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liberal republicana gaúcha, pr·otestarão hoie
na Camara contra o áto da intervenção no

Distrito Federal
RIO, 18-o Partido Economista esteve reunido ante

ontem para apreciar o ato do governo decretando a inter

venção federal no Distrito. Resolveu apoiar a intervenção,
manifestando-se em espectativa quanto á nomeação do
conego Olímpio de Mélo para interventor.

O sr. Bergamini esteve no Ministerio da Justiça para
transmitir os resultados da reunião ao titular daquela
pasta.

O SR. COLOR VAE SER SECRETARIO

feira, quando regressará de aVIa0 para Porto Alegre.
Adianta aquele vespertino saber que o sr, Lindo fo

Colar pretende, logo que voltar ao }�io Grande, ultimar as

negociações já iniciadas para um acôrdo entre o seu novo

partido e o Partido Liberal, em virtude do qual, ao que
se acrescenta, deverá assumir a secretaria da Fazenda.

que a sucessão agitará em breve o cênarío nacional.

RIO, 18 - O sr. Líndolfo Colar, segundo noticia a

«A Noite», pretende demorar-se aqui sómente até sexta-

AS INTERVENÇOES SÃO VARIAS

RIO, 18-lndagamos, õntern, do senador Pacheco de
Oliveira, sé acaso seria o relator da intervenção no Dis
trito. O representante baiano sorriu e respondeu:

-Ainda é cedo. As intervenções são muitas e eu me

aguardo para a maior.
Qual seria essa maior, ele não nos quiz dizer, guar

dando. como jornalista o «furo» para o seu jornal.

GA E
A VOZ DO POVO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
-------
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VAI SER EXPULSO

o diretor do
'''' Educação ?

t
. . �

•

� «Soulmeridional, portanto 10-

� quaz> , dizia E.ça de Queiroz em

� carta a Camilo Castelo Branco.
S. PAU:"O, 18-0 -Diarlo da Noite. escreve sobre

�i.
Eu estou guási a dizer o mes-

O sr. Macedo Soares, que continúa aqui, estas linhas: mo. Também sou meridional, do
«Antes de embarcar para São Paula, o embaixador § sul do Brasil,portanto conversador,

Macedo Soares teve longa conferencia com o sr. Getulio I... palreiro e amigo do comentário,
Vargas. Nessa c-iníerencia. o presidente da Republicá deu rara a troca de idéas. * * * Para que estou eu escreveu.lo
ao ex-chanceller credenciais para iniciar as conversações � Pois bem. O snr. Luiz Sanches Como andam errado, os peda- estas linhas? Tempo perdid ,?L,Jiz
na capital paulista, visando o lançamento de sua candí- Bezerra da Trindade, ex-diretor gagos, os mestres' do ensino là Trindade! não dà 1�1!l� I l<j,\ fi um

datura. da Instrução Pública e hoje dire- .por fora! Se conhecessem dom deputadinho estadual Íe 60' Icig'.-
Sabe-se que o sr. Getulio Vargas adiantou-se, então, tor do Departamento de Educação, Luiz Sanches Bezf!rra, quanto te- raço de uma vez no assu-ito.

ao sr. Macedo Soares, que não contava apenas com três
I

.

.

.

. .

! nasceu no seteutrião brasileiro, lá riam que aprender! Hà um Govêrno em nossa ter.

governadores para sustentar o seu nome nas urnas: o de Vindo do RIO de J�neJro, �he- no Rio Grande do Norte. Não E um deles não houvera jamais ra. Hà um técnico no D;parta.
São Paulo o do Rio Grande di) Sul e o da Baía. gou ontem a esta capital o llus.- se esqueçam dêste dado bicgráfi- escrito estas coisas: rnento de Educação.

-

Mas �esses três Estados dissidentes na maioria pro- tre desembargador. sr, q,dr•..G,.I co, muito importante na História. :" Para atender ás neces- Fia 'se o Govêrno do seu téc-
cessar-se-ia uma infiltração das suas forças. Costa.' ,:.J!

:;t

....� :�:�= Fala, talvez por isso, pouquinho sidades da1visão e da audição nico. E é razoàvel.
No Rio Grande, contava com a Frente Unica; em S. F!gura .marc�nte na.,�aglstratu- e em VDZ inaudível. �A.as, dizem, dos alunos, bem corno da ilu- Até certo ponto, é rezoàvel.

Paulo, com o P. R. P., não se devendo deixar de cultivar r�, jornalista v�branl:, intelectua- lê muito: doze a catorze horas minação e da ventilação das Porque Santa Catarina deve
relações cordiais com o governador Cardoso de Mélo !'1_e- hdad: das Illal: vigorosas, :em diárias, numa concienciosa masti- salas de aula, não devem es-I conservar o pôs to de bom nome

to; na Baía, embora não pudesse contar com o capitão ele posto, através todos os t .�- gação de pedagogia que, aliás, êle tas exceder a certas dimen- entre os Estados da Federaçao,
Juraci Magalhães, apoiavam-no dois senadores e quasi pos, o melhor da sua capa�l· tem distribuido á mão larga pelas sões, aliás as mínimas dentro onde o ensino público OJO é uma

toda a bancada que desarmava praticamente o governador. dade e do seu ardente patno- escolas catarinenses. das quais é possivel a reünião dos pilhéria.
Foi com esse quadro da situação que o sr. Getulio tismo ao serviço da nossa terra e Um belo dia, num surto de ele-nentos indispensáveis â satisfa- 'J,Vida! R&mo�, ião cauto, tão

Vargas autorizou o embaixador Macedo Soares a agir em da nossa gente. inspiração froebeliana,resolveu mo- ção dessas necessidades. experiente.creio que não enguliria,
São Paulo,» Em curta palestra comnôsco dernizar a antiga Escola Normal. Mostra a observação que as para reformista do mecanismo es

mantida, deu-nos conta da sua Começou por achar acanhadas as dimensões de 9 metros de colar, êsse adoràvel campeão da
passagem por Sao Paulo, onde au- salas do edíficio. comprimento por 6 de larga- sala grande,-nem durante 5 mi-
scultou a opinião dos elementos Daí, que fêz? Transformou qua- ra e 4 de altura, provam bem, nutos de Govêrno.
políticos mais destacados, realçan- tro salas em duas salas grandes, para uma classe de 40 alunos,
do, cheio de entusiasmo, a Iigu- bem grandes. Como? Mandou dei- permitindo a observação dêsses Depu'adl) BARREiROS FiUH)
ra do eminente brasileiro dr. Ar- tar abaixo ae paredes internas, de elementos fundamentais de higiene CE.LU LAmando de Sales Oliveira, em cuja separação, conseguindo, por tal e quiçá de aproveitamento peda-

do Es- personalidade, afirmou, residirem
arte, retângulos enormes, onde vi- gógico, CO rnunis ta

presentemente todos os anseios riam a caber numerosos alunos e Para uma classe de 216 metros NA CASA DE SAUDEda nacionalidade, que vê nêle o alunas. cubicos, o número de escolares DR. PEDRO ERNESTOtimoneiro mais seguro dos seus Isto há cêrca de três anos. não deve exceder a 40, de vez RIO. 18 '_ A Delegacia de
gloriosos destinos. Hoje, se a matricula majorar e, que, si praticamente se pode to- Policia Social efetuou este noitePrometeu o ilustre magistrado I d 50 h 1 00 d' b id d dem ugar e ,ouver IS· mar como oa a quann a e e sensacional diligencia, que só terconceder á A Gazeta, dentro , I 'I AI 5 'b· d dClpU os numa so c asse, e c, sem metros cu ICOS e ar para ca a minou alta madrugada com ade dois dias, uma entrevista, em pestanejas, trincando o cigarrinho aluno, na realidade o espaço de descoberta de uma celula comu
a qual nos dará suas impressões de palha milheira, dirá logo:«Dei- que cada um dispõe é menor, nista, localizada na Casa desôbre o panorama político nacio·· d f d Ito mais lima parece por terra, e atento o ato e ser a sa a o(:u· Saude Dr. Pedro Ernesh>. AI e-nal, em resultado das observa- d d 1 d f d b ' ,.

be uas salas gran es, aço um pa a tam em por moveiS, que 5U -

zar do sigílo que rodtou a di-
rões colhidas tanto no Rio como I V· r ' I d '
:s sa ão como o atlcano.» traem urna parte notave a area lige'lcia sabe·se que as autorÍ-
na capital paulista, denunciado- E f S d I d 1az mesmo. e o não agar- as sa as e au a. dades apreendtram importantes
ras das tendencias das correntes f A [' ·t

_

d
'

drarem, azo [mi açao o numero e documentos e realizaram varias
partidarias. * * * alunos se torna, pois, indis- pmões.A Gazeta, jubilosa com o O bom-humor é indispensável pensável,mormente nos países _

regresso do nobre patricio, abra- á digestão das criaturas. que, como o nosso, ainda não Fe r i do Deg re I :J

RIO 18-0s entendimentos para a organização de ça-o muito afetuosamente, espe- * * * puderam atmgic o necessário grau Iuma fre�te unica das oposições paranaenses datam de rando ve! nele um ��s gra�d�s Eu medi o salão do 3· ano de desenvolvimento escolar. e
ai um tempo. Só agora, entretanto, parecem chegar a bom condott�eres da opinião pubh- normal secundário, obra d� mestre Dejxar de fixar o número de BRUXELAS, 18 - Os cír-
te�mo. ca, nas Jornadas cívicas que se Trindade: tem 13 metros de com- escolares que, sem prejuízo para cu los rexistas anunciam que o Er.

Ainda ôntem, na bibliotéca da Câmara, avistaram-se aproximam. prido por 6 de largo, os interesses do ensino e da hi· Leoo Degléllc, cheft:' d,)' parti";O.
longamente os srs. Artur Santos, Plinio Tourinho e Paula

-

Beba;;-�'-,é,------- Cinqüenta e cinco jovens ter· giene, cada sala pode receber,será foi ferido, ôntêm, por um u, i-

Soares Néto. O assunto era o da coordenação dos parti- ceiranistas, alI. Não se desdobra permitir a super-lotação, fato lhoço de vidro, c' ,t a '.::le laflça-
(ias dissidentes do Paraná, exclusão feita do Social Na. Casca'tinha la série para não gastar dinheiro que, sôbre s�r Ilocivoásalide, do durante o comiclO de Ber"
:tionalista. A frente unica virá desta vez. E a tempo, já sempre igual!! consignado em despesa fixa, da favorece a prática de atos I chem.

RIO, 18 - O sr. João Alberto, logo após regressar
da Europa, numa reunião do Partido Autonomista, á qual
compareceu o conego Olímpio Mélo, assumiu sua presi
uencia, na qualidade de vice e no impedimento do sr.

Pedro Ernesto.
Hoje o. -Diario da Noite» anuncia que o Partido Au

tonomista vae se reunir e expulsar o sr. João Alberto, jul
gando-o incompatível com as finalidades daquela agrernía
ção, visto ter se solidarizado com a intervenção.

Desembar
gador Gil
Costa

Terá palavra

CREDENCIAIS DADAS AO SR. MACEDO SOARES

Departament� �1l

lei orçamentária do ano corrente.

«Onde cabem cinqü -nra, ca

bem cinqüenta e cinco» ,bestuntou
pai Trindade, monologando peda
gogias finas.

(Acho, até, que cabem setenta,
no mlnimo).

condenáveis, atentatorios da
disciplina e da moral».

(Aristides Ri"ardo, «3iologia.
Aplicada à E11l::.a::-)>> pago
329, edição de 1936, Editora
Nacio!1ál).

A SITUAçÃO POLITICA FLUMINENSE

RIO, 18-Agrava-se a situação politica do Estado do
Rio sendo disso um indice este trecho do discurso do
IIde� oposicionista, sr. Bernardo Bélo, pronunciado õntern
na Assembléia:

«O maior confustcíonista da situação politica
tado é o governador Protogenes Guimarães.

FRENTE UNICA PARANAENSE

A CANDIDATURA DO SR. OSVALDO ARANHA

RIO, 18-0 vespertino «A Nota-, cuja orientação é
francamente favoravel á candidatura do sr. Armando Sa

les, depois de dizer-se seguramente informa�o de que o

general Flôres da Cunha não vetou a candidatura do sr.

Osvaldo Aranha, escreve:
«O general não quer ou não póde ter a iniciativa da

candidatura Aranha. Uma vez, porém, que seja ela apre
sentada por qualquer força politica o Rio Grande do Sul
a apoiará».

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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tut/�7: bólpartidas de
SABACO A'S HORAS

Ante-ontem, ás 20 horas, proce
deu-se a solenirlarle da reabertu
ra do ano letivo na Faculdade
de Dlr.-;ib de Santa Catarina.

i; q.

"barrigas"

Línha Recife - Porto Alegre Rio•
..

COMANDANTE CAPELA-Sairá no ASPIRANTE NASCIME.NTO sairá no

proximo dia 21 para: proximo dia 21 para:
Rio Grande ltajaí-e-São Francisco· Santos- S. Sebastião
Pelotas -V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba_
Porto Alegre Angra dos Reis-Rio de Janeiro

Re�ebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Aníbal Ben�v�;o» I «Cte.
Endereço. - Praça 15 de Novembro n. 1. - l: andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

ASPTE. NASCIMENTO sairá
dia 19 para:

no
I

COMTE, CA \.RLA-sairá no próximo
ala 29 para:

Paianag�a' - Santos - Rio de J�neiro
- VltoTla-Caravelas-Ilhéu�_São Salva

dor-e-Arecajú - Pt:uedo -Recife
��-�--------�----------

Capela», «Cte. Alcidío- e «Aspte. !"b,)j,�lento,).
Agente

H. C. DA COSTA

Laguna

t.:
r

J '�
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Cervejas! C�erve�_(lS_! I Trajar
Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas- �

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

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

A GAZEl A--FlorianopoUs-1937
'".

bem! ?
s o'

Confecção
, ,

Casa d e Dve� sões

Falniiiaes
Vispora Impe .... ial

o MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

ENNE

CHARUTOS?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.·1I
de Novembro

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía,
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Balana.Ikes

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

, São Pedra), Casa Savas.Café Gloria e Salão Progresso
J - -

fi

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
\ do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I I E ATRIZ a Imperatriz das Aguas �
� DEPOSITO FPOLIS. -_ FONE N. 1350 �
�A G U R O E M�
� o proxirno lançamento do carburante nacional � COSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação

��l r.
.f'�L��.?L-MOTOR � do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

�';. ;r " �
:, T � Rua Visconde de Taunay n. 185t.. ., � om �

.�������?Ô}' -�••-_ ���VAVA��e ..--_-iiiIiiii-_·iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�����I�;'.,,,,,,,,,,�=�,,,,·���
•

IIndo a JO'INVILLE

Hospe H I C Ide-se �o . ete entra,

FONE. 684

f
'.
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I\lIatriz: FL.ORIANOPOL..IS
Blurnenau .. ..Joinville - São Francisco - Lagun. -

Mostruario permsneDte er-Y.l Cruzeiro do Sul

SecçAo de Seocplio de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras alara temOl FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneiiciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucçõesi Machinas para offi.:inas dfêehanicas
Tapetes e trilHbs Cfmento-fel1o em barras, ferragens para port.. Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janelJãs, tinta Machinarlos em ge",al para a lavoura: aados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences �rades, cttt\i.yadores, tnolnho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocornoveís, Mo"tort!l!; de esplosêo, lVl.oto�es
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- electrioos
Jab9netes e Perípmarias res Material em geral PJ.ra transmísaões: Lo",
. \!colchoados e Celchas , Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias di couro e lona
'Jcwtinas e Cortinados :;>,:, Tintas a oleo e esmaltes ,jleos e graxas lubrificantes
r.athas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�atos, chinellos; meias Productos chímícos e pharmaceuticos sortes, serviço meéhaníco
J)epositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeíras Material electrlco em geral �
��pre� �aOlona�l-d�e�-I��a�v-e��-a�ç-ê�o-.-·-·��-o-e-��pc�k-e�'_'---v-.-a��-o�r-e�s�·f-C-a-(�IHoepçke" "An�"8 Ma�J �

�
Fabrica de Pontas "Rita Maria' -- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estalerro 'Arataoa" �

tISI"'.ÂV�VAV'AV.Ll"'a�� rii!� "�Â�V�VÂ.VÂ.V�V.4f

Fítentce bem I
•
•

d a·,Agencia Moderna e Pu-
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

� Federal e possue a carta patente n. 112
•

Form ídaveis .ortllol proprlol, tr'l VIIII
por I.mana, todal ai Ilgun·
dai, ilr,.1 I Ilxlal·fllras,

Extração 10m global d.orl.tal.

A i, 1aÀ I.�n� dlu. II
_ honlstldad., poil, OI lar·

tel•••10 prIJI,nelldol pilo povo.

I
•

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

.���.wéitt -_, -·--:-�'C.:.........�-.......u� �'
�•••••••O. • .
• O

! Companhia "Aliança da Bahía"!
• •

:: FUNDADA EM 1870 I
:: Seguros Terrestres e Marítimos :I
• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil •
• •
_;) CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358

.

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES AS:5UMIDAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 19'35

�

4.280:552$970

A Gazeta Indica:
--

Advogados
I Accacio Mo-

CONSVLTORIO·--Rua Tra-
ano N. I e, das I O ás 12 e '

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vial Urinarias- Hemorroide

TELEF. 1.131 Comuflas:
das 13 ás 16 horas

Deseja concertar o Pela manhã:

seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre ('olsut.-R. João I Pint:l, 13

Miguelinho, que· será plena- , l_e_le_fon_e_._59_5__
mente satísfetto.

DrArtur Pereira

e Oliveira
Cllnlca médica de orlan·

ças e adultoa

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas' diariamente das

4 ás 6 heras 1

t,
Consultorio: Rua [oão

•

Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

tÓI io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

Dr� Ricardo I
Gottsrnann

Dr. Miguel
Boabald
CLINICA GERAL

LO..JAS

G A I i c:� I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI.
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO_
NES-TRICOLINES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren crC6; firmlsc)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van,'roupôes, etc .

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

., Dr. Carlos Corrêa
rosto e de mesa.

I
Confecção de camisas, calças, etc.

Ap,enles, Sub·Agentls I Regulador.. di Avarla.I'� Ilodos o. Ellldo.
Partos _ Molestias de

Linhas para bordar.
do Bra8n, no Uruguai e nas prlnclpail praça. lalrangllral. Senhoras e Roupões de banho

Il.gentes em Ftorianopol is: Molestias de crianças (Melhores que os estranjeíros]

Cam POiS Lobo & Cía. o Dlrltor da Mat.rnladal FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

fi • Mldloo do Hospital forragem, fabricação de maquinas
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • em geral, (agricolas e dins)
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEORAFItO ALLIAlvÇA • (Curso de especíaljzaslo em -moinhos de fubá, arados, businas
li ., molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

• Escrítórios em Laguna e Jtajahí o Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
" • até ás 8 1(2 da manhã
U Sub-Agentes em Biumenau e Lages. e

á !arde-Ci'Jnsuftorio: REPRESENTANTE ExC:"USIVOEM FLORIANOPOLIS

• • ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Mararlhão
•••• ..!��eG-----_-.- , ........". iiiiiiiiiiiiii_R_UíiiiiiilA�JiiiiiiOiiiiiiíÃO__P_IN_T_O_-�AN�D�f\�R�N�.�5�TE�R�E�RO�......l1

•

te I ra tem seu escrip-

n. 70. _. Ph01\p�, 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pldro de Moura Ferro I
I

•

I
•

Advogado
Rua Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
:_:: Dr. Renato=
==8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano. 2 Hsob.)
Fone 1325-Atelide cha-

mados para o int�rior • \
IDr Aderbal

da Silva
R.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 li! 1290

Médicos

.,.
,

"

\

E1-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ücessor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Esplolanala.m cirurgia

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

operações de plastica

..
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Estado SalltaLoteria do
Catarina

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

Leis 712 de 1908 .. 1115 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extracões"

de ABRIL�
de 193':;"

e MAIO

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$800 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300

Ordem Extração

1; de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20» »

27» »

1
2
3
4
5
6
7

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

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

L A N o Ar.
50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

1;1:000$

37:500$

05 bilhetes são õlulõtõoa em õeclmcs
de 1$200.

Havendo repetição nos dois ultimas al
garismos de qualquer dos 3 prtmelroe pre
mias possarão, os premias àestinaàos 005
àois ultimas algarismos co numer-o lrncó!c
tomente suprzrior.

Do premio maior se àeàuzirá 5 ·1. para
pagamento àos numeras, anterior e cóster+or.

Os premias prescrevem 6 mesr!:s àa
àata da zxtrcçõo.

A Administração não ctenõe reclama
ção alguma por peràa, aàulteração àe bi
lhetes ou qualquer outro inr:iàente alegaào.

Os bilhetes inutilizaàos com a pai aura
l?A60 não têm valor algum, porquanto o
referiào carimbo pertence á aàministração.

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
Não serão pagos bilhetes defeituosos

premio ele

5

20

40

120

1.250

450

1:000$

500$

200$

100$

50$

3(;,$
" 2 U. A. àos
3 primeiros
premias a 30$ 13:500�

126:000$

2 premias"

1.890 premias no total dIZ

importancias e mais 1 $000 para o porte serãoOs pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BI,LHETE EM CUSTOD!A
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,

pôdem 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 Cia.
Praça 15 de Novernbro u_ Edificio La Porta

Endereço Tclegrafico: LAPORTA Caixa PostaUn.50
Esta-do de Se.rlita (::atarina ... Fforiano�:>olis

Precisam-se de Agentes atívos

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Porque procura, o Sor., ter
Iimpos os para-brisas do
seu carro?

o "limpador" dos seus

rins é HELMITOL, da Casa

"Bayer", o melhor' dos de

sinfectantes do apparelho
renal. Os comprimidos de
HELMITOL acabam com os

males presentes e evitam

os achaques da velhice.

A reollôcõe
brasileira

Interessante artigo da
"Forha da

-

rVl anhã"

Para que não seja prejudi
cada a visibilidade, o que

poderia resultar em desas
tres.

Tambem o Snr, evitará de
sastre na sua saúde, lim

pando os seus rins, livran
do-os das impurezas que

RIO, ! 7 - Na reunião de
ôntem, do Instituto Nacional de
Estatistica, foi apresentado o cal
cujo, feito pelo sr. Luís Briggs,
da população do Bmsil, em de
zembro do ano passado.

Segundo essa estimativa, a pc-
.

f'
..

h d pulação do Br..tsiI, naquela data5, PAULO, 17- A «Folha tensivos, o IClaIS, a to a uma d 42 395 151 h b'd M l d'
.

" d J d f'
er a e .. a itantes,a anhã» IZ o segumte 50- sene e pa avras e e atos que . t-

t ib id I 22
.

! '1' • did
assim oistn UI os pe as um-

ore o momento ponnco: atestam que a sua can I atura d d liti AI '"

'

O
.. ,.

d d dIa es po I icas: agoas...mais interessante e CUriOSO existe, como se e uz a� pa a- -1.221.080; Amazonas-c, .••

I
da sucessão presidencial é que a vr�s de tod?� os seus amigos e

1443.904; Baía _ 4.265.074;campanha jli está em pleno de- ate do candidato mesmo. E então C ' 1 6'74 554· D'
.

FI
.

h I
.

r - h eara-.., istnto c-

I senvo vimento e entretanto não a se cone urra que nao a apenas; d I 1 756 080 E
..

SI 'f
. .

b I lid d f I I
era -, . ; spmto : an-

I qua guer marn estação positrva e oato: la rea I a es a que a ta to-710.282; Goíaz-756.030;
I
concreta deste ou daquele candr- serem proclamadas em voz alta" M h- _ 1 190 123· Md d

.

d aran ao ", , atoato, que seria apoia o ou com- mais na a.

I G 373 514 M' G'-------------------

b id I f S· O S I OI" I'OSO-.; mas erarsati I) por esta ou aquea orça �]a. sr. ,aes. ,Ivelra e -7.706.847; Pará- ...•política. candidato
'.
E dai? E Isto um 1.541.619; Paraiba _ . . . .Diz-se que o sr. Getulio Var- �to agresnvo contra, o sr. Getu- 1.398.966; Paraná--1.040,619;gas está hostilizando o situacio- lio Vargas? Porque? POiS a re- P b 3 O 1 O 118 P'.

I' d' - - f d
ernam ucc--. . ; iautmsrno pau rsta por cansa o sr. vo uao nao se ez para con e- -8,18658, R' d J

.

S I OI'
. I b

.

• - d W -ro.o.ro: !O e aneIrO-
a es iverra para atrair so re nar a tntervençao o sr. a�- 2 074 192· R' G d db

'..

h' L í 1
'

id
. . , 10 ran e oas nossa ca eças os raios jupite- ington u s no pleito presi en- N t -781 836· R G dreanosê Consta que apresentou a ciaI? Pois o sr, Getulio Vargas d orSe I 3 1'19 2' 11 . IaS raCn e

did l-I' dOU
-. . ,anta a-

sua can 1 atura. não dec arou, reitera amente, que t
.

-1 012 424' S- P IM N- L - '" , did I'
arma . . ,. ao au o

,as c�ns!a apenas: a� .�a n�o tem nem ter� �an I a�o, 1- -6.796.062; Ser i e+-" •

um ato publico, ostensivo, olícial, mirando-se a presidir o pleito co- 556 °69. T it
,g Pd A

.

� id D d '
.. .

d d N
.("1 , ern ono o cre-

nesse senti o. e mo .0 que, nes- mo pnmerro magrstra o a ação? 117.089.
se caso, o sr, GetulIo Vargas Por outro lado, que razões 1 _

estaria guerreando um boáto... têm o sr. Getulio Vargas para se PADAR IAAcontece, também, que não considerar afrontado pela candi- !se .pó?e afirm,ar qu� o sr. Salt>s datura Sales Oliveira?
ENDE-SE .

OI iverra não e candidato. Qu�I é, nêsse caso, a candi- y .

uma padaria, (!l.-.
A' falta de átos públicos 05- datura das suas preferencias? vidamente montada, com ótr-

I

Ninguem o sabe. mo ponto e dispondo de bôa
Estamos jogando o jOgfl da freguesia.

cabra-céga. O sr. Getulio Vargas Para qualquer outra informa
não têm e não quer ter candida- ção, dirigir-se á Gerencia deste
to, mas julga-se ofendido porque jornal,
o sr. Sales �Iiveira se apresentou. y--E----N--C-'-E-----e,----E-�es.�o assim o seu nome �@m a no Jogar denominado vila
signilicação de uma bandeira de Afonso Micholé.três casas
combate ...a quem, uma vez que com terrenos. Os interessa
não apareceu outro candidato? dos devem entender-se com

Parece um sonho. Parece uma Francisco Pedro dos Santos
alucinação. Mas isto é, senhores, na mesma rua, casa n. 5.
desta vez sem duvida possivel, a

"realidade brasileira" , ..

Formado no Brasil e
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

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

tia5 da Boca.
CONSUL 70RJO:

1?_ua Trajano n· /7
(sobrado)

Telefone: 724 ,(manual)
HORAS MARCADAS

nelles se accumulam, pr-e

jud icando-Ihe o perfeito
�uncciO"lamento.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
AgricoIa.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

A população do
Brasil

VENDE-SE uma casa no dis

trito, «JOãO, Pessôa», Estrei
to, a rua Cio Nestor no. 42.

com 2 qua,tos, s�las de visita e

de jantar e cozinha.
utimas instúhçõ�:3. No aprasi.

vel recanto da POt!;3 Jo Leal.
Preço especial. Tratar com JOão
Alves, no Canto do Estreito.

EM CASA DE FA�ILIA
alugam-se quartos com ou
sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

��,
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Asso ..
Nossa Vidatar... Religião

des desportivas de
sábado e domingo

polgantes Telegrama da�
�.

rU-IIUeR5ARI05

Waldir Grisardciação LotericaMíssa de Ramos

Passa hoje. a data aniversaria
natalicia do nosso estimado con

terrâneo e colega de imprensa
sr. Waldir Grisard, do COlpO re

datorial do Diario Oficial do
Estado.

Os srs. Angelo La Porta & Cia., concessionarios da Lo- A Gazeta felicita-o, efusiva.
teria do Estado de Santa Catarina, receberam da «Associação L:>· mente.
terica do Rio de Janeiro» o seguinte telegrama:

"A Associação Loterica do Rio de Janeiro, têm o prazer
de participar a vv. S5. que por deliberação da Assembléia do dia
4. consignou em áta um vóto de satisfação pela vitória alcançada
nos tribunais para o reinicio da sua popular loteria, aproveitando
a oportunidade para apresentar sinceras kh.:i'e.çôes.-A diretoria.

fAzem f.lH05 t-iOle
tar em honra do sr. PaulI) Filho
diretor do «Correio da Manhã.» os srs, José Daux, academico

O ministro das Estradas de José Fontes, João Antonio de
Ferro Alemãs. convidou o jorna- Matos e Mig\lel Savas;
lista brasileiro nara visitar os maio- as exmas. sras, Adelia C. de
res centro do'país. Medeiros, Urania José Brune»
------------. Dutra. Maria José Medeiros e

BERLIM. 18 --A Ordem Fumem charutos l Anastacia Charnesky Brasil;
dos Advogados ofNeceu um jan- PRINCIPE DE GALLES as senhorinhas Maria Angeli-

Farinhas superiores, elaborados com os melhores tri- ca Rila e Maria de Lourdes
g05, só as do Côrte Real;

a menina Teresinha da Con·
ceição Teive, filhinha do sr, tte,
Teive.

Na Matriz do Purissimo Co
ração de 1\ laria, realiza-se domin
ho ás 8 horas missa de Ramos
com distribuição de palmas.•

aDS� concessionarias da
Loteria de Santá Catárina

IRMANDADE DA �OSSA
SENHORA O 1\ CONCEI

çÃO
José de DinizParticipa aos seus Irmãos e

fiéis em geral, que domingo -

(21 do conentej+-haveré missa
em nossa capela ás ncve-(9)
horas. com distribuição de ramal,
bem como convida a todos 05

Irmãos para incorporados tomarem

parte na SAGRADA COMU-
Vem dispertando marcado in- de real prestigio e valor. é de NHAo a realizar-se quinta-lei-

teresse nos meios desportivos, prever-se e esperar-se excelentes ra SANTA, na CATE.DRAL
prendendo a atenção dos nossos pugnas desportivas. METROPOLlTANA.
"Ians!' do futebol. os emponentes Os encontros obedecerão (I

embates que o lpiranga F. C. de I programa: Dia 20 ás 4112 ho- Fumem charutosS. Francisco, campeão do Norte I ral-Dedicado ao exmo. sr. ma-

'do Estado. rea izarã nos dias jor Olivio Amorim. prefeito da 'PRINCIPE DE GALLES"
20 e 21 do corrente em Floria- Capital.
nopolis, com o Figueirense F.C .•

bi-campeão da Capital, e o Com
binado da Cidade.

Em se tratando de eqUIpes.
,.

Aniversaria-se hoje, o Ir. José
de Diniz, da redação de O Es
tado.

Homenagea
do na Alema

nha

do ao exmo. sr. dr. Nerêu R.
mos, governador do Estado.
IPIRANGA X COMBINADO

DA CAPITAL

MOINHO JOINVILLE.IPIRANGA X
FIGUEIRENSE

Dia 21 á. 4 horas-Dedica-
Cai.1a Postal IIO-Joinville-End. tel. Silos
Filia'l de Florianopolis: Cá-s Frederico Rola.

rHE6Rm Ut--'S

Dr. Ivo de Aquinol
I 5eguro OU õeposito� - ..

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

� A PREVIDENCIA DO SUL
� é a PRIMEIRA e UNICA Companhia Nacional de Seguros de Vida
� a emitir Apolíces com «LUCROS ANNUAES» a contar do fim do se-

If� gundo anno do Seguro. premios MAIS MODICOS 110 plano «SEM PARTICIPAÇÃO»
Vide o grafrco abaixo, compa.attvo de um Se�uro de Vida na "PREVISUL" e de um

Deposito a Juros compostos.
Pemio annual de 564$000 Deposito annua: de 584$000

Por este premio, a «PHEVISUL» póde assegurar a uma pessoa de
30 anos de idade, no plano -Dotat- 20 anos com

«Lucros�annuaes:t., o seguinte:

·

7 I
Juros.a Regres�ou. ontem, de sua via

gem ao Oeste catarinense, o dis..
tmto conterrâneo sr. dr. Ivo de
Aquino, ex-secretario da Viação
e provéto advogado nos audito
rias do Estado.

ff9LE(,·lmeHTO

Faleceu ante-ontem, na cida
de de S. José. o verando conter
râneo sr, Maximiliano dos San
tos, antigo comerciante ali resi
dente.

O seu enterramento realizou-se,
ás 15 horas de ontem, no Cerni
teria local. com grarda acompa
nhamento.

E' tambem a Companhia que, no Brasil, PAGA AS

MAIORES QUOTAS DE LUCROS AOS SEGURADOS e cobra os

Por esse deposito a juros compostos de 4'(., póde
uma pessôa accumular o seguinte:

·1�-CASO VENHA A fALLECER NUM DOS ANNOS ABAIXO. 2�-CASO SOBH[
VlVA AO ar AfiNO, ml55A

Em intenção á alma de d,
Hortencia do Livramento Aducci,
falecida ha poucos dias nesta ca

pital, o nApostolado da Oração
da Catedral" manda celebrar uma

missa amanhã, ás 7,30 horas, no
altar do S. Coração de Jesus da
Catedral Metropolitana.

I IrPREVI5UL" I./V/lE DEo/rlDA5 EDE /I1P05TO DE HEIlANÇ'A.
I DEPOSITO A JUROS 5UJE/TOAO/P/DAS EA IMPOSTO

DE HEIlANÇ.'A.

Pavilhão
Brasil

RIO, 18 .- o presidente da
Republica recebeu o seguinte te

legrama:

I
«PARIS, 15 -Tenho a hon

ra de comunicar a v. ex. que
foi colocada, hoje. solenemente.
a pedra fundamental 1'10 pavilhão
do Brasil, na presença do minis
tro do Comercio, altas autorida
des. numerosas pessôas gradas.
membros da colonia brasileira.

Fizeram U50 da palavra o em

baixador do Brasil, o comissario

I d� França e. o comissano brari
leiro, Respeitosas saudações. -
João Pinto da Silva, comissa
rio geral,

do

II
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NOT�: O imposto de herança é. um resumo, de 2 a 35'(. conforme. o .grau de parentesco. A taxa de. 4-1. d? depósito a juros,
assim como os lucros de 2 e 7'1. da «P!?EVISUL:., são susceptíveis de alteração, conforme as condições financeiras futuras.

Companhia de Seguros

PREVIDENCIA DO SUL
(S.gurDs de Vida)

1049Rua dos Andradas,Calxa Postal, 76

Endereço Telegrafico:
GENERAL ALVARO MA

RIANTE
S. PAULO 18-0 general.

Alvaro Mariante seguiu para o

Paraná. S. excia., viaja em com

panhia de sua Iamilia, e vai a

passeio, em gozo de ferias.

(EDIFICIO PROPRIO)

ALEGREPORTO"PREVISUL"
ii
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