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Getulio Vargas vai reiniciar as nego�"
iações em torno de urna candidatura unica,
general Alrneric de Moura parte precif.Jitada-··
ente para São Pau�o, depois de urna derno
ada conferencia com o I\lIlnistro da Guerra.

c

DE -OLHOS POSTOS

'I

o sr.

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Florianopolis, Quinta-feira, 25 de Março de 1937 I NUMEHO 735

Bornhausen Inspetoria
:de Veiculas
O sr .. dr. Claribalte Gaivão.

ilustre Secretario da Segu�ança
Publica, fez baixar hoje a seguinte

PORTARIA

o DOUTOR CLARIBAL
TE VILARIM DE VASCON
CELOS GALVÃO, Secrelario
de Estado dOI Negocios da Segu
rança Pública, no uso das suas

atribuições, etc.

Afim de melhorar o sei viço de
veiculas, e de acôrdo com o R(·_
guIamento Policial do Estado,ba;
xado pelo Decreto n. 1305, de
15 de dezembro de 1919,

RESOLVE:

UM CONVITE DO SR. GETULIO AO GO·
VERNADOR PAULISTA

" , ..
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.. ' __ ,
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A ;GAZETA�-Floríanopolís, 25-3 -1937
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(Confecção de Luxo)
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TEXACO
MOTOR ou

2

___
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RIO, 23 (Band)-Os circu-] o Os.m. pais elos nlun,ds da 10.2'\ .300 I' 4/). série do Ci-
los ooliticos são unanirnes ('011 nasro Caterinense devem suje.íar �eU3 fllh jS El' ff�q,l�ncia deete

atest�r que o presidente da Rc-I c�!so, ei� .que (�le3 :i<'�;Hà) ,sua:,. ii�;i'i'�'; _P,Vd as aujas do �ía oseguin:
publica cometeu um êrro dos te. �roks"o.es. Bel I H'.!.Dr> Corre., O;l nes .'\r::}d::to D ...miam e Jose

I
mais graves em decretar a inter- Martins

".

venção no D;stnto Federal, pois , <',:i�(lÇÕ;' com" pr�(o J ;se 'Vlll!l:H, no C)I'�6io A. São

a mesma trará resultados inespe- J05€, �a� 10 as I 7 hor.,s. :-h mes.n» CJhglo func ioua um curso

rucios, sabendo-se, como se sabe, de é1�lm!3SãO ao Gin'lsio C atanrense "ob a direção do prof.
que os motivos que a determi- Martins.

naram se ligam ao O\SO da su-
-----�-...-..������

cessão. I Ao Comercio e ao
Os protestos e as moções con-

tra a medida governamental es- PÚ b liCo em ge ra I
tão surgindo dos centros roais

CINE ROYAL, ás 7,30 autorizados e até do proprio sr-

horas, um film� da Art-A valsa tuacionismo.
,

da felicidade,. com Lilian Har- Por exemplo, no

'

Senado, os

vey, Carl Esmond, Richard Bird srs. Cesario de Meto, e Jones
e Esme Perey. I �?cha, já. �as�aram par� °aa fi-

letras oposicromstas,
CINE ODEON,o lidero foca

liza, ás 7 horas, um filme da War�
ner-Colleen a modista, com

Dick Powcll. Ruby Keeller, Jack
Oakie, Joan Blondell, Hugh Her"
bert e Louise Fazenda; e ás 8,30
horas, um filme da Universal
Acaso do poder, com Charles
Buck Jones e Dorothy Dix.

MANTEM' JOVEM
O SEU MOTOR�

Banco de Credito Popular.
e Agrlcola de Santa

Catarina
Assembléia Geral Ordinaria

2a. Convocaoao
O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular

a Agricola de Santa Catarina, de acôrdo C0m o art. 23
de seus estatutos, e devido ao não comparecimento de
número legal á Assembléia marcada para 17 do corrente
convida no�amente os S�rs..acionistas desse Banco, par�
a,Assembléia �erdl Ordman� a realizar-se, com qauIquer
numero de SO�10S, em sua séde á Rua Trajano n: 16, ás
14 horas do dia 29 do corrente, afim de tratar-se do se

guinte:
a) aprovação do Relatorio e Parecer do Conselho

Fiscal;
b) eleição do Ccnselho Fiscal e seus] Suplentes;
c) renovação do terço dos Vogais do:Conselho De

liberativo -;\'01'':''''''-'.,'>.,--.<:1
•

KF"- '.c'�"'��'.��:�

Floríanopolls 18 de Março de 1937.
----------------'

BELO HORIZONTE, 24
(Bllnd) -A política dos muni
cípios anda bastante agitada.
principalmente rcom a modifica
ção das sub-delegacias distritais
que estão sendo processadas,

No municípios de Patos, ocor

reu cerrado tiroteio entre mem
A estação alemã DJA, onda bros de dois partidos oposicio-

31,38 ms.. �rradiará amanhã o nistas, tendo morrido uma pes
programa abaixo para a América sôas e havendo varies feridos.
do Sul. N _1" d O
A' 12 00 h 14

o '.mtnto e esterro de
S • S.- .00 hs. e M I

o

t t b
22 50 h 4 45 h

"

e o. regis rou-se, am em, outro
. s.-. s. de Berlim tiroteio. que causou pânico entre

corresponde, respectivamente, ás a população, sendo varias pes-

S
8.00 hs.-l0.00 h�. e 18.50 sôas atingidas pelos projétis, C!G. Tra���" Luz ff�.", F.ft\rçaer nl i llonario! hs.-0.45 hs. no RlO de Janei-

'SI Gi9JyfJlí!1lll'U11 � ..

-Q;;:�tas ilusões hoje desfeitas, I
ro:22.50 Anuncio OJN e DJQ TREMOR DE de FlorianG�1Ulis

que resurgiriam, como por encan- (aI., port.).Canção popular alemã. TERRA A V I Si O
to, das dunas do oceano da nos- 22.55 Saudações aos nossos Isa fantasia! ouvintes.

. Terno� O p:�zer de com�nicar aos nossos consumi-
SER MILIONARIO ...Quan- 23.00 Canções populares ale- RIO, 24 (Band)--O sismo- dores de �ao Jose e BlgU::lSSU e a todos os interessados

tas esperanças mortas, que ressus- mães. grafo do Observat0rio NacioHal desta Capital e outras localidades, que mudamos o nosso

sitariam ao sopro magico da ven- 23.30 A Instituição do auxi- registrou pequeno tremôr dr: ter ESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA

tania quasi ,louca produzida por lio de inverno. ra entre 11 e 10 horas, ncs ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as.

VINTE MIL pelegas de CINCO. 23 45 N ti
. . dias 19 e 20. suas ordens.

. o leias e serviço eco"
I FI

o

I'
ENTA MIL RÉIS' nômico (al.), gnora-ge si este traçado tem orianopo IS, 13 de março de 1937.

VINTE MIL, pelegas de CIN- 24.00 Trechos para côro, de relação com .0 movimento

s�b-I
A Diretoria

CONTA MIL RE'IS' Não não é lohannes Brahms. com trompas e
tensneo ocorrido em Cachoeira,

__

ist?' São duzentas mÚ pele- harpas. no Estado do Cearã, == Dr. Ivo d'Aquino ==

guinhas de Cinco mi! réis! 00.15 Música de camera.
As informações de lá recebi-l -_

!

E' FANTASTICO ! 1.15 Noticias e serviço econô- das, assinalam que o sólo fen- AdOvgado
A Loteria Federal, corno se mico (port). deu-se em varies pontos, tendo I

quizesse teimosamente, pertinaz- 1 .30 Noite de Schubert (I
ocorrido forte abalo, seguido de

mente, enriquecer o povo, realiza- parle). 3 grandes estrondos partidos das

rá mais um Eormidavel sorteio no 2.15 E'co da Alemanha. profundezas da terra.

dia IOde Abril próximo. 2.30 Noite de Schubert (II Fumem charutos
Catarin�nse I Oxalá sejas tú, parte).

desta vez, o novo milionario! 3.00 Ultimas noticias (em ale-
lo. prEmio MIL CONTOS mio).
20. idem CEM CONTOS 3.15 Paixão de Mateus.Johano
30. idem TRINTA CONToS Sebastian Bach.
40, idem VINTE CONTOS 4.30 Ultimas noticias (em es-

Sa. idem DEZ CONTOS, panhol).
além de mais quatro mil cen- 4.45 Saudações aos nOSSOi

to e trinta e dais premias dí� ouvintes. Deipedida DJN e OJQ
versos no valor de SETECEN- (ai•. port.).
TOS E TRINTA CONTOS!

-----.-----

E' FORMIOAVELII Vai exami.
Bílhetr! inteiro 120$000
Vigessimo 6$000 nar a ques-

MathemaLica Elementar, ArithA NOTA: tão espa.
mática, Algebra, Geometria, Tri- ,. O bilhete na. 2'021, da

gonometria, etc. ultima extrl\ção de MIL CONTOS. nhD Ia
Tratar no Curso de Madure- \:ontemplado com 10:100$000

la d",..s 18 112 :-'oras ás 19 1)2. foi pago, na presença do repre� LONDRES, 24 (Band) _
132. setante deste diario, em chequ� O «Daily Herald» veícula a

ao portador, contra o Banco de noticia de que o M r'
Credito Popular e Agricola des- de voJt ' Jt lO

sr.
. us�o Im,

t
,a a a la, exammara ::om

Dr. Pedro de Moura Ferro
a praça. os chefes do Exercito italiano,
CANDIDATE-SE A MI-' os �lti.mos comunicados da, gue(-

LIONARIO ! Ira c!vII espanhola, envi�ndo em

R 1:.pli S h
.

segUida recomendações ao generai
ua Cv pe C mldt n 5. Franco •

CUSTAM A PASSAR, QUAN 00
O SOMNO CUSTA A CHEGAR!

\ M.. um comprimido d$
,

ADAUNA, restabelecendo
'

I '

, • normalidade ao .,.tema

f nervoso, prop.orciona um
)

,

� eolDllO calmo e reparador
I • um despertar naturat a 1

t lCI'adavel. ADAUNA é um '

� calmante suave, sem meon. '

�. �ate de qualqu� na-
\,

"�1;S" tureza.

:; M 10 GOIIlp'ltAidGa ... 0.5 9,a. �:
;: l!Ibologedl

�OI M 6 compti..idoI OO
J eI. 0.25 s,,· OO@,� �

���YY1�_'�'W!!=""_Ii!i!
ENSINA .. SE

Advogado
Rua Trajano D.

.

�.

CARTAZES
DO DIA

c A P I T

Irradiação da
Alemanha

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

.

A COj�PANHIA de Navegação L10yd Brasi
leiro, comunica que se mudou para á rua João Pino
to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), onde es
tará a disposição de toros.

H. C. DA COSTA
Agente

AGITAD�
a politica interna
mineira Clube DOZ'3

Agosto
de

.

De orde� do sr. Presi�ente, tenho a satisfação de' con-
vl?ar os srs. SOCIOS e suas exrnas, Íamilias para o baile de Ale
�u�a� q�e este clube realizará em a noite de 27 do corrente, com
IniCIO as 22 horas.

Aviso, outrossim, que no proximo domingo, dia 28, (li

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

sentação do talão de fevereiro.
Secretaria, 23 de março de 1937.

RUBENS Rt\MOS
20. Secrelarío

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone--01.191

Foriancp ots
4t zrm:=n.,

I
) Dr.

, PRINCIPE DE GALLES

Governador
do Maranhão

no Rio o rendimento das suas aVes, em ovos e gorduras
depende da alimentação que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto,
, .

fARELINHO e TRIGUILHO
?hf!los pr�dutos do Moinho jainville, cujas vantagens são
tndlscuÍlvels.

RIO 24 (Band) - Chegara'
brevemt"nte a esta Capital o sr.

Paulo Ramos, governador do Es
tado do Mhranhão.

Sua partida está' marcada para
amanhã. dia 24. FT I d FI I C
_____________

lia e OrIanopo IS. ács Fredenco Rola--CéllJm Postal, 113.

,TEXACO
MOTOR OIL

��ANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

,
.
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@ Apo�ces Consolidadas do Estado de Minas �� I �� I h
... - r •.�"'

� , « Divida Fundada do EstádJ de S. Paulo �� S p-
.

�
� .,« Obras do Porto de Pernambuco. J. . ��--,
� .

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � Só os fabricados em joinvílle pela única fabrica

: NO BAN�O DE CREDITO �:OPUL�R E AGRI- � do ESTADO
� COLA DE SANTA CATARI! 'JA, A RUA TRA�

� PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIER

I��=:.;.,,="'<_c=-- � Ru. 15 de Novembro n. 3� _

JOINVILLE

1

A GAZE1 A-Florkln,opoHs-1937

,r ve,,,

Casa de Dlvevsôes
Familiares

Vispor'a Imperial
o MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAIVHUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas..Fiscalizado
pelo govêrno do Estado. .

Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I· Nos ·altos da Farmacia Popular, á Praça 15

:
de Novembro

Indo a JOINVILLE

Hospe- otel entraide-se no

COSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação

-

do proprietário --ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n, 185 FONE. 684

UTOS?eHA
Só os Iabricadcs por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Balanajkes.

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu

I ta_:ia Chie (dá fósforos), Charutaria Portela' (Café

I I.
Sao p�casa Savas,;CaféGloria e Salão Progresso

.

de sersua pa-
�

,.

-;

gando ape;v""tas

5$000 ·10$000 ou 20$'�oo
por mês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
I Ao acance de todos
INSCREVA·Sl-� r ,c·,RA o PROXIMO SORTEIO

PROCUHí. O NOSSO INSPETOR LOCAL

S"= Abano de Souza Luclo

RUA f�,UPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NOPOL.IS , /

8Uur"r'�.enau - ..Joinville São Francisco Lag""',na-
Mostruario permaneDte er"D Cruz·eiro do Sul

Secção de Sec�.o d.
FiUS3S

�'jücção ("Js
FAZEND AS:

IFazendas naclonaes e extrange'ras �nU'a temoe FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerícíar madeira
Lonas e Imperrneavels Material em geral para construcções: Machinas para officinas rH�théU1icae
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelres
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a ados, 1
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.

�I','Lnha para coser e sergír FoVics e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, :V\oto:r�s
_

Lã em novellos e meadas LO'lÇ!l esmaltada - apparelhos de [antar-falhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' J �
\,r,olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona I
t),rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
fn:-dhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço meéhaníco

� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER �

� Charutos �DANNElv1ANN)l Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em geral �l� Empreza Nac�onal de ,�-i��gação "t-loepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
t� Fabrica de Pontas "Ri'te i'V1ariaH .... Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" ����AV.dVÂVU���.f�������l�I�·��M)l�_'�A'VAVAVA\4�.

----G

� '6-3> � �._ ,

• t__�.�_�'�"""'"""""���_����.���.���

�
�
�)
;��

I
, I

I

�
,

Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

le I ra tem seu escrip-

tó. io de advogacia á rua

Indica:

I Drp Rica_rdo I
Got·tsrY'\.e,nn

Ex-chefe da clinica do Hcspi
tal de Nümberg, (Pi."IeS�r
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,plolalllla .m� olrurgla' ,

geral
-

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

. operações de plastiea

bem!
ti
•
•

��encia _
Moderna d� PUM I

be�c�çõe�� com séde em São Paulo:
é autorrzada e fiscalizada pelo Governo
Federai e possue a carta patente n. 112 te

Visconde de Ouro Preto

Dr'Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca médloa de crlan·

9al e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

Comultas diariamente das

fi ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
. R<!�iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-,1524

lorlelal proprlol, Ire. vazeI
por lamana, todsl a8 lagun·
dai, 'ierçars ta .axlal-felral,

ln. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110. _j
CONSVLTORIO---Rua Tra-
ano N, 1 t:\ das 1 O ás -12 e •

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

I Via. Urinarias- Hemorroide
T

'

Co.. ·ulfa·.·ELEF. 1.131 ,... ..
,

das 13ás 16 hoJ as

Deseja concertar o Pela manhã:

seu rádio? Procure o !crn hora marcada
sr. Bouzon, á rua 'Padre' 'Colsut.,.R. joio I Pinto, 11
Miguelinho, que será, plena- ,...,.....__1_.e_Ie_fo_nfl!_._59_5 �

mente satísfetto.

-D�. Miguel
Boabaid

CLINICA GeRAL
...

. ,
.

�--'-----------------------.--------------�

Extração com global dI criltai.

A i, 1aÀ j I - r I� 1111.11 51!
_ hane.lldada, po.a, 011 lar·

telfl:J .ailJ pr(jli�nc!adofJ pelo pDVO.

CAPiTAL RAUZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EVí. 1935
PHOPRiEDADES liVlOVF.IS
RESPONSABiLIDADES AE'SUM.!DAS·,EM
SIl\oISTROS PAGOS EM 1 935

,_

de:,) E3 r'"rL� s i I

9.000;000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

Rua 15 de ,NGvembr<>
'

n.

BLUMENAUIl
AoTOALHADOS-'BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren ,;,co;--: firmeI:)
TECIDOS PARA: Reposteiros. cobertas de di-

van.ãroupões, 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 estranjeírosj ,

It�$�.rno�)s Lobo i� Cia, '.�.' Diretor da Malernida�1 FUNDIÇÃO: - fo'I�r·aOgSemOEf·aJ3bRr-·'l.ONca'·ç·a�oE'dmeaqUina� de

Qtii ..
.

. � -a >

� "edlco do Hospital I • maquinas

� Rua Conserhelro Mafra" 35 (sobrado) Caixa Postaf, '19 °0-;,'
'.em geral, (agrícolas e dins) I� ''2, (Curso de especializaçâo em -moinhos de fubã, arados, businaslú� TELEFONE N. 1,083 END. TELEGRAFKO ALLJAl'vÇA I

.

d h ) para h d f
ít'� e mo estias e sen oras carroças" c apas e ogão, etç,
tri' Eectltórics ano Laguna e Itajahí G Atende na Maternidade- FUNDIÇÃO DE PEÇAS'.SOB MODELO
f'l • até ás 8 112 da manhã

tf,) ���;? tJ i:�\�.A\ f;'i�� g" � + E;� S e 1"�'F:.'l EHume f)au e LageSUe á !aiée- Consultoria:
REPRESENTANTE ExC::"USIVO EM FLORIANOPOLIS

.. ANITA GARIBALDI, 49 .Arnaldo:M arar,hão
.�08SG�.$. ---------- _iiíiiiiiiiiiiíiiiliiiii'.RiiiiiUiliiA�Jiiiiii_OiiiiiÃiiiiiOiiiiiiiP_INiiiiiiiTiiiiiiOiiiiiiiiii�íiii-·iiA.NiiijiiOiiiJ\iiRiiiiiNiiiii-ii5�TiiiE�RE��Riii°i.iiiii.t1

1935

��

��cf1le®! SUbDA��llh�1 � Rfl�l.\ll�iii'lf·e$ �e lhí'�I'!�s �un �t�dOB G8 Estadu I
�D Br��n, ne UratUluii e n�,G pt'inr.'Jll,ai� Ilraç�1i.1 el�r�tigeir�s.

J\geB1te� em Ftorlanopotts :

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
:__.= D. Renato=
-Sabosa--- --_

ADVOGADO

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

LO.JAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r� anjo protetor de seus filhos é a
----

"H b
· .'

Mm"1l,_,,,Om nguei ra �nancora
� GLd&ELJLmrw......�lI

Verrnifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e dieta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2 3 ou �).

II Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

:1 remedias.

�! C mpre hoje meSl110 uma «LOMBRIGUE!RA
ij i M�Ni\i',JCORA)} para seu filhinho,

�; E'.�:�!��duto dos lab,Qrat1)ri�D "MINAN�ORA ·Joii1viUe
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Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
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I Jockey C:�ub Florianopolis
I o mais elagante centro de diversões famí

jliares,
I Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas,

RUA TRAJANO, J O-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

-_------"
.

.."-....,,,_'-------------------------------------

Desembargador
Saivjo Gonzaga

Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

Rua Trajano n. 2<j
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Loteria de

�

Salltado '-Istado
atarlna

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 � ! 115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
r>J1A,IO

L A. N o A
przmlo ue

..

2 premias"

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Decimos

1 }3 de Abri! 50:000$000 13$000 1$300
2 22 » }} 50:000$000 13$000 1$300
3 29 }} }} 50:000$000 13$JOO 1$300
4 6 » Maio 50:000$000 13$000 1$300
5 13 }} » 50:000$000 13$000 1$30Q
6 20 » » 50:000$000 13$000 1$300
7 27 }} » 50:000$000 13$000 1$300

..Jogam apenas 15.000 bilhetes
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE S�NTA CA:rARINA, cont_inúa na sua tra

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

5

20

40

120

1.250

450

iid I d d ti 1''''''__ portancias e mais 1 $000 para o porte serãoOs pedi os acompan la os as respec iras !O_

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

1.a90

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes. para o i�terior,
d b t d d por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos ePó em ser tam em a en 1 os J -

d L'lh
,..

f' t r na séde da LOTERIA, á disposl-com os mesmos direitos os I etes ongtnais, que ícaro em cm or la

ção dos que os pedirem.

ANGELO
----a-----

PORTALA Cia.

o caso do
Paraná

A Gazeta
Desportiva

Praça 15 de Noven'lbro ... _ Edlficlo La Porta :I Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50 to O
S t C t· Florl'anopoll'st! CREDITO �\IIUTUO PREDIAL fljEstado de an a· G:�' arlns _.

l� D
Precísarn-se de Agentes atívos �O•••O.------..·_---...----•••••••G

(:ie �"B�IL t3

de 1937

50:000$ Os bilhetes são õlvlõtõos em õeclrnoe
de 1$200.

4:000$ Havendo repetição nos dois ultimas 01-

2'."'00<11: garismos de _qualquer do,:; 3 prir:neiros pre-
... oH' mtos passarao, os prerrucs destmad,?s a?s

2:000$ dois ultimas algarismos CID numera lrneõlc-1:000$
tom ente superior.

500$ 2:500$ Do premio maior se deduzirá 5 '1. para
pagamento dos numeras, cntertcr e pôsterior.

200$ 4:000$ Os premias prescrevem fi meses da
data da extração.100$ 4:000$ A Almini5troção não ctenõc reclama-

5:000$ ção alguma por perda, adulteração de bl-50$
lhetzs ou qualquer outro lnclõente nleqnôc, !

" 2 u. A.30d$oS
37:500$ Os bilhetes Inutíllznõcs com a pulcuru

IPA60 não têm valor algum, porquanto o

referiào carimbo pertence á aàministração.
3 primeiros , 15przrnlo s a 30$ 13:500!lJ; EXTRAÇÃO A S HORAS

Ipremias no total de 125:000$ Não serão pagos bilhetes defeítuosos
----------��------------------------

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos,
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULI0RIO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado) VENDE-SE uma casa no dis-

Telefonei 724 (manual) trito «J0ão Pessôa», Estrei-
HORAS MARCADAS f lo, á rua do Nestor no. 42,

0 ,_________ com 2 quartos, salas de visita e

I LUGA-SE. O andar ter- de jantar e cozinha.

f reo da rua Trajano n Otimas instalações. No aprasil.
t' t vel recanto da Ponta do Lea-í 15 com compar unen o para

I escritório, Tratar no Banco Preço especial. Tratar com João

'II Agricola. Alves, no Canto' do Estreito.

I I VENDE--SE! Ad_vogados no logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
n a mesma rua, casa n, 5,

RIO, 24-0 sr. Paula Soa- Redafor:Acloll de Va$conoelol
res, representante oposicionista
pelo Paraná na Câmarli Fede· LIG,ANAUTICA DE SANTA
ral, falou á imprensa sôhre os CATARINA
recer::tes sucessos de sua terra,

Depois de explicar, com de- Comunicam- nos que em sessão

talhes, a resolução da maions, de Assembléia Geral realizada em

encerrando contra determinações 26 de Fevereiro foi empossada a

da Constituição Estadual. as ses- diretoria eleita para o periodo de
sões extraordinsrias da Assembléia 1937 - 397 que está assim csnsti
Legislativa, a urna pergunta do tuida:
jornalista que queria saber sua Presidente, Léo Pereira Olivei
previsão sôbre corno terminariam ra; vice-presidente, Sidnei Noceti;
os acontecimentos declarou: «A)' secretario, Waldyr Grisard; 2'
oposição continuará. e� seu posto, I secretario, �lvaro Acioli de Vas
zelando pela ConstitUição e pela concelos: 1 tesoureiro.Narbal Vie�
dignidade da Assembléia. gas de Amorim.Z' tesoureiro, João

Já assentamos a orientação a Pedro de Souza; arquivista, Edu�
ser seguida e esperamos muito ardo Vitor Cabral.

dhr�vedfu1di� ,alteraç�es tOS qua- Comissão Técnica de Re
rOê � po Itlca, esta ua.

I mo: Orlando Cunha, Alfredo ot.reio que nos mesmos reso -

'feira e Moacir lguatemí da Sil ..veremos o caso paranaense are-

jando o ambiente do nosso Esta- veira.

do dos primarismos que o dimi-
CLUBE NAUTICO RIA-nuem, sem necessidade de pro- CHUELOvidencias federais,

Si estas vierem a ser pleitea
das, garanto, porém, que já en

contrarão as altas autoridades com

o juizo formado sôbre a atual
situação do Paraná, a começar
pelo presidente da Republica.»

ENXERTOS
De varias qualidades de Íaran

jerras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARLOS NILSON

VENDE-SE urna padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bô,

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

Capital
Re5erva

136:700$000
56:424$498

CONTRA
Jorge VI

Firmado pelo conterrâneo Vitor
da Silva, secretario do glorioso
Clube Nautico Riachuelo, recebe
mos o seguinte oficio:

lImo. sr. Redator de A GA
ZETA. Com a presente tenho a

honra de levar ao vosso conheci
mento que, em sessão de Assem.
bléia Geral, realizada no dia 23
do mês findo, foi eleita a Direto
ria que tem de reger os destinos
deste Clube, no período de 1937-

LONDRES 24 (Band)- In- 38,ficando assim constituída:
forma-se que «Scothand Yard» Presidente, Walter tange; ,.
descobriu um plano contra a vida vice' presidente, Alfredo Müller;2'do rei Jorge VI, que seria exe- vice 'presidente, Manoel Galdino
cutado por ocasião da solenida- Vieira; l '

secretario,Vitor Ferreira
de de coroação. da Silva; 2' secretario) Ari�PereiraFoi detido um individuo sus- de Oliveira' ,. tesoureiro, Carlos
peito, em poder do qual a poli-I E, Moritz;' 2' tesoureiro, Clovis

l cia encontrou um esboço do tra- Aires Gama; diretor de regatas,

l·
jeto do cortejo real e um punhal Alberto Morítz; diretor de galpão,
proprio para ser arremessado á Orlando Cunha, orador I dr,Vasco

I�������-�-�����dl�·st�a�nc�i;a.�������� Henrique d'Avila; diretor de es-

II� Grande varl'edades de ovos
portes terrestres, Roberto Moritz,

o Conselho Fiscal:Waldir Cri-
sard, Léo Pereira Oliveira e Nar-

e brínquedos de Pascôa, PELOS bal Viegas de Amorim.

MENORES PREÇOS, SO' NA Comissão de Sindicancia.

L I VRA R IA MODERNA Roberto Müller, Artur Moellmann
e Emidio Cardoso Junior.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina -----------------------

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

RECEBE' DEPQSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1, ala.
ClC. Avisol'revioôt. ala.
Prazo Fixo S'I, ala.

DE
Pedro Xavier & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT No. 8

Bebidas Nacionais e Extran-

I
geras só NO
OAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembre

l���=�:.-=���������������-�A!!!-n=to�n�io Paschoal
OlJ••••�.'----------••--------�••••••�
s 1&

•I C r e d í toM u tu o P r e d ia I :
. -------_._--------------------- .� -� ..

maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

o

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

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

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

- I
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pende-se mais energia nervosa.

Os ruidos, os perigos das ruas,
o lufa-lufa esgotam e irritam,
sobretudo as pessoas que traha
lham sem descanço nem metódo.

Para combater as depressões
nervosas, a perda de íosíáto, a

falta de disposição para o tra

balho físico e mental, recomen

da-se um Medicamento Iosíorico.
Dentre os mais aconselhados des
teca-se o Touoloslan da Casa
Bayer, que vem sendo largamente:
empregado em adultos e em crian-,
ças, com 05 melhores resultados.

Gratifica • se
bem DE MOTORISTAS

--. -�--�---�-�--�-'-1r--�'-------------------------------------------------------------------F-LO-R-IA-N-O-P-OL-I-S,-2-5--de--M-a-r1-o-d-e-l-g-37---

lendida e a· miravel

Mais de duas
hoje pela manhã

O que é que ha ?
na

mil pessôas cornungaram
Catedral Metropontafla.

TOCANTE
I Na Catedral Metrc&politana
I APOTEOSE

da

Nossa Vida AS CONFERENCIAS DO
SR. ARANHA

n R
II

RIO, 24-0 general Almerio de Moura regressou para
São Paulo, pelo Cruzeiro do Sul.

o n
II

RIO, 24 -Conferenciaram com o ministro da Guerra os

generais Daltro Filho, Raimundo Barbosa, Horta Berbosa, Silva
Junior e Castro Junior e os coroneis Renato Paquet e Renato
Veiga de Abreu.

Foram tratados exclusivamente assúntos que dizem respeito
aos serviços do Exercito, dirigidos por aquelas altas patentes.

o sr. Oscar Camisão, íuncio
nario público;

as meninas Dulciner e Dulce
mar Pereira Silva.

Na roça ou Irradiação de atendeu justa aspiração .5EHTE HOVA

na cidade Roma
das ervateiras

Admiravel, cheia de inspiração, transbordante de fé,
foi a manifestação católica, de hoje, na Catedral Metro
politana.

Revelou ela, além da religiosidade que inspira a alma
da população Ilorianopolltana, um testemunho vigoroso da

piedade com que os pastores du rebanho católico estão
conduzindo suas ovêlhas, na graça do Senhor. fFlZEm AHOS H01E

O aspecto que apresentava a Catedral não se descré-
ve, tão grande foi a sua sumptuosidade. Mais de duas mil ?S srs. Alberto Moritz, funcio·

pessõas ali estiveram recebendo o Santo Sacramento da nano federal aposentado; e Esta

Comunhão, numa apoteose tocante. nislau Cunha
..h�bil tipogralo da

A manifestação católica, de hoje, marcou uma das Imprensa C?f1Czal; .

mais formosas etapas do Catolicismo em nossa terra,

ca-, .

as senhonnhas Rosalma. Ta�
bendo ao ilustre Arcebispo Metropolitano a gloria de cada lois, Ivete Barce�o�, funcI�nafJa
vez ser mais ardente a fé que domina as almas, que têm da Imp'rensa O�lclal� Mana. �e
nêle um guieiro inconfundi vel. I L. VIJela e Nau Dias, auxlha�

. de encardenação da Imprensa Oh-

O governador cial.

fAZEm ANOS AmAHHf!J

catarinense

Lia Callado Carreirão
RIO, 24 (BAND)-O em

baixador Osvaldo Aranha, que
adiou "sine die" sua viagem para
os Estados Unidos, seguirá ainda
esta semana para Porto Alegre.

Acredita-se que a finalidade
desta visita aos pagos gaúchos se

ja a pacificação da política e sua

harmonisação em torno de uma

unica candidatura á futura suces

são presidencial, talvez mesmo a

sua, que conta em S. Paulo com

as simpatias de uma grande ala
do P.R.P.

Por este motivo, tem estado o

sr. Osvaldo Aranha em continua
das conversações políticas com

diversos proceres sulistas, tendo
jantado com o sr. José Carlos de
Macedo Soares que, ao que se

afirma, é presentemente o candi
dato oficial do govêrno á futura
sucessão presidencial.

Viajem precipitada
genaral Almerla da
Moura

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a aplicada aluna do Co
legio Coração de Jesus menina
Lia Callado Carreirão, filha do
sr. Jaime Carreirão, telegrafista,RIO, 24-0 ministro Agamenon Magalhães conferenciou

demoradamente com o ministro da Guerra, na presença do gene
ral Almerio de Moura.

A conferencia se revestiu de �rande importancia.
Embora nada transpirasse a proposite, um vespertino pu

blica que foi assentada, em difinitivo, a partida do general Al
merio de Moura para São Paulo, imediatamente, no Cruzeiro
do Sul.

O dr. Nerêu Ramos, governador do Estado aquies
cendo ao apêlo dos produtoresde mate assinou decreto fi
xando a época do córte em 60 dias e regulamentando a

safra.
Essa medida governamental causou grande júbilo

nos meios ervateiros tendo s. excia. recebido 0S seguin
tes telegramas:

A Estaç!o de Roma 2. R.O.
. Em toda a parte se encon- onda c. m. 31,13-kc. 9635, ir
tram motivos para alegrias e tris- radiará hoje, ás 20,20 horas, o
tezes. Felizes os que se coníor- seguinte:
mam com a propria situação, Anúncio em italiano, espa�
seja na roça ou na cidade. Ha nhól e português.
pessôas, entretanto, que nunca Marcha Real e Giooinezza.
estão satisfeitas e querem sem- Noticiário em italiano.
pre estar onde não estão. Se Conserto de musica da <câ-
na cidade, desejam estar na roça; mara> ,

se na roça, querem estar na ci - Concerto vocal.
dade. Não devem esquecer, os Programa de variedade.
que vivem no interior, as venta- Noticiario em espanhél e por-
gens e facilidades que usufruem tuguês.
nos meios tranquilos. Marcha Real e GiooinezzB.

Nas cidades movimentadas des-

Com' o nascimento de um me

nino, que recebeu o nome Anto
nio José, estão de parabens o sr.

Germano Luz e sua exma, espo
sa Laura A. Luz.

PEIXE
MONSTRO

PESCADO NO ZIMBRO

PELOTAS, 24-Foi, defini- .

tivamente fundada em Pelotas e que o Inspetor de serviço, na

R
a União' Democr�tica Nacional, I rua, ronde, no minino, duas ve- egressLou ontem, por

id d I I
. . di os pont s e rúas de restre, á aguna, o sr.

enti a e cu tura e cmca que zes ao Ia, o

d di..
'.,

t (a) Cl ib lt Jans eputa o c assista.
tem por fim «promover o estudo maior movimen o. an a e ,

e a solução dos grandes proble- Vilarim. de Vasconcelos G,al�ão, EHfERmQ

mas nacionais, bem como pugnar SecretarIo da Seg1uança Publico.

pelo b-em estar e progresso es

piritual do povo brasileiro. es- Imposto em

pecialmente pelos trabalhadores.
cooperando para que a questão
social seja resolvida nas bases
da justiça, da harmonia e da
fraternidade, pelos meios paciíicos,
dentro da ordem e da democra-

De Caçador acha-se nesta ca-lpital, o sr, João Rech, vereador
iiberal e vice presidente da Cfi-I P�RI,'), 24. -;-Devido a um

mara Muniripal naquela próspera conflito de admInistração,. decla
comuna serrana. rem-se em greve os motonstas das

empresas de transportes, remoção
de lixo e casas particulares. Os
motoristas desejam ser equipa
rados aos trabalhadores munici-

No lugar denominado Zimbro.
municipio de Porto Belo, foi pe!
cada uma arraia descomunal, me

dindo 20 palmos d� comprimen
to, 45 palmos de aza a aza,
tendo a altura de metro e meio
e 120 arrôbas de peso.

Calcula-se que o figado pro
duza seis latas de azeite.
O peixe monstro para poder

ser transportado, teve que se cor

tar em quatro pedaços, sendo ne

cessaria uma junta de bois, para
o tirar da beira-mar para a areia
da praia.

CURI'TIBA, 23 - Congratulam o-nos com vossen

cia pelo justo e patriotíco áto praticado em prol da índus
tria ervateira decreto dêsse Estado publicado hoje. Sau
dações. Otavio Rouen, presidente da Confederação do
Mate.

HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar: AfolDso Buttemberg e d. Edi
te Passos I solteiros e residentes
em Florianopolis;
-Cleonildes Ligocki e Wanda
Maria Kowalski, solteiros e resi

dentes em Florianopolis.

Inspetoria Municipal
Pela Câmara Municipal, em

sua sessão de ante-ôntem, foi
criada a Inspetoria de Veículos
Municipal, destinada a interferir
em todos os assuntos que se re

firam a transportes dentro do pe
rirnetro urbano da Capital.

Auxilia aos

volantes ca

tarlnen•••
Pela Camara Municipal desta

capital foi resolvido conceder o

auxilio de 2:000$00U, aos vo

lantes catarinenses Clemente Ro
vere e Rafael Linhares, que se

guiram para o Uruguaí, afim lrle
disputar o grande raid automo
bilistico entre Montevidéu e Rio
de Janeiro.

Està enfermo, em tratamento

atrazo no Hospital de CarIdade, o me

nino Zoleni. filho do sr. João
N d CA M" José Pereira.
a sessão a amara umci-

paI de Florianopolis, ante-ôntem fALErImEHTO

realizada, foi concedido o prazo,
até IS de abril próximo, para
o pagamento, sem multa, de to- Faleceu, ôntem a noite, no

dos os impos�os em atrazo. Hospital de Caridad�, onde fôra
-----------------------------------------------

I(,HE6Am U�5

M�FRA, 24 - A diretoria do consorcio de pro-I João Rech
dutores de mate de Rio Negro vem por si e associados

agradecer a v. excia. elevada e nobre atitude decretando

época córte mate 60 dias. Respeitosas saudações Artur
Caesar, gerente.
UNIAo DEMOCRATICA INSPETORIA DE

PELOTENSE VEICULOS
Continuação da 1 a. página OUTROS PARTEm

GREVE

Tendo sido perdida uma pasta
de couro, de côr marron, conten

do papeis de valor, solicita o seu

dono que a entregue nesta reda
ção, que será bem gratificada. Dep. Paulo [ans

cia> •

Bruno Spoganicr

via ter- pais.
Paulo -------------

submetido a delicada intervenção
cirurgica, o nosso estimado e

conceituado comerciante estabele-

cid� nesta cidade sr. Bruno Spo
gamcz.

Dada a geral simpatia, de
que o extin.o disputam em tedos
os nossos camaradas sociais, e

seu falecimento causou geral cons
ternação.
O enterramento do seu cada

ver verifica-se ás 16 horas de
hoje, no Cemiterio Público.

Companhia àe Hau\)
Línha Reclf. • Parta Alegre

Lloyà Brasileiro
• Linha Ria-Laguna

COMTE. CAPELA-sairá no proximo COMANDANTE ALCJDIO-Sairá no COiVIAMDANTE ALCIDIO-Sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no
dia 29 para: proximo dia 4 para: proximo dia 12 para: proximo dia 4 para:Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro Rio Grande Paranagua·-Santos-Rio�Vitoria-Cara- Itajaí-São Francisco - Santos-S. Sebastião-Vitoria-Caravelas-Ilhéus - Baía Pelotas velas- Ilhéus-Bahi -Aracajú-Penedo- --V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba_

-Aracajú - Penedo -Recife Porto Alegre Recife Angra dos Reis-Rio de Janeiro
--�--�--------�------�-----------�--------Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevolo-, «(te. Capela», -Cte. Alcidío- e «Aspte. Nascimento».

Endereço: - Rua João Pinto n. 9 .. andar terreo-Telefone, tOO7-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente
H. C. PA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




