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A politica de operosidade e de congraçe ...

rriervt.o posta ern r:>ráticê::;; pelo Dr. Nerêu Rarnos
no govêrno do Estado, está atraindo de novo

redil da Dernocracia, as ovelhas que dela
haviarn desgarrado.
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Do sullJo Estado, acaba de regressar um dos nos

sos companheiros de trabalho, que ali foi em serviço des
ta folha. Procuroujêle, como era natural, dentro do espí
rito de independencia que norteia este jornal, auscultar o

ambiente politico dos municipios que percorreu.
�o resultado de suas observaçõe� sem qparti-prisR _���'����.�.�&���������.���-�-�����&�����;��'�����������������������-��-'�-.�

nem paixão, nos cumpre dar publícidade, em obediencia i;'t� 'V O;a.,,: CO PO'VO Sem quaisquer llgações politicas.ainda a esse mesmo espirita de independencia.
A tendencia para a harmonia das correntes politi

cas, que até esta data se têm degladiado, é manifesta em

todos nossos municipios sulinos. Essa tendencia mais se ANO
avigorou com a recente visita do sr. Altarniro Guimarães
aquela florescente região. O banquete que lhe foi ofereci
do em Araranguá, no qual tomaram parte as pessoas de l!.\ inda
maior destaque social e politico, teve uma alta significa- A ENTREVISTA DO DE�
ção em face das afirmações de solidariedade irrestrita ao SEMBARGADOR GIL AS'"�APartido Liberal e ao governador Nerêu Ramos, atestando COSTA

P ��

IUI� ESTADO DOflagrantemente a unidade de vistas reinante. O sr. Teodoro Ferrari, con- IIIU "
� reorganização do Diretorio do Partido Liberal de Além de grande numero cessionario do Balneario da Pon- RIO, 22-Fala�se insísten- I nha presidencia mantém fun-

Orleans, revel" claramente a existencia desse espir ito de de felicitações recebidas pelo ta do Leal, anuncia para o pró- temente, estar o governo fe- cionamento Assembléia des
\ confratenização, tão util no momento presente, em que se ilustre desembargador Gil xirno Domingo da Pa�côa uma deral disposto a decretar a peito todas dificuldades cpos:
torna nec�ssario, que se desfralde a bandeira da defesa da Costa, por motivo da entre' belíssima festa infantil, naquela intervenção no Estado do tas governo coagiu a+ista
Democracia.

.
vista que nos concedeu, des: aprazivel praia de banhos, que Paraná, por motivo dos re- mento funcionarios retirada

Jaguaruna, por sua vez, vem de segmr o mesmo I taca-se o telegrama que se- ultimamene tem sido o local por centes acontecimentos desen- material expediente, etc. Te
trilho. � dessidencia liberal, que se apresentou nas últi-I gue: excelencia onde as famílias da rolados na Assembléia Le- legrafamos presidente da
mas eleições com a legenda «Tudo por [aguaruna», pela I _ -Desembarzador Gil nossa sociedade se costumam reu- gislativa daquele Estado. � Republica e ministro Justiça.
palavra autorizada do sr. Luís Scnrnidt, colocou-se ao Ia- Costa-Nesta-UI�ião Moei. nir em cordial e alegre convivia. Disposto manter atitude corr
do do govêrno do Estado, numa afirmação de fé que va- dade Democratica leva a E a grande alluencia á Ponta RIO, 22-0 sr. Paula Soa. fiamos pessõa nobre a.nigo
le como um juramento. V. Exia. suas calorosas íeli- do Leal no próximo Domingo é rcs Néto tratou, ôntem, na defesa nossas prerogativas.

Tubarão, onde as oposições coligadas elege��m citações e aplausos pela es� u� fáío qu; não admite duvidas, i Câm�ra, .

do encerramento in- Saudações cordiais - (as)
três veread?res, sente-s� domm.a?a ,pelo .'Eesmo esplr1t� plendida entrevista concedida pOIS não so se trata de um dos ] constitucional dos trabalhos Couto Pereira, l: secretario
de harmonia. �s. leis mumcipars eSL.ao sen:I0 .

ali a «A Gazeta». (a) Manoel pontos mais pitorescos do Conti- i legislativos do Paraná, Ien- em exercicio de presidente».
vota��s po: unanimidade, num a�lauso ta�lto ás diretrizes da Luz Fontes, presidente». nente, como tambem de uma mag-] do, a respeito, os seguintes -C-· M IIIadmínistratlvas do honrado prefeito, que e o coronel Mar- nilica festa, cujo programa é telegramas: i a. 'et ro-o
colíno Cabral. H av {� �.á in t e r- cheio de atrativos, entre os quais -«Constituição Estado ar- PO Ie

Na Laguna, em torno do deputado Pornpilio Perei- ve rl '9ao n a se destaca a tradicional procura tigos 29 e 30. Determina ta- Foi inaugurada, sábado
ra Bento, estão congregadas as fôrças ponderaveis do rnu- B a ía? de ovos da Pascôa pela petizada. xativamente nenhum projéto ultimo, nesta cidade, á rua
nicipio, que tem á frente da Camara Municipal o abasta- Além dí,to haverá corridas de poderá ser discutido antes I Conselheiro Mafra n. 31,
do comerciante e exportador sr. Francisco Martins Fonse- RIO, 22 (BAND)-Um te- saco e agulha, de bicicletas, di- de ser dado ordem dia 24 uma agencia da «Metropole ,

legrama de Perto AlegreI divul- versos jogos e vários outros di- horas antes e cada projéto Companhia Nacional de Se�
Em Irnaruí, fír,a!mcnte, os elementos que se achavam gando nesta Cidade, diz o Sç� vertimentos e surprezas. O sr, passará três discussões me- guros Gerais, sob a direçãofiliados ao integralisrno, por intermedio do seu prestigio- guinte: Ferrari está desde já providen- diando intervalo não menos das firmas Machado & Cia.

50 chefe sr. Antonio Effting, não receiaram que lhes quei- «Causou sensação aqui a 110� ciando a ornamentação apropria- 24 horas. e lIercilio �vila.
massem as fichas, hipotecando ao govêrno sua solida- ticia de que se lôr feita a inter- da do local. Para os vencedo- Maioria postergando todos � inauguração foi feita
riedade absoluta.

venção lederal na Baía, o fáto res das provas esportivas acima preceitos constituição e regi- com o comparecimento de
Não é para surpreender que. assim venha aconte- provocará a união de todos os mencionadas serão instituidos va- rnmto interno ante-ontem en- representantes da Companhiacendo. As obras que se .estão realizando naq�ela flores-I baianos, sem distinção de mati- liosos premies, e um afinado con- cerrou aprovando projeto se Brasil, Companhia Paulista

cente, zona, trazem �o�slgo o natural reconhecirnent-i dos
I zes p�Hticos, não tomando parte junto orquestral abrilhantará o encontrava Comissão Justiça de Seguros, Companhia Pro

que l)e sentem beneficiados,
na umão apenas o senador Pe- festival, que lerá inicio ás 14 ho- ainda sem parecer. Quatorze visora di) Sul e EmprezaA construção da estrada ligando Passo do Sertão checo de Oliveira». raso deputados cerrando fileiras Construtora Universal, e da

á séde do município de Araranguá, as obras da rodagem De fonte insuspeita soubemos defesa autonomia prerogati- imprensa local, a quem foram
de Ararangua a Tubarão, as pontes de Orleans e de fI'6

en� ..J&
e

que o «Líra Tenis Club», que vas legislativo não coníor- servidas bebidas e sandwi-
Nova Veneza, a estrada ligando Imaruí á rodovia Floria- U lIalI M Sal n .. todos os anos costumava realizar. mados arbítrio maioria man- ehs.
nopolis-Tubarão, a ligação de Vila Nova a Laguna, o 1ft) IIe _m uma brilhante festa da Pascôa t�l� funcionamento Assem- N'O--V-A-L-rN-l-H-i\-D-E Ofv1NI-Grupo Escolar de Imaruí, tudo isso são coisas que não a \!àiP

em sua séde social, transferiu a bléia _

podiam deixar de calar fundo na alma popular, sem ex- Bs IIrú festa deste ano para o mês de Se�sões réalizadas ôntem BUS EM JOAO PESSOA
cluir os elementos integralistas, os quais, em presença de I

Abril ou Maio, ratrocinando a e hoje despeito das dificul� Inaugurou-se, no distrito d,�tais obras, se sentem no dever moral de abandonar, como S. PAULO, 22 (BAND)- sua diretoria a festa do Balneario dades postas governo coa-I João Pessôa, 1:lma nova linha deestão fazendo, as fileiras do «sigma.» - . .

I da, Ponta do Leal. giu, �fastamento funcionarios, omnibus, ligando aquela prospero.�ssim, presentemente, póde dizer·se do sul do Es� Ocorre� no mumcl�lO�" ��ur�� Contando, pois, com tais ele� taqUlgrafos, etc. - A.braços. locaiidade á capital. A nova em,.tado, O que o sr. Batista Luzardo disse de Minas Gerais: uma cena de sangue, ,da q�C1l r._
mentos, estamos c�rtos que a (aa) Deputados Evansto Ga� preza de transportes, que contacO sul está tinindo» ... r su}to�d ser morto um mVesl;ga?Jf mesma constituirá um aconteci estner, Djalma Alchneyr e com modernos veículos, tem conwA politica de bôa inieligencia posta em prática no

e en. o. outro, por coo leCI o
mento social de larga projeção� Loertes Munhoz». proptietaria a firma Campos &sul do Estado! está levando � sr. Nerêu Ramos a dispõr bandoleuo.

" T �o., E' o que desejamos á louva Cia.
da quási totalidade dos eleitores, uma vez que, com o

Tendo reCe?I�O o.(.,-,u� p��a vel iniciativa do sr. Teodo� O segundo despacho, ende� _

congraçamento dos elementos mais vrestiglosos, as corren- efetuare� a pnsao de Sebastla� Ferrari. reçado ao sr. Plinio Touri· Furiaramtes adversas de todos os matizes, não podt!m contar nesta C!ement�no, por �lcunha. «Nene nh), está assim redigido:
hora com nomes capazes de reunir um eleitorado que seja Cleme.nhlno»'1 Iaddrao de caJ�alo� CAFE' BOM 50' NO -«Tenho honra levar co- Piedad€}
de molde a receiar. e temlv� sa t�a or, que u hma ..JA" A nhecimento v. excia. tendo

C t- hDas observações que colhemos apraz.nos, de pre-
mente vlllha mfestando a redon· Praça 15 de Novembro sido convocada extraordina� OU ln a

ferencia, exaltar o alto serviço prestado por essa politica deza, vários investigadores saíram Antonio Palchoai riamente Assembléia Legisla� S. PAULO, 22 (BAND)-
de concordia, por estar trazendo de novo ao redil da á procura do criminoso. l\Tão foi

O . Uva Estado, afim durante Desapareceu, em Montevidéo.
Democracia, as ovêlhas que dela se ha.viam desgarrado. difícil encontral�o, numa casa pró� e IxoU o vigencia Estado Guerra país a medalha de ouro cravada com

Xlma. cs rgo I votar leis complementares brilhantes que a excelente nada-Ao receber voz de prisão, RIO, 22 - O sr. Jurandí Constituição cujos projétos dora braSileira Piedade Coutinhonão ira' a' mesma de modo aI- Clementino sacou de um revólver. de Magalhães, que deiXOU recen- apresentados transitam co- havia recebido dos associados
gum, porque nada sabe sôbre o Verificou-se então o lilOteio. Um temente o carg\) que exercia no missões bancada maioria con� do Vasco da Gama, do Rio de
caso. / dos policj�is, Manoel Basilio atin- Mi'li5terio do Trabalho, seguiu trariando disposições expres� Janeiro.O �otivo de estar o seu Dome gido, caÍu ao sólo. �o tentar para São Paulo. sas. O custoso premio d�:sapareceuenvo! \?o no processo, é tei side socorrer o seu colega, o inspetor O sr. Jurandí, que é partida- Constituiçã0 regimento gol- do quarto onde se encontrava hos-enccfV tdo M. bolso do m�rto João GabeI rece�eu dois tiros rio da candidatura ?o. sr. Ar- pe f�rça declaro_u e.ncerrada p��ada em companhia de sua fa,'
um "�OIO de mgr;sso no, reCInto tom�ando se�_ VIda. . ,

.

man?o de Sales Oliveira. confe- sessao extraordmana. Qu�. [Olha, que rec!a;noll da gercnc�,tctll �éIl(a por ele assmado,,, o

_N. es�a oCíls:ao o

gUarda��lVlll re_l1ClOU
com o ex-governador de to!ze deputados cerra.ndo f1� do hotel. A delegaçã::l brasile fa

qu ().ra pre fez a todas as pessoas Joao Evangelista, fez f()go sobre Sao Paulo, antes deste haver se- lelra delesa autonomia pre- levou o caso ao cuflhecimeüto
que rj'_ solicitaram. o ClÍWhJVIiV, m&tando-o. �uido para Poços de Caldas. rogativa Legislativo sob mi' da policia.

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

_LAIRO CALLADO

IH I Plorianopolis, Terça·feirJ., 24 de Março de 1937
------------,---------------

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

I NUMEHO 734

averá intervenção

ca,

Não volt��r'á
é Policia

RIO, 21 (Band) -O senador
Torná:; Lobo, que foi intimado
pelo promotor Elmano Cruz a

comparecer a' Policia para ples
tar nono depoimento no inqueríto
instaurado 5ôbre o assassinato de
Artur Calheiros, declarou que

I
)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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linundações
na Inglaterra
MILDEI\JHL\LL, 21 - Du

"_'iiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..:; zentos membro� da Real For- Bebidas Nacionais e Extran
I��������������������� ça Arerea partiram apressa- geras só NO

C
c damente em automoveis e C)AFE' ",JAVAamerclo e ao caminhões afi� de �utarem Praça 15 de Novembro

P
,

bl· I contra uma inundação, em Antonio Paschoat
Os srs. pais dos alunos da 10. 20. 30. e 40. série do Ci- U ICO em ge ra virtude de se haver verifica-

nasio Catarinenee devem sujeitar seus filhos a' frequência deste
A COMPANHIA de Navegação Lloyd Brasl-

do udmgrande desmoronarnen-
ENXERTOScurso, em que eles preparão suas lições para as aulas do dia seguin- P

to e terra na extenção de
G leiro, comunica que se mudou para á rua João in- d dte. Professoses: Berlamino Corrêa, ames Anacleto Damiani e josé nzentas jar é'S ás margensto no. 9- terreo - (antiga casa Daura), ondf_! es- d

.

L kMartim. O no ar. ameaçando uma De varias qualidades de larantará a disposição de tO�.(ls. d
. , .

dlnformaçõe� com o prof. Jose Martins, no Colegio A. São as mais senas lllun ações j�iras, limoeiros e grande quan
José, das 16 á� 17 horas. No mesmo Colegio funciona um curso H. C. DA COSTA de Fenland. Outms militares hdade de enxertos altos de rasei
de adimissão ao Ginasio Catarinense sob a direção do proL I" I Agente do aerodromo tiveram ordem ra5, tem para vender
Martins. �����������������������d��e�p�er�rr.�.a�n�e�ce�r�n�o�l�o�ca�I..:._'_�___:C:A�R�L::O�S�N�IL�S�O�N�

Lloyà BrasileiroCompanhia àe Hau\;
---------------------------------------------------------------

Linha Recife • Parto Alegre

Cornune
Paris pejMorreu Artur Reajustamento do

Bernede funclonallsmo

MOSCOU, 19 -- Toda a

PARIS, 21 - Em conse-Russia sovietica festeja o dia de
quencia de um collapso car

zoito de Março como aniversario
da Comuna de Paris de 1871, a

diaco, morreu ontem, á noite,
durante um meeting agítadoimprensa 1!le vota numerosos arti-
O conhecido escritor Artur

gos e publica grande numero de'
Bernedo.

documentos historicos que são
O extinto, que contava ses

muito interessantes pois tratam da
senta e seis anos, escreveu

guerra franco-alemã, da época e
muitos romances e libretos

ela Comuna de Paris.
para composições musicaisOs meios politicas seguem e e as teatrais.

atentamente o desenrolar dos ul- p ç

CINE ODEON,o lider, foca- times acontecimentos sangrentos I
liza, ás 7,30 horas, um filme da ocorridos em Clinhg. ICla. Tração,. Luz e _�FarçaWarner-Colleen a modista, d FI I'com Dick Powell Ruby K.ee!ler, EM CAS;., DE FA\1ILIA

e o,rlanapu IS
Jack Oalei;, J�an �loldel!, Hugh I alug'am-se q�artos co� ou A V I S O
Herbelt e Louise Fazenda. -, I"sem pensao p a co egiars e

Irr'sdiaçãc) da moços solteiros.

jt�\ !e r"r) ,:f:!; r)h d Informações neste diario.

CINE REX, ás 7,30 horas,
u:n filme da Paramount-Amôr
e ódio, com Fred Mac Murray,
;)ylvia Sidney, Henry Fonda,Frcd
Stone e Robert Barrat.

RIO, 21 - O ministro da
Fazenda consultou o Tribu
nal de Contas sobre a. lega
lidade da emissão de .....
260.000:000$000 em apoli
ces da Divida Pública Fede
ral para cumprimento da lei
n: 268, de 4 de janeiro últi
mo, relativa aos compromis
sos do reajustamento econo

mico.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
r/15, um filme da Art, cem Ri�hard
Tauber, Leonore Corbett, Diana
Napier e Kathlcn KeHy-Canção
da saudade.

....
,

Temos o prazer de comunicar aos nossos consumi
dores de São José e Bíguassü 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 IAI VARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as

SU1S ordens.
Florianopolis, 13 de março de 1937.

A Diretoria

Ser rn i I íonario!A estação alemã DJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o

programa abaixo para a América
do Sul.
A's 12.00 hs.-14.00 hs. e

22.50 hs.--4.45 hs. de Berlim
c: tresponde. respectivamente, ás
8,00 hs.- IU.OO hs. e 18.50
(;·.-045 Ih no Rio de Jatej
Iv:

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

ouvintes.
23.00 Música de camera ho-

Quantas ilusões, hoje desfeitas,
que resurginem, como por encan

to, das dunas do oceano da nos

sa fantasia!
SER MIUONAPIO ...Quan-

las esper<:'Dç.as mortas, que ressus

f:Har�r\rn ao �ur;ro magico da ven-!
I':ma quasi louca produzida por:
VINTE MIL peL-gas de CINCO·:
ENTA MiL RÉiS!

1

VINTE MIL pelegas de CIN
CONTA MIL RE'IS! Não, não é
isto! São duzentas mil pele
guinhas de cinco mil réis!

E' FANTASTICO I
A Loteria Federal, como se

I'quizesse teimosamente, pertinaz
mente, enriquecer o povo, realiza-,rá mais um formidavel sorteio no

dia IOde Abril proximo. ICetarinense I Oxalá sejas tú, I

desta vez, o novo milionario I
j o. premio MIL CONTOS
20. idem CEM CeNTOS
30. idem TRINTA CONTos
40, idem ViNTE CONTOS
50. idem DEZ CONTOS, II além de mais quatro mil cen-

to e trinta e dois premias dí-Iversos no valor de SETECEN�
TOS E TRINTA CONTOS!

E' FORMIDAVEL! !
Bilhet� inteiro 120$000
Vigessimo 6$000
NOTA:
O bilhete na, 2'021, da

ultima extração de MIL CONTOS.

contemplado com 10:,100$000,
foi pago, na presença do repre-I �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;:;;;

setante deste diario, em cheque ������������������������
ao portador, contra o Banco de I j
Credito Popular e Agricola, des- I.Dr.
ta praça.

aos nossos
DATt. E M

DJN e DJQ Ll8����O! I:.-S A .1-

de ser sua ps-

gando ape�as

5$000 10$000 ou 20$000
--

por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

dierna.
23.45 Noticias e serviço eco"

nôrnico (al.).
24.00 Um ramalhete de cam-

LIBERO BADARO'. 103
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O

.

NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lucia

panulas e violetas, feito por Wer
ner llIing.

1.00 Clássicos alemães (espa
nhol). (Schubert e Goethe).

1.15 Noticias e serviço econô
mico (esp],

1.30 Radio da Juventude Hi
tleriana: De excursionar gostaria
eu em minha vida! De creações
de Eichendorff.
2.00 Boletim do tempo.
2.15 E'co da Alemanha.
2.30 Revista dos periódicos.

Redator-chefe Hans Fritzsche.
2.45 Concerto recreativo.
3.00 Ultimas noticias (em ale-

Matriz: 107

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

."
��====�==================�====���----..

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftorianopolls

mão).
3.15 Concerto recreativo (con

tinuação).
4.00 Baladas e canções de

Edvard Grieg. Margarete Bonsa
Pieratzki, cat.to; Margarete Schu
chrnann .piano.
4.30 Ultimas noticias (em es

panhol).
4.45 Saudações

ouvintes. Despedida
(aJ,. esp.).

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-l.191

Rua Felipe Schmidt n. 5

AoCurso de Preoaração

•

e Sim, senhor; não terei duvida em dar-lhe a •

mão de minha filha; mas, antes, terá o Snr. de
fortificar-se. Tome uns vidros de TONICO
HAVER e volte daqui a um mez.

.�,
=r
".-

OS DESATINOS DUM CO- ALMIRANTE
MISSARIO DE POLJCIA SCHORCHT

RIO,21 (Band)-O c imis
sario de policia, Atila Ferreiri
dos Santos. desgostoso por não

estar sendo aproveitado seu ser

viço atualmente. teve uma crise
de alienação mensal.

Por este motivo, saíu do Ho
tel Belo Horizonte, onde reside,
vestido unicamente de pijama.
com um lenço vermelho ao pes
coço e formidavel parabelo na

mão dirigindo-se para a Policia
Central.

Pelo caminho foi gritando e

dando tiros á esmo até atingir
um motorista em uma das per
nas.

Um policial, procurando de
sarrna-lo, foi dominado por Atila,
que lhe arrebatou o sabre e en

veredou pela Policia Central
brandindo-o e apontando opa
rabelo para os presentes,

Foi uma correria desabalada,
até que o investigador Leonardo
pudesse subjugar o comissario
desatinado.

RIO, 2 t -Acedendo ao con ,

vite do general Goeri!lg, minis
tro do Ar da Alemanha. par
tirá amanhã, á noite, em visita
oficial á aviação do Reich, o

almirante Antonio Augusto Schor
cht, diretor da Aeronautica Na
val.
O general Goering pôz á dis

posição do almirante Schorcht e

do capitão-tenente Helio Costa,
'

seu assistente. passagens no diri
givel «Hindenburg», que deixará
amanhã, o aeroporto Bartolomeu
de Gusmão, em Santa Cruz.

O capitão-tenente Helio Cosla
por motivo de força maior não
não póde afastar-se, no momento
de suas funções.

Cinzas dos I nconfí
dendes

RIO, 21 - As cinzas dos
Inconfidentes, que o governo Ja
Republica fez repatriar e se en

contram, provisoriamente, na Ca
tedral Metropolitana, serão trans
ladadas para Ouro Preto, no

proximo dia 21 de abril, com

a assistencia pessoal das mais
altas autoridades do país.
O sr. Augusto de Lima Junior,

que acompanhou os restos mor-

MELINDROSO O EST I� DO
DO SR. PEDRO ERNESrO

RIO, 21 (Band)- O estado
de saude do sr. Pedro Ernesto
continua melindroso.

Atacado de pertinaz sinusite,
ten esta sofrido recidivas cons

tantes, apensar do tratamento me

dico a que està submetido o ex

prefeito carioca.

tais da Europa para Brasil, foi
designado pelo Ministerio da
Educação oara completar .ua

patriotica comissão, acomoanhan
do-os até Ouro Preto.

'

Linha Rio-Laguna
COMTE. CAPELA-sairá no proximo

I COMANDANTE ALCIDIO-Sairá no COlV\AMDANTE ALCJDIO-Sairá no ASPIRj �TE NASCIMENTO sairá no
dia 29 para: proximo dia 4 para: proximo dia 12 para: lroximo dia 4 para:

Paranagua' - Santos - Ria de Janeiro Rio Grande Paranagua'-Santos-i{io�Vitoria-Cara- Itajaí-S. _
Francisco· Santos·_S. Sebastião

- VltOlia-Ci1rave1as-Ilbéus - Baía Pelotas velas- Ilhéus-Bahi -Aracajú-Penedo- -V. B_c-CaraguaLatuba-Ubatuba_
-Aracajú - Penedo -Recife Porto Alegre Recife AngAr dos Reis-Rio de Janeiro

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

Receb.G.mos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benev010lt, «Cte. Capela», �Cte. Alcidio» e;«Aspte. Nascimento».
Endereço: - f-<ua João Pinto n. 9 - andar terreo-Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente

H. C. DA COSTA

'I

_______________________________________________________________________________------.t:;,---
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EUurr)en€H.J <> ..Join 1iHe Sao Francisco Lagu"na
Mostr'uario perr.-u!alnente e� Cruz'eira do Sul

Seoção de Sec�iio de

-

Filiaes em:
Seoção tt::le

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ;;ara ternos FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material' em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanlcas

Tapetes e trilI1bs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeires

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: é' ados,
Sêdas .Canos galvanizados e pertences grades, cuaiNallores, moinho etc.

Lnha para coser e sergir Fopões e Camas f ocornoveís, Motores de esplosão, iViotú7es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- eléctricos

3abQnetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo I

.'\icolchoados e Colchas Louça sanltarla -banheiras mancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para iodos os fins Automoveis e. Caminhões FOHD Peças, '1,;ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �

m
Depositarios dos afamados Conservas nacional e ext.anseiras Pneumaticos e carnaras de ar GCODYER �:1

Charutos eDANNEMANNlD
_

Bebidas nacionaes e extrang2ira� � __

M�terial electrico em geral �
� Empreza NaciGnal de I'JS\legação. "rp10€:p'C��P>"',.lapor·�s "eat"! Hoep�ke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r\l1aria".., Fabrica de Gelo "Rit,�� �\/larH!�" - EstaleHro, Arataca" �� ;�
.�PAv.?-�VPA���r,��.wr..".;��_�"",�;;;�.·f'lf_",g' ··:·�)��w.�)�;�,·ík���;;{(.-;:�< _·:.,}»�:�?:;���W����®����PAVAV4'"'.,��...� ��� ���__ r.:��....&\�<l:��� ,�,-_.i.""��� _·��"';_.1:[..e::..�,*ro....:...�':.d�Id-����.���'Lloo��_ . ...t;��Ib(ii�� \.-" �� �� u...;.lt:&;mJ&:�'"

At�
�
•
,�
(9
,� I:lgencia cderrtia �� .; tW .. ;

ti blleações, com séde em São F�t;��.�h)= \/

i é autorizada e fiscalizada pelo GOVf;, no II
� Federal e possue a carta patente n e l12 .. I

u

lori@iol proprloa, Ires V�I5a

por somana, tOd39 as i���m·
dai, ler,a... IS 6extaii·fe�r�al

I .

•
,.

:I
O
,

A i .• 1aAIo,n.,. ,18., ... hono.lldada, pOill, .9 IOr· �;t81ti:� .aãü pr()5�ncladGs pelo povo. iJ
1?'

.. _. --�-�- ,..._---�-----

�',
./ -

� i

t;;�'i�����$�.���_;:;'::.:""""-] .. ;;.-,,.,-� ���������F;:... J

Extração oom glob08 de crlatal.

Incontestavelmente a PRI�\l�EIRA.
CAPITAL RALIZADO 9,000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVf�rs 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES AS.sUM(DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS E�/I 1935 4.280:552$970 ,"]

Áp'entesr SubaAU9r,des' fJ fReguladcre9 de AY�rialJ' EíiíJm ���&�Cml Oi E�tl:ldogs f"
C:o,_EkzsU, no Uruguai e na s pr'!n,!:�pêllís praça! I5I�rari�e�rri)s.

A.gentes ero Ftorianopolts :

C • b @�'
arapO\S LO O � �>#Ia"

"""';:;

Rua Conselheirro Maf��ap 35 (sobrado) Caíxa. PostaJ. 19 ��
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC.O ALLJA!v{Jt -ij,

U i.

� Escritórios ern L(;�guna e Jtajahi I�;ii
� .
�� SUb ..t�gE;�nt€;S e:nn B.h.Jrnenau €� LagE}'��" ,::,�

indica: DrArtur Pereira

e Ol.veíra
Cllnlca médica do crian

ças 8 iuiliin��

LABORATORIO GE
ANALISES NCUICAS

:;�,uv(t�gad\CJs I D�. Rica rdo I
I L't{f....cacic �\ii1r.iL'i!"'"1 Gottsmann

s"l""" ·.(>���U r,*U�,",
Ex -chele da clinica do �ospi
tal de Nürnberg, (P.<Jcessor
Índól'g Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E®pecla!lela em c!rurgla

geral

Via, Urinilrja5� Hemonoide
Consultas:

dali J 3 ás 16 horas
Pela manhã:

j com hora marcada
Colsut.-R. joão I Pinto, 13

1 eleíone, 595

Consultas diariamente (ias

4 ás 6 horas
,

Consultoria: Rua João �J
Pinto n: 13

FONE-1595

•

."/.;� r� tz.n seu escríp-

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

operações de plástica FONE-1524

á rua

Preto I
R<!ôiJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57I' 'ti), .. - F'Ílc1P' 1277.--

I CE1X 1 Postai, 110. I
I Dl. rJ��!r@ de !if;©�ra FSfi'rt'
I

Advogado

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
LI

ves Junior N. 26

,TELEF. 1.131

� Dr. Renato= I Deseja concertar o

==Barbosa== seu rádio? Procure o

\
sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena-

Rua Trajano, 2 Msob.) mente satisfeito.

\
Fone 1325-Atede cha-

\
i1,������������������==��-

fiados para o interior. L O ..J A S

-\-----,Dr Aderbat R.
��: da Slva�);
�'f�

Dr-. Miguel
Boabald
CLINICA GERALRua Trajano, rr 1 sobrado

I Te!ephone n' 1548 I
I

ADVOGADO

Rua 15 de Novembr'o n. 70
BLUMENAUlj

I
/vdvogado

Rua COIlS. Mafra, 10 (sob.
Fon� 163] � 1290 ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_

NES-'l 'RICOLINES--XADRESES-ZEF'IRES
(Tingimento a Indanthren �"'-I;ICO-;-�C;l firmew.)
_TECIpOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van,: roupoes, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa,

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

Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros]
Diretor da Matcrnidadle'] FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
rf�®diçlj €!lo Hn$pf.t�1 forragem, fabric�ção de maqLiinas

em g.eral, (agncolas e dins) I'(Curso de espec;aliza�ao em -moInhos de fubá, arados, businas
molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

l\tende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB f..10DELO
até ás 8 112 da manhã
e á :arce _, ClJnsultorio: REPRESENTANTE EXC::"USIVO EM FLORIANOPOLIS
ANITA GARIBALDI, 49 ;t.\rnaldo Marar, hão
__.__ .. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiR_,U_A�Jiiilo�Ã;i;;;0�P�Iii.iN�TO;..iiiiiiiiiliiii.iA�N�D�f\�R.�N�-�5�T�E�R�E�R�O�iiilml,

r\�édicos

Dr. Carlos Corrêa

,.
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A GAZ:El A-Flodan,opolls-1937

Cervejas!
Só as fabricadas com a cristalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

'I
.

via Kuimback, Bavaria e Tira Prosa.
Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

o.�Joe��Gmo.G••••••OG.O.
A COfl1panhia Editora Ns.cional I

LANÇARA' NUM VOLUME DA G
Serie Brasiltana I

�ant2 Catarina;�l :
O
•
•
•
GUm livro de Osvaldo R. Cabral �
(�POt< ESTES DIAS Em todas as Livrarias �1;;

. �
,:f••�5��$�����1@150e ;e.fJ����

A Conquista ... A Cotonlsação
A Evolução

TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA

Casa de Dve.sões

Familiraes
\/ispora Imperial

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

CAF-ITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. 'Fiscalizado
pelo govêmo 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 Farrnacia Popular, á Praça 15
de Novembro

-

Trajar bem ! ?
--_._--------

s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho garantida

pela depositaria
ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4�

CHA UT S1

I PER TRIZ a Imperatriz das Aguas �
DEPOSITO FPOLIS. -_ FONE N. 13?O �A G U A R O E M�

(.) proxirno lançarY'lento do carburante nacional � caSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação
ALCOOL-MOTOR � do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

F E T T � Rua Vllconde de Taunay n. 185 FONE 684

;':���4�V.&�, _==_ ��U.&�v.a��I�'""Iiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiíiii'-iiiiiii"iiiiiiiiiIiiiii�������'�·�·�=
i,

ii

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

EspelhoR
Só os fabricados em joinvílIe pela única fabrica

do ESTADO
FlEÇAM PREÇOS-CASA P IEFIER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE

Hospe- H t I C t Ide-se no
O e. en ra
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A PAZETA -Florianopolis, 23-3 -1937

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

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

Capital
Reserva

J 36:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PR6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revíoô']. ala.
I�o Fixo S·l· ala.
I __

VENOE--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.

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

15 com compartimento para
escrltórío. Tratar no Banco
Agrícola.

Advogados
Cesembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 20

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.
CONSULTOR/O:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Loteria do Estado
Catarina_

I �G��ra�n�d�e�v�a�ri�e�d�a�d�e�s�d�e�o�v�o�s�·· NOVOMARNE DiP!C:::��da
MADRID, 21 (BAND)-e brínquedos f,de Pascôa, PELOS Assume aspectos impressío: WASHINGTON, 19 _ As

MENORES PREÇOS, SO' NA nantes a luta que se trava últirms inrorrnações obtidas nos

I uo sector de jarama. circules oficiais, entretanto não

L IVRA R I Pt �Ii ODERNA A artilharia, aviação e in' confirmadas dizem que o embaixa-
fantaria, secundadas pelos dor dos Estados Unidos no Bra-

DE tanques de guerra, numa sil, sr. Hugh Gibson, atualmen-
Pedro Xavier & Cia,

I
ação conjunta, de parte a te nesta capital, será possivelmen-
parte, disputam o terreno te transferido para igual cargoRUA FELIPE SCHMIDT No. S
que lhes darão a vitória fi' na Pulonia. O seu prcvavel su-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiii-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiií_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií_iiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,_iiiiiiiiii_ãIi nal com ardor inexcedivel. cessor, segundo as mesmas inlor-
Os nacionalistas, entretarr mações, será o sr , JeHerson Caf

to, levam a melhor, causando fery, embaixador dos Estados
milhares de baixas nas linhas Unidos em Cuba.
adversarias. Consta que o sr. Sumner Wells,
Dado o morticinio regis: sub-secretario de Estado, para os

tado, os legalistas conside: negocios latino-americanos, dis
ram essa batalha o «segundo cutirá estas modificações com o

Mame- . presidente Roosevelt, em Warm
Springs, este fim de semana.

Jockey Club
--------------------------

Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na
cionais e estranjeiras.

Feericamente iluminado com instalações mo
dernissimas.

liares.

5

VENDE-SE uma casa no dis
trito «João Pessôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e

de jantar e cozinha.
Otimas instalações. No aprasil.

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com João�iiiiõiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiMii;;a,miãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii_11 Alves, no Canto do Estreito.

a

elaRUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. J

de Sallta

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - 1115 de i9!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
e MAIOMeses

De ordem do douto! Presiden
te da Caixa de Esmolas aos In
digentes de Florianopolis, e de
acôrdo com a deliberação da
Diretoria e Conselho Deliberati
vo, em reunião realizada em data
de seis do corrente, declaro a

char-se aberta, com o prazo de
trinta (30) dias, a contar da pre-

I
sente dat�, _

a concurrencia púb}��a
para a edificação de um premo

.

destinado'ao ALBERGUE' NO
TURNO, em terreno cedido pe-
la Menicipalidade, como faz certo
a lei n' 49, de 23 de Dezembro
de 1936 nesta cidade. situado
na Avenida Hercilio Luz, com

frentes Pena essa Avenida, rua

VENDE-SE uma padaria, de-General Bittencourt e Beco Tupi,
vidamente montada, com óti-conforme planta existente na sec-

d bmo ponto e dispondo e ê�ção de Expediente da Secretaria
da Segurança Pública. Ireguesia,

Para qualquer outra informa-Os interessados, afim de po-
ção, dirigir-se á Gerencia destederem concorrer, juntarão á pro-

d ������������j�or�n;��.��������posta que deverà ser dirigi a ao
� _, �Presidente e demais membros da

Caixa de Esmolas aos Indigen
tes de FLririanopolis, certidões
de que nada devem ás Fazendas
Estadual, Federal c Municipal,de
vendo, (linda, provar a sua ido
neidade profissional.

Poderão os concurrentes exa

minar na Secção do Expediente
da Secretaria da Segurança Pú
blica a respectiva planta e obter
as informações que desejarem, pa
ra a execução da obra.
O proponente, cuja proposta

t
- fôr aceita, depositará em um es-

por � serao
b I' b

' ,

ta r; ecnnento ancano, a Impor-
tancia equivalente a cinco por cen
to sobre os primeiros dez contos
de réis do contrato, e mais trêis �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiãiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiil _

por c�nto ,do que exc�der dessa
r.��=*l�"i."'_'������������J���i�quantia, efim de garannr a cons- � ��

trução e cons?rvdção da obra pelo H Apolices C?n,solidadas do Estado de Minas �espaço de um ano, ou na falta � «DIvida FUlldada do Estado de S, Paulo �.�do depo5ito, um termo de respon I�· «Obras do Porto de Pernambuco. ��sabilidade com fiador idoneo.
" �Caixa de Esmolas aos Indi- � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �

gentes de Florianopolis em 8 de � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �março de 1937. , COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA THA- �Americo Campos Souto � jANO N. 16.
�2°, Secretario ��� !jC'ã"!.'iêJ!'ã:��

de ABRIL
de 1937

Ordem Extração Premio maior Decimos

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
J 3» »

20» "

27» »

1
2
3
4
5
6
7

I Valor com imposto I
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$000
13$000
13$000
13$000
13$000

1$300
1$300
1$300
1$300
1$30J
1$300
1$300

WASHINGTON� 19 _. O
embaixador do Reich nesta capi-

F I tal, sr, Hans Luther. solicitou

Caixa de Es-
.

ug ram uma audiencia do sr. CordeU

numa J. angada Hull, á tarde, no Departamentomolasaos I ndl- de Estado,

d F I Os circules autorizados decla-
gen tes e Q. RIO, 21 (Band) -Noticias ram que o embaixador alemão Ia-

r ian opo I is recebidas de Recife, infor- rá ao secretario de Estado novas
mam a fuga de 4 sentencia-

representações ainda com releren
Edital de concurren· dos recolhidos ao presidio cia ao discurso pronunciado pelo

ela púbHca
de Fernd�ndo Noronha ,e que sr, La Guarda em Madson Squase eva Iram em uma Jang�- re a 15 do corrente.

EDIFICAÇÃO DO PREDIO DES-I da feita de troncos de coquei-
TINADO AO ALBERGUE ,ro., Canhões dos.

Até agora Ignora-se o pa- -INOTURNO
radeíro dos mesmos, entre CDUraçauos
os quais se encontra o assas

sino do estudante de medi
cina Milton Fragoso, cogno
minado «Caneca t\.massada,»

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

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

" 2 U. A. CIos
3 primeiros

I
premias a 30$ 13:500Sb EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

I•

t t I d 126:000$ Não serão pagos bilhetes defeituosos�.890 premIas no 00_12 .
_

premio "e

" "

"

2 premias" 1:000$

500$

200$

100$

50$

30$

5

20

40

120

1.250

" "

" "

"

"

450

N �bilh't,�ãD O'V'O'OD' em�Iele 1'ZoO.
Hcvenõo repetição nos àois ultimas al

garismos àli! quclquer àos 3 primeiros pre
mias passarão, os premias àestinaàos aos
Clois ultimas algarismos co numero lrneõla
tomEnte superior.

Do premio maior se àeàuzirá 5 '1, para
pagamento àos numeras, anterior e pOsterior,

as premios prescrevem (5 meses àa
õctc àa exrrcçêo,

A fjaministração não ctenõz reclama"
ção alguma por pzrõn, aàulteração àe bi
lhetes ou qualquer outro lnciõentz cleqcôo,

Os bilhetes lnutlllz.aêoa com a palavra
PABO não t�m valor algum, porquanto o

refl2riào carimbo pertence á cõminletrcçõo,

L A

Os pedidos acompanhados das respectivas ir-portancias e mais 1 $000 para o

atendido. com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:aoo$

6:000$

37:500$

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,
pódem ser tambem atendidos �or meio ,d,e �e[tificados nominais corr��pondentes aos bilhetes �ed�dos.e
com 0& mesmOi direitos dOi bllhetC"s orIgmals, que ficam em cmtodm na séde da LOTERIA, a dlsposl

, São dOI que os pedirem.

ANGELO
-------�-------

POR"fALA
Praça 15 de Novembro --

eia.
Edificio La Porta

d'

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa:Postal n.50

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

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

Nova audien ..

LONDRES, 19 - t\ão foi
recebida nenhuma confirmação
oficial da informação de Tokio re

lativa á atitude do Japão quan-

I' to ao limite dos canhões dos "ca
pitalships".

Os circulos britanicos autor i-

I
Fumar

"OSIRIS" é
reunir o agradaveI 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 casas do
ramo - Representante
-depositaria para o Es
tado, CHARUTARIA CHIC

(Da-se Fosforos) Rua Feli
pe Schmidt n. 9-Caixa
Postal, 107-Flor:anopolis

zados não se mostram, entretanto,
surpresos ante uma evenlual re

cusa do governo japonês em acei
tar o limite de 14 polegadas,
visto como estão a par da politi
ca do novo gabinete em relação
á questão do armamento des cou

raçados, desde que o sr. Haishi
assumiu o poder.

PARA HEMORR()ID"L\S
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

-, , M í n e r v i na' ,

Vende-se nas bôas Farmacias
E' um produto dos LABORATORIOS uMINANCORA" - Joinvílle

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



rU..IlVER5ARl05

Teodoro Ferrari

Passa hoje, o aniversarie fl(�

talicio do nosso estimado conter

râneo sr. Teedoro .Ferrari, pro

prietario da conceituada Confei
taria Chiquinho,
O distinto aniversariante, q Ué

pelas suas notaveis qualidades
morais disfruta de geral simpatia,
será grandemente homenageado.
A Gazeta cumprimenta-o, efu

sivamente.

Celso Silveira

Transcorre hoje, o aniversario
do sr. Celso Silveira de Souza,
auxiliar técnico da Imprensa Oíi
ciaI.

Aniversaria-se hoje, o sr, Edu
ardo Virrnond, Inspetor de Fa
zenda.

fAZEm At-I05 HOJE

mão;
as senhorinhas Terêsa Ferrari

e Zuleida Povôas;
o menino H..irperes, filho do

Ir. Harperes P('reira da Silva;
a senhorinha Zélma Concei

ção, auxiliar da encardenação,
ela lrnprensa Olicia].

5EHTE HOVA

o lar do nosso presado com

panheiro de imprer sa sr. Louri
val Câmara, redator do Diario
da TQI de, e de sua exma. con

sôrte, encontra-se de parabens
com o nascimento do primogenito,
que tomeu o nome de Cesar
Ubaldo.

HOIUAD05

Ajt.1stou nupcias com a senho�
rinha DOia Neumann, o sr, Emi
lio Voigt.
fl-iE6Am Ut-l5

Pe. dr. Humberto R/lOden

Encontra-se em Florianopolis;
procedendo do Rio Grande do

Sul, o destacado sacerdote dr.
Humbert@ Rhoden, figura proe�
m:nenic do cléro nacional.

luxo)

.flgenor Miranda

Está em Florianopolis o nosso

conterrâ-ieo sr. Agenor Miranda,
do comercio de Canoinhae,

FLORIANOPOLIS, 23 de Març" del 937==

s

OUTROS PfiRTEm

Eng. Francisco Bolitreau

Seguiu ontem, para a Capital
da Republica, de onde seguirá
para uma estação de aguas, o

digno patricio sr. engenheiro Fran
cisco Bolitreeu, chefe da Fisca
lização dos Port'Js do Estado,

VI51TA5

IT
RUA IFlA
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A C A

Dispensaria IReajusta
.Clementina Inenta do-

Fraga funciolla. A Estação de Roma 2. R.O.
onda c. m. 31, 13-kc. 9635, ir-

lismo radiará hoje, ás 20,20 horas, o.E' imensamente consolador o seguinte:
podermos registrar o incremento A' I

d d d RIO 22 -O diretor da. Fa- ,
núncio em ita iano, espa-

que vem tornan o es e a sua' r hól
f 4 d

,..

d zenda, tendo em vista a circular n o e português.
"unção a e janeiro p. pas.a o, M h R I G

D·
.

CI 'F da secretaria da presidencia da

I
.

ar,c ""'. .•
ea e. ,LOvmezza.o ispensano ementrno raga, N I

d
'

d f Republica nO. 3, de 15 do cor-
otn.iar

..

io em ita tano,
estma o ao tratamenro e pro i- T d T II

I
.

d b I
. rente, recomendou ás diversas ransrmssão o eatro fi a

axia a tu ercu ose nesta capi- S I d MI drepartições subordinadas ao Te-I.'
ca a, � i ão e um áto de

tal. I
Estamos bem inteirados do souro nesta capital a remessa opera mca.

,

b 'Ih d I até o dia 20 de :bril vindouro'! Conferencia do Gc. Uff,Sandro
exito fi, ante essa rea ização, '

O' I'
,

b C
Ob I,· d d do ante projéto do regulamento ,','

lU Iam so re ° t,ema: antas
r? a truisnca e e gran e d d d

alcance social o Dispensario Cie- de cada uma dessas repartições, i e uma E!ran e Jo�na a.
,

F afim de ser adaptado pelo Con-!
Execusao de cançoes napolita-n.entino caga ja' é uma realida-

de concreta a produzir os seus
selho Federal do Serviço Puhli::o nas.

., ,
,

frutos beneficos. Civil aos dispositivos da lei na. Noticiario em espanhol e por-

Ao que sabemos, em dois mê- 284,' de 28 de outubro de 193,6, tuguês.
d d f Marcha Real e Giovinezza,

V'
,

A J B ses de funcionamento essa institui- reajustou os qua ros o UllCIO-

. �rJtol:l-n�s o, sr. pe es ra-
- 1 .: d> 300 d _

nalismo. O dsil VIena, ativo Inspetor do co-: ça� atendeu a cerca L. o ! Caso e

nhecido Laboratorio Androma- j entes. IIãa irá a I Sao Pau Io
co tendo nos ofertado dos fras- Dentre estes, alguns se acham

co� dos conhecidos prodútos quí- illt�rna(bs no
, �avi hã,O Etdvina . Minas

micos Olefina � Lasa. Boiteux, A maiona esta sob tra-

tamento no proprio Dispensario,
onde são aplicadas diariamente
inúmeras injeções, além do trata

mento especializado pelo sistema
de Pneumo�torax hoje tão preco
nizado para a cura da tubercu
lóse.
Todos eses serviços, inclusive o

fornecimento dê! injeções e medi
camentos são feitos gratuitamente.

E apezar da deficiencia de
numerario para atender os servi

ços d;� profilaxia e cura, sempre
crescentes, esse estabelecimento
vai se mantendo e prestando os

seus valiosos beneficios, tudo fa
zendo com a só contribuição d�

particulares que tão abnegada
mente oferecem o seu abulo aben

çoado, em proveito daqueles que
S� acham a' mercê das mãos da
divósas dos que ainda não olvida
ram a doutrina sublime do ama

a teu proximo como a ti mes
mo,

E temos, assim, por um lado
a esmola valiooissima de corações
afeitos á pratica da santa virtude

que é a CARIDADE, e, por
outro, a mão proficiente,jo mé
dico moçl) mas ilustrado que é
o dr. Miguel Boabaid--esse abne

gado fundador e dirigente do

Dispensario Clemeotino Frag!\
-

segundado pell) tambem abnegado

Agradecemos á visita.

nossa capital.

i"� .'�

h"tiUJ�zem as i a,

gienistas...

RIO, 22 (Band)-Desmente
ee a noticia aqui divulga:h de
que o presidente da Republica
pretende ir á Belo Horizonte.

J A 0
__

N.

e estudioso médico dr, Artur Pe
reira e Oliveira.

Desse rnódo e facil prever o

exito que vem tendo a institui

ção em apreço, cuja finalidade e

tão nóbre, tão importante, que
deve merecer, como tem mereci
do, a simpatia de todos os espi
ritos bem formados e de todos as

pessôas cultas de nossa Floriano�
polis.

Ainda por informações colhi
das, sabemos que o Dispensario
em questão pretende levar a efei
to tão depressa as suas finanças
o permitam, os serviços de visi

tação a domicilio e os de forneci
mento de leite aos doentes a seu

cargo.
Outra interessante campanha

a ser iniciada é a da aquisição de
Aparelhos Rai X, Microscopia e

Pnemno-trOl !:IX.
Oxalá possam os diretores des

sa importante obra levar a cabo
essa missão altamente cristã, ofe
recendo a FlorianopoJis um esta

belecimento desse genero e digno
de uma cid�de culta como o é a

Confer-en ..

eiou O Pre
sidente

Irradiação
Roma

de O 67-. 1v1�3río
Corrêa das-

RIO, 21 (BAND)-Em vir
tude do art. I 79 da Constituição
Federal, que diz que"só por maio
ria absoluta de votos da totalida
de dos. seus juizes, poderão os tri
bunais declarar a inconstituciona
lidade de lei ou de áto do Poder
Público", o procurador Mac Dc�
well, do Tribunal Superior Elei
toral, requereu a convocação dos
juizes ausentes ou a chamada de
seus suplentes, para o julgamento
do recurso promovido pelo P.R.P.
contra a eleição do governador
Cardoso de Melo Neto, de São
Paulo.

o JULGAMENTO
DO SR. PEDRO ERNESTO

RIO, 21 (BAND)-O pro
curador Himalaia Virgolino devol
veu os processos instaur ados contra
os chefes do movimento comunis
ta de 35, tendo o juiz Raul Ma
chado dado vista aos cespecti vos
advogados.
O julgamento, qUl! se deverá

processar no próximo mês, atinge
35 acusados, incluindo o ex-pre
feito Pedro Ernesto.

gostos
CUYABA',21 - --Acredita-

Está enfermo o sr. Bruno Spo
os srs. José Perrone, Alberto ganicz, do comercio local.

Cotrim e Rodolio Celestino Ro-

Agita-se nos meias ciêntilicos
do Brasil o iWrJoItante problema
da alimentação do povo. Dizem
os higienistas que o publico, em

geral, e mesmo pessôas das mais
cultas, não sabem se alimentar.
Uas comem de mais, outros de
menos, sendo que as peores viti
mas da alimentação desordenada
são as crianças. Por ingenuidade
e ignorancia, comem ludo quanto
lhes tenta a gula, mesmo frutas
verdes ou já estragados, doces
r.omprados nas ruas, sorvetes de
fabricação suspeitas, etc.

Cumpre aos paes fiscalizar,
severamente, a alimentação das
cnanças, porque da desordem
ahmenl,ar resnltam pertubações
dIarréias que podem 5e agravai
e até causar a morte. Não de

Dep. .flltamiro Guimarães vem perder tempo em estabele-

R
'

1 d
cer a indispensavel e curla dieta

egressou a esta caplla e h'd". E' ,

,

I I d f d
I fica. m tais casos, ccn,o me-

sua viugem pe o S�l .? ,st� o,

I dicação complementar, nada me-
o sr. deputado AltamlfO GUlma' II d Eld t'

.

d.

d bl"
lor o que o o ormlO a

rães, preSidente a Assem ela C B d - t'
L

.

I
. asa ayer, e açao cura Iva e

egls allva. restauradora da muc,o�a intestinal.

Procedente dt: S. Paulo, onde As mães cautelosas jamais se

fôra em atividades profissionais, esquecem de ter em casa um tubo

regress\,u pres"do jovem contenâ- destes magnificos comprimidos.
oco Juho Gonçalves, agente co·

merciaI nesta pra.;a.

RIO, 22 (Band) - O em

baixador Osvaldo Aranha con

ferenciou demoradamente com o

presidente da Republica. 19no- 23 de março de 1937.
Filmem charutos rando-se, entretanto, o assúnto RUBENS RAMOS Caixa Postal. 110-Joinville-End. td. Silos.

'PRINCIPE DE GALLES"",Ji�WM'lJ!l!'!MJ!W!!It'A ••1I1_iJ5i1.IIIiiIlI'lIeflllt .e!llp IM.�=a.r.lo .F•.i.li.al_d.e_Flllo.rlllia.n.°irlPwllolllis.:.C_á.es_F.e.e.d.er.ic.°í.iRiio.l.ailll••Cmiaill!...aiôr.�íls.ta�}.'II1..i.li13�
o Sabão

"

Clube Doz8
-----------------

Agosto
De ordem do sr. Presidente. tenho a satisfação dt" con

vidar os ses. socios e suas exmas. fllmilias para o baile de Ale
luia, que este clube realizará em a noite de 27 de corrente, com
inicio ás 22 ho:-as.

Aviso, outrossim, que no pIOximo domingo, dia 28, o

Clube oferecerá uma matinée infantil aos filhos dos seus associados.
Para o baile de sabado, na portaria será exigida a apre

sentação do talão de fevereiro.
Secretaria.

RIO, 22 {Band) - Noticias
proceden�es dG Sul informam res irá
que se fala na pos�ibilidade do •

sr. Agamenon Magalhães, mInlS- a Ba ia
tro :nterino da Justiça, deixar RIO, 22 (BAND)-Notícias
a pa!lta. procedentes de Porto Alegre co�

Neste caso, o referido cergo municam a provavel ida do ge
seria ocupado por UM mineiro, neral Flôres da Cunha á Baía�
provavelmente o deputado José afim de conferenciar com o go-
Maria de Alkimin. vernador Jurací Magalhães.

Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas

Cruzeiro 50'1.
Surpreza 50 ·1.

e o resultado lhe satisfarii plenamente.

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES

... Joínvile

Vai deixar a
pasta

se que o sr. mario Corrêa, que
se encontra a caminho dessa ca

pital, abandonará a politica, de
dicando-se exclusivamente a' sua

vida privada.
Se isso se verificar, como tudo

indica a politica estadual breve
estará unificada, passando os pou
cos deputados que ainda accm

pan] am o ex-governador, bem
como o sr, Trigo de Loureiro, a

formar uma frente unica com a

Aliança Matogrosseme

irgem Especialidade"
de Welzel & Cia.

Manifesta
do sr. Bor

ges
PORTO ALEGRE. 21

Logo após a' sua chegada a es

ta capital, o sr. Borges de Me
deiros entrara' em contracto com

os membros da comissão central
'

do Partido Republicano Riogran
dense. afim de trocar impressões
sôbre o atual momento politico
nacional e assentar a data para a

c�nvocítçãl) de seus correligiona
nos.

° chefe republicano pretende
lançar um manifesto ao Brasil e

ao Rio Grande examinando a si
tuação politica do Estado e do
país.
Ao que se afirma, o sr. Borges

de Medeiros traçara' nesse docu
mento as diretrizes do P.R.R ..

em Iace do problema da sucessão

presidencial.

o P.R.P, não
tem compro

t'�"'lissos
S. PAULO, 21 -- Entrevis

tado pelo Diario Popular, o sr.

Cesar La-:erda Vergueiro reiterou
que o Partido Republicano Pau
lista não tem compromissos estando
disposto, com exclusão da de sr.

I\rmando de Sales Oliveira, a

examinar «com elevado patriotis-'
mo qualquer candidatura que reu
na os requisitos indispensaveis ã·
alta in�estidura da pre3idencia
do Brasil.·

o gal .. Fli-

S����!RCe",
t1} EspECIAUDADE '

recomenda-se tanto
(MARCA REGISTRADA,

para roupa fina como para roupa comum
. .

em H e sga .*&u.-u:....-.t::.tL
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