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'C-O-,,·Io-.-c-a--d-a-a--s-e-u-g-e-it-o-,-c-o-nolui rá da esoolHa' ào
oandidato á sucessão pr'esidencia� da Repu ...

blica, restando apenas aguardar o fim da
pont·uação...

-------�,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. PAULO, 12-E:;creve a «Gazeta»:
«A corrida em pós a sucessão do sr. Getulio vem

constituindo coisa tão pitoresca quão enigmatica. Ninguem
r ensa noutra coisa. E todavia, o que por ahi vae, dizem
(I próprio sr. Getulio e o sr. Flõres que é uma confusão
(. m que ninguém consegue dicernir nenhum vulto preciso,
Ninguem, a não ser o sr. Getulio, que é quem natural
mente, como o inventor do jogo do bicho. já colocou na

, aixinha de segredo o nome do bicho que vae dar. t'erá
um dos bichos dá letra' B. Mas ninguém se lembra do
-bastruz» e todos perdem.

O sr. Flôrcs da Cunha deitou ha pouco falação dizen
do que três determinados nomes estão em fÓCD para a

suprema curul.
Isto faz lembrar a historia do rapaz. que, assediado

por três candidatas á sua mão. procurou satisfazer ás três
dando-lhes os seguintes versos para que. pontuando-os,
'visse ali a escolha de seu coração:

cias entre ele e outros líderes pernambucanos merecendo a atentado á Constituição. Por outro lado, num país em que
confiança do presidente da RepublicaLsão de tal ordem o poder é o poder. ha sempre motivos para recear uma

que é de esperar a sua separação do blóco governamen- reação. Contamos, entretanto. com a articulação de ele-
tal, não como uma coisa certa. mas possível. rnentos independentes.

Em Minas. todos os nomes de responsabilidade que Haverá sucessão. Todas as forças legitimas da opi-
ainda não romperam com o governador procuram aconse- nião publica o exigem. Poderá haver divergencias na es

lhar no sentido de uma politica de relativa independencia colha de candidatos. mas não haverá, por certo discordan
em relação aos intuitos ocultos de uma perpetuação. As- cia quanto á necessidade de cumprir a Constituição e sem

sim, ha um movimento bem poderoso contra qualquer desfalecimentos».
---------------------------------------------

ET
voz POVO Sem 'quaisquer ligações politicas.

t·

«Três bélas que bélas são
Querem que por minha fé
Eu diga qual délas é
Que ama o meu coração
Digo que amo Soledade
Não a I ídia cuja bondade
Ser humano não teria
Não aspiro a mão de I1iria
Que não é linda beldade».

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

IiI I Florianopolis, Sabado, � 3 de Março de 1937 I NUMEHO 725
- -

lVIunicipio de
Canoinhas Tem a palavra

Cada urna das moças, colocando a seu geit» as vir

s gulas. pontos e interrogações, concluiu ser a escolhida do
cobiçado jovem. Na verdade. os leitores pódem verificar pera comuna. Quando um cidadão reclama, ço, porquanto não cabem agra- corno eu, prestou bons serviços

>. que, satisfazendo a cada uma, o rapaz se descartou de Dadas as rninucias desse dos depositários do poder, as decimentos da parte d{' quem. ao poder público, denunciando
t d

' substancioso relato do Prefeito orovidências de que a lei. o de- abusos e falhas que ocorriam naI, O las. . .

d C h'
.

d Esbofe.l.CDU
o O discurso do sr. Flôres d? Cunha assim réza em

e anom as tivemos ensejo e côro, as tradições da adminstra- 11 esléra administrativa.

". certo trecho: "Encontrei por toda ? parte bôa vontade apreciar a maneira inteligente e ção pública exigem o cumpri- a professor Adversário da situação polí�
r. dos homens publicos. No entrechoque de interesses e pai- progressista com que o sr. Alinor mente por serem urgentes e in" tica dominante, hei de dar ao

xões pude observar que uma grande corrente da opinião Vieira Côrte dirige os interesses dispensáveisj-e-e quando êsses de- BRUENN 11 -O estudan- Estado, que me honra com um

nacional propende para o nome ilustre do ex-governador publicos dos seus munícipes. positários, ouvindo a voz do re- te Jose Hromadka, da escola de mandato legislativo, o esfôrço e

�� de São Paulo, Armando de Sales Oliveira. Ha, entretanto Agradecemos a oferta. clamante. tomam, desde logo. as Veterinaria, interrompeu pela o trabalho de que me sinto

'a uma corrente politica do país, em favor do sr. José Ame- Fu rtos I m�didas que as cir<:umtâncias per- quarta vez os exames de sua es- capaz. Encaminharei 11 análise

>•. rico e, no Rio, por outro lado, uma infinidade de homens • I rmtern ou determinam, onera-se cola, tendo �sbofeteado o proles- forte e desassombrada. que tenho

:a
' de responsabilidade sugerem a candidatura do brilhante

ap reend Idos I aquele que reclamou. de uma sor e examinador Kucerz, que- tentado fazer. dos casos e coisas

5, co-estaduano Osvaldo Aranha, nosso embaixador nos Es-] . \. obrigação moral a que não deve brando-lhe 2 dentes e contundia- do Departamento de Educação,
rs lados Unidos». .

O Comls�ano J�:en�l de F8- .

fugir: declarar que foi atendido. do-o no r�st�. � estudante !ur" num rumo que não é do ataque
Os interessados na escolha de cada um desses candi- na:. em feliz diligência, conse- Faço. pois. com satisfação. o bulento fOI Imediatamente preso. nem do insulto, mas �eriva dar.

datas á presidencía da República, já se estão aproveitan- gulU deter .um m:�or e apreen- registo de um fato que honra o

E conciência, mais desejosa de es-

do do trechinho que lhes convem. O jornaJão da ladeira
der-lhe varies objetos pelo mes- Govêrno do Estado. leições na clarecer do que de acomodar-se

ta'
transcreveu em destaque apenas a parte que se refere ao rr�� furtados. comd?d

um casaco dde Destas colunas gritei pela le- Be I9ica
em silêncio de confortàvel ca-

ex-governador de São Paulo. Certamente os jornais arni- se�� pret?, ven I o a uma e- galização dos programas da Es- Jentura.
n-

gos do sr. [osé Americo assim com os amigos do sr. Os-
ca.1da, residente no Beco do Lou- cola Normal Superior Vocacio- As vozes amigas. os gorgeios

sa valdo Aranha. fizeram o mesmo quanto ao que lhes diz n:Ho;, uma estatueta de bronze. nal e bradei pela nomeação ou BRUXELAS, 12 - O mi- amàveis (jà foi dito e é verdade)
respeito. Cada um procura fazer crêr que é o preferido pe-

um Imo .de cant?s sacroe e uma designação dos lentes e proles- nistro do interior fixou para do" não são os melhores cmlseJheir�s
lo romantico dominador dos pampas. pesa-papeis de crista], abandona- sores que, para o citado estabe- miogo 11 de abril as eleições su- no govêrno de um Estado. Da

Mas a verdade é que dali se póde inferir que nenhum
do e.m uma verdura da rua COO" lecimento, tenham sido manda- plementares tornadas necessarias margem oposta. quem abre os

dos três candidatos alcançará a cubiçada presa. Ha que
selheiro Mafra; e um par de dos sem as formalidades legais. pela admissão de um deputado ,lhos piscos e adormentados do

:0 aguardar o fim da pontuação. E esta. evidentemente. não I sapatos, �ITla bolsa de senhora e S. Excia., o sr. Governador rexista.
.

Poder. é a «sentinela perdi-
7' será feita pelo sr. Flôres... » um chapeu da homem entregues Nerêu Ramos. acaba de fazer O presidente do conselho sr. da que arrosta a solidão do
d. ao sr. Paulo Schlemper, seu baixar o decreto nO. 217, em Van Zeeland enfrenta-se pessoal- seu pôs/o».

H averá sueessão proprietarÍo. que ficam aprovados os progra· mente com o leader rexista Oegre-
S. PAU:"'O, 12--0 «Oiario Popular» abre a edição Oe Iena IIo d" mas "provisórios" do liceu de le, que �omeçou imediatamente Depulado BARREIROS F'iLH;]

a-

com esta 110ta: � instrução normal superior. A:nda uma campanha eleitoral, falando ---------------------
1 B "'; .

I I 2 251 d diariamente em varios meetin- Fumem charutos
«O sr. Flôres da Cunha teve o mérito de ter sido, raS III mais: pe a reso ução . , e

ge 9 d t::! E' d' gs populares.
,a. entre 0S situacionistas, I) primeiro a declarar que havia RIO, 10 _ Foi baixado

o corren e,...... xCla., 15-
_

Sucessoa-o. d t d
tribuiu os lentes e professores da R

' -
ecre o, nomean o, sem onus eunlao na

Esse simples desejo era certo e suficiente para colocar para os cofres nacionais, o
Normal Secu'ndária pela Normal,

P t
h

no «index» o governador do Rio Grande do Sul. O sr. c\)nsul Murilo Martins de Superior, de acôrdo com o de-II Vaticano ar I rão
Flôres da Cunha suportou todas as ameaças e, agora. de- Souza. para delegado do

ereto nO. 713, de 5 de janeiro
� pOis de sua estada no Rio de Janeiro, ao voltar a Porto Brasil, no 4. Congresso, pro-

de 1935.
" " i ROl\IA, 12 _ O Papa Pio para Montevidéo

Alegre. disse uma grande verdade num discurso, Foi a movido pela Repartição Hi- Registo o fat�. Não agrade-
� Xl con�ocou uma sessão plenaria I OS volantes

afirmação de que haverá sucessão e isso é o principal. drografica. a realizar-se em das congregações de propaganda catari nenses
�

Para nós outros tudo o mais é secundaria. A idéa de trans- Monaco, em abril do corren de i'lssuntos echesiasticos extraor-
� formar o Brasil num feudo não póde ser aceIta sinão por te ano. Agitaç�o na dinarios e igrejas orientais. 26 Afim de participarem do

um P1q��;ó�if�f�u�:s�:�e�����i�,S�ssegU(ada. O situacio" fl "H inden & PARIS, 11
A�!:!ri�s �:raded�s a:d�:���S-.s:5P:;ang�;�!� â�a�:t��e�b���������:,7;e�)" ,.nismo sul-riograndense e dissidencia dirigida pelo sr. Lin-

buro" confins da AJgeria, segundo infor- paciertemente a chegada do Pa- Rio de janeiro. a realizar-sr,dolfo Calor não admitirão a recondução. Em São Paulo, mações, nota-se grande agitação pa, que acompanhado dI) seu se" talvez em Abril proximo.q�aisquer que sejam as divergencias. haverá por certo una-
. ��ANK�ORT. 11 --- O entre os indigenas. Em Oued Im-Icretário particular maugurou a deverão, dentro de breves

.
tmidade num ponto importante-que haja a eleiçãode 3 de dlflglVeI Hmdel1b�rg terminou ber� a

o

cem quilometros de Oran. sessão com a oraçãG �e .costume. dias, deixar Flori.anopoIi!-i emaneiro e a posse a 3 de m<lio do sucessor do sr. Getulio o seu breve sono Invernal. du- os mdlgenas fizeram gréve como J Na ordem do dia figuravam demanda á caplt?l llruguaíVargas., rante o qual os engenheiros 05 traba�hadore� ma�roquinos. FO-jímp�rtantes adrd�s. sôbre a o�- os habeis � intrepidos vo
. Na Baía, o movimento nes�e sentido está bem adialí- submetera!D-no � uma c�m�]eta r?m enviado,; Imedlatam7n.te va"lg?l1IZaçãO �e a�mlm�tr�ç?e& reI!- Jantes catannenses Rafael Li-. do. O sr. Pacheco de Oliveira póde talvez ficar com o reforma) introdUZindo vanas mo- rws pelotões da guarda CIvIl. glOsas do Jmpeno ab!SSlDIO, cUJO nares e Clemente Rovere.

r. Getulio, mas a maioria é pela eleição, nos termos da vações. Nas minas da região de Komf assunto faz algum tempo era ob- Os corredoresconterrânzos
onstituição. No Estado do Rio, ha muita discreção, mas O dirigivel v80u hoje sôbre os indígenaa tentaram impedir a jéto do sumo pantifice. que ja' pilotarão um carro, especialodemos ant�cjpar que a maioria já resolveu sufragar um esta cidade. 05 primeiros vôos saida do mineral custodiado pela havia enviado a' Abissini� um mente adotado para o vasto
anc!idato para suceder o sr. Getulio Vargas. regulares para a America do Sul policia. atacando os guardas a visitador apostolico. o gual infor· percurso. que abrange um
.

O sr. Lima Cavalcanti, de Pernambuco deu varias in- devem st!r realizados a 16 do pedrada�. havendo seis feridos mau-lhe os resultados da sua via- total de 3.400 quilometras,lrétas íavoraveis ao proprio sr. Getulio, mas as divergell- corrente. entre eles dois 'policiais. gemo dividido em oito etapas.
\,

O sr, Alinor Vieira Corte,
operoso administrador da edili
dade de Canoinhas. teve a gen
tileza de: nos enviar um exem

plar do seu relatorio referente ao

ano de 1936� apresentado à
Câmara Municipal daquela pros-

o diretor do Departamento de
Educação

�J ..

PRINCIPE DE GALLES

()

r

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Comissão de Constituição do Senado, e é a sequencia Senado n. 14, de 1936, que reconhece o direito de livre exer

de numerosas outras iniciativas tidas por esta Casa, in- cicio profissional aos diplomados pelo extinto Instituto Politécnico
A mais disto: a douta Comissão de Constituição e Justiça, clusive para citar sómcnte materia identica... » de Florianopolis, tal qual já havia sido feito com relação ao ex-

em parecer da lavra do Sr. Senador Pacheco de Oliveira, apoiado E cito aqui o que referi ha pouco no meu discurso. tinto Instituto Politécnico de Juiz de Póra, no qual se encontra o

por toda a Comissão e aprovado unanimemente por esta Casa,fixou cRequeilO a V. Ex, que, ouvido o Senado e inteirado seguinte trecho final:
a competencia do Senado para conhecer da materia, como iniciativa este da procedencia da materia deste requerimento, a «Entende ainda esta Comissão que o projéto
de sua exclusiva atribuição. Mesa oficie, com urgencia ... » em lide, tendo em vista os claros dispositivos

Como, Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados, poderá Para evitar que là seja aprovado o parecer. constantes dos artigos 90 e 91 da Constituição
aceitar essa inteligencia de sua douta Comissão de Educação e Cul- «

•••à Mesa da Câmara informando haver equivoco na vigente, deve ser considerado como um Projeto
tura, interpretando que esta preposição é méra sugestão, e que, por- inteligencia dada pela sua douta Comissão de Educ.ação proposto á Consideração da Câmara dos De
tanto, ao plenario será licito rejeitá-la e mandá-la arquivar? e Cultura ao projeto n. 14, de 1936, do Senado, que putados pelo Senado Federal, na forma deter

E' eliminar a ação legislativa do Senado. não representa sugestão deste, nos termos do art. minada pelo artigo 94 da mesma Consiituiçã
E' para este detalhe, para essa fórma esdruxula e contraria 94, da Constituição e, sim, projeto de lei de sua ex- cabendo, portanto, exclusivamente ao plenario

aos principies basilares do nosso regime, que quero... efusiva iniciativa, e que, sujeito à colaboração constitu·1 da Câmara Federal a solução da medida suge-
O Sr. Ribeiro Gonçalves-Inó>mpreensivel absorpção cional da Câmara, esta aceitarà, emendará ou rejeitarà,! rida aludída proposição».

de funções. como lhe parecer acertado em sua alta sabedoria.» Ora, como o Senado não haja feito sugestão alguma á
O SR. ARTUR COSTA- ...pedir a atenção do Senado. Estas são funções que a Câmara poderà exercer.Essa outra, Câmara dos Deputados e sim haja votado, unanimemente, um Pro"

Neste sentido é o meu requerimento. porém, de dar a um àto tão peremptorio do Senado uma inteligencia I
jéto de lei, no exercício pleno de suas funções, usando da comp"'-

Sabemos que, na Câmara dos �eputados, ha patriotismo da singul?r, importaria em enforcar a materia levandoa para o tenci,a privativa que I�e o�torga o art. 41, � 30. da Constituição.
parte de todos os seus membros, os quais não poderão aconselhar a ürqutvt). por ISSO que a manezra znteressa determinadcmente a um

anarquia do funcionamento dos poderes da Republica. Acresce ainda I Mas, para o decôco desta Cau, das suas faculdades consti- dos Estados da Federação, como consta da justificativa do'

que expoentes luminares da nossa cultura juridica poderão evidente- tucionais, da bôa harmonia de funcionamento do regime, espero que seus autores, do Parecer da Comissão de Constituição do Senado
mente reconhecer que este projeto é inconstitucional ou iuconvenien- os Srs. Senadores aprovem este requerimento e a Mesa mande, com e é a sequencia de numerosas outras iniciativas tidas por esta Ca
te e deliberar como lhes parecer dentro das regras constitucionais, urgencia, á Câmara dos Srs. Deputados a inteligencia verdadeira, I sa, inclusive, para citar somente matéria identica.
devolvendo-o oportunamente a esta Casa para que esta se pro- pois continúo a pensar que houve equivoco da parte da Comissão r -O projéto de autoria da bancada Sul-riograndense,
nuncie de acordo com decisões tomadas em outros casos, consoante de Educação e Cultura. Desde jà, Sr. Presidente, prometo da tribu- que autorizou o Poder Executivo a reorganizar a Uni-
as regras estabelecidas nos arts. 43 e 44 da ConstituiçãO. na que, se, porventura esse parecer [ôr aprovado na outra Casa e se versidade de Porto Alegre, O qual sofreu emendas

O que não é admissivel, senhores Senadores-porqu"! sería, torne, portanto, um caso irremediavel, oferecerei novamente ao Sena- da Camara e afinal se converteu em lei, saneio,
não só a eliminação do Senado, senão, tambem, a usurpação de suas do o mesmo projeto, fundado nos mesmos dispositivos basilares, por- nada pelo Sr. Presidente da Repabltca;
funções, como bem disse o nobre Senador que me aparteou-é que que, como jà disse, não se trata do exercício de um direito, mas do I -o projéto de autoria da bancada mineira sôbre o lns
a douta Comissão da Câmara dê a inteligencia que quiz dar a este cumprimento de um dever impedir a eliminação, o cancelamento das tituto Ezequiel Dias, de Minas Gerais, devendo tornar-se saliente
projeto, como se êle fosse méra e simples sugestão á Câmara, por funções legislativas do Senado. aqui que dito projéto, originariamente apresentado na Câmara, quan
parte do Senado, nos termos do art. 94. Se o Senado, como um dos corpos legislativos, não cor- do est,a acumulava as. fu?çõ.es do Senado, foi mandado para este,

E para evitar, senhores Senadores, que se consume este aten- responde aos anseios do momento, da Câmara, da opinião na- em virtude da preliminar, levantada pela Comissão de
tado á Constituição-e-que evidentemente atribuo a um equivoco, a cional, de quem quer que seja, ha os caminhos traçados na pro- Co?stituição e [astiça da Camara e aceita oelo plenario,
um estudo assás ligeiro da douta Comissão de Educação da Câma- pria Constituição para obstar êsse efeito. A Câmara até está, opinando que o projeto não podia continuar a ter anda

ra, porque tal não se daria se ela houvesse feito um estudo aprolun- agora, emendando a Constituição; que extenda, portanto, se as- menta ali, por. isso que já estando organizado o Senado,
dado da materia, se ela tivesse compulsado o parecer da Comissão sim entender na sua alta sabedoria, o seu ambito de relórma .• de a este competia, privativamente, a iniciativa de lei que in
de Constituição e Justiça do Senado e a justificativa dos autores do modificação, eliminando o Senado ou, então, eliminando as fun- teressa determinadamente a um Estado, projéto que foi sub-

projeto-para <evitar esse atentado, acentúo que esse projeto não foi ções legislativas do mesmo. metido á Câma:a e tambe-n convertido em lei;
apresentado e jamais foi considerado nesta Casa como uma sugestão, Voltariamos, então, Sr. Presite'lte, áquele ponto de vista Requeiro a V. Ex. que, ouvido o Senado e intej(ado
mas oferecido como um áto da iniciativa privativa do Senado.Assim primitivo, que ser viu de orientação ao projéto inicial de Consti- este da procedencia da materia deste requerimento, a Mêsa oficie
foi estudado e votado. tuição oferecido á Assembléia Constituinte. com urgencia á Mêsa da Câmara informando haver equivoc.o na

Sería absurdo que qualquer Comissão do outro ramo do Isto, sim, estaria certo; seria obediencia ás normas legis-,inteligencia dada pela sua douta Co nissão de Educação ao projét
Poder Legislativo fosse interpretar a intenção da outra Casa, contra- lativas. O sue não é certo é procurar-se uma interpretação �.i:>5ti- n. 14, de 1936, do Senado, que não representa sugestão
riando a manifestação expressa do plenario, do autor do projeto e tuindo o ânimo e o espirito do agente desta iniciativa, para que, de?te, n03 ter.nos �o art. 94, da Constituição, e sim, projeto de
das Comissões respectivas. desta forma, uma ação do Senado possa morrer na simplicidade lei de sua exclusiva, iniciativa e que, sujeito á colaboração constitu-

Para evitar isso, Sr. Presidente, ofereço á consideração dos um tanto depreciativa do arquivo. (Muito bem; muito bem). cional da Câmara, esta aceitará, emendará, ou rejeitarás como lhe
meus nobres pares um requerimento do seguinte teôr: Vem á mesa, e é submetido a discussão o seguinte parecer acertado em sua alta sabedoria.

«O Diario do Poder Legislativo de ontem,á pagi- Sala das Sessões, em 4 de março de 1 937.-Artut Per..
na 27.059, publíca um parecer da douta Comissão de Requerimento reira da Costa.

Educação e Cultura, da Câmara dos Srs. Deputados, re- . O requerimento do senador catarinense dr. Artur Costa
d 14 d 1936 O Diario do Poder Legislativo, de ôntem, a pagma 3 f d

'

ferente ao projeto do Sena o, n, ,e ,que reco-
27 059 bli d d C' _ d Ed _ que tomou o ao, ai aprova o por unanimidade na sessão do

nhece o direito de livre exercicio profissional aos diplo- . ,pu ica um parecer a outa ormssao e ucaçao e i Senado Federal de 6-3-37

mados pelo extincto Instituto Politécnico de Florianopolis, Cultura, da Câmara dos Srs. Deputados, referente ao Projéto do
'1:J1l!lJWH_

=

.

__--:---::-:------------

tal qual já havia sido feito com relação ao extinto Insti- f�����1.rss:����E�:::lOO���:�x�..���:;s:, I'. III
CAFE' BOM 50' NO

tuto Politécnico de Juiz de Fóra, no qual se encontra o � Apolices Consolidadas do Estado de Minas � Aguardem ache - praç;ll��o�bro
seguinte trecho

final:"1�'« Divida Fundada do Estado de S. Paulo � gada do Tapaiósll Antonio Paschoat
E' o trecho do parecer que II ha pouco, que considerava

� «Obras do Porto de Pernambuco. �
inconstitucional o projeto e a Câmara o recebia como sugestão, po- � lijI Va--O ee Ii,$ k�- r i<»a�� d�.� e.. 'i'ii.1odendo mandar arquivá-lo. � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � � Ia (I � "'\11�� . au

cOra, como. o S�nado não haja �eito sugestão alg�ma � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � _ .
_.

_.. ... .

á Câmara, e sIm haja votado, unammemente, um projeto ij COLA DE SANTA CATARINA A' RUA TRA- � JI, I!l

de lei, n� exe�cic�o pleno de suas funções, usando, da I� JANO N. 16.
'

� OS ....m.amen ..as Importa
compe.te�cla pnva�Iva que lhe outor�a � art. 41, § 3 da � � 1-1OS IIur S;;- p. I / D II

Conshtmção, por ISSO que a matena znteressa deter- L.�?r�����-W;���"l�..-���:;ii:J����
U aiO . au O, u li Ia

minadame�te.aun: dos Estados da Federação,como
I

- ---

e Rio Grandl(�
consta da Justificativa dos seus autores, do parecer da

Petro I ina M inanccras

Conclusão

RIO, 11· - O "Diario da Noit�", em grandes ca raderes e intituIad
"Serão arrendados. pelo ministerío da Guerra. os armamentos importados pelo
governo da Baia. Rio Grande do Sul e outros Estados", publica a seguinte
nota em negrito: "Como já foi divulgado pela imprensa. o ministro da Guerra,
cumprindo determinações expressas da lei que regulamenta a importacão dI)
material bélico pelas força.::; estaduais mandou arrecadar o excedente de uma.

partida de al'mamentGS adquirida pel() govêrno do Estado de São Pa,lIo e incor
poral' Ô prodúto da al'recadal;ão as unídades do exercito aquarteladas emI São Paulo. afim de suprir .1. necessidade material. O govêrno da Baía tambem

• ha três mêses importou material bélico, legalmente autorisado pelo 111ruistaia
da Guena. porém, agora. em obediendd. á nova regldulllentacão para im')ol"
taçã) de armas, esse IYHnlsterio vae mandar arrecadar algt1ID tíoo de

�

ar
maménto importado pelo do Esta.::> da Baía e demais Estados do"nordeste.
fic;llldo disso encarregado o general Deschamps Cavalcanti. que se acha
atualmente inspecionando as tropas aquarte1;;.das no norte do País. A mes�

�������������������������� �������������������������� ma me�h f� �mahemrcla�o�R�Gan��) ��\
.

a"o d'Aquina
Destina�se a mantêr uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelCls!
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja, E' um remedia

o Tonico capilar por excelencia!

Adovgado
Florianopolis

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-l.191

soberano centra qualquer Alecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogaríls e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS ··MINANCORA." -- Joiuviíle

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cervejas! Cervejas! Trajar bem ! ?
s

Confecção
,

O'

ER'

CHARUTOS?

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

',1
DIa Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria -- JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

• - .-;--��DiiiiiiiiõiiiiiãiiiiliõiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiilõiiiiiiiiiõiiiiimiDiliiãiiõiiiimil-..." Mff"Miii!Nflrll!r.gmt'l;nmxp::!!j="'!"FP!'I� E

f't I
Só os íabricadcs por Cosia Pena &Cia., Baía:
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana.jkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
i taria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café

I São Pedrol, Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos

I Casa de D ve. sões
-------,---

Farnilia es

Vispora Imperial

Trabalho �$8rantido
pelo ttl�epositario

ERNESTO VAHL

Só os fabricados em joinville pela única fabrica
do ESTADO

PIlÇAM PREÇOS-CASA P IE II='EA

IRua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE
--

� � ERAT II a Imperatriz das Aguas �r.�.1 DEPOSITO FPOLIS. --_ FONE N. 13_50 I Hospe- Hotel Central� G U A R I:) E M� de-se no

'�r (;,) pf-c:�xirno lançamento do <�arbur-ant(� nacional � CaSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação

ffj ALCOOL-MOTOR � do proprietarío -ASSEIO E CONFORTO

i� F E T T � Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

O!i?"���V2'»�. ..e ... ����V.&�. -no _ ��

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
fAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

I
CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

I pelo govêrno do Estad�. .,

I Não deixem de ir ao vispora Imperial pOIS, nele

'III
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

II_�� �H_'__nnw__ Õ ���� �

Nos altos da Farrn acia Popular, á Praça 15
de Novembro

u

li �
��

,
"

�

-

Rua Conselheiro Mafra, 4�

Indo a JOINVILLE I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metriz: F�ORIANOPOL.IS
em: Blurnsnay .. Joinville _ São rrancisco .. Laguna -

Mostruario permanente erY.3 Cruzeiro do Sul

Secção de Sec�.o de

Indica:

Seoção de
FAZENDAS:

'Fazendas naclonaes e extraige'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Macbinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveís MattfP!al em geia! para eonstrucções; Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � 'ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences , grades, cultivadores, moinho etc,
Lnha para coser e sergir Forões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, Iwtmf.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electrícos
�abQnetes e Perfumarias res Material em geral para transmísaões: rio I

,\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
'!ortinas e Cortinados tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas fIttlbrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e, Caminhões PORO Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral ,�
� Empreza Naci,onal de I�av,e�ação "t-loepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite "fiaria' _- Fabrica de Gelo HRita Maria" _ Estaleiro 'Arataca" �l...V..A.V�VAV'âV;..ô.��-_�_Â.�V�VA.VA.V�VA

Filiaes

A Gazeta DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica de erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Ateníae bem I Advogados
I Accacio Mo-I

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

�.�i�t��
CUNICA GERAL

a
•
G

Agencia Moderna de Pu- li

blicações, com séde em São Paulo;
e

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
� Federal e possue a carta patente n, 112 •

•

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Ex·chefe da clínica do Hospi
tal de Nümberg, (P.uressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espaclallsla em�·clrurgla

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

operações de plastice

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Rt!sic1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. I 8- das I O ás 12 e '

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vias Urinarias- Hemorroide

TELEF. 1. 13 I Consultas:
das 13 ás 16 horas

Deseja concertar o Pela manhã:

seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre r-oisut.-R. j oão Pinto, 13

Miguelinho, que será plena- , l_ele_fo_n_e.•_'5_9_5_�
mente satisfelto.

n. 70. - Ph01IP:, \277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado

Dr'. Miguel
Boabald

,

LO.JAS

Formídavels lortelos proprlos, tres vezel
por I.mana, todas as segun
dai, ier,as I I8xtal·felras,

Extra9ão oom globo. de crlltai.

(ii; A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUl
ATOALHADOS--BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

Ci-:., .. ::::::.:1
(Tingimento a Indanthren - COres 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.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros)

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

FUNDiÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExC:"USIYO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Mararlhão
RU� .J.OÃO PINTO -ANDf\R N. 5 TERERO

•

I
• Rua Trajano, n' 1 sobraão

I Telephone n' 1548 I
I

dlu. li
_ honestidade, pOil, OI lor·

tal13 .10 prrtlllncladol pelo povo.

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

:_:: Dr. Renato=
==8arbosa==

ADVOGADOti���.�_�--, ·'·--:-';;;'�.:"_;_J�;i!t�"•••���.
�••••••eG. O-----O••_OO@.

'

Rua Trajaao, 2 Hsob.)
• "" \

Fone 1325-Ater.de cha-

\5 Companhia "Aliança da Bahía"l
mados para o interior.

� � I
; G

Dr Aderbal R.

I
FUNDADA EM 1870

I �!o:�!�a
D Seguros Terrestres e Maritimos "RuaCons,Mafra,IO(sob.
.. Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I!lt I t

Fone. 1631 e 129_0I!t CAPITAL RALIZADO 9,000:000$000
.,

"lf4o' RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES AS�;UM(DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 19: 35

-

4.280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dh'etor da Maternidade]
Medico do Hospital

Médicos

•

Ap,entes, SuboAgentes 8 Reguladores de Avsrlallem �todos os Estadol I
':0 Brasil, no Uruguai e nas prlnclp ail praças estrangeiras.

Agente5 em Ftorlanopol i43 :

·fI Campos Lobo & Cía. I
e Rua Cansei heiro Mafra" 35 (sobrado) Carxa Postal, 19 I (Curso de especialização em

= TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA • moléstias de senhoras) .

�,� Escritórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade
�� � até ás 8 112 da manhã

G Sub-Agentes er:Y"\ B� urnenau e Lages. e á !ai'Ge-C'>nsultorio:
G • ANITA GARIBALDI, 49

tiO•• GG�.�---_-_.-_- OG -------

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A OAZETA +-Flortanopolis, 13-3 -1937

•

��·��.��e----••-----e•••••:Semana Santa 'DOENTE
.

w.!fip.

@,I P d!ll I G a snra Sln,p-

�� I" e li i t o li tu o
'

r e Ia. i Catedral -M�tropolitana 'San

�;'� • A exemplo do que se vem fazendo nos anos anteriores,rea CA�ES, 1Ü- Pela primeira

• lizar-se-ão este ano, a começar no dia 21 do corrente, os átos sole- vez apos a sua recente eníermi

nes da Semana Santa, que obedecerão ao programa seguinte, de- d�de, W:lly ontem, á �ar.dc,
vidamen'e aprovado pela Autoridade Metropolitana: Sa!H e, fOI ao seu ca?elelfelfo.

Dia 21, Domingo de Ramos-A's 10 horas da manhã A noite, uma mesa f�l também

Benção dos 'R.amos por s. excia. revrna, o sr. Arcebispo.--A reservada pa�a a sra. Slmps�n no

distribuição será feita pelos irmãos do S3. Sacramento. Pede-se a
Hotel Ernbalxad..Jr desta Cidade,

maior ordem, respeito e silencio por parte dos que se apresentarem
onde M.o!>:_neux apre�entou a SU�

para receberem os Ramos. A seguir, procissão em tôrno e por dentro
nova coleção de vestidos de pu-

do templo. --Missa solene e canto da Paixão. A' s 19 horas Via- mavera, em manequins VIVOS que
vieram de Paris inclusive diversos
modelos que a sra. Simpson ha
via encomendado do referido cos

tureiro, depois de examinar os

desenhos de vestidos apresenta
dos pelos desenhistas,

Hoje, de manhã, a snra. Wal
ly Simpson deixou a cidade de
Canes ás 11,39 horas, em um

automovel, acompanhando o casal
Rogers ao vale do Loire, perto
de Tours. Wally declarou que

projéta permanecer durante cerca

de dois mêses no vale de Loire.

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDg'TO MUTUO PRE-
C IA L .. ,

destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos--2$OOO

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

-a extração de seus premios é feita unicamente sõbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus prémios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

'j
�� AiJB\leSsaievas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
� �
W�1 C,REDITO �\AUTUO PREDIAL �
D •
��G.�GG.---,---fJe--------.D.�•••1t

Bebam S0 CAFE' BO;V1 50' NO Dr. Pedro d9 Moura Ferro
.JAVA

Praça 15 de Novembro
AntD!1io PascI'PoBi

Cascatinha
sempre igual!!

Advogado
Rua Trajano n.

Loteria de Salltado stede
Catarina

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

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

Ordem de Extrações
de ,AB�IL e I\/�/�IO
de 1937

Ordem Extração maior I Valor com imposto I DecimosPremio

1
2
3
4
5
6
7

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

1 S de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20» »

27» »

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

13$000
13$000
13$000
13$000
13$000
13$000
13$000

.Jogam 15.000 bilhetesapenas
A Administração da LOTERIA DO ESTADQ DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

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

L A N o A
50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

05 bllhetea são divididos em õectmos
de 1'200.

Havendo repetição nos dois ultimas al
garismos de qualquer dos 3 primeiros pre
mias passarão, os prerntos õesttncõos aos
dois ultimas algarismos ao numero lrncõtc
temente superior.

Do pr-emio maior S2: õvõuz lró 5 ·r. para
pcqcmcnto dos numeras, anterior e póslerior.

05 premias prescrevem 6 meses da
data õc extroçõo.

A Aaminislração não otenô e reclama
ção alguma por perda, aàulteração dIZ bi
lhetes ou qualquer outra inL:iélei1te alegaào.

05 bilhetes inutilizados com a palavra
PAB.o não. têm valor algum, pcrquanto o
referIdo ccrtmbo pertence á aàministração.

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
Não serão pagos bilhetes defeítuosos

premio lIe

2 premias" 1:000$

500$

200$

100$

5('$

30$

5

20

40

1:20

1.250

450 .. 2 U. A. dos
3 primeiros
premias a 30$

1.890 premias no total de
-------------------------------

13:500'lJ;

126:000$

Os pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM

irr-portancias e mais 1 $000 para o porte serão

CUSTODfA
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,

podem ser tarnbem atendidos por meio de certificados nominais correr-pondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetes originais, que ficam em custodia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedirem.

ANGELO Cia.
Praça �5 de t\iovernbro .. _ Edificío La Porta

Endereço Telegrafico: LAPORT IA Caixa Postal n. 50

i::'stddo de S�r't!tf.!0) ;::::{,::zt.Sf""Bna "R Flot-ianopolis j.

Precisam-se de Agentes attvos '

sacra.

5

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 correlato da
desobriga.

A' s 18 horas Oficio de "'Crévas, e continuação das confis-
sões.

Banco de Crédito
Pop u ar e Agri ..
cola de Santa

Catarina

Dia 25, Quinta Feira Santa-Desta vez, ás 5 horas da
manhã, Comunhão geral, presidida por S. Excia. revma. o sr. Arce
bispo Metropolitano, e em que tornarão parte todas as irmandades e

associações religiosas da capital. O áto obedecerá á ordem da pre.
cedencia, cabendo o primeiro legar á irmandade do S5. Sacramen
to, por ser a horaenagem do Titular. Seguir-se-lhe-ão as demais, de
acôrdo com a lista existente no consislorio da Catedral. Os demais
fiéis, qualquer que seja a sua categoria social, são instantemente con

vidados a tomar parte nesta parada de fé e piedade cristã.Á's 8,30,
Missa de 'Pontifical, intercalada pelo belíssimo e imponente áto
da Sagração dos SS. Oleoso Reposição do SS. sacramento'letc.-A' s 18 horas, Oficio de Trévas, a que se seguirá a tocante

ceremonia do Lava-pés, coroada pelo Sermão do Mandato, por
S. Excia. revma. o sr, Arcebispo.-A ordem da adoração se fará
de acôrdo com a lista oportunamente afixada á porta da Catedral.

Dia 26, Sexta Feira Santa-A' li 9 horas da manhã,
Missa dos Presantificados, com assistencia de S. Excia. revma,;Can-,
to da Paixão; Sermão comemorativo do grande áto, por S. Ex
cia., o sr. Arcebispo.-Das 14 ás 15, Hora-Santa-e-Xs 18 horas,
Oficio das lrévas, e em seguida, Procissão do Enterro, como
de costume, indo o esquife e S. excia, revma. sob o palio, e obede
cendo ao seguinte itinerario: Praça 15, ruas Felipe Schmidt, jeroni
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-A's 5,30 horas da manhã,
Benção do Cirio novo e fonte batisnzal.-A's 9 horas, Missa de
Pontifical, com o cântico das Aleiúias, e do Magnificat, no finàl da
Missa, incontestavelmente um dos átos liturgicos mais belos do ano.

Via 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 e

N.S. das Dôres aos 2 de Março de 1937.
Padre Harry Bauer, Cura da Catedre],
Procopio Borja, Provedor.
joeé de Paulo Ribas, I' Secretario.

Nota: Para todos estes átos de nossa santa religião, convi-

I
dam -se as meretissimas autoridades e população ca tólica em geral.
Não ha convites especiais.

I )

(Soc. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital,
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS

PAGAHDO 05

SEGUINTES Jur�OS:

C(C Limitada 5'(. ala.
CIC. Avisol'revioôj, ala.
Prazo Fixo 8'(: ala.

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agrícola.

VENDE--SEno logar 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.

N� CQSPA

PADARIA

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bÔI

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se d Gerencia des\'3
jornal.

VENDE--SE
Por preço de ocasião,

vende-se o prédio de porta
e janela, á rua José Veiga r: •.

19. Trata-se neste dia rio.

Cirurgião 1
dentista I

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSúL j ORlO:

'R.ua Trajano n: 17
(sLbra(k)

Telefonet 724 rraannal)

1_ HORAS MAI�CADAS

,

PARE!
,

� OUED� DE SEUS CRBELOS
USÇlNOO

PETROLINO MINONCORO

I I
INFALlVEL

I

��
--------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------__ ,-------------------
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A estação alemã DJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o Redator:Acloll da Vasconcelos
programa abaixo para a América
do Sul. S. PAULO, 10 (Band) -- Festeja hoje a passagem do Consoante a praxe, realiza-se
A' 12 00 h 14 00 h Na ultima rodada de cestobol do seu aniversario natalício o distin- ' ' FI'5 • S.-. s, e noje e amanhã, em orianopn,

22.50 hs.-4.45 hs, de Berlim primeiro turno, em disputa do to ,pahIc,lO sr. Lenon Pereira lis, as imponentes e tradicionais
corresponde, respectivamente, ás sul-americano, realizada ante-ôn- Leite, digno ,Inspet�r da AI�a�- solenidades em honra a N. S.
8.00 hs.-IO.OO hs. e 18.50 tem.no Chile, o quinteto brasileiro dega de ,FI,onanopohs e academi- Jesus dos Passos,
hs.-0.45 hs. no Rio de janei- derrotou o da Argentina pela co de, direito. ,

A' s 21 hora.s de hoje, verifi
ro: conta de 31 a 22. ,� O Uru- ,MUito bem,9U!sto em nossa c�- car-se-á a trasladação da vene-

17.10- .18.25 Concerto sin- guai derrotou o Perú pelo score pital, onde �Isfruta de la,r�o cir- rada imagem da sua Capela pa-
lônico, de 24 a 17. c�lo de am,lsades e �reshgl,o SO- ra a Catedral Metropolita!lap on-

22.50 Anuncio OJN e DJQ cia], o estimado amversanante, de pernoitará sob a guarda da
(aI., esp.], Canção popular alemã. S. PAULO 10 (Band)- Os dado o seu cavalheirismo, íinesa Irmandade dos Passos.
22.55 Saudações aos nossos

encontros internacionais de futebol n� trata�, e suas qualidad�s mo- As comemorações de amanhã,
ouvintes. realisados domingo tiveram os rais, sera fartamente cumprimenta- constam de missa solene. ás 10
23.00 Hora infantil: Eu vi um' seguintes rtsultados; No Mexico; do.

, , horas, e procissão ás 15 horas,
naviozinho a navegar. Dos nos

o quadro Independente, da Ar-, A Gazeta felicita-o. que manterá o itinerario dos anos

alemães. gentina, empatou com o Astúrias, V' anteriores.
3 A d ruva Eugenia Bruggmann23.15 Marchas alemães. por pontos; em mster am, o As distintas senhorinhas Na-

23.45 Ultimas noticias (em selecionado da Holanda venceu o Aniversaria-se hoje, á veneran- zira Mansur, Juolivia Ortiga, Ma.
alemão). da Suissa por 2 a I. da sra. d. Eugenia Brüggmann, ria José Guimarães, Naír Teles,
24.00 Para o crepúsculo do 0- � progenitora dos nossos presados Ligia Freitas, e Norberta Silvei-

Domingo. conterrâneos srs. Teodoro, Hen- ra, representarão, respectivamente,
00,15 O nosso concerto de Aguardem a che- rique, José e Alberto Brüggmann, '1 Veronica, S. João, Maria Ma-

Domingo. gada do Tapajós! dalena e Três Marias.
! .15 Ultimas noticias (em es- �

Ocorre hoje, o aviversario na" -Os sermões do Encontro e

panhol). V I� talicio da graciosa senhorinha Jan. do Calvario, serão feitos pelos
1.30 Música ligeira. F

·

d ' dira Delambert, belo e destacado ilustrados oradores sacros, revd,
2.15 E'c:> desportivo. Im e greve ornamento da nossa sociedade e padres Harry Bauer, Cura da Cs-
2.30 Excursão pela patria atra-

filha da exma, viuva Afonso De- tedral, e Antonio Wanterkamper.
vés das ondas curtas. A Emissora LONDRES, 12 --Foi resolvi- lambert junior,
Alemã de Ondas Curtas viaja a da, ontem, a questão grevista das A gentil aniversariante, dota
moda dos gastronomos. fabricas Rolls-Royce, onde tinham da de elevados dotes de espirita
3.00 Ultimas noticias (em ale- parado o trabalho quatro mil e e coração será muito cumprimenta-

mão). quinhentos operarios os quais vol- da pelas suas amiguinhas. BIDGOSZCZ, 10 - A si-
3.15 Se nós marcharmos ... taram imediatamente. A Gazeta envia-lhe felicita- tuação no Vale do Vistula

I Grande noite dos soldados. CARTAZES
'iões. perorou extraordinariamente

4.30 Ultimas noticias (em es- DO DIA
" nas últimas 24 horas. Varias

panhol], Amversarlou·�e
. onte�, a ,ga,- aldeias habitadas quasi ex-

4.45 Saudações aos nossos
lante menina Mana Nilsa, Iilhi- ciusivamente por cornponeses

ouvintes. O mais importante da CINE REX, ás 7,30 horas, nha d� H. Bruno Spogamtz, do, alemãis, estão gravemente
semana. Despedida DJN e DJQ Si fosses como eu sonhei, comercio nesta praça. ameaçadas. Esta é a prlmeí-
( I ) com Herbert M:ushall, Jean Ar-I T t

,ra vez que o Vístula é obsa I' esp. •

L " , ranscorreu ún em, o aOlver- , 1
v"

tur e eo Carrillo, .

t I" d J - AI truído por uma barreira deFumem charutos sano na a reio o sr. oao ves "

'PRINCIPE DE GALLES" AMANHÃ, á� 2, 7 e 8,30 do Sacramento, do comercio do gel? de 25 quilometros. A

O rendimento das suas aves, em ovos e gordura, horas, um filme grandioso, soberbo distrito de João Pessôa. chelda 1�au3a danos enormes

Ih
. Irradiação de sen o iteralrnente arrastadasdepende da alimentação que se es proporcronar.

Ro"'-a
e gigantesco, com Warner Baxter, eazern AH05 H01E fazendas, granjas, estabulosPrefira, portanto, • I I Gloria Stuart e Harry Carey-

FARELlNHO e TRIGUILHO A Estação de Roma 2. R.O. O prisioneiro da ilha dos tu- a menina Ivone, filha do sr.
e casas. 4. população ape-

ótimos produtos do Moinho [oinvilie, cujas vantagens são onda c. m, 31,13-kc. 9635, ir- barões. ,Alvaro Jacques; nas te1m tempo para salvar-

indiscutiveis. radiará hoje, ás 20,20 horas, o a exrna, viuva d. Valda Or- se a evar consigo o estrita-

seguinte: CINE ROYAL, ás 7,30 ho- liga Fedrigo, mente necessarío. Quebra-ge.
Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113 A' I los e operarias tentam rom-núncio em ita iano, espa- ras, Negocias da China, com rHE6Am UH5

d nhól e português. W. C. Fields,e Baby Leroy. tlJer a grande barreira, mas
e Marcha Real e Giovinezza. Dr. Armando Lima erne-se que a catastrófe da

'Noticiário em italiano. AMANHÃ, ás 5, 6,30 e Procedente do Rio Grande do inundação não tenha atingi-
Transmissão do Teatro Real 8,30 horas, Abnegação, com Sul, chegou, ha dias, a esta ci-

do ainda ao seu ponto cul-
E 'I J

'

d minante.de Roma de um àto de ópera li- mi anmngs. ade acompanhado de sua exma.
_

nca. Iamilia, o sr. dr. Armando Lü,"a, EHLArE5

Rúbrica mensal do titulo:Aten-' CINE ODEON,o líder, foca- funcionaria do Mínisterio da
ção! Atenção! em três linguas: liza, á� 5 e 7 horas.Nas garras Agricultura.
italiana, espanhóla e portuguêsa. da �el, �om George Brent, Bette

D C "b I
Realila"s� hoje. ás 17 horas no

E d d' I
' DaVIS Ricardo Cortez J k I e untI anos chegou o sr, d' t 't "J á P ,," E

"

xecusão e cantos la ectals.' e ac .a

'L ld A d
IS ri o o o essoa, strelto

N
.. .

h 'I Rue major eopo o rru a, verea- I
"

.

'

olIclano em espan o r! por-
.

d ' A dI'
"

'10
en ace matrImODla) da graCI\,Sa

tugueAs. or acamara aque e mumClplO. t'l h' h L ' LAMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 e gen I sen orm a UCI acer-
Marcha Real e Giovinezza, h fil d L' Bebam só I da, dileta filha do sr. Joa-ooras. um me e torcidas- 1-

EM CASA DE FA�ILlA quidando contas, com James Lacerda, comerciante, com o sr.

alugam-se quartos com ou Duno, Claire Dodd, Patricia Ellis Cascatin h a Polidora Fernandes, do comercio
sem pensão p'a colegiais e e Frdnkie Darro. sempre igual ! � local.

moços solteiros. Servirão de padrinhos no áto

Informações neste diario. ������������������������ civil, por parte parte da noiva o

sr, major Olivio Januario de Amo
rim e sua exma. e�posa d. Pal
mira Bom Amorim e por parte
do noivo o sr. sargento Armando
Fonseca e sua exma. consórte.

Nu Mo religioso serão para
, ninfas, por part� da noiva o jor
nalista Jairo Callado e sua exma.

esposa d. Arad Vaz Callado e

por parte do noivo o se. cap.
Paulo Vieira da Rosa e a exma.

sra. d. Zoê Vieira Lacerda.

Companhia àe Hau"
----------------------�------��---� --------------------------------

Línha Recife - PartaAlegre. Linha Rio - Laguna
no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

proximo dia 20 para:
Itajaí--São Francisco � f;antos� S. Sebastião
"- V. Béla--Caraguatatuba-Ubatuba

Angra dos Reis-Rio de Janeiro

ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- COMANDANTE CAPELA-Sairá no

mo dia 16 para: proximo dia 21 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

�------------------------------�--------�----.--------�--------------------------��---
Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «t-\nibal Benevo;olt, «(te. Capela»,
Enàereço: - Praça 15 de l'4ovembro n. 1. � l' andar-Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

"!I;.......m. ,ou
ÍW --

João de Minas escreve

As mulheres pensam o mais possivel sem o cerebro,
justamente para serem mulheres, para se definirem ...pelo sexo.

A cabeça vale muito pouco deante do fáto da mulher ser um

outro sexo. Porque, cabeça por cabeça, com as mesmissimas
linhas e contôrno, e com o mesmo miolo, isso o homem tam
bem tem. O que o homem não têm é outra coisa, que a

mulher lhe oferece como uma novidade maravilhosa: justa
mente os pontos do corpo onde o organismo feminino e: di
verso. Na realidade, essa diferença é uma superioridade, e

a mulher pensa mais com as reações dessa superioridade, e

menos com as do cerebro.
Quem sabe, pois, as mulheres pensam genialmente não

raro, e nós disso não percebemos, ou isso não avaliamos,
por não termos orgams correspondentes, ou uma crítica fóra
do nosso ...único cerebroê ...

Conheci um homem profundo que dizia que a mulher
tem a sua maior fascinação nos cabelos. Estes, conforme a

côr, conforme amarram mais ou menos certos homens. As
mulheres de cabelos louros, cabelos €sterlino5, cabelos banca
rios, etc., subjugam ()S s�eitos roxos pela nota, pelo burro
do dinheiro. Já as mulheres morenas, de olhos notúrnos, agar
ram os poetas, os pobres diabos misteriosos, e que por qual
quer motivo gostem dos prefumes.

Os ladrões de galinha, que amam as nortes bem pre
tas, pura roubar, gostariam dessas damas noturnas. Em
fim, ensina êsse fílosofo, que a côr dos pelos Iemeos influe
poderosamente em certas glandulas estupidas do cavalheiro.

Ha até o caso de um Romeu que, depois de sofrer
séculos de uma dispepsia, se curou instantaneamente usando •..
carvão Boloc, o conhecido remédio. A palavra "carvão"
grudou-se tremendamente nas psicanalises do felizardo, e êle
(êSSé fáto é veridico) passou a sentir calelrios de alegrias
digestivas quando vi" uma preta, uma venus de carvão. E
casou-se com uma preta, uma negrinha, em cujo taboleiro
havia uns perfumes nada aziaticos ...

Asseverava-me o fílosofo, outro dia:
-Essa verdade é tão formidavel, que eu pago ao

homem mais apaixonado por uma mulher que se case com

ela si ela Iôr ao barbeiro, e cortar o cabelo a zéro, ras

pando o cranêo com uma navalha.i, A nossa deusa, a

mesmissima deusa, nos horroriza, e nada no mundo nos faz
depois esquecer êsse ... quadro dantesco. Experimente••

(Nossa exclusividade)

Não fez AI

saudação
nazista

Novo Juiz
Joinville

A nossa mais alta Côrte de
. _, ' JU3tiça, enviou ao sr. Governador

LONDRES,' 11 -O embai- do Estado, a lista triplice para o

xador von �lbentror� não fez a preenchimento da vaga de Juiz de
saudação nazista �o rei Jorg� VI, Direito da Comarca de Joinville,
dura�te a recefJ�ão de hOJ:, no constituida pelos srs. drs. Guedes
palaclo de, B�chlOgham. Ren�va Pinto, de Itajal;Ne!son Guimarães,
grande c�nosIdade,�ntre ,os, meIOs de Tijucas; e Flavio Tavares, de
diplomahcos que Ja aSSlStuam a Mafra.
dois precedentes em cerimonias Em presença desta listll,a'o que
oficiais e constataram o espanto somos infocmado&, o sr. dr.Gover
provocado por este gesto não pro- nador do Estado farà hoje a no

tocolar. meação do sr. dr. Nelson Guima-
Contrariament.e ao qu: s� es- rães, para Juiz de Direito de Join

perava, o embaIxador IImltou'se ville.
a inclinar-se perante o soberano,
de acardo com a equiteta da côr
e de St. James. Juiz

substitutaI nstituto de Aposen
tadoria e Pensões
dos Maritimos

Transferiu-se para a rua Sal
danha Marinho, predio n. 1, o

Instituto de Ap05entadoria e Pen�
sões dos Maritimos.

Foi nomeado Juiz substituto da
6a. Circunscrição Judiciaria, com

séde na Comarca de Tubarão, o

sr. dr. JOãO Tomàs Marcondes de
Matos.

Paranaguá Santos -- Rio de Janeiro

�"",'.. "',

Irradiaçao da A Gazeta I Nossa Vida Festividade deAlernanha
O

·

esportiva r1NlVER5ARID5 N. S. Jesus
dos PassosZenon Pereira Leite

No Valeda
Vislula

Lacerda-·Fernandes

LONDRES, 12-Informa-se
nos circulas politicos que $erà inau
gurado a 13 do corrente o con·

gresso nDe paz e amizade com os

Soviets" no qual falarà o embai
xador soviético Maisky e varios
escritores bolchevistas.

Comercio e ao

Público em geral
A COMPANHIA de Navegação L10yd Brasi

leiro, comunica que mudar-fe-á no proximo dia' 15,
para á rua João Pinto no. 9- tereo - (antiga casa

Daura), anel!.! estará a disposição de tor;ns.

H. C. DA COSTA
Agente

Ao
-"-----------

Paz com as

SDviets

Lloyà Brasileiro
ASPTE. NASCIMENTO sairá

dia 17 para:

LaSl!na

«Ch!. Alcidio» e «f\spte. Nascimento».
Agente

H. C. DA COSTA

t \.
; l� � _
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