
a
Incinerou, ontem, rnàis 1&e,).,1rrl

rrilhão de do�lares em titulas do
ernprestimo ex-terno de 1928,
que forarn adquiridos emmil réis

Vindos pelo avião da Con- com que são olhados os interesses do Estado, por aqueles que tem J Estão de parabens não apenas
dor, chegaram ôntem a esta Ca- tido sôbre os hombros a alta responsabilidade da sua administração. o sr. governador do Estado e seu

pital os srs. Airton Aché Pilar, O áto realisou-se, pelas 16 horas, no pateo interno do Pa- digno Secretario da Fazenda, por·
assistente do secretário técnico da lacio do governo, estando presentes os srs. dr. Celso Fausio, Secre- que de parabens està todo o E.s
Comissão de Estudos'Winanceiros tario da Fazenda e Agriculnaa; Daniel dei Rio, Vice-presidente tado de Santa Catarina.

Governador Nerêu. Ramos e Economicos e Daniel Del Rio, auxiliar do Central Hanover Bank and Trust Company, de New Os srs. drs. Nerêu Ramos e Celso Fausto devem neste mo

I epresenta nte do Central Hanover l3ank, que vieram presenciar a in- York; Ayrton Achê Pilar, Asistente da Sessão Técnica de Estu- menta sentir-se ufanos, por verem coroados de exito seus esforços,
cineração dos títulos que o Estado de Santa Catarina adquiriu em dos Financeiros e Economicos dos Estados e Municipios, do Rio DO sentido de tornar cada vez mais solida a situação financeira do
rn.d reis, relativos ao emprestismo externo de 1922 e que importam de Janeiro, além de altas autoridades, representantes do alto comercio Estado, visto ser ela a base em que assenta o prestigio não só das
cm 1.308.80u dolares. local, Bancos, imprensa, íuncionarioa, etc. etc. unidades como tambem dos seus respectivos govêmos,

O montante da incineracão que ôntem teve lugar, é um ates- Foram incinerados 1.442 titulas, sendo lavraàa uma circuns- Dal o registrarmos o fàto com muita satisfação e não menos

tado insotismavel do zêlo, da lisura e do ecrupulo impecaveis, tanciadas acta. orgulho. Santa Catarina, no que respeita a administração, caminha na

vanguarda dos Estados que mais se têm impôsto pelo dinamismo e

A Z E T A
pela honestidade, apresentando largas perspectivas, devidas à inteire
La moral dos seus homens públicos.

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

Sería até capaz

Dr. Celso Fausto

Tem palavra
DR IVENS

ARAUJO

de arrancar,lhe
as orelhas

Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
.--------------------- RIO, 13 (Band) - O sr. do sr. Adalberto Corrêa.

IH I Florianopolis, Segunda-feira, 15 de Março de 1937 I NUMEHO 726 Adalberto Corrêa leu da tri- «Uma comissão para inda-
- -

buna da Camara uma entre- gar do chefe do Executivo

OE vista que concedera a va- quais as providencias do pre
rios jornais e que foi inter- sidente da Republica, no to
ditada pela censura, protes- cante á agressão sofrída por
tando contra a prisão de um um representante da Nação,
funcionario subalterno da Co- levada a efeito por um alto
missão de Repressão ao Co- funcionario público'
munismo. -- �"''"-

O deputado gaúcho con- Transferido
tinuou violentamente a criti- H a r ry Be rge rcar e acusar o sr. Agameuon RIO, 13 (BA0JD)-HarryMagalhães. ministro interino Berger, por intermedio de seu ad.

Já estou vacilando em dar. ain- levantemos o vôo e mudemos a' rio; o lente catedrático de portu- da Justiça, dizendo que sería vogado Sobral Pinto, obteve per-da, a palavra ao ilustre diretor casa, que vem quem lhe dói a guês dá aulas na Secundária e até capaz de «arr�ncar-Ihe missão do Tribunal d,� Segurançado Departamento de Educaçã". lazenda», na Vocacional, aulas de duas •
as orelhas», tendo Sido ad- Nacional para transferir-se daNão é das praxes oferecer, tantas O Tormentório, de cabe aíri- matérias, português e literatura, e

I
moestado pelO. presidente pa- Policia Especial para a Casa

vezes, a oportunidade de falar a cano que era, virou, nas estrofes! os seus proventos importam na dre Arruda Camara, que so- de Deten ão.
quem, por modéstia. deseja ficar de Camões, a gigante divinizado,. mesm� quantia que se pa�a aos licitou-lhe não esquecer a Iin-I ç

__ .

_

mudo e uuêdo, Afirmo, porém.Ífelando num Rtom de voz horren-Id�mals.. Entretanto, é mUlto. cu- Iguagem parlamentar. Conduzido ii
que mes�o os deuses baixavam a P do e grosso». � {toso isto. se a Normal P[lma- Mais tarde o sr. Adalber- .Il'
comunicar-se com os pobres ho- t De modo que falam os .deu- i rio não fôr a do Instituto de to Corrêa alegou que o mi- torça
mens, para trovoantemente

IheSjSeS
e falam os homens; os bichos Educação, mas a do Lauro Mül- nistro da Justiça encorajara RIO 13 (BAND)-O _

dar o corretivo ou celestialmente falam e falam até as coaas. ler, por exemplo,-o professor O funcíonano de seu Minis- capitão 'Agl·lb rt d A doS ' f I d d f' d
. .

I' .
e o e zeve o,lhes conceder a revelação CODSO- o não a a o iscréto iretor az JUs a. ali vencimentos, li e

j
terio sr.: Waldir Nlerney er a recusando-se a deixar seu cubi-

ladora. Nos poemas, que são Luís Sanches Bezerra da Tnn- cá, no Instituto. Quem trabalha Hoje, faz anos o. sr., dr. a�redir o deputa�� Martin.s cuia na Casa de Ddenção, foi'
mundos de ritmo, onde a Histó- dade. em do�s CUliOS, acho razoavel Ivens Bastos de Araujo, hder I

Silva. Nesta ocasiao, surgi- conduzido a fôrça perantê o Tr:-
ria e a Lenda passeiam de mãos que seja remunerado duas vezes. da maioria na Assembléia ram numerosos protestos, es- bunal de Segurança Nacional pa-entrelaçadas, as divindades f10- Paciência. Que não fale! O Mas, o que n�o é razoavel, é Legislativa do Estado. tabelecendo-se tumulto no re- ra prosseguimento do competente
rescem nas soberbas alocuções: dever do homem que a li mes- que, se os dOIS, .

cursos forem a Culto, talentoso, desíru Ctnto: sumario de culpa.abri�do .� bôcas olímpicas, como mo impôs a tarefa de ventilar N�r�a! Secu�dana e a
.. N��mal tando de marcada projeção FOI, .então,. apresentada, ° ex-militar resolveu proceder,

se estas fossem grutas de manan- casos da Instrução Pública, não Pnmana do Laura Muller '-o nos
..nosso_s .

meios so�iais e tend? SIdo adlad� por �alta então, de modo inconveniente,eial mágico, deixam fluir a pala- póde estiolar-se na contemplação duplamente �e pague ao professor, pollticos, O Ilustre arnversa- de numero, a seguinte petição tendo gritado e protestado peran-
vra mais sábia, a praga mais horrorizada dessa rolha-de-cortiça, e, se os dois cursos forem a .

t
.

>' t .

..

C N'd
.

d N I P' " N I
nan e impoz-se no concci o M acumbeire no

te o JUIZ .osta eto.
certa, a predição sempre segura que amortece as cor as vocais o orma

, .

nmana e. a arma
e prestigio dos catarinenses' Este, em razão da atitude

e a perfídia mais perversa e exímio pedagogo. Secundaria, d,o Insttt�to de Edu- pelo seu valor pessoal e pela C ti
_ dCa6mpec�e incorréta do réo, ordenou a sua

mais labiosa. Para diante, para esclarecer o cação-um so vencimento sela sua inteligencia de escól. on Inuaçao a a. pagma retirada do recinto.
A própria Juno, nas páginas público da minha terra e o go- pago ao professor.

, Como parlamentar, s. s. é
eternas da Eneida, ardendo em vêrno do meu Estadol Não será regra. Mas há ca-

o orador ardoroso e vibran- pessôas, esteve amarrado deste Luis Aranha
despeito e malícia, resmunga aque- Vou hoje, por alto salientar as sos, e posso citar nomes e te, que, nos prelios q ue con- geito dur.ante 4

.

horas, ficand�
le «devo, pois. começar desistia- injustiças, as desigualdades nos car!!,os. . tendeu, quer na elaboração até ao dia seguinte

.

'sem .sentl- versusO I im,.
do vencidaê» - Mene incepto pagamentos aos prolessores das E mais odioso do que se da nossa Carta Canstitucio- do! e recebendo vanos fenmen· pia de Mélode�istere victam?- escolas estaduais. Sei qne não há fôsse li regra, o nível que a to- nal, ou quer na atual Assem- tl'S em result�do não 50 das

..

JE' coisa tão natural o respon- remédio pronto para debelar o dos pusesse no mesmo pé de bléia Legislativa, deixou pro-! ataduras, espeCialmente na gar- RIO, 13 (BAND)-�ohcl�.-
di'r", diz o pe. Vieira, «é coisa mal. Mas a Assemblfia Legis- igualdade. Não estou praticando vado, indelevelmente, o ful- ganta, como tambem dos espan'l

se ha. algum tempo. a eXlstenclil

tão natural o responder, que até lativa não taràará tanto e, sob o sensacionalismo jornalistico.
. gor do seu talento e o seu I camentos que recebeu para afu·. de sénos desentendimentos entre

05 penhaceis penhascos brutos res- rigorosa justiça, muito póde ser A qualquer momento, deporei devotamento as causas pu. gentar o.espirita que tinha den. ? sr: Luís :Ar�nha e o prefeito
pondem e, para as vózes, têm ali reajustado. onde, como e quando me chama- blicas barriga-verdes. tro de SI. mtenno, Ohmplo de Mélo.
icos". O Instituto de Educação abran- rem par� falar. Mas, ao politico e ao par.

O esta�o de. Benevenuto é Sabe·se agora que o sr. Ara-
Natural, naturalíssimo, sim, o je três cursos normais, a saber: Prossigo. lamentar suprepujou d jorna- t�l,. que amda ho)� tem grande nha rompe� �bertamen,te c')m o

falar, o responder, o dar e tomar o normal primário, o normal se· lista de recursos invu!gares dlftculdade para .ahmentar-se, por conego Ohmplo de MeJ�, não

explicações. Guapa verdade, el- cundário e o normal vocaci?nal. Deputado BARREIROS FILHO e de méritos apreciaveis, que não poder enguh�. con,c�rdando co�. a
.
orientação

ta. E, outro dia, fazendo centro Há professores que ensmam

Dez fazem do dr. Ivens de Ardujo �o que 003 IIf�rma� a �u. polItica. e .ad(!)',mstrattva. que o

a uma pinha humana de curio- nos dois primeiros. rn i I .

O estilista esmerado e eru- tondade locai abnu lDquento, mesmo Impnme a terra canoca.

50S, aí na rua, em plena Floria· Há-os que ensinam nos dois .antos! ... dito. tendo porém o «Dr. Carlota» CARTADopolis, dizem ter uma araponga últimos citados, e ha·os que en- Ass::>ciando.se as inumeras dAdo ás. de «vila diogo», levan-' ZES
falado. O lobo, da pie-dosa len- sinam apenas no curso secundá·

, S. PAULO, 13 (BAND)- homenagens que lhe serão do consigo fartos «cóbres». e um

da franciscana, respondia ao três fiO. Deu entrada no juizo da 8a.Vara prestadas, A Gazeta felicita-o, grande carregamento de galmhas.
vezes Santo Ide Assis, pela poe· Pois, senhores, percehem, to- local, a ação da nulidade do teso efusivamente.
sia pagã de Rubén Dario: dos, yencimentos iguais! O lente tamento de d. Olimpia de Meire·

«Heímano Francisco, no te de francês da secundària é obri- les Carvalho, cuja importancia as-

acerques mucho ... » gado a lecionar nas Escolas Nor- cende a mais de 10 mil contos de EM CASA DE FA�ILIA
No apólogo das cotovias, re- mais Primária e Secundária- reis. alugam-se quartos com ou

Il!oduz o pe. Manuel Bernardes, com remuneração perfeitamente A ação pretende inutilisar os sem pensão p'a colegiais e

a piada da mai5 astuta entre elas: igual 'á dos lentes que só minis- legados àquela senhora, sob o fun-I moços solteiros.

�Agora, sim, agora, sim, irmãs, tram lições na Normal Secundá- damento de inaanidade mental. . Informações neste diario.

ANO

A voz DO POVO

a
o diretor do Departamento de
Educação

OUTRAS PROEZAS

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, um filme de aviação, com
Fred Mac Muaay, Joan Bennelt
e Alan Baxter-Treze horasAntes de aportar ao Campé.

che, o prêto José Carlota este�e
no Ribeirão angariando dinhei
ro para o Senhor dos Passos
e na Lagôa, para Nossa Senhora
do rart?

.

no ar.

CINE ODEON,o lider, foca
liza, ás 7,30 horas---Ltquidando
contas, com James !JunD, Claire
Dodd. Patricia E!lis e fr,mkie
Dano.

J
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BILHETE

Prezada emi
gaA.

8omb/ss so ..

bre AI Giaber

Golpe fr�us ..

t-.rado

Documentes com

prometedores

sempre igua I! !

Alentado
po�i·t�CD

MONTEVIDF.'O, 14 -- in
formam de Durezuo que uma

bomba foi encontrada a bordo
PRRR FERIDRS. INFLRMRCOES,
ULCERRS. OUEIMRDURRS. ETC.

• Ah4*W
MACEIO' , 14 Foram

apreendidos pela policia doeu
mentes que comprometem o ba
charel Arentino 8ibeiro, prêso
por suspeita de exercer ativida
des comunistas,

do trem no qual viajavam o

ministro das Finanças, sr. �;esar
Charlone, o ministro da Agri �
cultura, Ceszr Guttie�e'l e varias;
agricultores proeminentes, os quais
se dirigiam para Passt') de Los
Toros afim de participar do
Congresso da F�deração Rural.

U1BORIHORIOS "MINr:1NCORP"- JOINVILE

Companhia
-------------------------

Linha R,ecife - Porta Alegre
ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- COMANDANTE CAPELA-Sairá no

mo dia 16 para: proximo dia 2 J para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

�----------------------,�--------��---Recebemos cargas e passageiros para todos o
s

portos de escalas dos nossos navios «Aníbal Benevolo-,
Endereço: - Praça 15 de Novembro n, 1. - t' andar-Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone,

•

Lloyà Brasiieiro
Linha Ria - Laguna

õe �au�

Paranaguá � Santos - Rio de Janeire

ASPTE. NASCIMENTO sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sr,t·irá no
dia 17 para: proximo dia 20 para.

Itajaí-São Francisco· Santos---..S. Sebastião
--V. Béla-Caraguatatuba'-Ubatuba_

Angra dos Reis-Rio de Janeiro
Laguna

«c te. Capela», -Cte, Alcídío- e -Aspte. Nascimento»,
1338 Agente...

H. C. DA COSTA

(1
'; �:
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Filiaes
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras giara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e trilIfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para íaoeíros
Roupas feitas

�
e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ades,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultlvadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocornovels, Motores de espIosão, fVlotQ:!�s
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:tafhe- electrlcos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: ;-:('1' I
,\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, �\;;ces-

Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G00DYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material el,ectrico em geral �
� Empreza Nacional de l'Jav<ei:?,açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
O�.AVâV6VÂVI�����������'VÂVA..V���.41

Atentae bem I
�

i •
v «i
• Agencia Moderna de Pu- fi
� blleações, com séde em São Paulo;

-

I é autorizada e fiscalizada pelo Governo
i. Federal e possue a carta patente no 112

te

F-orrnídaV62S lorlslas proprlas, Irll vtn:el
por lamana, 1�!11ss tiS seg:tm
das, 'ler,11 I iElxtss-felral,

Extraçã-.:> com glebol dI cr�ltaí.

A • l 1a� j I :-("'1� dila. " honestidade, pOil, OI lor·

lal,,:,s aão prIJlti;ncladol pelo povo.

Advogados
I Accacio Mo-I

Indica:

I Dr. Rlcard'o I
Gottsmenn

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (PàUcessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em:·clrurgla

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

operações de plastica

•

te I ra tem seu escrlp-

tÓ1 ia de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlcl médica de crlan·

ças e adultos

LABOI1ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: J3

FONE-1595

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

FONE-1524

CONSULTORIO·--Rua Tra-
ano N, I e das 1 O ás I 2 e '

das 15 as J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA-· Rua Este-

LI
ves Junior N. 26 Vial Urinarias- Hemorroide
TELEF. 1.131 Consultas:

das 13 ás 16 horas

Deseja concertar o 'Pela manhã:

seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre r-olsut.-R. joão J Pinto, I 3

MigueHnho, que será plena- , l_e_le_fo_ne_,_5_95_�,
mente satistetto.

LO..JAS

�.GGG.I��t,l� '. e:••••••A�a Rua Trajano, 2 f,(sob.)
I) • Fone 1325-Ater.de cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"í \ mados para o interior. \
� �\ I� 'f6i� Dr Aderbal R.
tU FUNDADA EM 1870 ti da Sllva� ft
'IJj,,� '.

= Seguros Terrestres e Maritin10S :
e Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil ii
� .

CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES 1MOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABJLIDADES AS:SlirMiDAS:EM 1935 2.7' 17.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

(- A R C I A
-

Rua 15 de Novembr'o n. 70
BLUMENAUI

A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l 'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren c;;,C6re'i' firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van,�roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

� rosto e de mesa,
Ttffi Dr. Carlos Corrêa ,... f

-

d
.

I
....,on ecçao e camisas, calças, etc.

Ap,entes, Sub-Aglntas e Reguladores de A,v2rfas [em llodo. OI Elladol Linhas para bordar.
C:o Brasil, no UruguaI e nas princl�pajl praças estrai1lgelre.s. Partos - Molestias de

Senhoras e Roupões de banho
J1gente5 em Ftcrlanopot i� : Molestias de crianças (Melhores que os estranjeíros]

Campos Lobo & CI'a" • Diretor da Maternidade"] FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€
(I

Q e Medico do Hcspllal
';,1 forragem. fabric�ção de maquinas

e Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) CSíXa. Postal, '19 • em geral, (agncolas e dins)
�� TELEFONE N. J.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA • (Curso de especialização em -moinhos de fubã arados, businas
tD G molestias de senhoras) para carroças. chapas de fogão, etc.

� E�cf'itórios ern Laguna e Jtajahí í! Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB tviODELO
�l Q J

Je'. ,

L
��� até ás 8 112 da manhã REPRESENTANTE F C S \�� ...,,� u C pgeH"'l'te:s er"�� B� l,.� rr�enau e agee �$ e á !ar�e- Cnnsultorio:

x :"U IVO EM FLORIANOPOLIS
�; � ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Mararlhão
.�).G � �:Cris----.-·-_.O=-=-----O.OO••GttiYG _I �....iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiRUiiiliAiiiliJiiMOiiiiiiiÃiiiiiiiOiiiiiiiPiiiiiiiINiiiiiiT�Oiiiiiii-�A�ND�f\�R�N�_�5oiT�ER�E�R�OIiiiiiiiiiiiiii�

111. 70. - Pho»e- 1277.-

I Cai}/. 1 Postal, 110. I
Dr. Miguel
Boabaid
CLINICA GERAL

.

I Dr. �Idro de MOll.ira Ferro I
I

Advogado

J\dvogado
�ua Cons. Mafra.� 10 (sob.

I �l, Fones 163 1 • 1290

Médicos
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Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Da-

.,1
Dia Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

o•••ee••oeoeG•••••••••••

: A Companhia Editora Nacional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasilia.na e
• o
G Santa Catarina e
• a

I A Conquista -- A Coronisação I
" A Evolução �
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA e
o •
��

Um livro de Osvaldo R. Cabral �.
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :

.GgG••aG�.�s.el.�G••G

Casa d e Ove. sões
Familia es

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

I Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

{�----------

I
Trajar bem ! ?

Si o'
Confecção

'RENNER'
Trabalho garantida

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4�

\.

I

CHA UT S? I
Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía. IVende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-

IItaria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
I

São Pedro), Casa Savas.Café Gloria e Salão Progresso II· .

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

os
Só os fabrieados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER

Rua 15 de No 1embro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVI LLE

d��::e�o Hotel Central
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==A GAZETA FLORIANOPOlIS, 15 de MéU�O d� 1937==
- -

dacaso suce
Sabe-se do sr. Getulio Vargas apenas um fato:

a candidatura do sr.�rrnando de Safes Oli
irrita..

que
•

velra o • Ouando se Macumbeiro noesta fraco ...

RIO, 14-Escreve o «Correio da Manhãs.
Q d t' f é t

--

«No caso da sucessão, sabe-se, do sr. Getulio Var- , udan tOdse
es a

tracol' cter
o

C' hgas, apenas um fato-a candidatura do sr. Armando, de
OUVI( e o a a gen e: a imen e-se ampec emelhor e ficará forte. Como, po-8ales-o irrita, O presidente da Republica, democratica-
rém, alimentar-se bem, sem ter

mente, pensa como a grande maioria do país. apetite ou quando não se digereDo sr. Sales de Oliveira conhecem-se as intenções. bem? Encontram-se nestas condi- Invadiu a casa dum e"f�rmo, ar.ancou-o
Será lançado o seu nome aos quatro ventos, e anunciado

ções, muitas pessôas fracas e ane-
do leito, amarrOU-Q de pés e mãos e

pelo radio, pela imprensa, pelo cartaz, como se anuncia,
- d r meteu-lhe o cacête para lhe tirar

alguma droga inventada em laboratorio de charlatães: mlcats qued n�od p? femlt sUdPer-�dl-men ar se eVI o a a a e aCI o O espiríto do côrpo ...muita promessa de cura, mas, no fundo, só agua com as-
I 'd: t

'

C"c on nco no suco gas rICO, orn- Em um dos últimos dias da UMA VITIMAsucar-e pouco as�uc�r., gida esta dehciencia surge logo a semana passada, apareceu no Benevenuto Rocha, lavrador,Por emquanto, nao ha rompimento. O governo fede-
t d d

'

't C ' h
'

di id d "que aIa mUI'tos anos sofre de ata-rál é certo colocou o P. C, na mais humilhante das posi.t
von

ate ed,comt:r ('f' ,cloncomfl,atn. ampec e um ln IVI uo e cor
, , emen e a Iges ao aCI e per et a prêta, dizendo chamar-se José ques nervosos, tendo conhecimen-ções no caso do café, O P. C. a suportou, tomo suporta A ti 't ' di 't'

,

as alfinetadas que leva, aqui e acolá, sob a fórma de 110-
n

I?damenl e'dos,me lCOS

retcel
avam Carlota e apregoando as suas to da presença na localidade do

O G I' o aCI o c on nco em go as o que zrandes qualidades de curandeiro milagroso curandeiro, mandoumeações 'que não lhe pódem ser agradaveis. sr. etu 10
t d'fi 'I d d' I

t\

Vargas parece medir sua amigavel hostilidade. Havia dois ornava

E1
CI e esagra ave o para o que afirmava estar am- chama-lo, não se tendo este feito

assuntos a resolver. Foi votada a prorogação do estado
f
seu us�. ncontram:s�'dagora'An�s par�do pelo poder de valo��sos rogado nem esperado.

d R t d o, t it F de al armacias, os cornpnrm GS de CI- «gUIas», expulsando 03 espmtos Depois de um minucioso exa- Passa hoje, a data aniversa-e guerra. es a o caso o IS n o e r .

d I P
,

d C B d d I d D C I f' I" d imad '

Supõe-se que a bancada governista de São Paulo, ,o
-

epslD,a ,a asa ayer: eRspe- e curan o to o e qua quer mau me no oente,« r. ar ata» ez na nata reia o estima o patricio
ind h' h á "a esperarça de afas cialmente indicados para tais fra- olhado, desde que, cada doente, o diagnostico: Tratava-se de um sr, dr, Henrique d'Avila, digno eam a a I acompan ar a matorta, n . , -

n 'fi" I' II I' h
' .

, T d 'I d d Jt "d decí
-

f Q a el ao recurso do P quezas por insu ciencra a imentar he entregasse uma ga m a .. , espinto mau. o avia compro- competeate procura oe a ustiça
Rar pO pengdo d

� uma eCIsaod avodr'l vha .r..
sr Oliveira

.

ou causadas por perturbações di. Sendo o Campéche legar onde metia-se a expulsa-lo, para nunca Federal em nosso Estado.
.

. .-ver a eira aza negra a r n u(J. • ,

dei f 'I 'I d IO raciocinio é absurdo. Não se póde negociar assim gestivas. o povo se elxa, aCI m�nte a�ras- mais vo tar a incemo a· o com

uma decisão do Tribunal Eleitoral nem este se prestaria
O RAcidol-Pepsina" tem ainda tar pela crendice, fa�11 fOI ao tais ataques, desde que o eníer-

t I b
'

a vantagem de associar a pepsina «Dr. Carlota» conquistar larga mo lhe mandasse entregar, alía a mano ra. id I idri I do um l-l: d d d I IE' mais razoavel imaginar que o governo federal e o
ao aCI o c on nco, resu tan o um clientela, entran o es e ogo a mesmo, naque e instante, meia
benefico relorçamento das suas operar duzia de galinhas, para seremde São Paulo não têm pressa de abrir luta, e esperam, propriedades digestivas.

. ..

dl � bentas pelos espiritos que êle iríaainda, que se componha a situação. Note-se que não I·

zemos P. C. e sim «governo de São Paulo>. O sr. Car
doso de Mélo, que passa por ser homem de bom senso,
ha de lamentar a aventura em que desejam envolver o

seu Estado. Deve estar trabalhando. E um indicio desse
trabalho se encontra justamente na pressa de noticiar o

lançamento do sr. Armando, que tencionava abrir só em

agosto a sua campanha.
Mas, ao par desse boato, corre outro, segundo o qual

ele estaria decidido a abandonar a partida.
Nesta ultima hípotese.' aproprio P. C., empenhado

em evitar qualquer pronunciamento pelas urnas, teria a

audacia de inspirar uma fórmula para a prorogação do
mandato do sr. Getulio Vargas e dos governadores es

taduais.
E o Brasil não continuaria...
Ou não mereceria continuar.

Nossa Vida
m-lIVER5A�la5

Des. Henrique Fontes

Assinala-se hoje. o transcurso
da data aniversaria natalícia do
ilustrado conterrâneo, sr. dr. Hen
rique da Silva Fontes, integro
membro da Corte de Apelação
do Estado e lente catedratico da
Faculdade de Direito.
Personalidade de destaque nas

letras juridicas e no magiste,io ca

tarinense, o distinto aniversariante.
será. fartamente cumprimentado.
A Gazeta felicita-o,

Dr. Vasco d'Avila

Fez anos ontem, o sr. dr. H(."
raclito Carneiro Ribeiro, des,
aposentado da Côrte de Apela
ção.

Dr, Heraclito Iãbeiro

C T L F
invocar.

ia. ração, uz @ orça .eenevenuto, porém, não foi Festejou ontem, o seu aniver

de F IDrianGpUlis no «conto», recusando-se não só sario natalicío a graciosa menina
a dar, de mão beijada, as seis Hercilia Catarina Luz, filha da

A V I S O galinhas, como ainda a sujeitar-se exma. viuva d. Coralia Luz.
, , I a qualquer benzedura do curan- A aniversariante, foi muito fe�

Temos o prazer de cornumcar aos nossos consurm- deiro, pondo-o fóra de casa. ficitada, pelas suas inumeras ami-
dores de São José e Biguassú e a todos os interessados O "Dr, Carlota" ficou Iurio- guinhas.
desta Capital e outras localidades, que mudamos o nosso

50 jurando vingar-se do pobreESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA il;mem, Sta. Stela do Amaral
ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as

suas ordens.
Florianópolis, 13 de março de 1937,

A Diretoria

dr il'Jão foi tratar, e POJt oe

Ao Comercio e ao

Público em geral

O ATENTADO
Festeja nesta data, o seu ani

versario natalicio a graciosa se

nhorinha Stela do "maraI, ele
mente de destaque da nossa so

ciedade e filha dileta do estima.
do sr. Antonio Amaral, consul
da Republica portuguêsa neste
Estado.

Na noite seguinte, cerca das
11 horas, quando tola a íami
lia de Sen .venuto dormia, eis que
surge 0«Dr Carlota» acampa'
nhado de Joaquim � Lourenço,
Damasio Andrade, João Badesta

I
e mais quatro individuas, Com

A COivIPANHIA de Navegação Lloyd Brasl- uma audacia que toca as raias Aniversaria-se hoje, a senho-S. PAULO, 14. - O sr. Antonio Mendonça, que re- leiro, comunica que mudar-se-a no proximo dia IS, da preversidade, o ROr. Carlota" rinha Nadir, filha do sr. Domin�
gressou õntem, da sua viagem ao sul, foi entrevistado, á para á rua João Pinto no. 9- tereo - (antiga casa e seus comparsas, invadiram a I gos Cunha.
noite. pela imprensa e declarou: Daura), onde estará a disposição de toÇ10S, residencia do enfermo, que mora

«Não levei qualquer missão politica. Sou simples sol-
H. C. DA COSTA' com sua mãe Bertolina Ro�ha Transc,me hoje, o aniversario

dado do meu Partido e não ocupo cargo algum agora. dirigiram-se para o leito ond; natalício do estimado jovem João
O Partido Constitucionalista tem diretores. Eles, sim, são Agente

este dormia tranquilamento, 'acor- Luz,�habil grafico das oficinas de
competentes para agir. Desembarcando do avião em Porto =���������.�.��������-���. daram.no e dis�eram-lhe que

A Gazeta,
Alegre, rumei imediatamente para Pelotas, afim de visitar Bal"ilca de IJredito Popular vinham arrancai-lhe o espirito Jo fFtZem Ati05 HOJEuma irmã ql!e se encontra doente·.

aa. Agr.·cala de Santa côrpo.
C0mo O reporter insistisse sobre politica, o sr. Antonio v

Mendonça prosseguiu: Catar jna Benevenuto recuwu-se a aten-
«Hoje, mais do que nunca, os olhos do Brasil, estão der ás propostas do '�:Dr, Car-

voltados para a politica, O Rio Grande. sobretudo, pois, ,.. . .. lota», pelo que E-ste dGU ordens
O gaúcho se interessa muito por ela. ComJ gap�ho. filho Assemb 1!31a Ge �a i O r�i � n a (" Ia

a Joaqu�m Lourenço e Damasio
de família radicada naquele Estado, tenho alI tnumeros O Conselho Diretor do Banl..o de Credito P�pular e Andrade, plra que o amarrassem,
amigos, politicas ou não. Era dever de cortezia visita-los Agric�la de Santa Catarina, de aC,ôrda com o� ArtIgos ns,

o que estes fizeram, com uma
e foi então que me avistei com os srs. Flôres da Cunha, 23 e 24 dos Estatutos dessa socledade� conVida os ,Snr�, grossa corda, prendendo-lhe os

Haul Pila, Lindolfo Colar, Barros CassaI, Francisco Si· acionistas desse Banco para Assem�léla Geral Ordmana
pés e as mãos, que juntaram ao RefD�madamões Bruno Lima e outros, nãa para entendimentos po· a realizar-se em sua séde á rua �raJano n. 16, ás 14 ho·
pescoço, do pobre doente, come-

_
-

litico� mesmo porque não tenho credenciais para tal. Con· ras do dia 17 do corrente mês, afllTI de tratar-se do se- çando «Dr. Carlota» a operação O major Carnei ro deversa�os como amigos. Posso dizer que vi no Rio Gran. guinte:
_, da expulsão dos esomtos.. Mandoncade inexcedivel simpatia por São Paulo e pelo nome do a) aprovaçao do relatarl0 e parecer do Conselho metendo-lhe o cacête sem' dó

sr. Armando de Sales. Em todos os setores essa simpatia Fiscal; sem piedade, RIO,�14 - O major de ca-

é patente. A opinião p:lblica do Rio Grande está com visi- b) eleição �o Conselho Fiscal e seus su�lentes; AMARRADO 4 HORAS
valaria Roberto Carneiro de Men�

vel tendencia para apoiar São Paulo, para acabar, de uma c) renovaçao do terço dos Vogaes do Conselho De· donça, por decreto do presiden-
vez com os malentendidos oriundos da revolução de liberativo. Benevenulo, guardado por seis te da Republica, na pasta da
1930.. Florianapolis, I' de Março de 1937, Continúa na 1 a. página Guerra, foi reformado .

.........................- R •• _d

REAGINDO as exmas, sras. Picucha Al
vim Gaffrés e Flora Nogueira
Prate�;

os sra, Alvaro Bonzon Tomá.
Gonzaga e João Ramalho Xa
xier;

os jovens Raul Zacarias Mo"
reira e Maximo Martinelli Filho.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Cis.. •• Joínvile

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