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Parece estar defini�tivarnente assentadtEi a
indicação oficial d6 caricHdatura do sr.Macedo
Soares, que será lançada simultaneamente
por Minas e Pernarnbuco, tendo o riorrve do
embaixador Osvaldo Aranha sido posto a rnar-
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EV GEL O
En... torr1C) cja entrevista do
de}�2tery)ba�'gador Gil Costa
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Sem quaisquer ligações politicas.

JAIRO CALLADOA entrevista concedida ante-ontem a este jornal pelo
desembargador Gii Costa, foi a primeira clarinada civica ANO
que ecoõu nos arraiaís politicas da nossa terra, depois de __
aberto o agitado problema da sucessão presidencial.

Tem essa entrevista uma alta significação moral, nes- MENORES NOS

T'."te momento de indecisões e de incertezas.
CINEMi\S e' rEstamos apreciando os fatos com a autoridade que ----- i

nos dá o espirita de independencía que mantemos. Não é A entrada de menores nos cine- _

quando os campos estão definidos que as atitudes devem mas, reveste-se em nossa capital de I-;:m
-_ .....__....;;;;;;;-"';;;:;...",;;;;;x _;;;;;;;;a;;;;;a,;;"'""*

dser apreciadas, Elas valem e pésarn precisamente nas ho-] uma severidade, que se nãoregistra em ft d � reto r;t ft
ras criticas, em que o fiél da balança se agita em oscila- qualquer otl!m, cidade brasileira, nem' U li 'i!. �j ,,� U
- .

de
,

mesmo no R!O de Ianerro.çoes 111 ,t:clsas. . . . Assim. por exemplo, em Curitiba,

ti
- ..Dal, o não podermos deixar de apreciar, com viva foi ha dias mandado publicar o edi- I�"��ao radmiração, a independencia e a coragem com que o de- tal que transcrevemos: i.1P."QY

sembargador Gil Costa surge em Santa Catarina na hora
I. . Para se traçar o perfil do dire- r admitir que o ferisse.resente declarando-se "em embases nem sofismas, pio-] "D� ordem do exmo. sr. dr. JUIZ

CIp. .c�
.1' " I". o

r I Privativo de Menores, desta comarca, tor do Departamento de Educa- Não. aro é que não!netru ar ...oroso da Democracia, essa arvore forte ue 2.CO-
I írcam os SenhOT?S Emprezarios Cine- ção e para se Iezer um juizo de A pergunta do solerte e ativolhedora copa, florída de heroismos, que á nacionalidade I
matograíícos e os Senhores Paes ou como está zelando as prerrogativas técnico da instrução pública, eratem dado ótimos frutos, dos melhores, sem duvida, que Responsaveís de menores de 15 anos, de seu cargo,--basta assinalar a e foi de natureza técnica, a saber:têm alimentado a alma insaciavel do nosso POV0. avisados qte desta data em diante. A' d h "I b _ -se os 55 terceiranistas da Nor-. .." r' I f-a oroibidor circunstância e aver e e su meA bandeira desfraldada pelo desembargador Ul! �GS ,
H.... }! 1.U.

1 'e!' d '- d
'

mal Secundaria deviam ser lecio- Pois, técnico do ensino, se nã)• l-. • 'I a) A entrada de menores cesacom- tI o a ecisao e s. excra, o snr. 'ta n.a s�a entrevlst�, tendo por �SCOp() o reg,lm�, alhel� a

I
panhad is nas sessões Untcas, que ter- Governador, o caso do 3' ano nados simultaneamente, numa sala anda ás aranhas, êle m. srno épartidarismos estreitos, abre-se tão alto, que la nao deviam minarem depois das 22 horas. normal secundário perguntando-lhe só, ou se, ao revés, em duas tur- que devia responder a éS a per-y,

chegar as dissenções dos homens,
,

b) Nas 2as. sessões o ingresso de I
S" devia ou não desdobrar-se aque- gunta. Que, em tempo oportuno, oA Democracia. que o nosso entrevistado vê simbo-l menores desacompanhados; l.� " . c, 1_ bi O ' d Governador perguntasse tal coisa.' , , . I c)

, cntrz da de todas as criancas a serre, cuja rnatricu fi su Ira a

angu a �lisada na figura eminente de Armando de Sal�s Oliveira, I '" ,t
s, , c. ., 1,

55 alunos. ' ao diretor, todos compree.iderla-é O imperio do valor i�destrutiyel ?a raça, vindo de �mIG
... coa· escrtvão, Hormíní Lima". A pergunta não era de caráter sucessão mos. Mas o técnico perguntar aopassado nobre de heroismos, vincuiando-se em expressoes econômico-administrativo mas de Governador como deve ser feitaadmiráveis de vi.talidade e caminhando para um futuro de O Juiz de !'lIenares de FiOríanOpalís,!

....

d
:'

, '. RIO, 21 (BANO) - O sr.. " 1d H 1 .1 M.1 ' or em ngorosamente técnica
d

tecnicamente urra tareta C� seurealidades '"JS1'ti,.\'.'F'. r" - erd,ío ce __edeíros, cura iate··_ r A" José Carlos de Mace o soa-P "- �

d de I b N- d t oficio, é inverter as guardas á lá-d ,� I, rinad te Jen f" b: t grr aae nonra so remanerra a

nossa[
ao era e cara er economrco-

res que acaba de chegar deOs écos essa cianna a cnc _,,1 a C,lar um am ,en e
magl'-<rat«ra pO" certo na-o da' a"s d

..

t t' - d' , f',..ica, é meter os pés pelas IYlãos,. , ,.'
j't' I "L u, L -, v a miniS ra IVO, porque nao po la Ç. Pa lo conferenciol1 demo� Jd� harmo11l2 e ce cO(CljJhdade entre as corrente� po I l� seus subordimdos as rigorosas ordens ser Não estava em jôrJo não se

0. U,
-, é vestir a camisa pelo avêsso, écas, no sentido de uni-las, afim de pôr o regime a co� I qt:e estão sendo postas em prática, i

d"· - h'
6

"bWd d
radamente com o sr, Getulio

cometer uma gaife, é dar u-nabcrto de surorezas e de traições. E' como um chamado preferindo acreditar que elas sejam I dlscdu�la, ,nao aVI� dPosdsl 'dl b3
,e

Vargas, desde 21 horas até
rata que(com seiscentos demônios!)'

,
, ., I det· d� 1 -

"'0''' tes en a gad e IscutJr o cU8telO o es o ra� It d dás fileiras de quantos anseiam por viver bvres numa pa� I u�pa ,,:s pe� o::. (.(>�n c rre os, . a a ma ruga a.
o vai mandar de presente li po,�"A 1'..J d d A d d S I ()!:. da ftscahzaçao. menlO. As verbas para Isso,cxpres- Parece estar defl'lll'tivamen�tI'la livre persona IlIa e e rman o e a es lvelra AI'" t d' .,

t'
. 1 •

•

t 'd d
.
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,
' las, e uma en enC!l quasl ms m- sas par.a ISSO, se acnam conslgna� '"� d

.

d'
-

f-
eu a e.vale apenas como. slmbolo de�se Ideal.. Uva de quem recebe uma ordem ele das na lei orçamentária n. 130, t� as;:,enta a ,a m, }caçao o I Rata ou gaJJe tanto ma;c.rEste o con�elto que nos .oferece a entrevls.ta ?O d:'- l:CPTeS:ão. apeIlar �a escravêlha além

I de 1) -11-936.
.

clal,! de sua Ca?dl�atura; que, quanto o decreto n. 713, d� 5--scmbargador Gil Costa. MaIS do que a sua lDtel!gencla I
dO pontO da a,!maçao.. •

A A bl" L.,' J t' P.
sera lançada Slmultane�men- 1-935 prescreve em sol�nls�:-fulgurante falou o seu coração de patriota. A autoridade

I
Este o motivo que .nI)S leva a pon-

b d sse� elad �Ggls.a lvadrec- te pelDs Estados de Mmas e d':' «O sl'stema odllca-
'

" -' der�r ao douto magistrado, a neces- era as maos o overna or o P " b m?s IZdes. _nl'Jral das suas palavras, reSide no seu pas�ado de '.uta- sídade de. pelo menos, equíparar a3 projeto de orçamento. E, nesse
e, nam uco',.. o' cLOnal a que se relere o pre�dor. Em sintese, são élas um evangelho de fe nos destmos determinações com as que estão sendo particular, nisso das verbas do
O governador Ben\..dlto :;ente decreto, inclusive os ser-gloriosos da nacionalidade. executadas nos outros Estados. desdobramento,a Assembléia nada Valadares, ao qlle se garan- viços técnicos e administrati-

O � R. RA'O VAI A' lhe acrescentou nem deduziu. te, conCOrd?ll. 1I1�egralmente vos necessários ao sea fun-
EUROPA Se o Governador enviara á

com essa onelltaçao.. danamento, constitui'rri um

Assembléia a sua propo,Ll orça-
O nome do

�
embalxa��r APARELHO AUTONOMO,S. PAULO, 21 (BAND) "-- mentnria, hi porque, a seu JUIzo, ?SValdOt Ara�hé1, está defml-

cem a denominação de Dep{f,.�A bordo do «Oceania», que aquelas verbas. como a& demais,
Ivamen e pos o a margem. tamento de Educação do E.;�

partirá de porto de Santos eram necessárias, CA IXAS tado de Santa Catarina,»
no dia 6 de abril vindouro, Sim. pOSTAlS * * *

seg;lirá com destino á Euro' O Governador não mandari", Agora, é bom sorrir. Sorrir,
pa, onde pretende se de�orar 'I para lá propostas absurdas, com Um caso curioso é o que se pala não chorar. Sorrir e esperar3 meses, o profes$or Vicente verLa3 supérfluas, verbas que êle está passando na repartição d05 do Céu. remédio. Sorrir, e setr
I�áo, ex-ministro da Justiça. não julgasse inteiramente devidas Correios, com a transferencia, so pre crer em dias melhores, num

á despesa com oÍl serviços públi- para IImglês ver", das caixas grande ato de fé, em que se firme
coso postais para o noo edificio. na alma a certeza da transitor e"

Façamos elementar justiça a s. Ordenada essa transferenc!a, dade das pragas, da caducidade
excia., que não é nenhum rapaze· parece que os assinantes, a par� do mal e da eternidade vindoura
lho, mas, bem ao contrário, é. o tir dessa data, iriam encontrar a

I do direito e do bem.
administrador que sabe o que de� sua correspondencia nas caixas
ve gastar, sem recuos nem vira� do nuvo edificio. Deputado BARREiROS FI!.Jf J
voltas contraditorias. Isso, porém, nã:.> se dá, por

Publicamos, ha dias, uma entrevista com o sr. Ao SOl. Luiz Trindade estava não ter até agora a Secção do
Artur Müller, de Jaragná, em a qual aquele chefe politico proYbido, portanto, sob pena de Trafego recebido qualquer ordem
republicano declarou ter o integralisrr.o falido naquele mu- pleona�mo e grosseria, inquirir o no sentido das caixas novas se-

nicipio. pensamento de s. excia,no tocante rem utilizadas.,
S. PAULO, 21 - O sr. Ag('Jra, surge o expressivo telegrarr.a de soUdarie- a dr:spesas prepostas pelo próprio Deste modo os assinantes t@m

Armando de Sales, SUe; fa- dade, enviado ao governador da Estado pelo prestigios0 chefe do Estado, fixadas depois que procurar dos empregadosruilia e seu secretario parti-I politico de Varzea do Cedro, municipio de Imaruí, sr. pelo Legislativo e sancionadas afi� da porta-restante, no edifício
cular partiram de autol1lovel Antonio Effting, que se desligou do «sigma>, ao qual nal pelo mesmo Governador nas velho, se tem correspondencia,
para Poços de Caldas,; �as últimasA eleições prest?� valiossimos serviços, levando leis n. 94, de 29- 9-936 e n. pagando no entanto as 'r:aixas
A' noite o presidente do as urnas cerca de 21JO e'eltores. 130, de Il--11-936. s'�m que delas se utilizem.

Partido Constitvcionalista es� E' dígna de registro Esta adesão ao Partido Libe- A indagação do Diretor do Não seria possivel dar-se um
teve em palado em visita de ral, dado o grande valor politico do sr, Antonio Effting, Departamento não feria o assunto geito para que os assinantes das
dtspedlda ao gorvenadl)r do persollali?aAde, 2.itamente .rcspeit��a na zona em que exer-l.:c�nômico-administrÓitivo; e não o caixas postais entrem no gôzoEstado. ce sua dmamlca e proveitosa atIVidade. feIta, porque fôra absurdo macho dos seus direitos? l

Proprietario e Diretor Hesponsavel
-------d-t-93--7------:-:-11',iülvll:WJ 732

,� I_r:_,1 F_,_!O_f_ia_n_o_p_o_lif, Segunda-fdnl":.:.,_2_2_d_e_M_a_r..:_ço__e _

palavra
Departamento f»G

I mas distintas.de coniormi.lade com

a regra pedagógica que veceitua
as lotações moderadas.

Oca, tal inquirição nã i cabia
ao snr. Luiz Trindd.Jc fazê-la 30

Governador .

RIO, 2 J - Dentro de três
ou quatro dias começará o

pagamento dos contratados
do Departamento dos Cur
reias e Tdegrafos.

Podemos, informar que né�

nhum diarista, mensalista ou

contratado sofrerá diminuição
nos seus vencimentos.
Prevalecerá para êles o

mesmo críterio que prevale·
ceü para os titulados em fa·,
ce do reajustamento dos fun
cionarias públicos civis.

Pagamento
DOS CONTRATADOS

POSTAlr,-TELEGRRFICOS

o sr. Armando Sales
EM POç·)S DE CALDAS

bispo
ROMA, 19 -O Papa no

meou bispo de Ara;;suaÍ no Bra
sil, mOilsenhor Joré Haas, da
Ordem dos Irmãos Menores.

CAFE' BONI SO' NO
"JAVA

Praça 15 de Novembro
Arítonio Paschoal

Adesão �1.'J

vamBosa ao

artido liberal
Progralrn,,m

de pa�z
GEORGIA, 19- A propo

sito das noticias seglJ'1rlo ilS qu "

o presidente Roosevel es:'�rav t

um momento favoíavel par a lan
çar as bases de um nevo pro
grama de paz e de dil1inaçii.o
de armamentos, os iOlnabttl3 ()(!�

viram o chefe do E�". w'iv() nart.,
americano que declarou: «E' a

primeira vez que ouço falar nisso» \

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PRAGA, 19 -Segundo de-
ANKARA, 19 -O ministro

F' d clarscões do ministro da Defesa,OI nomea o para exercer as :tdo Exterior rumeno Antonescu
P lI' d sera' apresentado ao Parlamento

d d funções de Promotor ÚO ICO aRecebemos a seguinte carta: c�legou aqui acompanha o e

d di um projéto que trata da educa-
S b

. { I Comarca e Concor la, o sr."3r. Redator. ô re a eplgra_e seu sequito. Depois da usua
dr. Marcilio Medeiros. ção militar da juventude. Prevê.

acima, vosso jornal publicou, em troca de visitas de cortesia rea-
se que jovens e mulheres desde a

edição de 17 do corrente, judi- lizou-se a recepção que lhe foi idade escolar até aos trinta anos BERLIM, 19-A revista Das e deixar a pobre criatura levar o

ciosa apreciação sôbre medidas oferecida pelo ministro do Exte-
estarão sujeitos a educação mili- Schwarze Korps, orgão das peso de uma vida inutil, impondo

que ha muito se vem esperando rior turco sr. Ruescudue Aras. VENDE-SE uma casa no dis-
tar, a' qual obedece! a' a quatro tropas de assalto, as forças de elite ii íamilia e á comunidade as des-

S a capital S do j f - d rante a" trito «Jna-o Pessôa»; Pstrei- d
. d

. .

t
.

sas da sua bsi t
.

�eOJ no s u . egun o m orn.açoes, U �, fins: instrução e armas serviço o regime nazis a, preconiza a pe su SIS encía> •

Não só no cáis Frederico conferencias foi tratado do lorta- io, á rua do Nestor no. 42, de tropa, defeza e desportos com promulgação de uma lei que torne Dirigindo-se ao clero, e, espe.
Rela, do MCIC'1do, do Lngo 13 lecimento da politica balkânica, com 2 quartos, salas de visita e

o fim de elevar as forças morais. obrigatoria a morte, durante o pe- cialmente, ao clero católico, are.
de Maio e do Mira-Mar, se especialmente relativo ao pacto de jantar e cozinha. Além disso, o ministro declarou riodo da infancia, de todas as cri- vista acrescenta:
acham localisadas quantidades de de an.izade yugo-slavo-bulgaro. Otimas instalações. No aprasil.

que em vista do recente aumento anças que padeçam de debilidade «Os que se ufanam de ser os
lixo. As conferencias tambem versa- vel recanto da Ponta do Lea-

dos efetivos do exercito serão mental congenita. únicos guardiões dos sentimentos
Existe também abundancia de ram sobre a situação do Medi- Preço especial. Tratar com João construidos novos quarteis. «A criança que nasce idiota», humanitarios, são geralmente os

lixo pedre e fedento nas inumeras terraneo, Alves, no Canto do Estreito.
. diz a mencionada publicação, <não mesmos que nada contribuem pa-

latas que nos passeios de diversas ---------

PI' tem nenhum valor como pessôa, ra a manutenção da vitalidade de
ruas de nossa capital, ficam até Banco d,8 Credito opu ar Sermilionariol Não poderia viver um ano,senão uma nação, e que preferem um

9, 10, 11 horas e ás vezes até
e Agrlcola de Santa '"

fosse mantida em vida artificial- idiota batizado a um pagão cheio
meio dia, esperando que por alí,

6 Quantas Ilusões, hoje desfeitas, mente. Uma criança nessas condi- de saúde».
pa�se o caminbão respectivo, en- Catar Ina I que resurgiriam, como por encan- ções tem menor consciencia de Concluindo, o orgão das tropas
quanto isso, os vira-latas, en-

Assembléia Geral Ordinaria to, das �un9s do oceano da nos- sua vida do que póde ter qual- de assalto cita as palavras do Ser-
carregam-se de emborcarem-mas

sa [antasia l quer animal. Nada portanto se mão da �c.ontanha: «Bem aven-

expondo os detritos das cozinhas, SER MILIONARIO ...Quan- lhes tira, estinguindo suas vidas». turados os pobres de espirito»,
como sejam: cascas de marriscos, 2a. ConvooâOã a

P I
tas esperanças mortas, que ressus- A revista continúa salientando declarando que estas palavras não

cascas de camarões e tripas de O Conselho Diretor do Banco de Credito opu ar
sitariam ao sopro magico da ven- que a lei que apregôa deixaria, podem ser interpretadas no sentido

peixes, e ... ás vêses até gatos a Agricola de Santa Catarina, de acôrdo C0m o art. 23
tania quasi louca produzida por na realidade, a natureza seguir o de dar aos idiotas direitos sobre

mortos, já em adiantado estado de de seus estatutos, e devido ao não comparecimento de
VINTE MIL pelegas de CINCO� seu curso. esta terra» acrescentando, no en-

putrefação. número legal á Assembléia marcada para 17 do corrente, ENTA MIL RÉIS! A' natureza, escreve, deixaria tanto, que Das Schwarze Kor-
E não é SI)... convida novamente os Snrs. acionistas desse Banco, para VINTE MIL pelegas de CIN- morrer de inanição, uma criança ps não lhes nega outros direitos,
No quintal de uma casa da I a Assembléia Gerdl Ordinaria a realizar-se, .com qauIqu�r CONTA MIL RE'IS I Não, não é não apta para a vida. Nós pode- podendo êles «ficar com o reino

rua Tiradentes, exposto as vistas número de sacias, em sua séde á Rua Trajano n 16, as
isto! São duzentas mil pele- mos ser mais humanos, propoicio- dos céos>,

de quem passa pela rua João 14 horas do dia 29 do corrente, afim de tratar-se do se-
guinhas de cinco mi! réis' nando uma morte menos dolorosa. � _

Pinto, cm frente ao galpão do guinte. E' FANTASTICO , Sería este o ponto de vista mais EM CASA DE FAMILIA
Nlaüirelli. existe um montão de a) aprovação do Relatorio e Parecer do Conselho A Loteria Federal, como se compativel com casos semelhantes. alugam-se quartos com ou
ferros velhos com peças concavas Fiscal; quizesse teimosamente, pertinaz- Seria cem vezes mais nobre, mais sem pensão p'a colegiais e
voltadas pala o ar, onde as chuvas b) eleição do Conselho Fiscal e .seus Suplentes; mente, enriquecer o povo, realiza- decente, mais humanitario do que moços solteiros.
depositam as aguas que servirão C) renovação do terço dos Vogais do Conselho De�

rá mais um formidavel sorteio no amparar-se por trás da covardia Informações neste diario,
de materia-prima para a for-,liberatlvo. dia IOde Abril proxirno.
mação de mosquitos produtores Florianopolís 18 d� Março de 1937. Catarinense I Uxalá sejas tú,
da� lébres tifóide e de amarela, I d T

.

I
desaliando assim, o cuidado e a C:U rs" de Preoaração eS��.V�;t�ion��L m�I���I�S
energia dedicada dos mocinhos U 20. idem CEM CeNTOS
mata-mosquitos. 30. idem TRINTA CONTos

E assim" também, aguas esta-lO' d I d 10 20 30 e 40 série do Gi- 40. idem VINTE CONTOS Temos o prazer de comunicar aos nossos consumi-
. .

ibli s srs. pais os a unos a . . • .

dgnadas em muitas vias pu Icas,.. . .

f Ih 'f ,,' d t 50. idem DEZ CONTOS, ores de São JOSé e Biguassú e a todos os interessados•

1 nasro Catarinense devem sujeitar seus I os a requencia es e
onde a bclera ao s�r.getleamt'!n- curso, em que eles preparão suas lições para. as aulas do dia seguiu- além de mais quatro mi! cen- desta Capital e outras localidades, que mudamos o nosso

t� e
.

05 d�scasos mumc;pa e sa-
te. Professores: Berlamino Corrêa, Games Ànacleto Damiani e José to e trinta e dois premias dí- ESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA

mtano deixam que o sol as en-
M

.

versos no valor de SETECEN- ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as
'd"d

. I artins.
A. São TOS E TRIII.'TA CONTOS .' suas ordens.xug�em, as. me I as que ?s mi-

Iníormações com o prof. Juse Martins, no Colegio n

crobios proliferam e os rmasmas

J I d 16' 17 h �
�T

mesmo Colegio funciona um curso E' FORMIDAVEL I I Florianopolis, 13 de março de 1937.
I

.

f'l d
. 05€, as as oras. 1 �o

AD' t
.

se evo am, 10 rltran o-se nas vias
d di

.
- G" r: t rinense sob a direcão do prof. Bílhek inteiro 120$000 ire ona

.. .

d
. , e a Imlssao ao lDaSlO ",a a :t

reSplfatou8s da humamda e Ja Martins. Viges�imo 6$000
tão infecionada de tudo." NOTA:

O bilhete na. 2'021, da
ultima extração de MIL CONTOS.

:::ontemplado com 10:'100$000.
foi pago, na presença do repre
setante deste diario, em cheque
ao portador, contra o Banco de
Credito Popular e Agricola, des
ta praça.
CANDIDAT�-SE A MI�

LIONARIO!
VATICANO, 19- $rgundo

informações colhidas em circulos H. C. DA CO$TA

d d Agentedm maisa�miza m, quaho ru

��������������������������R�u:a�F�e���e�hm�n.5mais eminentes medicos se reunj� � •••••••
ram em conferençia, nos aposen- .O.aODDG---------G.'--------- •tos particulares do Sumo Ponti- I 01_ficiAo que t�arete, a reunião da-!� C r e d í toM u tu o P r e d ia I Cf I ����-\.�.
(juelel facultativos foi sugerida e 8 ! �",�

\

���tgtj-,:v:,..rI"l""
Preparada pelo dr. Milani-m::- � :,,f&

-,

dico assist�nte do Papa-o qual � 'ii/jiii'

se recusou a 8ssumír a responsabi
lidade exclusiva da saúde do che
fe da Igreja, em face da sua fir
me decisão de' a3sistir á missa
de gala no Domingo de Pascôa.
na Basilica, e em seguida, lançar
a benção sôbre a mulridão que

se aglomerará na rraça de São
Pedro. Elementos proeminentes do
Vaticano revelaram que, além do
dr. Milani, part.iciparam da con

ferencia, o padre Agosti!1ho Ge�
meli, reitor da Universidacle Ca
tolica de Nulão e eminente me

dico, um medico milanes, intimo

amigo do Padre Gemdli e um me·

dico suisso. Segundo foi declara

de, todos os medicos, excépto o

dr. Milani, foram de parecer que
o Pontífice póde l,var a efeit.o o

programa traçado para o domin-. Anressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
00 de Pascôa, contanto que se- � ..... A

iam tomadas todas_as precauções. , I MUTUO P F�ED IAL ;-
I_E'Não foram levelados os nomes � CRED TO

•
um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - JOinville

I'dos facultativos de Milão e da j� �'
, *� 4.�*__�� • 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-::.iii!iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tSuissa. 0.0000.,--------•.- •••�v_.. ..

-

___ o _"', _.�

prornotoría
de Canoar ..

dia

Instrução ..... i
litar"Com vistas á Antonescu

Diretoria. de H i- chegou
glene"

Ao COlnercio e ao

Público em geral
Florianopolis reporter

A COMPANHIA de Navegação L1nyd Brasi�
leiro, comunica que fe m�dou para á rua João Pin
to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), onde es

tará a disposição de t00(1S.

o
"

maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO,. MUTUQ PRE-
DIA L, destaca-se das mais senas e vantaosas socIedades porque:

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

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

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

-seus premios, consequtntemente, não ficarão em casa.

Os seus dois 80rteios mensais são efetuados em sua pró·
pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. t 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Uma lei nazista
As crianças atacadas de
debilidade menlal serão

sacrificadas

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

Cia. Tração, Luz e Força
de Floriancpulis
AVISO

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopolis

I
) Dr. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

POMAD�I
MINANCORA

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
Di\S, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! f I

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou. com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes I I ,

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicél:s particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira "POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori·
ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I

, Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original••
REPAREM BEM AO COMPRAR' I !

o"

.. 1.,
.

./::

",

"...
�

ttACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Os higienistas recomendam,
para digerir bem os alimentos,

CINE ROYAL ás 7 30 ho- as seguintes regrast 1 a.] Comer

ras, um filme da Ar,; com Richard a ho�a certa; 2a.) mastigar bem

Tauber Leonore Corbett Diana os alimentos; 3a.) não fazer re

Napier � Kathten Kelly-CançãO f�ições ?opi�sas: 4a.� não ,inge-
da saudade nr muito liquido as refeições •

.

Assim procedendo facilita-se o

CINE ODEON o líder foca- trabalho do estomago, que de

liza ás 7 30 horas' um fiime da sempenha importantissimo papel
W�ner�Colleen

•

a modista, na digestã,o dos a�imentos azo,ta
com Dick Powell. Ruby Keeller, dos, por, lllterme.dl� da peps��a
Jack Oakie, Joan Blondell. Hugh e. do. acido c!ondnco: . ,A (hfI

Herbert e Louise Fazenda. ciencia do acido clorídrico pro'
--_________ voea dispepsias que se manifes-

. ·1 rrad iaOAo datam por peso no estornago, lassi
A Ie rnanhà dão, formação de gazes, azia de

fermentação. Todas estas desor
A eata.çlo alema DJA. onda dem deaaparecem, por mcmto

31,38 ms., irradiará amanha o com o U80 de algumas gotas
programa abaixo para a Américe deste acido diluido em agua. ás
do SuL refeições. Dada a sua fórma li
A', 11.00 hl.-14.00 h•• e quida e certos inconvenientes no

22.50 hs.-4.45 hl. de Berlim tocante á administração. muitos

corresponde, respectivameinte, á. pacientes deixam de tratar-se

8.00 hs.-l0.00 h.. e 18.50 COlO este medicamento tão sim
hs.-0.45 h.. no Rio de Janei- pl.s. Acaba de ler sanada esta

ro: dificuldade com o aparecimento
22.50 Anuncio DJN e DJQ dOI comprimidos de Acidol-Pepsi

(aI., port.).Cançlo popular aleml. na da Casa Bayer, de estabili
22.55 Saudações aOl nOll05 dade constante, dosagem exata

ouvintes. e de absoluta comodidade. não

23.00 Hora infantil: Nlo te S.l quanto á facilidade de trans

voltei, o lenço torcido corre á porte como quanto ao propno
Edital de concurren- voltaI Todas as crianças brincam uso.

ela pública conôsco. As pessôas que sofrem de
23.15 Concerto recreatiec, I pertubações gastricas, pOl falta
23.45 Noticias. serviço eco- de acido c1oridrico, encontram

nômico (al.). neste medicamento um recurso

24.00 Hora féininina: eami- terapeutico inegualavel.
nhando com uma profelsora amo

-----

De ordem do douto! Presiden- bulante do deplItameoto daa mais Ap61O de
te da Caixa de Esmolas a08 10- do Reich. Ndigentes de Florianopolis, e de 00.15 Czar o carpi�teiro.Ope- egUS
acôrdo com a deliberação da ra de Albert Lort1.inl (I átQ),
Diretoria e Conselho Deliberati- 1.15 Noticiai e serviço econê- LONDRES. 1,9 - Hailé

I IVO,
em reunião realizada em data mico (port). Selassié enviou á Liga das Na·

Valor com Imposto Decirnce de seis do corrente, declaro a- 1.30 Música ligeira. ções uma nota denunciando:
�"":o----------_';"--------";'_------__:�-'----- cher-se aberta, com o prazo de 2.15 E'co da Alemaoha. 1'-«Três átos de barbarida-

trinta (30) dias, a contar da pre- 2.30 Música Hidra (continua· de cometidos em fevereiro de
sente data, a concurrencia pública ção], mil novecentos e trinta e sete em

para a edificação de um prédio 3.00 Ultimas noticias (em ale- Addis -\beba ou seus arredores.»
destinado'ao ALBERGUE NO- mão), 2'-As execuções do Ras Del
TURNO, em terreno cedido pe- 3.15 Czar o carpiateirc (II é ta, de Baynemerd e de numere

la Municipalidade, como faz certo III átos). sos outros chefes aprisionados, e

a lei n' 49, de 23 de Dezembro 4.15 Variaçõel em sol-maior, a matarlça de milhares de pessq,as
de 1936 nesta cidade. situado de Beethoven. Ao piano: Hilde após o atentado contra o mare-

na Avenida Hercilio Luz, com Sauder, chal Grazzi3ni.

Jogam apenas 15.000 bilhetes frentes para essa Avenida, rua. 4.30 Ultimas noticias (em ee- 3'-«05 massacres sistémati-

, Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA continúa na sua tra- Genferal Bilttentcour� e Beco Tupi, panhol). coe da população etiope. A nota

,

dI' d 'Ih"
con orme p an a existente na sec- 4.45 Saudaçõel aOl nOBlOI acrescenta que milhares de etio-

lçlo e conservar 05 seus panos, Jogan o com poucos mi arei e maIOr numero de bilhetes sorteados. ção de Expediente da Secretaria euvíotes.Delpedida DJN e DJQ pes foram mortos pelos italianos
- da Segurança Pública. (aI,. port.). em «horrivel hecatombe» depois

FI L A N O A Os interessados, afim de po- do atentado a bomba contra o

so:0009 I Os bilhetes s80 Oluialdos em aeclmos
derem concorrer, juntarão á pro- marechal Grazziani, salientando

Oe2'200. posta que deverà ser dirigida 'o V·�NDE-SE uma pad�ia, de: que cnAo foi uma punição e sim
4:000$ HaVEndo repEtlç2!o nos õola ultimas 01- Presidente e demais membros da Vldamente montada, com éti- uma vingança coletiva.»
2:500$ garlsmas dE quclquer õcs 3 primeiros pre- C· d E di d d bmias pesecrão, os premlcs aestlnaaos aos

aixa e amolas aos lndigen- mo ponto e ispon O e ô. A nota de Hailé Selassié soli-
dais ultimas algarismos ao numero Irneõlc- tes de floririanopolis, certidões freguesia.

,
cita a nomeação de uma comia-

tomente euperlor. P IDo premio maior se aeauzlrei S '1. para
de que nada devem á� Fazendas ar� . q.ua qu�r outra .informa- slo de ioquerito para investigar

pagamento aos numszros, anterif'r e pOsterior. Estadual, Federal c Municipal,de- çlo, dlflgll'-se a Gerenaa deste 'todos os horrores cometidos na
05 premias prlZscrll!vem 6 meslfs 00

•

ai
aata ao extraç80. veado. aiada, provar a sua ido- Jorn . Etiopia pelo govl"rno italiano.n

A Ramlnlstraç80 nao ateni'le rEdoma· neidade profissional.Çao alguma por peraa, aaulteração aI!: bl.
Ihetes ou qu.lqurr outro indOente alegaao. Poderão os concurrentes ex.-

Os bilhetes Inutlllzaôos com a palavra minllr na Secção do ExpedientePA60 nao t�m valor algum. porquanto a d Sreferlaa carimbo pertll!nCE Ó aamlnlstraçZlo. a erretaria da Segurança pú·

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
blica a respectiva planta e obter

Não suão pagos bilhetes defeituosos
as informações que desejarem. pa
ra a execução da obra.
O proponente, cuja proposta

emaIl l$OOOparaoporteletãofôraceita.depolitaráemum.estabdecimento bancllrio, a impor- I
taneia equivalente a cinco por ceo- �����������������������ito sobre Oi primeiros dez corlos II
de réis do contrito, e mais treis
por cento do que exceder desaa
quantia, afim de garantir a cons

trução e cons�rv4ção da obra pelo
espaço de um ano. ou na falta
do deposito, um termo de respon
sabilidade com fiado� idoneo;

Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianopolis em 8 de
março de 1937.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 18
(Edificio próprio]

Capital
Reserva

J 36:700$000
56:424$498

I RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

I SEGUINTES JUROS:

" CIC Limitada 5'{. ala.
, elc. Avisol'reviofrj. ala.
I prazo Fixo 8'1. ala.

ENDE-SE
no togar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

om terrenos. Os interessa
os devem entender-se com

'rancisco Pedro dos Santos
a .mesma rua, casa n. 5.

LUGA·SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

5 com compartimento para
scritório. Tratar no Banco
gricola.

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. leoberto leal
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2<J

I CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

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.
CONSUL70R/O:

'Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Loteria do Estado
Catarina

NWNC� ,!=XISTIU I,GU�L

PRRR FERIORS. INFLRMRCOES,
ULCERRS. OUEIMRDURRS, ETC.

Dr. Padro di Moura Ferro
Caíxa de Es

Advogado
Rua Trajano n.

molas aos I nd i·

Santa
gentes de Fio.
rianonolisde

EDIFICAÇÃO DO PREDIO DES
TINADO AO ALBERGUE

NOTURNO

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

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

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e MAIO

de 1937

Ordem Extração Premio maior

1
2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20 lt ...

27» »

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

13$000
13$000
13$nOO
13$000
13$000
13$000
13$000

1$300
1$300
1$300
1$300
1$300
)$300
1$300

2 prrmlo OE

OI

2 premlcs » 2:0005
5 500$OI ..

20 ZooS

200S

50$

.. II

40 " II

220 " II

J.ZSo 30$
450 " 2 U, R.' aos

3 primeiros
premias a 30$

2.890 premias no total aE

Z:ooo$

2:500S

4:000'

4:000$

6:000$

37:500'

23:500m;

226:000$

Cia.

Amerieo Campos Souto
20. Secretario

Os pedido. acompanhados das respectivas irrportancias
tendidos com toda brevidade.

BilHETE EM CUSTODIA
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos .

de bilhetes para o interior
ser tambe� a,tendtdos �or meio . �e �ertificad�s nominais correspondentes aos bilhetes pedidos ;

os mesmos dueltos dos bilhetes ongmals, que ficam em cUftodia na .éde da LOTERIA, á disposi-
dos que os pedirem.

'

ANGELO
-

LA PORTA
Praça 15 de Novembro -- Edificio La Porta

5

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa PoetaI n.50

stado deSanta Catarina -. F"lorianopolis
Precisam-se de Agentes atívoI

P.r. digerir
bemD& ali.
mentas

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ia 5, 7 e 8,30
hor•• , um filme da Ufa-Uma
idéia louca, com WilIy Fritsch
e Dorothy Wieclry.

Apolices Consolidadas do Estado de Minas
� Divida Fundada do Estado de S. Paulo
c Obras do Porto de Pernambuco.

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÓES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
JANO N. 16,

e brinquedos �de Pascôa, PELOS
MENORES PREÇOS. SO' NA

LIVRARIA MODERNA
,

DE
Padro Xavier & Cia,

RUA FELIPE SCHMIDT No. 8

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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F C
assaltos impetuosos, e, sobretudorl�· ''-'

d;;:nçe InUelrenSe fi. fi móle,
U O Figueirense. que havia actua-

do na vesp-ra com tão bom

O COmb ;n 8'd ft da conjunto, esteve, quási todo o

fi! U tempo, desarticulado.
Os visitantes fortes em resis

tencia, perderam as melhores oca-

Pode-se dizer que, pela re

gra, «tristeza é doença». No es

tado ncrmal ha sempre Motivo
para encarar a vida com alegria
e ótimismo, Os tristes devem,
poís, fazer um auto-exame para
descobrir a razão do desanimo
e sombate-lo. Quando não obti-
verem resultado, torna-se neces- Realizaram-se, no campo da
sario recorrer a um medico, que Federação Catarinense, sabado e

gre, o sr. dr. Amo Müller, habil 'verificará se a tristeza e a de- ôntem, duas vigorosas pugnas des
cirúrgião-dentista naquele Estado. pressão nervosa correm por conta portivas, de que participaram lpi-

de alguma doença ou de sim- ranga de S. Francisco e quadros
ples alteração do quimismo hu- locais.
moral. Neste último caso basta- O primeiro emhate verificou-se
rá, muitas vezes, modificar a ali- entre lpiranga e Figueirense.
mentação e usar um medicarnen- O jogo, renhido e interessante,
to de base fosforica para resta - esteve! bem na altura dos conten

belecer-se. dores, ambos portadores do inve
Simples desequilibrio d:i glí-l javel titulo de campeões.

cernia ou do metabolismo dos Sendo a equipe franciscana,
assucares cauea desordens nervo- do ?'Jmte do Estado, e o Figuei
sas que podem resultar, tambem, rense, duas vezes concecutivas,
da falta de elementos íostorados da nossa Capital.
no organismo. A medicina atual Eroquanto o clube VIsitante lPIRAN-'::A X COMBINADO
tem recursos para ambos os ca- apresentou grande resistencia Iisi- DA CIDADE
sos. Em se tratando de deli- ca,-novamente comprovada no

ciencia de fosforo, a medida é segundo encontro,-sinal de um ° jogo de ôntem, deveria re
facil e consiste em algumas in- exigente e longo treinamento, os I verter-se de maior imponencia e

jeções de Tonoioslan, que con- "player�" fig�eirenses, in.ferio:es I demonstração ténica, visto tra
correm para que ') paciente e:n tremo, agiram, todavia, tec-! tar-se do Combinado da Cidade
apreseute animadores resultados, mcamente bem, fazendo passes! -que por via de regra de.
logo nas primeiras vinte: e quatro pr�cis05, e .curtos e rápidos, �p�o-I· ve ser superio� a qu�lguer outro
horas. veitando, ainda, com exatidão, team de FlonanopalIs,-e have-

Extran- as oportunidades. 1 rem os visitantes modificado o

Assim, contudo cansadissimos,
.

quadro que se apresentará ante-
conseguiram vencer o team do riormente. RIO, 2 J (BAND)-A policialpiranga pelo score de 4 x .3. Era o que todos esperavam. de Ordem Politica deu uma bus-Mereceu destaque especial os Porém foi, justamento, o con- ca na séde da Associação Co-jogadores figueirenses Ivo, center- trario o que sucedeu, oferecendo mercial Suburbana, efetuando vafour; Tlão, médio esquerdo; e os litigrantes á crescida assisten- rias prisões e apreendendo numeCalico, ponta-esquerda. cia uma luta fria, desenteressada, rosos exemplares do jornal comuOs pontos dos locais foram falha de inteligente, despida de nista Classe Operaria.marcados por Calico,3 pontos alcan

.
,

--

_ .

çados por intermedio de passes "
DIspense á alimentação de suas aves cuidados espe-

de Tiao: e Galeguinho, um. ciars, empregando
Procopio não jogou sabado, . !'A.RELINHO e TRIG_UILHO

foi substituido talvez com vanta- do MOinho [oinvilie, produtos supenores, e o resultado
gem, por Valdemar. lhe satisfará plenamente.

A ausencia do conhecido "pIó.- Filial de Florii1nopoli3: C�es Frederico Rola--Caixa Postal, J 13yer" preto e branco confirmou a jT����-�-�������������������
duvidll, quando a sun per.nanen
cia impré5cindivel no quadro um

que vinha atuando, dando a en

tender, perfeitamente, que a sua

falta nenhum dano trará ao Fi
gueirense.

Os pontos do clube visitante
foram conseguidos por Felipe,
dois; e Benedito, um.

E' a seguinte a escdlação dos

Está em Florianopolis, S. Ex- Bebidas Nacionais e

cia. Revma. D. Daniel Hostin, geras �ó NO

preclaro bispo da diocese de La- CAFE ..J AVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoai

m-HVER5ARI05

Rodrigues de Lima
Jorge 1riantaphyllis

Festejou ontem, o Sf!1:I aniver
sario natalicio o estimado comer- Encontra-se desde ante-ontem
ciante sr. Jorge Triantaphyllis, nesta capital, o nosso presado
p .oprietario do conceituado Café

I' cole�a de imprensa sr. Rodrigue�
Comt:rcI�1. .

de Lima, que percorre o Estado
O amversanante ofereceu aos de Santa Catarina em serviço de

seus inumeros amigos, ontem 4s grande vespertino A Noíte, do
10 horas, na Conieitaria Chiqui- Rio de Janeiro, do qual é esfor-
nho, bebidas e frios. çado representante comercíal.
A Gazeta felicita-o.

.��c:,� Tte. Albano Lucia
-_.___�Siriaco Atherino
Regressou ante-ontem de sua

Por motivo da passagem do viagem á São Paulo. acompanha
seu dia onomástico, foi ontem do de sua exma. esposa, o sr.

largamente lelicitadc, por seus nu- tenente Albano de Souza Lucio
Ineroso� amigos, o importante

I diligente e operoso inspetor fiscaÍ
comerciante da nossa praça sr. da conceituadissirna Empresa Cons
Siriaco Atherino, a quem, pt,r trutora Universal Ltda, da capi
nossa vez, abraçamos murto ale- tal paulista.
tuosamente,

D. Pio de Freitas

Aniversaria-se hoje, o nosso

estimado conterrâneo sr. Emanll�l
da Rocha Linhares, alto íuncio
nario municipal.

D. Daniet Hostin

r azern Ali05 tiD1E ges,
S. excia fez uma visita de

cumprimentos ao sr. Governador
Nerêu Ramos.

o sr. Carlos da Costa MoeI
Imann;

os meninos Luís Gastão, filho
do nosso colega José de Diniz
e Luis Gonzaga, filho do sr.

Orlando Brasil;
a menina Hair Terêsinha, fi

ha do sr. Osvaldo Ramos.

Encontra-se nesta capital desde
ontem, S. Excia. Revma. D. Pio
de Freitas, zeloso bispo da dio
cese de joinvile. S. Excia, Rvma,
esteve ontem em visita de cumpri-

I
mentos ao sr. dr. Governador do
Estado.

EliLArE

Medeiros -Riggemback
Consorciarat:.. -se hoje, ás 101' Fumem charutos

hor8�, na residencia dos pais da �

noiva, á rua Bocaiuva, a gentil PRINCIPE DÉ GALLES

senhorinha- Elizabeth Riggem
back, filha do abastado capita
lista Ernesto Riggemback, chefe
da importante firma Riggernback
& Cia, desta praça, com o sr.

dr. Paulo Medeiror, advogado
residente em Joi'lvile.

Viajou ontem, para Porto Ale-

"OSIRISH é
reunir o agradavel ao

util, porque, contém che
ques em dinheiro e, cou

pons que colecionados
são trocados por apoli
ce de 2$000 do Estado
de São Paulo-São ven

didos nas bôas casás do
ramo - Representante
-depositario para o Es
tado, CHARUTARIA CHIe

(Da-se Fosforos) Rua Fe li
pe Schmidt n. 9-Caixa
Postal, J 07 -.Flor;anopolis

Fumar

rHE6Affi UH5

Dr. José Rache

Rogressou da Capital Fede
ral, o sr. dr. Joeé Rache, fun·
cionario do Domínio da União.

Está em Florian.:.polis, o sr.

Corrê,,!l, pr�curador?� firma B'ISzabo e CJa de Cunhba.

Arno Muller

se na cancha com a organização
abaixo:

Cidade srões para marcar pontos.
Em suma, o jogo de ôntem,

pouco satisfez.
Coube vitória ao Combinado

pelo score de 3 x 2.
Os contendores apresentaram.

FIGUEIRENSE
Hosterno;

Carioca e Antenor;
Carlos, Waldemar e Chocolate;
Galeguinho, Paracá, Ivo, Tião e

Calico
COMBINADO:

BoasIPiRANGA
Antenor, Carioca

Borba, Procopio, e Gato
Galeguinho, Paraná, Ivo, Tião e

Calico

Marona
Tassuva -A delino

Laurito-Pedco Lemos--Nhonho
Abilio-Carioca - Benedito _

Pedróca-Felipe.
AbiUo no segundo tempo foi

substituído por Nico.

IPIRANGA
Marora

Tassuva e Adelino
Marinheiro, Pedro Lem�s, Nelson
Abilio -Carioca-aFelipe-Pedroca

Nico
Marcaram goals para o Com

binado Galego, um; Calico, dois.
Os pontos do Ipiranga tive

ram como autores Felipe, um;
Abilio, um.

o cornunis
r('lO ern ação

Celllro Cala
rinensedo

Rio Grande
do Sul

Elixir Tapajós

Acaba de ser fundado, na

cidade de Porto Alegre, por
iniciativa de conterrllneos nossos

alí residentes, o Centro Catari
nense do Rio Grande do Sul, que
entre outras finalidades tem as

de congregar os barrigas-verdes

II
e aproximar os filhos dos dois
Estados limítrofes.

•

Figuram como seus organizado
res os digne s c(,estaduan05 dr.
Antonio Bottini, Armand0 Ferrei
ra Lima e os srs. Boaventura
Gonçalves dos Santos e João
Artur Regis.

JO'S·,Chegou TA
--Agora siga o conselho do velho

ind io e procure em todas as Far�acias

teams:
I) maior depurativo indigena de todos os tempos.Cura Reumatismo em geral -- Sifilis, e suas multi
pIas complicações.

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

'

Observador
britânicos

para Pcrtugai
Pediu a

l�demlssão
LONDRES, 19 - Setenta (

quatro observadores britânicos no

meados em virtude de pacto de
não-intervenção embí1rcaram em

Southampton, com destino a

Lisboa, de onde partirão para
seus postc.s ao longo da fronteira
hispano-portuguêsa.

Liquido Tapajós
que é infalível. ° LABORATORIO GAI�ANTE A
CURA.

RIO, 21 (Band) - Solici
tou demissão do cargo de
delegado especial da Ordem
Politica, o sr. 8elens Porto.
Ignora-se quais os moti

vos que determinaram essa

atitude.

A ciencia moderna curvou-se mais uma vez
ante umé1 formula dos INDIOS da tribú TAPAjO'S.

Companhia àe t-1au�
Linha Recife • Parto Alegre - Laguna

COMANDANTE CAPELA-Sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

proximo dia para: proximo dia para:
Rio Grande lt(!jaí-São Ffancisco - Santos- S. Sebastião
Pelotas --V. Béla-Caragualatuba-Ubatuba-
Porto Alegre Angra dos Reis-Rio de Janeiro

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

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevo�o}), «( te.
Enàereço: .- Rua João Pinto n, 9 - anda( terreo-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, J 338

Lloyà Brasileiro
• Linha Ria

ASPTE. NASCIMENTO sairá
dia para:

no
I

COMTE, CAPELA-sairá no proximo
dia 29 para:

Paranagua' -- Santos - Ria de Janeiro
- Vitoria-Caravelas-I1héus_São Salva

dor-Aracajú - Pt;nedo --Recife
Lagupa

«Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento,).
Agente

H. C, DA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




