINE ODEON,o lider, foca- no campo da F.C.D., de acôrdo

liza, ás 5 e 7 horas, uma pe- com a tabela de treinos, o Avaí
licula macabra, com Boris Ke- F .C.
loff, BeUa Lugosi, Frances Drake O Diretor Esportivo do Azul
e Frank Lawton-O poder in- e Branco, pede, por nosso inter

visivel, e ás 8,30 horas, Espe- medio, o comparecimento de to

ranças perdidas, com Winifred dos os amadores inscritos, devi
Shaw, Genevieve Tobin, Lvle damente uniformizados.
Talbot, Alen Jenkins, Phil Regan
e Mary Wilson.

TREINO

Ocorre, nesta data, o aniver
sario natalicio do sr, Alvaro Ma
chado, prestigioso prefeito do mu

nicipio de Canoinhas.

extremismos.
Curioso é que, ao mesmo tempo que o dr. Sales

condena o matarazismo, ao ponto de condenar as fortunas
enormes arrancadas dos protecionismo e econômicos infames,
ernquanto isso se dá surge um projéto de lei para se erguer
na Avenida Agua Branca um monumento ao conde Mata-

II razo, dando-se a essa avenida o seu nome. Será hipocrisia...

C;;incc) grandes tanques
pE�ra deposito de alooo)

rnotor

!'�a proxima safra em abril-maio, haverá no Estado a

produção de tres novas distilarias, que produzirão a quan
tidade necessaria até o fim do ano. Até agora, porém, já
os stocks estarão formados para suprir ás necessidades
do consumo.

Existem atualmente no Estado de S. Paulo nove dís
tilarlas de aleool, com capacidade de 8 a 20 mil litros
por dia.

A Companhia Industrial Paulista de AleooI está cons
truindo no Anastacio, nas proximidades da Companhia
Arrnour, enormes tanques com capacidade de 5 milhões
de litros de aleool em deposito, os quais deverão estar
prontos em Junho. Assim, o aleool-motor não vira' a
faltar.

c.F. D.

BERLIM, 10- Anuncia-se
que o sr. von Ribentrop, que par
te sexta-feira para Londres, sus

citará logo que fôr possivel, a

discussão da questão colonial.

Reunir-se-á hoje, ás I 9 horas,
em sua séde, a Diretoria da
F.C.D.

Srta. Kaliopy Bordoglou .

I

Festeja hoje o seu ani verearia
natalício a gentil senhorinha Ka�
líopy Bordoglou, sobrinha do es

timado comerciante Jorge Thris-
.

taphyllis,
A noite a graciosa aniversarian

te recepcionará as suas inumeras
amiguinhas. ' J

,

Sra. Hernani da Cos�a,,;
Aniversaria-se hoje, a exma;

sra. d. Maria de Lourdes Destri
da C:>St4, esposa do distinto con

terrâneo sr. Hernani C. da Cos
ta, agente do Loide em Floria
nopolis,

Chegado pelo Ita, da Capital i
da Republica, está em Floriano-:

Num dos partõ.s da polis o estimado e brioso militar!
conterrâneo sr. gal. Vieira da

C.tete Rosa, destacado lider do Inte-'

Foi aumentada a guarda do palact o gralismo. :

Foram nomeados Milton Leite do govêrno e aberto rigoroso inquerito Argodao B ra- �
da Costa para exercer, interina- S i I
mente, o cargo de Apurador de RIO, 10 - Informa o cDiario da

..
Noite» ... que ôntem, LISBOA, 10 -O «Primeiro:

I a. classe do Departamento de ás 23 horas, o investigador Gaivão, da Segurança Politica, en- de Janeiro� consagra um artigo li �
Estatiatica; controu no portão do Catete uma granada de mão, :cuidadosa- cultura do algodão no Brasil, afir-

Haroldo Caldeira para exer- mente colocada. A granada é dessas que explodem ao menor mando que a expansão alcança- .

cer, interinamente, o cargo de choque. da pelo plantio do algodão em:
Assistente-Chele do mesmo De- O investigador levou o fáto ao conhecimento do co- São Paulo se fez em terras com- :

partamento; mandante da guarda do palacio, conduzindo a granada que pletamente desprovidas de aduba- .'

Rita d'Avila Malheiros para méde dez centimetCl's de diametro. ção artificial e a crescenta que
exercer, interinamente, o cargo O petardo foi examinado hoje, no Gabinete de Pesqui- uns quarenta p6r cento da produ-
de Auxiliar T�cnico do Departa- zai, tendo sido aumentada á guarda dJ Catete, enquanto foi Çao algodoeira [laulista deve�se ao '

(Do Correiode São Paulo, de 30-1-937). mento de Estatística. aberto rigoroso inquerito. trabalho dos colonos japoneses.
�ftBM",hE" a. .

Irradiação da
Alemanha

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jalnvile

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

'liltcal:rli • Ma t'iiWk$Pí
...

�·:�::::·�·:;"";\:::::,:.:;�;�·----a

REMO
Regata interna

O veterano e glorioso Clube
de Rita Maria, Nautico Riachue
lo, pretende levar a efeito, no

dia 4 do mês entrante, explendi
da regata interna, para o que ja'
se encontram em treinamento di-

Ao que sabemos, dentro de
poucos dias, serão entregues aos

crowers»martinellinos os troféus,
que lhe são devidos de prelios
oficiai», e dos quais a diretoria do
preto e encarnado esta' de posse,
aquardando, somente, uma data
oportuna para a referida soleni
dade.

Faz ano" hoje, o sr. Haroldo
Vilela, funcionario público.

Faz anos hoje, o sr, Cicero
Candido Claudio, funcionaria [e- .

deral.

eazern Atia5 HOJE

o sr. Leopoldo Pires;
o sr. DavÍ Candido da Silva;
o SI. Aristeu Candido da Síl-

vai
o sr. Demostenes Veiga;
o sr. Francisco Lima;
a senhorinha Maria da

ceição Oliveira.

CHEBAm UNS

Gal. Vieira da 1t,osa

Con-

PADARIA

.}

'.' 1:. • 7 •. :, ",� í
"

"
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,
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