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"Trago da minha passagern
por São Paulo e do convivia corn
os seus hornens rnais represen
tativos, urna impramessão definitiva

confiança e de fé nos destinos da
cracla em nosso

de demo-

�;�: fi��:�1�!:·�·;·�: .f�;�
Prometera-nos, conforme A OPINIÃO ALARMADA"noticiámos em nossa edição

de ontem, o ilustre desern- -Mas, se a candidatura Ar
bagador Gil Costa, conceder mando de Sales não foi ainda
a «A Gazeta» uma entrevis- siquer lançada, objetámos.
ta sobre o momento politico -E' exato, e isto por motivos
nacional. A palavra autorí- que, a seu tempo, serão dados,
zada de quem pela sua gran- mas, por enquanto.do conhecimen
de cultura e pelo seu espi- to apenas do estado-maior, Mas
rito combativo, é uma das que não paire a minima duvida,
figuras marcantes de maior A candidatura do sr. Armando ANO
realce em nosso meio social de Sales é a unica realidade ob-
e politico, acrescido do fato jetiva, a uoica num ambiente de Ode não ter quaisquer liga- fantasias, de intrigas, de solercias, �onfes5ar.. fazendo justiç� ás puras! Ias que se reuniram eventualmente

i

ções com as correntes parti- patrocinadas pelo Catete, a unica Intenções de tantos seguidores da em 1935 para a defesa em co- I

darias do Estado, tornam, que resiste a todos os embustes da Aliança Liberal, a mesma que mum de seus interesses legitimos,l
por isso mesmo, mais ex- articulação oficial, a unica que re-

em 1829 contribuiu, a seu 100- Um esforço impessoal, isento de l

pressiva a palavra do valo- sistirá, pois que, este o SeU carac- do, para o aperfeiçoamento do re- preconceitos, deveria, ou poderia,
raso patricia, que nos prelios teristico principal: não é o produto gimen, o que me préso tanto talvez, ser tentado. Acha-se nesta capital desde -E' indiscritivel o desenvolvi
de maior combatividade, se de um conchavo, mas a resultante mais em dizer quanto estive, sub- Recero, porém, que as diver- ante-ontem, hospedado no Hotel mento-c-respondeu-nos o engenhei
tem sempre imposto como de um imperativo nacional, com

metido aos ditames da MInha gencias se hajam avolumado, de Gloria, o abaiisado engenheiro dr. ro Arlant--, porque está passando
um dos vanguardeiros mais fundamento inexpugnavel n05 re-

consiência politica, em franco an- algum tempo a esta parte, ao en- P. Arlant, chefe da importante aquela zona, que é um verdadeiro
destemerosos e acatados. clamas da opinião alarmada.Alar- tagonismo, em pleno combate, á vez de diminuirem, em face dos Emprcza Construtora, com séde oasis de fertilidade. Cada dia sur-

E', pois, desvanecida, que rnada, explico, por aspirações in- candidatura do então presidente acontecimentos que se precipita- em Rio Caçador, e que gira sob ge uma renovação, tendente a ele
a 'IA Gazeta", honra hoje constitucionais que constituiriam, si do Rio Grande. .Nas informações ram. Mas� cedo ou tarde, creio que, I

a razão social de Empre7.a Cons- var cada vez mais não apenas a

suas colunas, com as im- realizadas, a mais violenta das que prestei em São Paulo não com, os � ornens de hoje ou os de trutora p, Arlant Limitada. economia como a cultura daquele
pressões do eminente patrí- usurpações ás prerogativas maxi- omiti, nem poderia faze-lo, sem amanhã, lia-de se encontrar um I Conhecedor da sua profissão. pôvo, que tem tido no trabalho a

cio. que assim nos falou: mas do povo. Que surjam, por gravame, ao, pov � ca�élrine�:;:. te� __ eno neutro, no qual se somarão I inteligente.estudioso.com excepcio- maior alavanca da sua prosperidade.
conseguinte, ('u fujam as candida- quanto ele e Se3S!ye\_ as 501;cI- elementos para uma obra de con-] nais faculdades de trabalho, deve- Basta dizer Íhe, que só a mi

turas oficiais, ou as que querem tações de um patEotlsma. sadio junto em prol de ideais que, no
-

se á sua grande atividade a lébre nha Empreza, está presentemente
UMA IMPRESSÃO se insinuar como tais. Um por

e ducti! aos Ideais da democracia fundo, são comuns a todos, chefes de construções que presentemente ultimando as construções do Grupo
DEFINI flVA um, de uma vez só ou em multi- e da liberdade, na sua conceitua

'I
e soldados dos partidos democra- estão transformando aquela rica Escolar de Porto União e do

dão, os pretendentes irão lançan do ção de postulado de harmonia t;C05, estejam no poder ou lóra região do oeste catarinense, num I Quartel da Força Publica de Cu"
--Só lhe posso dizer que trago as suas velas pelo mar encapelado dos interesses individuais em re-I dele, dos recantos mais populosos e ritibanos,edificios que obedecem a

de minha passagem por São Pau- das ambições, como, em ar de fer:nc�a co� os que dizem res-]
U!\1A DFCISÃO UE S

adiantados da chamada zona do todas as, exigencias da moderna

lo, e do honroso convivio de al- troça, sugeriu o sr ,Getulio Vargas, perto a lelicidade da comunhão .

ViPU�'.1 DE
Q
r' A'

E ex-Contestado, engenharia, para os fins a que se

2uns dias com seus homens mais que, em enseada segura, bem an- organizada. Temos a prova dessa Ii ��hÂ" -:,501:. J_ A nossa reportagem, que não destinam, Estou tambem constru-

representativos, uma impressão de- corada, indéne dos vendavais, soo asserção nos repetidos ensejes, _

E d �pOJS de
_

vanas ��nslde�a- perde ensejo, em abordar todas indo a grande rodovia entre Cru-

f·
.,

d f' d f' d d d muitos ainda de ontem em que ço\'s e inlormações precrosas, 10-
as pessôas que se distinguem por zeiro e C nc d' I d r

imnva e con lança e e e nos pran o e uns e outros qua ran- v,

d" d id d
� L o cor Ia, a qua evera

desti d democraci r d ' b I o povo baniga verde ofereceu icativas a serem a e com que sua dedicação "O trabalh quiz estar c I id testmos a emocracia em nosso tes, permanecera e pe, so ap au-
narnca- "

d C-I C h
L'" o, � a onc UI a em cur o praso.

país. sos dos brasileiros, ou, si preferi- exemplo indeleveiJ. de atitudes o r. I
_ ostda enScara Cs ,0- ouvil-o, pelo que o procurou 110 Para tanto, estão colocados na

Efetivamente, São Paulo, pela rem, dos que não abjuraram de intemeratas, em correspo??cncia I
mens e coisas e a�,ta a�a�ma Hotel Gloria, onde foi recebida minha Empreza nada menos de

palavra oracular do sr, Armando sua crença democratica, a candi- sempre com as responsabilidades na qu�dra_ p�esent�, J�oncIulU, com a fidalguia que é uma das 350 operarios, que procuram de
de Sales Oliveira, dirigiu urn vi- datura do, paulista ilustre, E' que crêadas pela sua brilhante histo- -Sentirei, assllI_J, m;ensatI_Jen- mais formosas facêtas do seu bri- dicamente corresponder, com a

b "I d d dei "I d
-

b I h ria política principalmente na te, que os chefes, Isto e, as íigu- lhante espirito. sua abn ga
- deseirante ape o a to os os ver a et- e e serve e sim o o, nesta ora' , . -

e çao, aos ese)os que
. R bl· ras pre5hgwsas, as que mais se, V' d" h d 'b 'd d

'

IaS patriotas no sentIdo da defe" tnste para o levantamento de uma epu Ica.
d

_
_

- IInos - Issemos --para ou" ten o e cootn Ulr entro as ml-
,

" estacam para uma ml�sao de 'I b f h 'b-I-d dIa pugnaz do regime ameaçado, obra digna dos sentimentos de I
.

VI -o 50 re a8 trans ormações por n as pO�SI I I a es para o engran-

emea!tado, sobretudo, falam os lealdade da nossa gente ás insti-I UM APE.LO PARA SER tantaf re evan�la, co�o a que o�a que vem passando o lJeste catari- decimento cada vez maior daque-
fatos, pelos que se haviam com" tuições que fizéram a grandeza da APÇ>IADA PELA.S oro- se o etece� nao

Jue,l�am
ou na� nense. la florescente zona.

prometido, i)olenemente, perante nossa Patria. SIÇOES A C',NDID�TU- postam, nao:e ec] a!I) no e,sh- mente optei, na méra e obssura -Existem tambem construções
8 Nação, a preserva-lo de todas Posso aliás acrescentar não por

RA ARM i\NDO DE SALE3 md
U

°bque destadmere�eA�do adatltdu- qualificação de soldado raso sob particulares?
M' I d d -' 'I

" ' e a negá a o sr, nnan o e
, ' ',M tA' h E81 injurias. as,)á agora, pe o e uçoes mas pe o que OUVI dos -E ante urna interrogação S I T d

.

I a cheha dos filaIS fortes dos mais
- UI as, mm a mpresa

, d b
'

a es. o os precisamos evar a' "- d- D'
que vou saoen 0,0 servo que não mais destacados proceres do P.C., nossa, continuou o nosso entre-" r d 'd d- t d dignos, dos mais indicados para quasl não tem maos a me Ir. la-

, PI- I d-
esse g an e CI a ao a cer eza e .

é 80 em São au o e na c:lplta que a can Idatura Armando de vistado: I t l - incumbencia de tanta macrnitude namente uma nova proposta me é

bl- I '�' A que a sua pa avra apos o ar nao
, I!>",. d dda Repu Ica que repercute, 50-

\
Sa es serajlmanhda quand meme, -Assim vou pensando, e' t ff E que se me permita a relVlndr- apresenta a, procuran o eu aten-

. "
caIU em erreno sa aro. dbelbo e fecundo, o gnto de aler- não sendo retHada em hlpotese mesmo agindo, no momento atual, A -m

-

t d cação de um direito, de que não €r, a quantos me procuram, sa-

d d
'

b ld' I
' , , d

S51 me exprImo, en o em t- f d
'

-

ta e e emocrahca re e Ia pro- a guma, tanto mais )a não é o pela est�ada real das minhas con- t t d t'd d abdico, mesmo o deve::r, de em-
IS azen o a aspICação maxlma

I d d d 'd P 'd
meo e o os os par I os emo- d I é d '

I\unciado pe o r., Arman o
,

e menclOn� o arh? apenas, mas vicções proprias sem procurar craticos, desde o partido oficial punhar, em Santa Catarina, um aque a gente, que a e pOSSUir

Sales, com o apoIo do Partido do BraSIl e conduzIda por podere- atalhos.
I talv z t

-
- dos fachos com que a �ua oen-

(uma casa propria. Posso assegu-
h 'b 1 ql e, e ,se a erronze, nao e Ih C d hde que é c éfe,. Sim, tam e�, sos _ele�entos qu� he assegu�am .Por, isso mesmo não encon-

sem razao, da revanche do Cate- te ha de iluminar, em futuro pró- rar- e que aça ar, que ojc!
em clSantad �atarlma. dE, ,por ai, a vI�ona, no ,Pdlelto a se realizar trel, amdha" uma _dencruzilhl�da em te, no caso de se inclinar pelas ximdo, 0dcamillho da dem(')cracia, possue as mais sólidas firmas co-

d •
'

I
' -, merciais, será dentro em breve 11con uo, e Igua tD:0 o, na suce- em )aneICO VIO ouro. que �e aJa, e.1 J perp exo ou'

suas preferencias intimas, até aos aC.I enta o mas g onoso, �u� )_a
�endo por,este BraSil, hberto de mdeclso: Dal po�que não lhe demais em que se divide a opi- fOI �ra�ado, porq�e. não �eSlStJ�el,

"Rainha do Ot!ste Catarinensell•

Ideologias Importadas. Responde: SANTA CATARINA. NÃO o�ultarel, meu caro Jornalista, que nião oposicionista em nosso Esta- aqUI digo ao dlstmto JornalIsta Digo-lhe isto, com <;egurança e

rá, portanto, seu grande povo a DESERTARA' DO SEU alImento como ainda 6ntem ali- do. que me ouve, e vai transmitir com firmeza, como homem de

chamada ás fileiras dos exercitos POSTO mentava, quando Lransr�itia, de- ao povo patricia as minhas pala- trabalho que sou e como admira-
da democlacia, movimecltados em vidamente autorizado, ao sr. Adol· O DIREITO DE EMPU- vras, á audacia de querer sentir dor daquela gente, que pnma

hora crítica, na defesa dos ideais -E, em tal caso, como julga fo Konder mensagem, que era NHAR UM DOS FACHOS bem junto a mim, coração contra pela honradez e pelo labôr Ee-

fJ�le constituem o céme da alma serão dispostas as fôrças politicas um apêlo na IDinha b6ca, para, QUE ILUMINARÃO O CA- coração, a anciedade com que
cundo".

coletiva nacional. E, si ha razão no sector catarinense? que fosse encaminhada, estudada, MiNHO DA DEMOCRACIA êle, povo de minha terra, espe- As doeclarações que aí ficam,
para isso, pela ca'lsa em si m�s- --Acredito, e assim as,egurei apoiada, qualquer que fosse a a- EM SANTA CATARINA ra pugnar, rela bôa causa nos eram de molde a satisfazer-nos.
ma, existe, tambem, pela c(,nfian- ao dr. Armando de Sales, que titude dos adversarios, pelas opo- -Quando, porém. errada, per- prélios civicos que se avizinham, DeSpedimo-nos dó ilustre engen
!ra depositada no autorizado inter" Santa Clltalina não desertará do sições colígadas de Santa Catari- turbada a minha visão optimista com os olhos fitos na bandeira aheiro Arlant, que nos prometeu
prete que reponta sincero, esda- p6sto que lhe compéte nas peleja& na, a candidatura Armando de por esperanças vãs, que se não democratica, em hora feliz, opor- dar-nos de quando em vez no

recido, valente, portador da cre- civic:as que tanto engrandeceram o Sales, na esperança de ver CO!l- me negue o júhílo de poder co- tuna, dramatica, desfraldada de ticias do desenvolrimento da re

denciais oferecidas na recente p;;� regimen, dando-lhe vida e fôrça, gregadfls, sinão todas as facções locar as minhas convicções, a São Paulo e para o Brasil, pelo gião onde vem empregando
€ina de sua renuncia, tendo em Será a mesma da campanha ci- deillocratÍcas que se agitam em minha atividade, em proveito da sr, Armando de Sales Oliveira e com tanto ardôr a sua honrad�
"ista a felicidade do Brasil. vilista com Ruy, e porque não Santa Catarina, pelo menos aque· candidatura por que expontanea- seu vitorioso partido. .J( e dinamica atividade.

pais."

ET
voz POVO Sem quaisquer ligações politicas.

JAIRO CALLADOProprletarlo e Diretor Responsavel
IHI Florianopolis, Sabado, 20 de Março de 1937 I NUIVIEHO 731

progresso do Oeste
Calarinense

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COMINGO
partidas de futeból

BACO IS:
Duas sensacionais

S�BADO

i f:'':iI1 �-IA I, � ã- r. de S;-
·111
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A'S

Francisco

4112

x FIGUEIRENSE

8 O Tonico Bayer é

igualmente aconselha
vel aos avós, como aos

netos; em todas as eta

pas da vida o Tonico

Bayer tem poderosa
accao reconstituinte

_,

sobre os musculos, o

sangue e os nervos.

I",,'
\, .

r:

;: )......
..I.i .J__

,.. • •

'\.
j "fi" Lembre-se que o médico sabe mais do orga-

:L&.. ,��) nlsmo do seu cliente do que este proprio, Con- �
, W suite o seu médico e ouça-lhe os conselhos. W

Inglaterra
inllndada

Ex�':)ortação
i=)� (-"9 Es-

"J
.

ta nl ..

LONDRES. 18 -- Depois de
um trabalho continuo afim de
leLlrça.r os diques do Cambrid
g�h;re as equipes de socorro pn
deram finalmente tomar um figei
ro repouso.
O periodo critico passou as

aguas baixaram de duas polega
das depois da meia noite. A

guarda de vigilancia contudo con

serva-se alerta ao longo dos di
ques porquanto se receia qualquer
ruptura parcial emquanto as aguas
do rio não voltarem ao esta d o

normal.

: ,·10 _ u, s
, IJ '':: •• l, te a', a"\

e xport li, o r ".5 Eólados Uni'
dos d f • r.�� 00 NCi.�, des
de 10. ,I : .. r,

.

") .-l"'ste ano, de
vem ser accr r' l.,t a"hs de lima

fatura C00oU1c.· C0;;j urra COpiil,
estatistica «c;;trr». Se tais do
cumentos não' i', CP''I aptescm ados
na data da j""l" ,'tição, d.-·ved.
ser feita a c '-

�
o de US5 2,

em garar t' a 2e .ua entrega den
tro de S[;S n, ''/ ) Sê no fim de
seis mês "; à _ '...:. i con.u'a: ori

ginaI não f,-)r "'regue, será im

posta urna ruulta correspondente
ao dobro dá sêma dos impostos.
Será importa uma multa de U$S
10. caso tdIJ S;) apresentada a

copia esta{;�t;c�, «-xtra».

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

Fumem charutos

'PRINCIPE DE GALLES"

Eleições
chilena.

SANTIAGO. 18 - Os re

sultadus completos da apuração
LUC' ��

-.

o andar ter- das eleições mostram que do to

.
'
tU) da _3. Trajano n. tal de 381.000 votos. a ala di-

15 COM co' npar .mento para reita obteve 206.050. � Írente
cscritór o. Tratar no Banco popular obteve 148.900 e os

Agricol'-l. nazistas 18.150 votos.

DOM�NGO A'S

IPIRANGA X SELECIONADO

IMPOSSIVEL Indios
,

Caya-
,

pDS
BELE'M, 18 - No último

LONDRES, 18 - Causou dia 8 chegou ao po'voado de
grande sensação a noticia de que Nova Olinda do rio Fresco. no

o processo de divorcio da sra. Xingú� uma turma de indios
Simpson será novamente levado I Cayapós, pedindo amizade e aga-.
a um tribuIlal londrino. Em vir- zalho, afim de se verem livres
tude da legislação inglêsa, a sen- da perseguição e das lutas san

tença do divorcio é
. ditada em grentas de seus vizinhos. A re-'

caracter provisorio, adquirindo ferida turma era de 380 homens
força legal sómente depois do mulheres e crianças.

contra o prazo de seis mêses, uma vez Quatro dias depois. isto é a

que uma das partes não inter- 12 do corrente, outra turma, e

ponha um recurso. esta de 400 pessôas, veio jun-
O recurso é permitido se a ter-se aquela. em Nova Olinda.

parte não culpada-no caso pre- onde continuaram a chegar novos

sente, a sra. Simpson-i-se tornar indios, calculando-se em mais de
culpada de adulterio, durante ês- mil,. atualmente, o numero dos
se prazo. O recurso é interposto selvicolas agora sob a proteção,
por uma autoridade especial. o das autoridades e do povo da
«promotor dI) rei». No caso no quela região.
tribunal aceitar o recurso. anu- O governo do Estado já pro
lando o divorcio da sra, Simpson, videnciou para li remessa de vi
esta não teria nenhuma possibi- veres e de roupas, mas não se

lidade de casar-se com o duque conhece aqui. pelo menos até
de Windsor. agora, qualquer intervenção do

A -rE' 1 5o
Serviço Federal de Proteção aos

Índios, em fa vor daqueles patri
ANOS? cios.

CARLSBAD. 18 - Sob o -N--P--.--t-.--lêma «Luta contra a velhice» a a eS Ina
reuniu-se a chamada Sociedad� LEI MARCIAL
para modernos métodos de vída.1 JERUSA�EM. 18-Temeo
recentementej fundada � compos-

do que a agitação entre a po'
ta na maioria de medi�o�. Seus I p�laç�o �rabe contra a imigra
fundadores são de opmião que, çao Judaica pudesse provocar
se pode prolongar a vida até 150 novos. e sangrentos incidentes, as

anos. organizações judaicas dirigiram-
Para comprovação da têse, se ás autoridades mandatarias.

organizou-se dentro do socieda- reclamando a prcclamaçao do
de um grupo que passou a se

estado de sitio para tada a Pa-
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� denominar «frente para prolon- lestina, Acedendo a este pedi

gamenti da vida», cujos mem
dos as autoridades promulgaram

bros se comprometem " viver nas hoje a lei marcial restrictiva.
condições necessariss para al- unu

II .ançar aquela Idade desejada. .
JERUSALEM. J 8-Explo

Além do exame medico de 3 diu uma bomba na cidade, hoje
m 3 mêses, para que se com- pela manhã, causando ferimentos

I b�ta qualquer enfermidade inci- em �i\'er�as lJeSSôêls. A situação
pienle.

na I alestina está se agravando
de hora para hora. O atentado

VENDE-SE uma casa no dis- d h' f' .

de oJe 01 pratica o com re-
trito «J0ão Pessôa», Estrei- quintes de crueldade. pois a bom
lo, á rua do Nestor no. 42. ba foi atirada no meio de uma

com 2 quartos. salas de visita e multidão.
de jantar e cozinha.

Ótimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com João
Alves, no Canto do Estreito.

HORAS 4 HORAS

fVJascagni foi
conde<2o
rado

1 ROMA. 18-0 compositor
BELO HORIZONTE. 18 Pedro Mascagni, que se fez mun

- A policia está agindo com dialmente celebre com a opera
energia n? .sentido de escla[ec�r I

Cavalaria .Rusticana, .

foi ?ntoda a atividade de uma quadri- tem. recebido pelo rei Vitor
lha de tarados�.!que vinham agin- Manoel. o qual lhe condecorrou
do no bairro da Flore&ta. Está com a Grande Cruz da Orden
mais ou menos apurado que o dl\ Corôa.
numero das vitimas é superior a

duzentas. Os membros êa qua-
drilha assaltavam os casais que os homens e atentavam

passavam pelo local, espancavam I pudor das mulheres.

o casamento da sra.

Simpson

Quadrilha de
tarados

,

I VENDE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. - 5.

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

freguesia .

Para qualquer outra informa
ção. dirigir-se d Gerencia deste
jornal. t

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

Oi•• Tração, Luz � Força
de Florianopalis
AVISO

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

ESCRITORIO da Praça 15. n. 19, para o predio da RUA
Al VARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as

suas ordens.
Flcrianopolis, 13 de março de 1937.

A Diretoria

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

I
!) Dr. Osvaldo Sílva Saback

Irradiação de
Roma

A Estação de Roma 2. R.O.
onda c. m. 31.13-kc. 9635, ir
radiará hoje. ás 20,20 horas o

. ,

segumt. :
Anúncio em italiano, espa-

nhál e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de um álo, de

'

opera lirica do Teatro «ALtA
SCALA» de Milão.

Dia do concurso.

Execusão de canções napolita
nas.

Noticiario em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezztl.

ADVO,GADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

àe fiau\) Lloyà Brasileiro
•Líli1h� Recife - Parta Alegre

COMANDA:,TTE CAPELA-Sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

proximo dia 21 para: proximo dia 21 para:
'1i.io Grande Itajaí--São Francisco· Santos- S. Seballtião
Pelotas -V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba-
Porto Alegre Angra dOI Reis-Rio de Janeiro

------

Rt Cf bcmos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios cAnibal Benevo�o». «ete.
Enaereço: - Rua João Pinto n. 9 - andar terreo-Telefone. l007-Deposito Rita Maria-Telefóne, 1338

r

PARE!
� OUÉDR DE SEUS·CRBElOS

PETROLINO MINQNCORO
I I

fNFALlVEL N'A C�SPA

Linha Ria - Laguna
ASPTE. NASCIMENTO sairá

dia p,\ra:
no COMTE. CAPELA-sairá no proximo

dia 29 para:
Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro
- Vitoria-Caravelas-I1héulS-São Salva

dor-Alacajú - Pt,;nedo -Recife
Laguna

«Ct�. Alcidio» e «Aspte. Nascimen to».
Agente

H. C. DA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A CADTA-IílõriMtPíRí
"��AVÂV��-
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�
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�
Blurnenau � ..Joinville - Sao Francisco Lagu"na _a'$(e�"l ��

Mostruário perrnaneote em Cruz'eira do Sul !'��
Seoção de Secção de Secçiáo de '�.�.'�-]FAZENDAS: R

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara remOi FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira i"�'.

Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanícas ��J
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros t�
Roupas feitas e [anellás, tinta Machínartes em geral para a lavoura: ., ados �

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultiyaÇlores, moinho etc.' '�t�
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de espIosão, víotozes ��Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos l ,�
3abonetes e Perfurnartas res Material em geral para transmissões- l"r J

,\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, ... .ccs-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposltarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumatícos e camaras de ar G\'ODYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
� Ernpre� �aciona�l-d�e�-I-�-a�v-e���a-ç�ê-o�-'I-��o�e�p-c�k-e-.-'-'---v�a�p-o�r-e-,-s�'-'C-a--rl-Hoepcke" "An�"e Max" �
� Fabrica de Pontas URite Maria' -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �,'�
_�

!�����
!�i

.��âV�..à..VD.A���� �Ld�'lt��e:::Iõil��������VÂVA.V�§iZ.

*Vw

Mertrtz:
em:

iANOPOL.ISFL.O
Filiaes

A Gazeta' Indica: DrArtur Pereira

e Ol.vetra
Clínica médu:a d® crian

ças e adu!'iem

LABORATORIO [JE
ANALISES NCLHCAS

Aovogados
I Accaclo Mo-I

! ·-1I Dr. Ricardo
Gottsrn«_3r1n

Ex-chefe da clinica do Pospi
tal de Nürnberg, (P.úressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em cirurgia

geral

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João �
Pinto n: 13 �

FONE-i595

•

te I ra tem seu escrlp-
, Agen,cia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

•

tÓI io de advogada á rua

Vis conde de Ouro PretoI
,

alta cirurgia, ginaecologia, (do-
n. 7f), _;, Phoi.e- 1277.-

enças elas senhoras) e partos,

I
cirurgia do sistema nervoso e

Caix 1 Postal, 110.
operações de plástica

1 I CONSULTORIO-··Rua Tra�
Dr. f"adro de Moura Ferro ano N. J e das lO ás 12 e

I
das 15 ás 16 112 horas.

Advogado TELEF. 1.285

Rl1a Trajano n· 1 sobra ão RESIDENCI�-�ua Este-

I
'

I LI
ves juníor �. 26

I
Vias Urinarias- l-furnorroideTelephone n· 1548 .

TELEF. I. J 31 Consulta»:
das J 3 ás 16 h)(,l:;

1 :_:= Dr. Renato= 1 Deseja concertar o 'Pela manhã:

_-Sarbosa_- seu rádio? Procure o com hora marcada
S B á P d Colsut-R, joão 1 Pinto, 13

ADVOGADO
r. ouzon, rua a re

Miguelinho, que será plena- 1
1 eJ_efo_lIe_,_5��__ ,._

mente satlsfeíto.

RçsiJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Formídaveia lorlllol proprlol, Ir•• Vlzel
por IImana, IodaI aI segun·
daI, ier'81 I .axla,·'elralç

Dr. IVlIguel
Bq:>abaid

CLINICA GERALExtra9ao Dom globoI da crl.tai.

A i l 1aÀ. i I .:-t'l� II,uI..
_ honlllldadl, pOil, OI lor·

Illn liAo prtJI,ncladol pelO povo.
..... _..., - �-._---- ,,--_�---

A.4 "

.'��••�"'-- ... -�_�.� J4A'Ui-..'-'a••••�_j1;.
�.D.aD.�.G======��=-..------ I;)e Rua Trajano, 2 f,(sob.)
o

.

• \
Fone 1325-At�ríde. cha- \! Companhia "Aliança da Bahía"l �ados pa,:__::,_. 1� - fi I Dr

�� FUNDADA EM 1870 � Dr Aderbal R.

� ti da Si va

:: .Seguros Terrestres e fy1aritimos = RuaC����:���JO (sob.

:: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"'J Br'as!l: Fones 1631 fl 1290

CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABJLlDAUES Af5SUMIDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1 935 4.280:552$970

LO..JA-S

ARCI
Rua 15 de Novembro n.

BLUMENAUI,
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-1'RICOLINES--XADRESES-ZEfIRES

�1"",��
(Tingimento a Indanthren -«:6r8' firmo!:)
TECIpOS PARA: Reposteiros, cobertas de di- I fvan.ãroupões, etc, 1<

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de I'
rosto e de mesa. I

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

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros]

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

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB f.,10DELO
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPOLIS \\..Arnaldo Mar<:�r,hão

RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5 TERERO
íiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii

Médicos

o

Ap,ente., Sub-Agentes e Reguladores de Avarla_lem �todol OI Eltadol I
�D Brasil, no Uruguai e nas prl'I1D!lpaí. praça. Iltranga.ras.

Agentes em Florianopolls :

f�
Cam pos Lobo & Cía. I

e Rua Conselheiro Mafra,. 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
,� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA • (Curso de especialização em

t� " molestias de senhoras)

!� Escrltórios em Laguna e Jtajahí ! Atende na Maternidade
l'iY.� � até ás 8 112 da manhã
�) SL�b-Ager\tes er,n BLumenau e Lages. e á !ar�e-C'1nsultorio:
$i G ANITA GARIBALDI, 49
t."I!iJtl,��% ���-<j'i,\,��t. �- ,��A-*�ft.�,9&��

-�_� 7iII�� � _J:(; �?a� fi6 -'.�.,�''16.�''�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
"ledloo do Hospital

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZEl A-Floriao.opoHs-1937
�--------------------------------,------------------------------

·�.Go•••GeG.oso.O••••••G�
A Companhia Editora Nacional I

LANÇARA' NUM VOLUME DA !Serie Brasil rana ;;
Santa Ca_!!lrinaJ =

G
•
�
�
�Um livra de Osvaldo R. Cabral D

POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias I
lt.G••t'GG'••�(tGG.e I...�.G

A Conquista .. A Cotonísação
A Evolução

TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA

Casa de Dve.sões
Familiraes

Vispor-a Imperial
o MAIOi-� E MELHOR CE.NTRO 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, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

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

Trabalho
pelo

ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

1
•

Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia,

charu-jI
taria Chie (dá tosíoros), Charutaria Portela (Café

, I ..

SãO Pedro l, Casa Savas,CaféGloria e Salão Progresso

!�.����������������� (

I

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

11-- ,,:-
· �.�������������

"
e Esp• •

u

: Só os fabricados em-J-o-in-v-íll-e-p-el-a--u-'n-ic-a-r.abrica
•

do ESTADO ,çe
PEÇAM PREÇOS-CASA P I Eprs:R

Rua 15 de Novembro n. 366 -

e'

JOiNVILLE

-

'a.

Rua Visconde de T�un�y S'i. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A �OAZETA +Floríanopolís, 20-3 - 1937

10CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antor.io Psschoal

Bebam sóDr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n.

ICascatinha
sempre !igual I

GOYANTA, 18 - A des- calada na noite, Ern quas

I
coberta de um monstro qua- todos os casos as vitimas

Rua Trajano n. 29
.

drumano que ataca o gado amParXel�lel'anrteasmeesdc�rair�?rÕaeçS_aonno�nos campos para arrancar-, ii cer 4
• ,

lhe a língua, com a qual se interior da boca, revelan.l .

alimenta, é o assunto que tais sináis que ,1, lincua fui
está empolgado toda a po- arrancada violentamente, O

pulação desta capital e do animal atacante deve ser d.!
interior do Estado. A prin- proporções muito avantaj .:
cipio ninguém quiz dar im- das, para poder subjugar 1',1-

portancia aos rumores pro- pidamente. sem grande luta,
cedentes do alto Araguaya, os bovinos no campo. Ten
dada a facilidade com que do em conta o tamanho do
lOS sertanejos, gente simples pé cujo rastro foi encontr
e surpersticiosa, admitem as do no Rio Vermelho, nód
historias mais pueris, oriun- se calcular que o qua.'ru.n -

das frequentemente de sua no mede nada menos de tr..s

imaginação exhuberante. No metros e sessenta cc.itlrn -

entretanto, os fatos trazidos tros de altura.
'a lume por pessoas insuspei- Provavelmente ser i U 1

tas que se encontram viajan- macaco duas vezes ma.or
/7 do no interior são de molde que o chipanzé da I.\L ica.

u convencer quanto á exis- Essa suposição qUI; c-ta
tencía do animal de propor- ganhando vulto entre as ela -

ções gigantescas, que vem ses inteletuaís do Lstado,
dizimando as criações bovi- reforça-se no fato ha pour i
nas. noticiado pelo or�ão oíicí '11
Foi na zona compreendida do encontro nas marg-as do

entre o Rio Vermelho até Araguaya de uma ossada

Leopoldina e o Tocantins que humana gigantesca. que esá
ocorreram os primeiros casos. sendo estudada pelo natu
Garimpeiros que faiscavam a ralistas.
14 quilometros de Rio Ver
melho, achando-se recolhidos
a um rancho, por volta das
10 horas da noite, ouviram

EDIFICAÇÃO DO PREDIO DES- urros esquisitos partidos da

TINADO AO ALBERGUE matta. Não parecia tratar-se

NOTURNO de féras comuns, tais como

a onça pintada, mas de ma- (Soe. Coop. Resp. Ltda.) I
De ordem do doutor Presiden- caco de grande porte. Na I

te da Caixa de Esmolas aos In- manhã seguinte dirigindo-se Rua Trajam� ri. 1B
ao trabalho a duzentos rr:e (Edifício proprjo]digentes de Florianopolis, e de , .

-

acôrdo com a deliberação da tros do rancho, encontraram
,

Diretoria e Conselho Deliberati- no chão um rasto descomu- Capital 136:700$000 i
vo, em reunião realizada em data nal, em feitio de pé humano, Reserva 56:424$498 I"
de seis do corrente, declaro a- medindo cêrca de cincoenta RECEBE DSP8SITOS ,:Os pedidos acompanhados das respectivas irr-portancias e mais 1 $000 para o porte serão

d centimetros. Não milito dis- lJndidos com toda brevidade. char-se aberta, com o prazo e
PA6AHDO 05 'I ,iCUSTODIA trinta (30) dias, a contar da pre- tante, na fazenda do sr. EnéasB I L H ETE EM

sente data, a concurrencia pública Peludo, foi encontrada pouco SEGUINTES l,UROS:

iPara evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior, para fi edificação de um prédio depois uma vaca morta re-

dem ser tambern atendidos por meio de ceuificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e destinadoao ALBERGUE NO- centemente e sem a língua. Cle Limitada 5·!. ala. '

OI mesmos direitos dos bilhetes originais, que Lcam em custodia na séde da LOTERIA, á disposi- TURNO, em terreno cedido pe-
De outras localidades che- ClC. Avi,soPrevi06'!. ala..

dos que os pedirem,
�--_-_ �a 1��?i��:li�:�3 d�mD�azze:b:: ��:�rr��rr�e���es n�t����� ��w.;:zomFl:-=*""���ANGELO LA PORTA .Bt Cia. de 1936 nesta cidade, situado '

na Avenida Hercilio Luz, com �r6\nde variedades do ovos 11:1Praça J5 de Novembro -_ Edifício La Porta frentes para essa Avenida, rua � Q • 'Y --
I'

Endereçó Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50 General Bittencourt e Beco Tupi, e brínquedos de 'Paecôa, PELOS
�-_ �conforme planta existente na sec-

�estado de Sarlta Catst.... jna -- Florianopolis ção de Expediente da Secretaria MENORES PREÇOS, SO' NA JP· d A t t' da Segurança Pública.
Irecrsam-se �G ge_n_es__a_lv_o_S__••••••• der?; �:t:�::::�OSj'un���od; t: LIVRARIA MODERN/\

I�l'! posta que deverà ser dirigida ao DE
.

C· r e d I' t o U 6U IA P r e d -Ia I ;; Pr�sidente ê demais membro� da P�dro Xavier & ela, I j, U
•

Caixa de Esmolas aos Indigen- RUA FELIPE SCHMIDT No. 8 d
G tes de floririanopoli:, certidões

. I �
_ de que nada devem as Fazendas

"*'"'S:�#,..._."_.. ';&...·_;,.. ,$:O<=,T-.,��.3;"/_"_,,=,,,-,, ...:':o;u:���'Ui' Estadual. Federal c Municioal.de- �o.:=r...."..,_.,.".�"""..".,.
"""""�.. '-!I.,."....._'"-.......,.."..-.�=.".,.."""'...._, ...,�

"'A'W�vendo, ainda, provar a sua ido- � Apolices Consolidadas do Estado de Minas ��neidade profissional. � «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �,;
.

Poderão os concurrentes

"exa-l � «Obras do Porto de Pernambuco. [;':;
mlDltr na Secção do ExpeCilente � �da Senetaria da Segurança PÚ· � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES ��blic� 11 res;>ectiva plant� e obter � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- (�
as mformações que deseJarem, pa- ij COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- f:'
ra a execução da obra: � JANO N. 16. �O proponente, CUJa proposta �

. �
* fôr aceita, depositará em um es-� ���:n�:��oo=":iie1!"��p.'t"��,!f1����J,.. tabdecimento bancario, a impor- --

I",tancia equivalente a cinco por cen- Pe t:ra I ina Min :�'1ln� �� !Z:lJI�
•.� �to sobre os primeiros dez coP-tos � - ,,;;.w I\I! ""-

de réis do contrito, e mais trêis O Tonico capilar por (�xcelencia !lll.'por cento do que exceder dessa
quantia, afim de garant;r a cons- Destina-se a ma!1têr uma higiene perfeita do

I;.trução e cons�rvação da obra pelo couro cabeludo e embeIesamento dos cabelos!
espaço de um ano, ou na falta Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a �
do deposito, um termo de respon "
sabilidade com fiador idoneo. CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia �

Ap·ressai-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hOJ'e mesmo na
Caixa de Esmolas aos lndi- soberano centra qualquer Afecção do coal'{) cabel"do. \?I gentes de Florianopolis em 8 de

!ICREDITO �\'�UTUO PREDIAL íI
março de 1937. Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfu%>,rias.

�., Americo Campos Souto Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- JoinvliJe
1;1...Dtl!l••• �__••_-- ........ l 20• Secretario �

Loteria

Em

do Estado
Catarina

Santade

beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

772 de 1908 .. i i 15 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e MAIO

de 1937

Ordem Extração OecimosPremio maior I Valor com imposto I
1
2
3
4
5
6
7

Maio

15 de Abril
22 »

29 »

6 »

13 »

20 »

27 »

»

»

»

"

li>

&-----------------------------------------------------------------

Adminis,tração da LOTERIA I?O ES'f ADO DE S�NTA CA!ARINA, cont�núa na sua tra- Caixa de ESaiçA0 de ç�>nservar 05 seus planos, Jogando com poucos milhares e maIOr numero de bilhetes sorteados.

mO Ias aos I ndi.

?bilh,t'�ãO .'Ui.'.05 Ilgentes de Fio.
à� l$���'en�o r�p�tlç50 nos ÕOiSe:t1:::m::. I. rianopo I is
garismos õ

e quclquer 005 3 primeiros pre- Ed -t I d rrenJ mi(,s passarão, 05 premloe õestlnaõos aos I a e concu ..

ônls ultimas algarismos ao numero lrneõlc- C i a pú b llcatemente super+or,
Do premio maior se õeõualrü 5 'I, para

pagamento àos numeras. anterlcr e pOsterior.
05 premias prescrevem fi rnesea õc

õctc õc extrcçõo,
A Aàministração n50 atende rectcrnc

ção alguma por peràa. cõulterução Oe bi
lhetes ou qualquer outro lnclõente ahzgaào.

05 bilhetes inutilizaOos com a palavra
PABO não têm uulor algum. porquanto o
referiào carimbo pertence á aOminlstração.

Jogam

premio Óe

2 premíos » 1:000$

500$5

20 200$

100$40

120 50$..

r' 1.250 30$
.. 2 U. A. aos
3 primeiros
premias a 30$

1.890 premias no total àe

450

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

13$000
13$000
13$800
13$000
13$000
13$000
13$000

1$300
1$300
1$300
1$30ú
1$300
1$300
1$300

apenas 15.000 bilhetes

L. A N
50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:5�o$

4:000$

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

_j. Não serão pagos bilhetes defeituosos

4:000$

6:000$

37:500$

13:50091;

126:000$

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
D'IAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga

Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Harranca-�in
guas" do ser·�

tão de Goiaz

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
I)S sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

'I?ua Trajano n'

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Banco de Créd-to
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ro:

17.10- .18.25 Concerto sin
fônico.

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

FLORIANOPOLIS, 20 ,da Mar;o de 1937 .==A GAZETA
CARTA�ZES
DO DIA As grandes pugnas

desportivas de hoje
e de amanhã

ANIVERSARIas

Principio de Nossa Vida
Incendia

,

Major Mario Gomes
CINE REX, ás 7,30 horas,

O lirio doura do, com Claudette
Colbert, Fred Mac Murray e Ray
Milland.

Hoje, cêrca das 9 horas, um

dos empregados da filial dos La
boratorios Raul Leite, situada
nesta cidade a' rua Tiradentes,
constatou, nos fundos do predio.
no deposito de caixões e material
de embalagem, a existeocia de fo·
go, que foi prontamente extinto.

Mais tarde comu ucando-nos
com a direção daquela filial tive
mos a inlormação de que não se

registrou nenhum prejuizo de
monta.

Faz anos hoje, o nosso pre
do conterrâneo, sr. major Ma
Gomes, brilhante oficial do Ex
cito.

AMANHA, ás 6,30 e 8,30
horas, um filme colosso na sua

apresentação, gigante na sua con

feção, com Silvia Sidn-;y, Fred
Mac Murray, Henry Fonda, Ro
bert Barrat e Nigel Bruce, Amôr
e ódio.

Dr. Batista Rosa

Passa hoje, o aniversario na!
licio do sr. dr. Batista Rosa,
soureiro dos Correios.

kio.
23.30 Música de sôpro.
23.45 Ultimas noticia.

Hoje á tarde, no gramado àa binado da Cidade, composta na de João Pessaa, e o Campinas
CINE ROYAL, ás 7 e 8,30 F.C.D., o lpiranga de São Fren- quási totalidade com elementos de São José.

horas, O prisioneiro da ilha cisco disputará o leu primeiro do Figueirense. O match será efetuado ás 16

dos tubarões, com Warner Bax- match, tendo c?mo. contendor o
.

horas, após interessante prelimi-
ter, Gloria Stuart, Harry Carey,

clube �ocal, Figueirense F.C.. CA�TISTAS X CAMPI��S I nar, n.a cancha do Campinas F.C.

Fred Kholer lor. e Arthur Byron. Sera.-da�o o valor das equi- Disputarão amanhã, renhido I O Jogo promete grande entu-

pes que daqui ha hora. vão con- encontro de futeból, o Cantista, siasmo,
AMANHA,ás 5, 6,45 e 8,30 tender em uma renhida luta na

horas, um filme admiravel da Art- disputa da preponderancia des- Os serv I-ços da Inspe
Quanta.s. ilusões, hoje desfeitas,

Filmes, com Richard Tauber .Leo- portiva,-um prélio futebolistico,
- que resurgmam, como por encan-

nore Corbett, Diana Napier e Ka- podemos assegurar, dos mais in-
to, das dunas do oceano da nos-

til d V I
sa fantasia! fHE6f'lm UH5

thlen Kelly-Canção da sau- teressantes que os amadores de Or Ia e e ieu osdade. Florianopolis teem presenciado.
SER MILIONARIO ...Quan- J::stá neste capital o dr. An

A luta será entre campeões; O' ,
t�s �speranças mortas, .

que ressus- Gualberto, engenheiro chefe d
CINE ODEON,o líder, foca- Ípiranga do NOite do Estado e

O que nos disse o secreta- slta.nam a�sopro maglco,da ven- Residencia de Tubarão.

liza, ás 5 e 8,30 horas, Batalha o Figueirense, por seu turno, du- río da Segurança a proposí- tania quasr loucj produzida por

contra o crime, com Donald as vezes da nossa Capital. to dos comentarios de um
VINTE MIL

pÉeegas de CINCO� OUTROS I?flRTEm

C k E I K á 7 h E deverá
.,

h
.

ENTA MIL R JS I D ) é Fi
.

B
00 e ve yn napp; e s o- ssa razão everas importanns- COnse I e I ro nasessão da VINTE MIL I d

r. os erretra astos

Coração d filh J L
•

t b f' d
.... pe eg�s e CIN-

ras, e I o, com acx SIríl�, co�� am em o ato as Cama re rVluni oips I CONTA MIL RE'IS N
C�Jper, Mary Astor e Roger eqUipes litigantes e.starem em per'

.

I S d t' ão
': não é Viajou hoje, pa.ra Jaraguá,.

Pnor. feito estado de treinamento são o com um dos nossos redatores, 1St? ão ,uzen a� m,�l pele- sr. dr. José Ferrelfa Bastol, su�

h d d"
. ind d

'

bé d I" gumhas de CinCO mil reis I procurador do Estado.
AlVIANHA- , 64

pen or seguro � gran e
.

êxito ln aga ? SI son ra e qu ... , E' FANTASTICO
"

ali ,5 e 8,30 da tarde desportiva de hoje, no na sessao de ante-ontem, da '
EHLArE

horas. uma película surpreendente

I
estadio AdoUC) Konrler Camara Municipal um dos

A Lorena Federal, como se C
'

h
.

d W ·e II di
CJ •

( , •

t
'

t
' onsorcram-se, oje ás 15

a arner- O een a mo IS- O Figueirense F C segund conselheiros criticára o ser. qurzesse eimosamen e, pertinaz- h
'

'I I'
.

'

t D· k P II R b I(
. ., o .

tev enri I' oras, CIVI e re tgrosamente na

a, com lC owe, u y e- estamos informados comparecera' viço da Inspetoría de Velcu- men e, enriquecer o povo, rea iza- id
.

d
.

, '7
II J k O k' J Bl d II

'
' .

Iormid I
. resi encia a noiva a rua d

f' er, ac ale, oan on e • em campo com a equipe seguin- los respondeu que em seu
ra mais um orrm ave sorteio no S t b 17' I

H i H b L' F d 'd' 10 d Ab 'I' e em ro, n. ,a genti senho

I u� lAiber �rt,
M oUls�"1 azen a, te: Gabinete, melhor informaria laC t

.

e

t óroi�mo., , rinha Nelí Carioni, filha do sr

.U1S

I bec,nll" ary di sonpe OI Hosterno a pergunta, pois, com o Re- d t

a annense

x�l� seJ�s ,tu, Jones Carioni, e o sr Mario Rosa
notave ai armo sapatea or au Antenor-Carioca guIamento á mão o caso se-

es a vez, o novo rmuonano d M 'h
.

D
' lo' MIL CONTOS

a ann a mercante.

raper, Carlos _ Valdemar _ Haroldo ria resolvido sem grande di.
. prémiO I

Chocolate-Paraná-Ivo-Tiae- ficuldade. 20
..Idem CEM CONTOS rARTÕe:5

Calico Acompanhando-o ao seu
30
..
Idem TRINTA CONTos Foi-nos remetido o atencios

Quanto a organisação do Ipi- gabinete, o dr. Secretario da 40. �dem VINTE CONTOS cartão: A' ilustrada redação d

ranga F.C., desconhecemos. Segurança Publica, tomando 50. Idem, DEZ CON�OS, A _Gazeta Ivens de Araujo
O Figueirense jogará com a O Regulamento Policial do

além de. mais quqtro mi! cen- muito grato peja noticia de ani

falta de seu antigo center.half Pro- Estado, disse�nos: to e tnnta e dOIS premLOs dí- versano, g��erosa, como sempre,

copio, que si para uns é um
- «l'.Ião sei o nome do versos no valor de SETECEN- e pelas felICitações. A

«player» imprescendivel, para ou- conselheiro. Ouvi, apenas,
TOS ,E TRINTA CONTOS! CAFE' BOM SO' NO

tros não é tido em igual consta. Na manhã hoje,de quando á muito por alto falar sôbre o � FO��IDAVEL , I
..JAVA

O pr�lio de hoje nos dará aso Policia fomos a cata de fatos "aso... Aliás, dizer mal da BI�hetr!. InteirO 120$000 Praça 51 de"Novembro
a formarmos um juizo certo e se- policiais para a nosso repor- Policia é prazer que agrada Vlgesslmo 6$000 Antonio Paschoal
velO quanto o valor de Prol:opio. tagem diaria, encontramo- á muita gente bôa... Fiz, a. NOTA:

,

Amanhã ás 16 horas, ainda nos com o dr. Claribalte Gal- penas, seguir a praxe dJS "

O bilhete nO. 2 021, da F6S ti vídade
no e5tadio da Federação, terá vão, secretario da Seguran· meus antecessores, proval- ulh�!l ejtdllçãO de 70lL �oO�'OroOOs. de N. S. do
logar o empate entre o clube vi- ça Pública. vemente de acôrdo com o ;o,n emp a o com : iP • Passos
sitante, Ipiranga F.C., e o Com- S. s., logo que se avistou Regulamento Policial do Es- [()I pago, na pre�el��a do reprl!- Durante o dia de amanhã rea

tado, alterado com o decret" setante deste dlano, em cheque
v

d B liza-se, na vifiinha ciddde da Pa
n. 1874, que diz «que com-

ao p�rtll or, contra o ,anco de Ih
Péte á Delegacia Auxiliar a

Credito Popular e Agncola, des- oça, a tradicional festividad
t religiosa em honra a N. S. Jesu

fiscalização e inspeção, de
a praça.. dos Passos.

veículos.. Ainda o Regula-
CANDIDATE-SE A MI- ,

são menta Polícial, no seu art.
LlONARIO! A tarde a veneranda image

p.erc�rrerá em prccissão as prin
136, de acôrdo com lei no. Rua Felípe Schmidt n. 5 ClpalS ruas daquela cidade.

(em Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola-Caixa Postal, 113. 1297, de 16 de ietembro de

B -a·
1919 diz: "Pela Delegacia Curso de PreD

-

crepúsculo do anca de VrectltaPopular Auxiliar serão expedidos edi-
le.
araça

A I I d S t tais, designando as ruas de r

e, gr CD., e 8n a subida e descida, marcando .

Catarina a tabéla dos preços e alu- .

Os ,srs. pau dos alun�� da 10.20. 30. e 40. série do Gi

guél etc.; consignando igual-
naslo Catannen5e devem sUJeItar, seus filhos a' frequência dest

mente quaisquer outras dis- curso, em que eles prep�rão suas lIções par4 as aulas do dia seguin
posições que se fizerem ne-

te. �rofesso:es: Berlammo Corrêa, .Games Anacleto Damiani e Jos
cessarias para a bôa ordem Martms.

2a. Convooaçãt":") e marchado serviço". Nin- , Infor"!açõeHomo prof. Jos� Martins, no Colegio
O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular guem se lembrou, ainda de Jose, �a� 16 as 17 �or�B. �o �esmf) Colegio funciona

a Agricola de Santa Catarina, de acôrdo com o art. 23 dizer que o Delegado Auxi- de a�lmlssão ao GmaslO �atannense sob a direção
de seus estatutos, e devido ao não comparecimento de liar, praticando êsses átos, Mlllla�r�hn�s�.�������������������d
número legal á Assembléia marcada para 17 do corrente, estaria fórél das suas atribui- 1-

con vida novamente os Snrs. acionista\; desse Banco, para ções. Ora, extinta a Delega
a Assembléia Gerdl Ordinaria a realizar-se, com qauIquer cia Auxiliar, avoquei todas
número de sacias, em sua s�de á Rua Trajano n' 16, ás as atribuições até que venha
14 horas do dia 29 do corrente, afim de tratar,...ge do se- novo Regulamento, As leis

guinte: em vigor são as mesmas an-

o) aprovação do Relatorio e Parecer do Conselho teriores a 1390. E' o que me

Fiscal; cabe informar.»

b) eleição do 2on'selho Fiscal e seus Suplentes; Fumem charutos
c) renovação do terço dos Vogais do Conselho De

liberativo.

fAzem RHOS H01E

a gentil senhorinha Eloá Brito

I
a menina Roseli, filha do st

S 81- .,
Mario Candido da Silva e Ca

er n1 I 10na r10. rina, filha do sr. Rafael Digll
como;

os jovens Antenor Morai. T
vares e Darcí Lopes.

Irradiação da
,:\Iemanha

A estação alemã DJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o

proguma abaixo para a América
do Sul.
A'i 11.00 hs.-14.00 h�. e

22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim
corresponde, rellpectivamente, ás
8,00 hs.-10.00 hs. e 18.50
hs.-0.45 hs. no Rio de Janei-

alemão).
24.00 Para o

Domingo.
00.15 O nosso concerto de

Domingo.
! . 1 5 Ultimas noticias (em por-

o rendimento das suas aves, em ovos e gorduras
depende da alimentação que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto,
fARELlNHO e TRIGUILHO

ótimos produtos do Moinho joinville, cujas vantagens
indiscutiveis.

ouvintes.
23,00 Hora infantil:O patinho

tu�uês).
1.30 A creada como senhora.

Opereta de Pergolese.
2.15 E'co desportivo.
2.30 Pequena arte musical.
3,00 Ultimas noticias (em ale-

Assembléia Geral Ordinaria

mão).
3. 1 5 Obras de Franz Schu

bert. O esplendor da noite-O

pastor sobre o rochedo-Serenata
-Quatro canções-Trio para

piano, violino t violoncelo em mi
sust, maior op. 100.

4.30 Ultimas noticias (em es·

panhol).
4.45 Saudações aos nosws

ouvintes. O mais importante da
semana. Despedida DJN e DJQ
(aI,. port.).

Ao Comercio e ao
Público em geral

.

A CO�PANHlA de Navegação L1(lyd Brasi
leIro, comunica que mudou-�e para á rua João Pin
to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), ond� es
tará a disposição de tO�t2s.

Florianopolís 18 de Março de � 937.
PRINCI PE DE GALLES

H. C. DA CO$TA
Agente

A T

o s O
A P I T A L.N._SJA ..J A N O
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(Confecção de Luxo) A C
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I
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