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o problema da
s�o de licença --

Só depois de encontrada a solução para
é que entrará em go
gaL Flores da Cunha

sucessão
dec!ara o

Declarações do general Flôres capital o tte. ceI. Magalhães Barata.
Acredita-se que o mesmo venha em missão politi

ca, procurando coordenar elementos do norte em torno do
govêrno central, para a indicação do candidato á futura
sucessão presidencial.

Contrário ao sr. Aranha

se nesta cidade o senador Francisco Flõres da Cunha.
Sabe-se que o prestigioso chefe politico da fronteira deixou
em mãos do governador Flôres da Cunha urna declaração
escríta, contrária á candidatura do sr. Osvaldo Aranha á
sucessão presidencial, se porventura fôr a mesma levada
a exame no seio do Partido Liberal. Nessa hipotése, ma-'
nifesta o desejo de comparecer á reunião que para tal fim,
se realizar, afim de expõr de viva voz as razões de sua

atitude.SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 16 - Encontra-

A ZET
���������������������---,���������������������

Sem quaisquer ligações politicas.
JAIRO CALLADO

A voz DO POVO

Proprietario e Diretor Responsavel
---------------------------------------------------------------------------

III I � Florianopolis, Terça-feira. 16 de Março de 1937 INUMEHO 727

Reconhecida e

clamada
pro-

•

Não será retirado ...

Não houve cisão
PORTO ALEGRE, 1 fi (Band) - O sr. Pacheco

Prates falando á imprensa, afirmou ser completamente
destitJida de verdade a noticia de ter havido cisão no

seio do Partido Libertador.

Esperado o sr. Borges
r Medeiros

.....ajor Barata está
do esperado

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CARTAZES !lrradi��ção
DO DIA Roma

Cia.de Tração, Luz e Força
de Flarianapulis

�A v I S o

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is
CINE REX, ás 7,30 horas,

Treze horas no ar, com Fred
Mac Murray, Joan Bennett e

Alan Baxter.

A Estação 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.
Trans;nissão do Teatro «ALA

CINE ODEON,o lider, foca- SCALA' de Milão de um ato

liza, á, 7,30 horas-Liquidando de opera lirica.
contas, com James Dunn, Claire Conferencia do Maestro Bruno �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii'-iiiiii-iiiiii'iiiiiiiiiiii'iIiiii-iiiiiiiIi'-iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�- Exposição
Dedd, Patricia Ellis e Frdnkie Barili sabre o tema: Perfil mu- de Pari"SDarro. sical de um composltor Ita- Dispense á alimentação de suas aves cuidados espe-

t
liano. ciais, empregando PARIS, 15 (Band) - Con-

rradiaoão da Concerto de violoncelo. FARELINHO e TRIGUILHO Ionne a ru.iciamos hoje o em- Sumula dos julgamentos da
A Iemanha Noticiario em espanhól e por-

do Moinho [oinville, produtos superiores, e o resultado baixaàor Souza Dantas pre- ultima Sessão.
A eltt.ç!o alema DJA, onda tuguês. lhe satisfará plenamente. sidirá á cerimonía do lan-

31,38 ms., irradiará amanhã o Marcha Real e Giovinezza. F'l I d FI I çamento da pedra fundamen- Habeas-corpus da comarca de
I ia e orianopo is: Cáes Frederico Rola--Caixa Postal, 113 d FIprograma abaixo para a América tal do pavilhão do Brasil na e orianopolis, impetrante o dr. I

do' Sul. VENDE--SE Prêso O dlP. PRESOS DOIS Exposição de Paris. Eugenia Figueirêdo Condessa e

A'. 12.00 hs.-14.00 hs, e
'_

B EXTR EMISTAS OS trabalhos de instalação paciente Abel Silva. Relator o

2250 hs.-4,45 hs. de Berlim Por preço de ocasíão.Lã arbicha" -

da Exposição foram atívados. sr. des. PRESIDENTE.
corresponde respectivamente ás vende-se o prédio de porta S, PAULO, 13 (Band)-Dois Os operarias, em numero Negado a ordem impetrada,
8.00 hs.-'10.00 hs. e 18.50 e janela, á rua José Veiga n.

RIO 14 H d de 17,000, divididos em gru- por não ter fundamento os argu-
19 T t t d'

,

,� a ias, investi- dos 17 extremistas que, na v

hs.-0.45 hs, no Rio de Janei- . ra a-se nes e lano.
gadores da Segurança' Social vi- madrugada de quarta-feira pos, trabalham ininterrupta- mentos apresentados pelo impe-

ro:
. Servíço rodo- nham realizando diligencias para cinzas fugiram do presidio do mente 16 horas inclusive trante.

22.50 AnunCIO DJN e DJQ viario entre deter os individuos que faziam Paraiso, nesta Capital, foram aos domingos e Ieriados. Habeas-corpus da comarca de
(.1., esp.). Canção popular alemã.

..JO invíle e parte do corpo de investigadores prêsos, ontem, pelas autori- Biguassú, impetrantes os Drs.
22.55 SaudaçOes ,aos nossos

C "t'b organizado pelo deputado Adal- dades policiais encarregadas Tremenda lvens de Araujo e Zulmira Sonci-
ouvintes. . U ri I a berto Carrea para servirem pela de captura-los.

ni e paciente Pedro João Schwei-
23.00 Concerto recreativo. Comissão de Repressão ao Comu- Trata-se de Paulo Emilio exp Iosão 1 tze!:, Relator o sr. des. PRESI-
23.45 Noticias e servira eco- Em Curitiba foi assinado um S 1

,-

NOVA YORK,' 13 (Band) Dt.NTE::s msmo. a es �omes, que foi encon- "'

nômico (al.). convenio em geral, entre a Rêde Ja' íôra detido um dos mves- t d h ísíad IN' d
-

d
A Corte concedeu a ordem

24 00 C v, P , S C
' ran o, omrsia O na A ame- - as rmnas e carvao e, d V

'

..•

. oncerto recreativo(con· ração arana- anta alarma e a I ti J d 1-
,

d B
_

d L' J
_ ,.(. h- th imo d L impetra a, encidos os srs, De-

A V C igauores essa po reia extra e a arao e unas, e oao viac e proxrrno P ogautinuação], uto iacão atarinense para o
" �, sembargad r T S b

'

ha :s clandestina, tomo noticiamos, bem Matheus, prêso pela policia na Virginia, ocorreu trernen- �1 dei fO'lehs -

aS�lare,s N° nn o,·
00.15 Concerto a pedido.Alô, transporte reciproco de mercado-

como suas declarações na Policia de Fortaleza. da explosão que soterrou
I\' e, erros I o,, 1 veira unes e

al81 Os senhores desejam-nós rias importadas e exportadas pelo Central. �

" GUilherme Abri.
tocamos. Estado do Paranà e Sta.Catarina, c�rcla der: o�erfalr,lOs. Pos- Recurso de mandado de Se-Todavia, quem mais intessava Q d "I h d sive men e os ln e izes en

1.15 Noticias e servico econô- via [oinvile. • P I f Ua ri a a
-

gurança nO 23 da d
:s a o icia era o che e desse ser- contrarão a morte, pois tor- _..' cemarca e

mico (esp.) Ficou tambem estabelecido o "Barata Azul" imorati I ti 1
Sao FrancIsco, recorrente a Com-

1 30 R di d J d J_I'
'

devi t C itib ViÇO. na-se impra reave re Ira- os l' O' J.-
'

id F· a 10 a uventu e -;tI· serviço ro oviano en re un I a e Tendo, por fim, conseguido, d bai d t t d panara r ln .•ero e recorri a a a-

tleriana: As vias para o povo. Joinvile à razão de 110$000 por � aixo � erra an es e zenda do Estado. Relator o sr

Peça de bons camaradas,de Erich tonelada. informações precisas, ôntem, a' S. PAULO, 13 (Band) - trinta e seis h_.?ras, _ des. TAVARES SOB R I�
Kruger.

noite, investigadores levaram a A policia desta Capital con- As escavaçoes estao sen- N H O
2.00 Boletim de atualidades. Cupido é efeito uma diligencie, na qual seguiu, afinal prender a qua-

do feitas com ansiedade, ha- A 6, t
-

t h
,-

c?n,seguiram deter o referid:o in- drilha da «Barata Azul», cu- vendo poucas 1esperanças de
01 e nao ornou con eCI- -.

2.15 E'co da Alemanha. ma'U plalata d d -

I
_.li menta do recurso, por não ter

2.30 Revista dos periodicos. lVEI .uol· d d h id jos componentes se constí- sa vaçao. sido assinado o respetivo termo.
R d h

e e a voga o e
,

con eCI o tuiram nos mais audaciosos Fumem charutos l\landado de segurança nO.e ator-c efe Hans Fritzsche, LONDRES, 14-0 aviador el Icunha d Barbicha
245 C õ h

p a a"r: ,� sen- ladrões de joías de- tcs ulti- 25 da comarca de Indaial, re-
" �nç es e trec os para James ,Mollison acaba de propôr do pessoa ,�astante conhecida �os mos tempos, PRI NCI PE DE GALLES querente li Prefe.'tura MunI'cl'palpiano.de Fritz Be.hrend.Erna Beh- divorcio á sua esposa a aviadora meios politicos e mesmo n foro
d "

o
" As in vestigações procedi- T t' de Tllnbó e requerida a Fazend ..ren e o com,posltor., , Amy Mollison. RecolhIdo a Seguranra S CI I a Ica ..

3 00 UI (I ' , ,:s
o a, das em S. Paulo e no Rio do Estado, Relator o sr. des.GUt-· hmas notIcias em a e- Jilr.my Mollison, falando á im- �arblc�a f��ou, a�I, em rIgorosa deram em resultado a apre- extre MI"

..
i> !l;sta LHERME ABRI.miO).

, , prensa, disse: «Trata-se de uma Incomumcablhdade'l ensão de mais de 200 contos
lU' iii

F3.15 Ibero-amenca?os no ,Rel- questão em !ouspenso ha muito PORTO ALEGRE, 15 (Band)
vi negado o mandado per

h ( ) D A t A EM CASA DE FA!\1ILIA de J'oias roubadas pelos pr- ter f d m t I - dc espano r. gus 10 maga- tempo. Não ha inimizade entre -Um )'ornal local comenta os
em un '1 en o as a egaço�s a

da . d'
, alugam-se quartos com ou rigosos meliantes, cujo� no- requerente,

'3 3
' . nos, mas ese)amos apenas ter VI'

sem pensão p'a colegiais e mes são: Rino Starlini, Jaco-
<-lcontecimentos que estão ocorren-

• O Que,m rI por, ,óltlmo... das I'ndependentes. Partl'cI'paremos, d C 't I F d I d t
'

.. UI ( moços solteiros. miuo Passeri, o chefe;€ Afon- o na apl a e era e e erml-

h�) tImas notICiai em es·
como rivais da corrida aérea No- Informações neste diario. so Sambinelli. nados escandalos que surgem en-

pan 045, S d
va York·Paris e, embora deseje 1 Conduzidos á presença da tre os parlamentares sem causas

4,' au açõ,el aos nossos
vencer. quero, caso seJ'a derrotado, I

' ,

D D"N I autoridade policial, os três p aUSlvelS,
ouvmtel. espedlda J e DJQ que o triunfo caiba a Amy. For- O dO salteadores confessaram não Afirma o periodico que os de-
(aI,. esp.). mulo, por isso, para ela, todos 05

ca5D
'SÓ a autoria dos roubos de putados envolvidos nos referidos

5 Id d h meus votos de sucesso.» trigo t!�c:mdalos são sempre c)s mesmos

a • D a que eram acusados como

I t b d t
.. ,. e que por certo trata-se de uma

40 anas Q
.

am em e ou ros maiS, '�"'�
tatica extremista para desmoralisar

uelmeu RIO, 15 (BAND)-Será en-

Obd-a" o parlamento nacior.al, pelmitindoBERLIM, 14-0 marechal I tregue, hoje, á Câmara, o re-' an I ISmo
W B ta infIltração fascista no Brasil.

erner von lomberg, ministro OS san os latorio da Comissâ,o Par,lame�tar em Sergalpe I d d
d G f O "A fma i a e seria promover a
a uerra, esteja hoje o 4 'ani-

,
que procedeu ao mquerIto sobre

d d desorganização do pais, que se
versaria a sua entra a para as VALLADOLID, 14-0 ra- li questão do trigo, em virtude da
fi d ARACAJU' T tornaria meio facil para a df'sse-
ieiras o exercito alemão. Os jor- dia das Phalanges Espanhólas acusação levantada pelo deputa- , 14- em sur-

E P V 'd 1 d b min'1ção das idéas fascistas.
Dais azem a propósito o élogio anuncia que, ao entrarem na aldeia do edro ergara contra o seu gl o, u timamente, grupos e an°

do cidadão e do militar, acentu- de Yela. sector de Guadalajara, colega Paulo Martins. didos entre a vila do Carmo e a

ando que von Blomberg é o digno as tropas nacionalistas só encon- Este último, manifestou o de- cidade de Rosario, saqueando os

lUcessar dos grandes generais que traram mulheres e crianças. O pa- seja de que o referido relatorio engenhos situados nessa zona.Em
restituiram á patria a grandeza roco Tomás Revuelta declarára seja lido da tribuna da Câmara, Divina Pastora e Sirirí os malfei· RECIFE, 14--·Deco[reram com

militar. Inliste-se nos editoliais na ser o único eclesiastico da região em sessão livre, tendo a mais tores causaram os maiores prejui- excepcional brilhantismo as, festas
estreita colaboração que existe en- que se livrára da chacina se bem ampla divulgação pela imprensa zos. Na cidade de Laranjeiras,que comemorativas do 4' aniversario
tre o marechal e o chanceler Hi· que tivesse sido obrigado a quei- do país. fica él 5 leguas desta capital, mo· da fundação da cidade de Olin'
der. Pela manhã reali7.ar-se-á de- mar a igreja e as imagens sagra- Afirma-se, com segurança, que ra o terrivel facinora conhecido da.
ante do Ministerio da Guerra gran- das. As declarações do padre Re- a Comissão parlamentar nada por Papinha, sem ser _ aborrecido A procissão dos Passos foi
de dellfile em honra do titular da vuelta foram confirmadas pelo mé- conseguiu apurar contra o acusa- pela policia. A situação, em todo Ilcompanhada de grande massa e

pa.ta. dica da aldeia. do. o Estado, é de terror.· dei autoridades estaduais,
+--------------------------------------------

CINE ROYAL, ás 7.30 ho

r�s, Abnegação, com Emil Jan-

Temos o prazer de comunicar aos nossos consumi
dores de São José e Biguassú e a todos os interessados

������������������������
desta Capital e outras localidades, que mudamos o nosso

I
--- ,--

ESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA
Dr. Osvaldo Silva Saback ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as

A D V O G A D O suas ordens.
Florianopolis, 13 de março de 1937,

Cons. M.afra, 33 A Diretoria
Fone-1.191

n1OgB.

Côrte de
Apelação

CAFE' BOM SOo NO

JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal

FORTALEZA,14-Um jor
nal local estampa um telegrama
procedente de Morada Nova, nos
seguintes termos: «Devido ao im
posto sobre a chuva, crell�o pelOt
prefeito Eduardo Sobrinho, nesta

cidade, deixou _de chover quiDze
dias.
O prefeito, acanhado com os

comentarios dos jornais, parece
disposto a levantar o imposto,pelo.
�ue já ontem choveu».

-----_.----------------

Imposto sobre
a chuva ...

Centenario
deOlinda

Brasileiro. Companhia àe Hau. LloVà
------------------------------

Linha Recife - Parta Alegre Linha Ria - Laguna•

Paranaguá - Santos - Rio de Janeiro

ASPTE, NASCIMENTO sairá no

dia 17 para:

ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no.
'.

proximo dia 20 para:
Itajaí-São Francisco - Santos- 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 o
s portos de escalas dos nossos navios «f\nibal Benevo:o», «c te..

Endereço: - Praça 15 de f'o.Iovembro n. 1. - l' andar-·Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

Laguna

Capela», <tCt�. Alcidio.·) e «Aspte. Nascimento».
Agente

H. C. DA COSTA
_.�"'�. ,;-.-�

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

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

�Depo2s1itario
- JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

.

MAFRA, .

f�.GG�.e.�Geo•••••••••••••

= A Companhia Editora Nacional I
� LANÇARA' NUM VOLUME DA G
� Serie Brasil iana &)
�; .
fj Santa: Catarina "
� .
� .
�

A Conquista .. A Colonísação •
�",,:�,'�

A Evolução I,'
�

TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA
�

® •
�

Um livro de Osvaldo R. Cabral e
G e
� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias •
�eG�eeoo.�.e�.�••D�e.�.G

Casa de D versões
-----_._--

Familia es

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estad�. .,

Não deixem de ir ao vispora Imperral pOIS, nele

I encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

II Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho garantido

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

.........G•••�.G.e••••••
• o
· �

: Dentes alvos :=
• G
• •

I COI"" a neve I
• •
• •

i Hauta �gradavel I
• 50 C0m .,
• •

1= I
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiíiiiiiiuiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiCiiíiiiiiioiiíiiiiiinsiiíiiiiiieiiíiiiiiilhiiíiiiiiieiiiiiiiiiiiiíiiiiiirOiiíiiiiiiiiiiiiMiiíiiiiiiaiiíiiiiiifriiíiiiiiiaiiíiiiiiiJiiíiiiiii4iiíiiiiii�iiíiiiiiiiiiiii� I Sub iO I I

o •
• G
• •

: I
G G

I a vossa :I
• •
• o

: PASTAI• •
• o
G •
• •
••••••••o,eOfj�••••eo••••

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

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

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os fabrieados em joinville pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIEA

Rua 15 d. Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE

Hospe- H t I C I
de-se no O e entra,
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

IACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metrtz: FL.ORIANOPOL.IS
Blurnenau - Joinville - São Franoisco - Laguna -

Mostruario permaneDte er"'a Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes erral:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'tas .,ara ternOI fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetíeíar madeira
Lonas e Impermeavels Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilHbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e [aneltas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: i" ados, !

Sêdas Canos galvanizados e pertences . grades, cultivadores, moínbo etc.
Lnha para coser e setgir Fogões e Camas J ocomovels, Motores de esplosão, Iv\oto�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talh&- electrleos
Jabonetes e Perltmariâ.s res Material em geral para transmíssõcs: t·:() 1

. \kolchoado.s e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t�nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas kItlrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões PORO Peças, (teces-

Sapatos, ehinellos, meias Productos chímícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos aíamadoe Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangelras Material electrico em geral �
Empreza Naci,onal de I'-Iav,e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl' Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "fRite Maria' _ .. Fabrica de Gel,o HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �:��àVAVaVD..à.._���_����VâVâVÂV�vA
�•••--.--•••�. A Gazeta

Fítentce bem I Advogados
I Accacio Mo-I

tÓJ io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

• •
• •

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

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

•

te I ra tem seu escrip-

o. 70. - Phone: 1277.

I Caíx 1 Postal, 110.

1�8dro de Moura Ferro I
I

Advogado

Forrn ídaveis ::�t:�:.:����:�� t�:1 I�����
daI, �er,al e I8xtal·lelral,

Extração oom global de crlltal.

II

i
• Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n· 1548 I
I

dsu...
_ honestidade, pOil, OI lar·

tel(t� .10 pr�&"nCladol pelo povo.
-- � -_..._-.___-----�-�- ..#..._-- -----------

:....= Dr. Renato=
==Barbosa==

G����#\�"+WIar ._- ." .---:.;.;c.:,__;_�""'4:�"".d��. ADVOGADO

�•••e�•••G-----. .......... 'Rua Trajano, 2 fí(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"i \ FO:ad�2:.;:-�t�::'ior�a. \: FUNDADA EM IB70 I Dr A�:r���a R.

tf� v

li S T t M iti O • /\dvogado

D eguros erres res e an In1 5 G RuaCons.Mafra"IO(sob.

;,� Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil 8 Il;Fone. 1631 •

129_0I
o.,,., CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
"I$.� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES 1MOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Médicos

•

Ap'entes! SubaAgentes II Reguladores de Avarlal!em ,todol OI Eltadol. I
':0 Brasil, no Uruguai e nas prlnclrJa" praçal estrangeiraI.

Jlgentes em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
., Diretor da Maternidade�
• Medico do Hospital
•
., (Curso de especializaçâo em

., molestias de senhoras)
• Atende na Maternidade
• até ás 8 112 da manhã

em B,lumenau e Lages. e á tarde-s- Consultorio-
• ANITA GARIBALDI, 49

---'.=�---'••••••••••------

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí

Indica: DrArtur Pereira

e Oliveira
Clinicai médica da erlan-

9al e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

IDr. Rlcardol
Gottsmann

D ..... Miguel
Boabald

.' �:���:::I).:�:��
CLINICA GERAL

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\)cessor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallll. em�'clrurgla

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-t595

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

FONE-1524

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 18- das I O ás 12 e .

das 15 ás t 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26 Vias 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 co1sut.-R. joão I Pinto, 13

Miguelinho, que será plena- 1
__1_e_le_fo_ne_,_5_9_5_�

mente satísteíto

<:;;AReIA
Rua 15 de Novembr"o n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS�BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'}'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren�= 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 estranjeíros)

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em g�ral. (agricolas e dins)
+-molnhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão. etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Marar'lhão
RU� J_9ÃO PINTO -ANDf\R N. 5 TERERO

liiiiiiiiiiiiii......iiiIiiiiiiiiiii,;:

LO..JAS

'.. ""� • .., •. ,
•

p
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'1 PARA HEMORROIDAS
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES ?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
/

QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bõas Farmacias

E' um� produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinvíl1e
:..

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro de diversões famí

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

líares.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Olaria

V�l�r=?en�i���rr���::ICrc�������OO����l�Afonso Micholé.três casas � Apolices Consolidadas do Estado de Minas H

VENDE-SE uma padaria, de- com terrenos. Os interessa- � «Divida FUlldada do Estado de S. Paulo �
vidamente montada, com óti- dos devem entender-se com � «Obras do Porto de Pernambuco. �
mo ponto e dispondo de bôl Francisco Pedro dos Santos t �

freguesia. na mesma rua, casa n. 5. 1ft VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
Para qualquer outra informa- � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �

ção, dirigir-se á Gerencia deste � COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �

jAorna,.LUGA·SE O andar ter' Banco de Créd ito l:�::::':"'""""""",_,","",,,,,,,,,,,,",,,",,,,,J
reo da rua Trajano n. Popu lar e Agri-

15 com compartimento para cola de Santa A Gazeta D�sastre de
�s�;i��f��' Tratar no Banco Catarina Desportiva

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

PADARIA

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias; da Boca.
CONSUL TOR/O:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Loteria do Estado
Catarina

de Santa

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 MAIO

de 1937

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Decimos

50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$aOO 1$300
50:000$000 13$000 1$30ú
50:000$000 13$000 1$30J
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» ,.

20» •

27» »

1
2
'3
4
5
6
7

..Jogam apenas 15.000 bilhetes
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

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

LA N O A
05 bilhetes sao divididos em õeclrnoa

dez J9200.
Hcvenõo rezpetlçê50 nos Oois ultimas al

garismos de qualquer dos 3 primeiros pre
mias passarão, os premias õeetlncõoa aos
dois ultimas algarismos 00 numero lmeõln
temente superior.

Do premio maior se ôeõuzlró � .,. para
pagamento õos numeras, anterior e pOsterior.

Os premias prescrevem {) meses da
dota 130 extrcçõo,

A Aõministraçao não otenõe reclcrna
Çao alguma por perõc, adulteração õe bi
lhetes ou qualquer outro lnclõente alegaõo.

2.250 ti Os bilhetes Inutilizaõos com a palavra
"

450 .. 2 U. A. õoe
PABa não têm valor algum, porquanto o

u referiõo carimbo pertence ó aõminlstração.
3 primeiros
premias a 30$ J3:500� EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

_j1.890 premias no total õe 126:000$ Não serão pagos bilhetes defeituosos
----------------------------------------------

50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

1 premio Cle

1 ti "

..

5 "

1:000$

500$

Zoo$

100$
" 50$

2 premias"

Zo

40

120

ti

"

30$

.

Os pedidos acompanhados das respectivas irrportancias e maIS 1 $000 para o porte serão

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, 011 pedidos de bilhetes para o interior,
pódem ser também atendidos por meio de certificados nominais correspondentes 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.

-------..-------

PORTAANGELO LA
Praça 15 de Novembro --

& Cia.

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50

Estado de Santa Catarina -- Florianopolis
Precisam-se de Agentes atívos

.f
!

,

\

Edificio La Porta

.. -

aVlaçao
Redator:Acloll II' Vasconcllos LA PAZ, 14 ._- Ocorreu

grave acidente de aviação em

Ayata. Morreram seis pessôas e

duas ficaram feridas. O avião
«Sajama> ficou inteiramente des
truido.
Trata-se do mesmo aparelho

que já tinha sofrido um aciden
te na região de Rio Grande .

quando conduzia o sr, Jorge Pra
do, então embaixador do Perú
no Rio de Janeiro e candidato
á presidencia da Republica e o

sr. Ugartheche,

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Festival dn
Clube Atléti
co Catarinen-

se

RECEBE DEP()SITOS
Devera' realisar-se na tarde

do proximo clia 21 do corrente,
um festival esportivo organisado
pelo Clube Atlético Catarinense.
O festival tera' lugar no Estadio
da Federação, gentilmente cedido
pela sua distinta diretoria.

Constara', de uma demonstra
ção de uma lição de educação Fi
sica para a classe dos «NOR
MAb», de uma partida de bo
la-militar ambas dirigidas pelo
1 o. tenente Jaguarê Texeira, Ofi
ciai Regimental de Educação OAKLAND, 14 - Amelia
Fisica do 140, Batalhão de Caça - Earhart anunciou que tenciona
dores e terminara' com um jogo levantar vôo amanhã, ou segun
de futeból entre os valorosos qua- da-feira, para tentar, sósinha, um

dros do «A T L E' T I C O» e vôo ao redor do mundo. As pri
"IRIS". meiras escalas serão em Honolulu,
O festival em questão causara' be· ilha Howland e Nova Guiné.
Ia imprensão nos seus assistentes, Ao longo da rota que seguirá a

principalmeote pelo jogo de «BO- conhecida aviadora encontram-se

LA-lVdLITAR» até hoje desce- diversos navios. O guarda-costas
De ordem do doutor Presiden- nhecido do elemento civil desta Soshome diiige-se a ilha How

te da Caixa de Esmolas aos In- Capital. Este jogo consta de land. O navio Whipporwil acha
digentes de Florianopolis, e de uma adaptação do -MRUGBY. se entre Yonolulu e Howland e

acôrdo com a deliberação da americano, introdusido no Exerci· o rebocador Ontario entre esta

Diretoria e Conselho Oeliberati- to Brasileiro já ha varies anos. última ilha e a Nova Guiné.

vo, em reunião realizada em data Mais uma vez aparece o esfor·
de seis do corrente, declaro a- ço incançavel dos dirigentes do
char-se aberta, com o prazo de Clube Adetico, entre os quais
trinta (30) dias, a contar da pre- tem principal realce o tenente

sente data, a concurrencia pública Aparicio e o sr, Tico Fernandes,
� ara a edificação de um prédio Publicaremos oportunamente o

destioado'ao ALBERGUE NO- programa em seus menores deta
TURNO, em terreno cedido pe- lhes.
la Munit:ipalidade, como faz certo

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

a lei n' 49, de 23 de Dezembro A resposta
de 1936 nesta cidade, situado do fVI in is tro
na Avenida Hercilio Luz, com de ..Justiça
frentes para essa Avenida, rua

General Bittencourt e Beco Tupi,l RIO, 15(Band)-Durante o ex

conforme planta existente na sec- pediente da sessão da Camara,
ção de Expediente da Secretaria foi lido um oficio do ministro da
da Segurança Pública. Ju�tiça, respondendo a um reque-

Os interessados, afim de po-' rimento de informações do depu
derem concorrer, juntarão á pro- tado Barreto Pinto e no qual se

posta que deverà ser dirigida ao notifica que' o sr. Adalberto
Presidente e demais membros da Correa, na qualidade de presi
Caixa de Esmolas aos lndigen- dente da Comissão Nacional de
tes de F!oririanopolis, certidões Repressão ao Comunismo, requi
de que nada devem á� Fazendas SltOU as importancias de 10U e

Estadual, Federal c Municioal.de- 200:000$ até 31 de dezembro
vendo, aiada, provar a sua ido- de 1936, não tendo ainda preso
neidade profissional. tado contas das respetivas despe.

Poderão os concurrentes exa- las.

minar na Secção do Expeàiente No mesmo oficio acrescentou o oa ra are ..

da Secretaria da Segurança Pú" ministro da Justiça que ainda foi
bhca 1;\ respectiva planta e obter requerida ultimamente a importan
as informações que desejarem, pa- cia de 200:000$, deixando de RIO, 15 (BAND)-O cel.
ra a execução da obra. .

ser atendida por falta de funda- Osvaldo Vilabela, ex-chefe do
O proponente, cuja proposta mento legal e verba orçamentaria Estado Maior do general Berto�-

fôr aceita, depositará em um es- da referida despesa. do Klinger, durante a revolução
tabolecimento bancário, a impor- constitucionalista de 32, foi cha-
tancia equivalente a cinco por cen- mado a esta Capital pelo minis-
to sobre os primeiros dez contos Outra prêsa tro da Guerra, general Eurico
de réis do contráto, e mais trêis Dutra, que deseja evitar ma

por cento do que exceder dessa transferencia para a reserva, em

quantia, afim de garantir a cons- RIO, ,,15 (�and) - �ca�a virtude de tratar-se de um ofi-
trução e conservação da obra pelo de ser p�eso mlus um funclOnano eial de competencia comprovada
espaço de um ano, ou na falta da <?omIS&AO de Repressão ao Co- e que ainda não atingiu a ida
do deposito, um termo de respon mUnIsmo, que trabalhava sob as de limite para o serviço ativo.
sabilidade com fiador idoneo. ordens do deputado Adalber!o O ceI. Vilabela não se con.

Caixa de Esmolas 80S Incli- Correa. Trata-se de Rubenstem formando com a sua d· �-

R' d D·d· eSIgna�ao
gentes de Florianopolis em 8 de olan o uarte, reSI ente á Ru� para o comando d.'\ 3a. Brigada
março de 1937.

�

Jorge Rudge nO. 147, que fOI de Cavalaria sitllada em AI. �

d
.

d P I·· C
' egre

con UZl � pa�a a o ICla en- te, apelou para o recurso de SuaAmerico Campos Souto trai,. por mves�lgadores da Ordem I transferencia para a reserva de20. Secretario Politica e Social. la, c1asse.� ,

. PABAHDa 09

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5·r. ara.
elC. Avísol'revíoõ-j. ala.
Prazo Fixo S·r. ala.

I

Sósinha em

tôrllD da
mundo

Caíxa de Es
molasaos Indi
gentes de Fio.
rlanonolis

Edital de concurren
ela públíca

EDIFICAÇÃO DO PREmIO DES
TINADO AO ALBERGUE

NOTURNO

Vapor em
eh_lnas

LOS ANGELES, 14 - O
vapor britânico Silver Larch en

viou um radio de S. O. S., di
zendo que não é possivel centro-
lar o incendio manifestado em um •

porão da embarcação e ãcrescen
tando que os vinte e três passa
geiros e tripulantes devem sair
de bordo. O Silver Larch en

contra-se aproximadamente a urna

distancia de setecentas milhas de
Honolulu.

s"9rva

Bebam" só

Cascatinha
sempre igualt l

Pediu a

transfe;
reneia

:
�-

"
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dentesPassam-se em nosso corpo Ee- RIO, 15 (BAND)-Iniciou
nomenos maravilhosos, que a ci- sua circulação em Petropolis, o

vio Romeu, presidente da Conle- encia procura desvendar e expli- Correio Imperial, orgão prote- -

deração do Mate.
caro Nos livros elementares estuda. gido pelo príncipe D. Pedro Gas· Havendo, ha dias, A NO- e suspender qualquer juizo que

se a função digestiva, a circulato- tão e destinado á propaganda e TICIA de Joinvile divulgado amo porventura tenha feito a meu res

ria, a respiratoria, etc.Só em livros doutrina dos ideais monarquicos e pia, reportagem acêrca do roubo peito, até que, como tenho cer

medicus são estudadas certas Iun- conservadores. do maquinaria da antiga fabrica teza, passa desmancarar os meus

ções complexas de transcendente O referido periodico não está de [osioros alí instalada pela fir- acusadores. para o que estou col-

importancia, como seja a quimica ligado a pertido político algum. ma Pe;dro Mayerle &. Cia., e ligindo documentos e provas con-

dos humores. Segundo o estado p
·

d
. adquirida pela Companhia Brasi' vincentes, certo como estou de

de equilibrio ou desequilibrio dos raV I enc Ia leira de Fosloros, representante do que nada tenho a temer, diante

humores, o individuo apresenta-se, que se impôe «trust», acusou como responsaveis da lisura que e.npresto ás minhas

respectivamente, em estado normal pelo retumbante caso os srs. transações.
ou anormal. A's Vezes, o desequi- Chamamos a atenção da Ínspe- Abrão. Sajnowitch, comerciante, e Embor3 não me fosse possivel
librio corre por conta da falta de toria de Veicules r

. Antonio Torres, guarda da rele- permanecer nesta cidade, por in-
pa a a necessi-

id f L·
'

M I
'

um elemento indispensavel.como o d d
.

d
. n a a 'r:c<J. teresses que tenho a zelar Ióre,

Pref. Alfredo on enegro f f I
.

a e que existe e uma ngorosa, P
"

,

os oro, que tem um pape Impor- fiscalisação nos auto-omnibus que 'I' orem'lhem. P-fdlçãodde sabafdo. todavia, aqui estou á disposição
tantis�imo como ativador do me- fazem as linhas de longo curso.

u timo, me or m orma a e em ace das autoridades, para atender a

tabolismo A' d b d
das declarações do sr. '-\brão qualquer intimação,

• In a ante-ontem o omni us a

A falta de fosfor� denuncia-se I Empresa Darius, vi�do superlotá- Sajnowitch, A NOTICIA reti· Penso que melhor informado

pela f�aqueza, d�sammo, can�aço, do, da Laguna, tanto em carga
ficou a sua reportagem, divulgan- V' S. chegara' á conclusão da

nervosismo, palpitações e an�l.ed�. como em passageiros, tombou num
do, nesta oração, uma carta ào I improcedencia da nota, que se-

Sta. lná Vaz de. Basta restabelecer o equilíbrio barranco resultando ficarem feridos
referido comerciante, que t[3n5-1 rá então retificada,a bem da ver-

R FI' I' I tquimico dos humores por meio de varies passageiros inclusive o
crevemos abaixo' dade.

etornou a onanopo IS, pe o d d f f 'P t davi d' D" t d d d I
C I H k '1 h'

um prepara o e 05 oro,por exern- chauffeur que fracturou um braço
arece-nos, o avia, iante ian e o esagra ave acon-

har M o�pcI e: Va gentfl'lh sedn
on- plo o Tonofosfan, para que desa- A at�ação da Inspetoria d; das informações que nos prestou, tecimenta, resta-me a consciencia

n a ana na az, I a o ca- d . d - Ab d t't d d
.

.

r J' V
pareçam, como por encanto, to as Veicules deve incidir não apenas

em nossa re açao, l' sr. . rão a a I u e que evo assumir, a

pita ista sr. ose azo
as manifest:çõ�s. m�rbidas. Com sobre a lotação, mas tambem no

Sajnowitch, estar aquele senhor bem de, meu nome, para poder
Do Rio d� Janeiro, regressou d�Jas?u tres I?Jeçoes vol!am as que se relaciona á proibição ex.

inocente de qualquer interferencia dIzer como alguem:
"

o sr. Nicanor Conti, do comercio disposições gerare do .orgamsmo e pressa dos chauffeurs, durante os
como receptador do aludido roubo. "Tout est perdu, hors l'hon-

local. o contentamento de viver. percursos, se distrairem palestrando
lImo. Snr. Redator da neur",

com os passageiros, quando não
«A NOTICIA» Rogo a publicação destas li-

acontece colocarem a seu lado
NESTA CIDADE nhas e apresento os meus agra-

uma passageira vistosa, o que, Prezad� Senhor: decimentos antecipados.
.

se por um lad é AI Saudações atenciosas. Do att.O add.or e cr.O.
u o, para e es agra- D

.. .

davel, para quem viaja é

extre-,
eparei hoje em seu Jornal

mamente perigoso... co� a retumbante nota a res

peito de um grande roubo que

Trucidou teria sido praticado na Fabrica
de fosforas, nesta cidade e, com

suspreza, constatei figurar, como u n
dos responsaveis, minha pessôa,
cujo nome veio precedido do qua·1
lificativo de «judeu» .

Exposto, assim, ao odio e ao

desprezo publico não so nesta

cidade, onde sou baslante co

nhecido, corno �em diversos lo·

Cosla gares do Estado, exercendo mi
nha atividade na aquisição ho
nesta de "feIrO velho", para re

vender, experimentei a principio,
uma desagradavel impressão, dian·
te da improcedencia da imputa
ção que me faz o seu jornal,
talvez mal informado.

Contando certo com o espirita
de justiça que preside á orienta
ção de seu jornal, venho por
meio desta solicitar se ô;gne de
dar aga2.alho ás presentes linhas

�

(MARCA REGISTRADA, .

reconlendalllse tanto para roupa fina como para rOUpa comum
...__----------------------••------------------------ = r ME 8&ew.-t.\V,�_:�.-�:.:�:::7�..' ..d

A qulrnica dos J"arnal
humores monarquica

Cap. Arí Cabral

Acusações

m·HVER9ARI05

Sra. José Gil

Alberto Bruggmann

Festeja hoje, a sua data ani
versaria natalícia a exma. sra. d.
Célia Fausto Gil, digna esposa
do sr, José Gil, alto Iuncionario
dó Banco do Brasil.

Encontra·se em Florianopolis,
procedente de joinvile, onde
exerce as funções de tesoureiro da
filial do Banco do Comercio, na
quela prospera cidade, o nosso

estimado conterrâneo sr. cap.
Arí Cabral, progenitor do distin
to medico coestaduano sr. dr.
Osvaldo Cabral.

Rodolfo Rosa

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do estimado conterrâneo
Ir. Rodolfo Rosa, diligente cernis
fiaria da nossa Policia Civil.

Aniversaria·se hoje, o presado
conterrâneo sr. Ildefonso Linha
res, alto funcionaria dos Correios
e Telegrafas em Belo Horizonte.

Encontra-se nesta cidade, o

estimado conterrâneo sr. Alfredo
�v1ontenegro, operoso prefeito mu

nicipal de Bom Retiro.
Faz anos hoje, a graciosa se

nhorinha Manoela Goeldner.

Luis de Souza

Passa hoje, a data aniversa
ria natalicia do nosso estimado

�. inteligente centerrâneo Luís de
Souza, figura representativa da

geração moça barriga-verde.
6ENTE NOVA

OUTROS PRRTEm ReligiãoO lar do sr. Carl Middelford,
alto [uncionario do Consulado

Alem.ão e de sua e�ma.. esposa, Viajou para Cu.ítiba, em gôzo
d, ZlZi Trompo�skl .Mlddelford, I de ferías, acompanhado de sua

encontra-se enriquecido co� o
exma, esposa, o nosso distinto

advento de uma robusta menina, conterrâneo sr. Alberto Brüz

que. tomou ° nome de Ceci la gmann,' íuncionario dos Correios
Mana. e Telegrafos desta capital.

Festividada
de Passos na

Palhoça

Domingo próximo.realiaar-se-á, qUarenta
na visinha cidade da Palhoça, a RIO 15 (8 d)tradicional procissão de N.S.Jesus

. an - Compa-
cerá amanhã, perante o Supremodos Passos, que, para maior bri- T'b I M

Ih" d
r. una ilitar, o major Ribei·

b an�lsmo, . tellada Fcooperapç�bol' a
ro da Costa, acusado por ter tru·

an:Ja musll::a a orça u Ica. cidad .., d 40 ..,

Fará o sermão do encontro o Bela °V�etrca eE t dPesdsoaMs
em

b 'lh d
IS a, no s a o e 1 ato

fi ante ora or sacro revmo. pa- G
d H

.

Bd·
rosso.

re am auer, cura a Cate- O
.

R"b' d
dI M I' ,maJor I el�o a
ral etropo ttana. f' d f

.

ara sua e esa propna.

O lar do sr. dr. J. B. Sai

gado de Oliveira está em festas,
com o nascimento de uma gra·

A ciencia moderna curvou-se mais uma vez
ante uma formula dos INDIOS da tribú TAPA]O'S.

VI51TA5

'. .

ciosa memna.

Visitou'nos, ontem, o sr. La
dislau de Campos, representante
da conhecida empresa de publi
cidade Almanak Laemmp.rt, Ltda,HABILITAÇAo

Estão se habilitando para ca

sar; Romeu Dias de Oliveira e

d. Maria Julia Dias, solteiros e

residentes em Florianopolis.
-Osvaldo Lentz e d. Ester

Ferreira de Melo, solteiros e re

sidentes nesta capital.
ENLACE

que aqui se encontra no exercI

cio das suas funções. t\liradece·
mos a gentil viúta.

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

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoaZ

Delegado de
S. Bento

Dr. Joaquim Medeira
Neves

Acompanhado de seu digno
progenitor, deu·nvs hoje, o pra
zeI de sua visita o distinto clíni
co co?terrâneo, sr. dr. Joaqui�1 P,..opagan�a
MadeIra Neves, que, como noh·' COmunista
ciamos, veio passar com sua ilus·1
tre familia as festas da ��scôa. RIO, 15 (aAND)-Foi de!-

Agradecendo�nos a nelhcla que coberto num depósito de corôas
demos por ocaSIão da sua che· da firma Dcault & Cia., por in
gada, demorou-se conôsco em vestigadores da Ordem Politica e

agr.adaveI p�le5tra, em a. qu�l lo· Social, uma grande quantidade de
cahsou o bnlho da sua llltehgen- livros de propaganda comunista,
eia e rára cultura. impressos antes da Lei de Segu.
CARTÕE5 rança e que não se encontravam

á venda nas livrarias.
Os volumes serão arrecadados

e os proprietarios da firma deverão
prestar e�clarecimentoll á policia.

Foi nomeado o primeiro Te
nente da Fôrça Pública, Duarte
Pedra Pires, para exercer o car

go de Delegado Especial de
Policia do municipio de S. Ben
to.

Con:lorciam·�e hoje, civil e re

ligiosamente, na residencia da
familia da noiva, a gentil senho
rinha Maria Torces de Miranda,
funcionaria do Estado, e o sr.

Reinaldo Roessle, empregado da

Companhia Luz e Força Paraen- Chegou TAPAJO'S;
I --Agora siga o conselho do velho
indio e procure em todas as Farmacias

se.

No '4to civil servirão de padri
nhos da noiva o sr. José Torres
de Miranda esta. Irêne Roessle,
e do noivo o sr. Alberto Roes'
_I Foi·nos enviado o cartlioa baixo:
fie.

�Paraninfarão o áto religioso IlImo. sr. Redator d,\1 A Gazeta.

pela noiva, o sr. Manoel Roberg i'Jesta. Clemente Roveli eRa

Jor. e esposa sra. Emerentina fael Linhares, seguindo hoje, para
T�rres Roberg; por par.te �o Montevid�u, �onde v�o tomar, par
nOIVO, o sr. Lucas Correia MI- te no Rald .v1ontevldeu-RlO de

randa e esposa sra. Rosa Torres Janeiro, apr.elientam a V. S. as

.de Miranda. sllas despedidas.
Florianopolis, 15 de Março

de 1937.

Elixir Tapajós
Bebam só

Cascatinha
sempre igual I �

o maior dep�rativo indigena de todos os tempos.
Cura ReumatIsmo em geral -- Sífilis, e suas multi·
pIas complicações.

E para as ulceras malignas, feridas bravas,
feridas antigas, use o

Líquida Tapajós
que é infalível. O LABORATORIO GARANTE A
CURA.

CHE6Am UH5

Dr, Malinha Lobo
Está em Florianopolis, acom·

panhado de sua exma. família, o

sr. dr. Marinho Lobo, advogado
;residente em Joinvile.

TRIGUILHO para aves I
FAREL INHO para o gado leiteiro I' FARELO para os porcos e animais de tração.

Exija, sempre, estes produtos, porém, fabricados pelo
MOINHO JOINVILLE

r-- .�;;�Otavio Romeu
IIEstá nesta cidade, o sr. Ota- Filial de Floiianopolis: Cáis Frederico Rola - Caixa Pos�al, 113

-_
,

"'.,.._.��< ,

o Sabão

"Vir Especia,lidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaínvile
em

�"'",,<,,,,,,,,,, .... - ....

lilI

nnprcce-

Abrãa SaJnawich

Raid·Monte ...

videu-Rio de
JaneirD

DGpois de apresentarem suas

despedidas ao Exmo. �r. dr. 00.
vern�Jor, Prefeito Municipal e

altas autoridade. do Estado, se

guiram otem,pela manhã, os lO.

lantes catarinenses Clemente Ro
vp.ri e Ralael Linhares, quo, pela
União dos Chauffeures Catarinense
e pelo bom nome da classe, irão
tomar parte no grande raid 'Nlon
tevideu·Rio rle Janeiro,n a reali
zar-se no proxiroo dia 4 de Abril.
Os pneus a serem utilisRd05 pelll
barata dos nossos volantes são da
Fabrica Pirelli, tendo vindo es·

�ecialmente da Italia, á con:;igna
ção da firma Filomeno S. Cia.,
que os cedeu pelo prêço do custo.

Aos dignos volantes desejamos.
feliz sucesso.

Navio Max
Da firma Hoepcke. Secção de

Na�egação, comunicam-nos que o

navIo Max mudou sua rota, se

guindo, amanhã, para S. Fran
cisco, - ao invés de Laguna,
regressando daí diréto a este

porto.

Contraband�
Postal

.

RIO, 14 -- (Band) A. Co
missão de Repressão ao Contra
bando Pllstal apreendeu ôntem ,
na estação de Alfredo Maia ,
uma conespondencia clandestina
enviad� por "diversas emprezas...
provemente de S. Paulo

O' volume, continha
.

mais de
200 cartas, tendo sido multadas
as organizações responsaveis.

ia

. � . ·..,-J.1"" "r-!:- • 4fjf
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




