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·A bordo do vapor alernão "La Coruna" che-
garamlpara o governo paulista 4 rnilhões:�lde
tiros, que corn os 6 milhões já importados, per
fazer!' o total de 10 milhões.

RIO. 29 - Em circulos estranhos á politica do IEstado do Rio, mas da prefeita intimidade do almirante

AProtogenes Guimarães. obtivemos ontem a certeza de que
a brusca viaje. do governador daquele Estado á Europa .

foi, com efeito. determinada por motivo imperioso de saude.
O almirante Protogenes Guimarães. até ao momen-

to de decidir seuembMque,ignornva a gravidade do mal�= __
���'��������������I����������������������

cue o acometera. Após a conferencia medica realizada Pt.. "0%. DO POVO Sem 'quaisquer ligações politicas .

.

em torno do caso clinico, o prognostico foi tão sombrio
qne exigiu imediato tratamento, só possível na Europa.
Dai a preíerencia dada á víajem por via aérea.

A ausencia do almirante Protogenes Guimarães, ANO
esta, sim, é que poderá contribuir para passiveis modiíi-
cações na politica fluminense, não sendo, comtudo, dela a

expressão, .6.. este respeito, o prognostico não é tambem A
satisfatorio.

A ET

Paulo arma-se

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
---

III I Florianopolis, Sabado, 27 de Março de 1937 I NUMEHO 736

BERLIM, 25 (BANO) - COnCOrd ia Os srs. Miguel Baraeat e Sa-
RIO, 21 - Diz o «Correio da Manhã»: Com relação á ultima enciclica lim Francisco adquiriram por
O governo de São Paulo continúa recebendo ma-I do Papa Pio XI lida em todas compra o conceituado estabeleci-

t
.

I d I O orefeito coronel Segundo mento Café, Restaurante e Sar-ena e, gue�ra. 1 as igrejas do Reich, o governo Da 11.0_. C-'"os t ,-..... foca II·Za o o ro-E 1 1 ã L C d h C,.l.f "...,.. veteria Cascatinha, sendo êssesassim que, pe o vapor a em o a oruna, en- alemão ainda não a atou nen u-

trado no porto de Santos a 16 do corrente, vieram con- ma diretriz a seguir, pois o rele- gresso cada vez maior da senhores conhecedores de ramo,
sígnadas ao governo paulista: 2.000 caixas com cartuchos rido documento ponnlical não ZOna que adm ín !st ra pois, ácêrca de 20 anos explora-
de segurança. (c�rregados) e 4.000.000 de tiros, qu.e com chegou até ao momento ás mãos ram café e restaurante em Curitiba.
os 6.000.000 Já Importados perfazem o total de 10 milhões. do ministro dos Estranjeiros. Não Desde ha dias que se en-l ve á Empreza Colonizadora E5t�mos certos �e que, o pleno

Poucos días depois, aportou a Santos o vapor fin obstante, três hipóteses são formu- contra nesta capital, hospe- Mosele Eberle Ahrons & Cia., cOl)h�clmento que ,tem d'!sse co

landês Herable.s, co� outro grande carrega�ento.de armas. ladas: o Reich poderia admitir dado no Hotel Gloria, um superiormente dirigida pela me�clO os 5r�. Miguel Baracl.t e

A �uar�a mona, avisada a tempo, determ:n�u Importante as exigencias do último, deixar a dos mais yrestigiosos ele- grande competencia do sr.
I Sal!m �ranClSco, co�tentarãO os

d�ltgencla, notando-se que o carregamento nao estava con- questão no ponto em que está ementas politicos da zona s�r- Leonel M05cle, que tem mais e�lgentes fregueses per me

sígnado. continuar a violar o acôrdo sem

I
rana, O esforçado prefeito atraido para aquela região ��eenslvel tratamento que Hão

Ha mais ainda. Pelo Siqueira Campos, que deve o denunciar de direito. do município de Concórdia. uma pleiade valorosa de co- dlspensarlhes.
ter cheg�do a Santos a.nt�-ontem, estavam sendo espera- A condenação do Sumo

Sa-Isr.
coronel Segundo Dalla lonas, lníatígaveis no ama-

QUERIAdos var�os canhões anti-aéreos encomendados pelo gover- cerdote ?OS principies racist�� é Costa:\ ,. nho das terras, que a olhos
no de Sao Paulo. incompativel com toda a pelítica Sabendo a nossa reporta- vistos se transformam de ma-

MATAR O PREFElTOAlém desse material ha, atualmente, nas docas de hitlerista. gem, dos altos e relevantes tagals, em grandes campos
Santos, consignados ao governo paulista: 100 metralha- A policia secreta varejou a sé- serviços por êle prestados cerealiferos.

FORTALEZA, 25-08 jordoras; 500 OO� !ir�s de met�alhadoras; 200'000 tiros de de Episcopal Católica desta Ca- 3? mu�icipio, que com tanto -O que o trouxe desta nais noticiam que no municipiopistolas e projetís inflarnavels. Esse armamento o gover- pital, confiscando vários exempla- dinamismo e honradez vem feita a Florianopolis ? - in- de Maurití foi preso o individuono federal não deixou que fosse entregue. res da enciclica que acusa Hitler administrando, julgou de in- querimo.s. .. Lolpto que pretendia assassinar oQUE CARROS, MEU DEUS! ai d de promover perseguições ao teresse
.

ouvi-lu sobre o de- - VIm com o intuito de prefeito local.11\11O ca.o e católicismo. senvolvímento daquela fl?- pleitear varios beneficios pa- , ,

digestão �o'
rescente zona, uma das mais ra o municipio que adrninis- CAFE BOM SO NO

E' desolador observar-se que, � lá para ricas d? Estado,. devido ao tro, reputados de absoluta .JAVA.
co Florianopolis, Capital do Es- dificil... J.unho

manancial uberrirno de suas; necessidade. Assim, existin- Praça 15 de Novembro
tado de Santa Catarina, nos dias terras, onde a semen�e me- i do 28 escolas municipais e Antonio Palchoal
de maior movimento, sejam pôs- Quando sentir falta de apetite.

. 1

dra nos campos verdejantes, I apenas 8 estaduais, não será serviço do rnunicipio cujostOI a trafegar onihus que, antes, digestãe difícil, eructações, esto- mo, 2) (BAND)--:-Garan- t�.msformada em fonte de I de mais, a meu ver, que o destinos me foram confiadosdeveriam estar recolhidos a gara- mago pesado e forte sonolencia te-se 9ue o sr. Getuho �ar-I riqueza. governo do Estado nos dê todo o poder da minha vonta:
gemo caposentados»... dadas as após as refeições, procure verificar gas. a.lnda não se pronun�lO"u Fomos encontrar o ceI. um Grupo Escolar e mais de de bem servi-lo. Se maispé.simas condições em que se II origem destes transternos. Na decisivamente pela candida- Dalla Costa, quando to.m�va duas escolas, uma em Nova não tenho feito, é por queencontram. maioria dos caSOI, mesmo quan- tura Macedo �oare� á futura café, na sala das reíelções, Germania e outra em São mais me não tem sido possí-

.

510 carros em péssimas con- d� se apresentar certa azia �ori- sucessão presidencial, tendo expund,o-lhe sem rettce�c.las Miguel do Rancho Grande. velo e quem dá o que póde,dições, caindo aos pedaços. Car- ginada pela formentaç�o g�!�nca>, apenas abordado-o. p,a!a su- 0S !."ottvos da nossa VISI.t�. A'érn disso, para que o es- a mais, não é obrigado. E'r08 velhos, carrocerias pôdres, e a cau:a deco�re. da m,uflclencla, �er de sua� possIbIlidades Fldálgamente se prontlf�- coamento dos produtos pJs, bem certo que para o bom
que para nada mais servem... d� aCido clondnco. no I��O gas-. Junto ao eleItorado d� �ão cou a dar-nos 05 esclarecl- sa ser feito, incentivando de desempenho da missão queAinda, ôntem, confórme tivê- tnco, o que é �ac!1 corngIr c0':'l Paulo e ao clér� braSileIro. mentos que porv��t�ra se tal modo a colonização e es- me cabe, tenho sido valiosi-lmos oportunidade deJohservar, na o uso do� compnmldos de ACI-l Por este mott�o, o ex- prendessem ao mUI1lCII?1O que timulando os colonos ao tra- mente auxiliado não só pelalinha Vila Operária, foram pos- dol-Pepll�a d� �as? Bayer. I c�a_nceller I1l0Vlme_ntou-se, c�m. tanta competen�la, pa- balho, venho com o proposi- grande figura moral que ét•• � trafegar, onibus imprelltaveis, D�sta msufu,aencla ,resulta a �laJand? para a CapItal pau· tnot�s,?o e abnegaçao vem to de pleitear a construção Leonel Mosele, o incansavel�erdadeiros "cunhambéquesR ... os má dlgeltio das album�nas, res-I hsta, afIm de I�var pessoal. admInistrando. ,de uma estrada qtle ligue trabalhador que se acha áqu.i. durante o trajéto, foram-se pontavel por vasta s�ne de de- men�e ao �reslden�e da R�- ---;.Desde quando �e. e�con· Nova Estrela a Passo dos frente da Empreza Coloniza'acabando aOI pedaços... sordens. d� ?rdem toxlca.

. .
publtca as Impressoes maIs tra a te�ta do mumclplO de Ind!os e a conservação da de dora, como por todos osE' d; lamentar que 11 nossa

.

Os �ndlVlduos com dispepSia recentes que as conversas Concordla? .- perguntámos. Concordia a Harmonia, e ain- prestigiosos membros do Di-lospet?na de Veíc�los, qu� tem h_'po-ac!da ou com falsas dlspep- em torno do seu nome te- -Póde dIzer-se que des� da, da que começando na es- retorio local, dentre os quaisa mls.ão, qU'�1 exclUSiva, de

I
lias aClda�, que �erdem tempo a nham provocado. de 1930, �ata em q�e. fUI tação de Volta Grande vai destaco o respectivo �ecreta'zelar pe�o serviço de tr8feg�, usar. alc&l1Oos .ao, mvés de Uiar os O sr. Macedo Soares está nomeado .mt_:ndente dls�r�t�l. até Nova Estrela, uma vez rio sr. Antonio José Henriqueconc�da lIcença para as empre- aludldo� compnmldos. apresentam- mantendo contacto fr�quente Com a crla�ao do mUnlclpl� que a Prefeitura já está ar- de Amorim.

Ias em�regarem, no transporte. de se qURsl sempre com mal estar, co� eleme�tos �aultstas e err� 19�5, fUlo nomeado prefel· cando com a responsabilida· A fantastica transformaçãopaslageuoe, carros que deverIam eructa��es frequentes, sendo tam- �a�chos. 31mpatlcos á sua

I
to In.tenno, para em .193?, as- de de 48 quilometras da es- por que esta' passando o mu'

e.atar capol�ntadoSlt dadas os pés- b:� vItimas de enxaquecas e de mdlcação, pretendendo, mes- sumIr o carg�. constltuclOna.l. trada que está const�u�ndo nicipio de Concordia, temaamas condições em que se en- vanas outras pert,urbações.. m�, apresenta-los ao sr. Ge- m_:nte, depOl:S
_

de uma elel-' entre a séde do municlplo e seus alicerces assentes n[)contram.
,

O uso do ACldol-Peps1Oa. da tuho Vargas. ç�o, em que nao houve opo· ltá. patriotismo com que o presti'Onde a ação dll Inspetoria�... �asa Bayer restabelece a dlges- i!ÇãO.. .
-E quanto a' situação po- gioso coronel Segundo Dalla

M d d d
tao, faz. desaparecer o. �s�ado -Qual a renda mUniCIpal lítica local? Costa. esta' orientando osan a o • auto-.toxICO, tornand� o m�IV1duo Avançaram de Concordia?

_ T;..tdo caminha ás mil negocios administrativos, queperfelt�mente eufonco. �ao pe�- os nac iona- -Primitivamente foi de 220 maravilhas. Basta dizer-lhe em bôa e acertada hora fo .

c�' pOIS, tempo e use-os as refel- I istes contos, passando mais tarde que nas ultimas eleições nã0 ram entregues em suas mãos.
çoes.

a 260, para finalmente ter houve oposição. No meu mu- O al�mento sucessivo das

Morto em MADRID, 25 (Band)-No- arrecadado o ano passado nicipio tudo trabalha com a suas rendas. valem como um

RIO, 26 (Band) - O Tri- ticias de Salamanca dizem que as 278 COhtOS, cabendo-lhe o mesma findlidade, visando o atestado expressivo de ati·
hunal Eleitoral da Baia, regeitou Tetuam forçAS do general Franco avança- 11' lugar no que respeita a progresso cada vez maior da vidade, reforçador do presti·
unanimemente um mandado de ram hoje consideravelmente nos arrecadação, muito embora região em que desenvo!vé- gio cada vez maior, de que
1!egurança impetrado pelos inte- RIO, 25. (BAND)-E' publ.i- sectores de Buitl'ago e SOil�sierr8, s�j� O mais. novo do? �uni- mos a nossa atividade. O se vê cercado o prefeito de
�ralistas para IS reabertu!a dos cado aquI que o alto commano vencendo os leus adversanos de- ClplOS catannellses. E mIster trabalho é o escõpo de todos Concordia, que se apresenta
leUI nucleos de propaganda no de Marrocos foi executado, em pois de renhido combate á baíl)- frisar, que o grande desen- nós. Por mim, tenho a cons- como um grande exemplo de
,Estado. Tetuan, pelos rebeldes. neta. volvimento verificado, se de- ciencia, de haver posto ao honradez e de civismo.

São

questão
ENTRE ROM A
VATICANO

E Municipia de Cafê, Restau rante e

Sorveteria Casca
tinha

•egurança
regeilada

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



rOizm9se que Mussolini vai
(enviar para Espanha um

exercito dd 60.000
'

homens'
PARIS, 24 - O corres- nito Mussolini, da sacada do De ordem do sr. Presidente, tenho a satisfação de con-

pendente de um jornal de Palacio de Veneza: vidar os srs, socios e suas iexmas. íamilias para o baile de Ale-
Nova York em Roma, enviou «Afirmou-se que o povo luia, que este clubS; realizlrá em a noite de 27 de corrente, com
sensacional noticia para os italiano esquece facilmente: inicio ás 22 horas.'
Estados Unidos, segundo a Erro! Um dos muitos êrros Aviso, outrossim, que no proximo domingo, dia 28, o

qual Mussolini teria resolvi- cometidos pelos observado Clube oferecerá uma matinée infantil aos filhos dos seus associados.
do enviar imediatamente pa- res estranjeiros, ignorantes e Para o baile de sabado, na portaria será exigida a apre-
ra a Espanha mais 60.000 superficiais. sentação do talão de fevereiro. A Loteria Federal, como sehomens. «O povo italiano possue Secretaria, 23 de março de 1937.
As novas tropas italianas a mais tenaz das memorias. RUBENS RAMOS quizesse teimosamente, pertinaz

mente, enriquecer o povo, realiza-entre as quais corpos espe- Aguardámos quarenta anos 20. Secretano
rá mais um formidavel sorteio nocializados do exercito regu- para vingar Adua, mas por dia IOde Abril proximo.lar, iriam substituir os volun- fim conseguimos faze-lo. C· Traça-a, Luz 1ft Farç" C' I o I'

. rIa lCIiiíi � atannense xa a sejas tu,tarios italianos que já se -Embura chegasse o dia •

1- desta vez, o novo milionario lacham na Espanha e que em que a memoria no povo de Flar-.anepu .-. lo. premio MIL COj"'TOSacabam de sofrer varias re- da ltalia se tornasse fraca " I�

'I A V I S O 20. idem CEM CC'NTOSveses no setor de Guadala- nós estaríamos aqui para 30. idem TRINTA CONToS[ara.Esses voluntarios na ma- desperta-la e estimula-Ia.
de cornunl

.

40. idem VINTE CONTOSioria eram recrutados entre «Camisas pretas- I prepa-
I Temos 0JPrazer e comunicar aos nossos consumi-

as desocupados, não possuin- rai-vos ! dores de �ão osé e Biguassú e a todos os interessados 50. idem DEZ CONTOS,
do portanto instrução militar «E' esta a advertencia que

desta Capital e outras localidades, que mudam?s o nosso além de mais quatro mil cen-

suficiente. vos faço na celebração de ESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA to e trinta e dais premias dí-
vossa data anlversaria.» ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as versos no valor de SETECEN-

PARIS. 24 _ O sr. Del- suas ordens. TOS E TRINTA CONTOS!
bos informou aos embaixa- RESPEITANDO OS Florianopolis, 13 de março de 1937. E' FORMIDAVEL! !

dores da Inglaterra e Ale- CULTOS ���������������A�D�l�'re�t�or�i�a�� Bilhete inteiro 120$000
h F,{;;;; Vigessimo 6$,000man a que a rança esta

d. NOTA:desejosa de pedir á Liga BAIOl'lA,24._ O governo D�. Ivo 'AqUino o bilhete nO. 2'021, dadas Nações uma a\ã? na�all republicano basco ordenou o fe-
ultima extração de MIL CONTOS.no caso de Mussolini enviar chamento de todos os teatros txdovgado contemplado com 10: 'lOO$OOO.tropas para a Espanha. cinemas e outras salas de espe- Florlanopolts f

.

d� OI pago, na presença ,o repte-taculos, durante Sexta-feira Santa.

�������������������ii��� setante deste diario, em chequeCom essa determinação, o go- � 'ao portador, contra o Banco deverno basco quer provar o seu I
O Osvaldo SI"lva Saback Credito Popular e Agrícola, desrespeito pelos cultos reli�iosos.) r. ta praça.

ADVOGADO
Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

A GAZETA -Florianopolís, 27-3 -1937
,

Quando a sua roupa está Cumpre limpai-os, tomando
suja, o Snr. manda-a ao t in- os comprimidos de REL

tureÍro. Entretanto a roupa MITOL da Casa HBayer", o
melhor dos desinfectantes

dos rins. HELMITOL, to
mado com agua e assucar,

tem o sabor de uma ver

dadeira Iimenada,

"e apenas "apparencia". Que
dizer-se, então, do seu

"habito interno" das varias

,"peças" do seu organismo?

o, rins por exemplo, e as

';,ias renaes facilmen te se

,sujam, devido ás impurezas
.que nelles se accumulam.

'Urna vez sujos, prejudicam
'todo o organismo, além' de
não funccionarem com a

devida regularidade.
te

fiEL
p PAZ

EUROPEIA

ROMA, 24 - E' o seguin
te o finai do discurso pro
nunciado ontem pelo sr. Be-

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA'

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoai

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n.

Companhia

ENXERTOS Novo partido
integralista

De varias qualidades de laran
jeiras, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ral, tem para vender

CARLOS NILSON

RIO, 25 (Band) - Noticia
se que o sr. Gustavo Barroso,
destacado chefe integralista, está
em completo desacôrdo com o

sr. Plimo Salgado, chefe nacio

nal do sigma, pretendendo, mes

mo, orgamsar um novo partido
com os elementos dissidentes que
O apôiam.

Este partido meteria integral
mente as diretrizes do credo,
contrariando, apenas, os pontos
de vista exclusrvarn-nte peSS031S
do sr, Plinio Salgado. e qu-,
MÓ, ao que afirma o sr. Gustavo
Barroso, muito prejudica " dou
trina e o seu desenvolvimento.

Fumar

"OSIRIS" é
reunir o agradável ao

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

pons que colecionados
são trocados por apoli
ce de 200$ do Estado
de São Paulo-São ven

didos nas bõas casas do
ramo - Representante
-depositaria para o Es
tado, CHARUTARIA CHIe

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

,ENS!NA
»

SEI
! Mathernõtka Elementar, Arith- r
I mética, Algebra, \..>eorJ\dria, Tri-;
gonometna, etc.

I T ratar no Curso de Madure-

I
za das 18 112 :10ras á� 19 1[2, I

132.

A O Comercio e ao
Público em geral

A CO;v\pANHIA de Navegação L10yd Brasi
leiro, comunica que fe mudou para á rua João Pin
to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), onue es

tará a disposição de todos.

H. C. DA COSTA
Agente

Clube Doze
�gosto

de

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

àe· Hau� Llovõ

2

,

PARE!
n ouÉon DE SEUS CRBELOS

,

USrlNOO

PETROLINn MINQNCORO
I �

INF�LlVEL N� CQSP�
•

�------------------------------------------

Bebidas Nacionais e Extran-
geras só NO
OAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

QUEREM A REPUBLICA

LONDRES, 24 - A agen
da dos trabalho'! do Partido Coo
perativa inglês, a realizar-se em

Scarborough, sexta-feira próxima.
Se r m i I io na r io! é uma indicação, declarando que

o partido se opõe, em principio,
Quantas ilusões, hoje desfeitas, á monarquia, recomendando Q es

que resurgmam, como por encan- tabelecimento da república.
to, das dunas do oceano da nos- A indicação foi apresentada
sa fantasia! peja delegação de Glasgow.
SER MILIONARIO...Quan- n III

. ttas esperanças mortas, que ressus- Umsp�s O a
sit�rillm a.o sopro magico,da ven- IIe ixa fi' a IIo )'
tama quasi louca produzida por
VINTE MIL pelegas de CINCO· I it iCa
ENTA MIL RÉIS! RIO 24 _ Um beato per-VINTE MIL pelegas de CIN-. ',. d' das oo-
CONTA MIL RE'IS I Não, não éi s!s.tente, estes Ias, nas r� as po
.

I S d t ./ I
I liticas do norte: o sr. LIma C&- �

Isto ão uzen as mz pe e- I
. I I d'

,
.

h d' 'I ré ,
va canti esta rea mente :sposto a Ir'

gum as e CinCO mi reis. .

d id 'b)· lJ (..
E' FANTASTICO !

anan OiJ3r a �I a. pu IC�. es-

gostoso e desiludido diante do
rumo que toma a sucessão presi
dencial, prelére sair da arena

antes que sejam travados os em

bates decisivos. Irá para a Eu
ropa, como embaixador, passan
do o bastão de chefe, em Per
nambuco, ao presidente da As
sembléia.

O sr. Barbosa Lima Sobrinho,
líder da bancada pernambucana,
contesta, porém, essa informação.
Diz que se trata simplesmente

de "intrigas da oposição",
Mas o curioso é que o Doara

foi colhido precisamente entre

pernambucanos que não encondem
as suas simpatias pelo sr. Aga-
meODO.

O FERRO QUE IMPOR
TAMOS

RIO, 26 (Band)-Veja-se o

que expressam as cifras em rela
ção ao ferro. As importações de
ferro e aço (materias primas) so

maram, em 1935, 98.566.000
kgs.. no valor de
96.660:000$000, enquanto o

ferro e aço manufaturados figu-CANDIDATI:.-SE A MI-
LlONARIO ! taram nas importações com as

cifras de 2U4.437.000 kgs., no

Rua Felipe Schmldt n 5. I
valor de reis 332.150:000$000

Brasileiro
Línha Recife • Parta Alegre • Linha Ria-Laguna

COMANDANTE ALCIDIO-Sairá no CON\AMDANTE ALCIDIO-Sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

proximo dia 4 para: proximo dia 12 para: proximo dia 4 para:
Rio Grande Paranagua'-Sanros-Rio�Vitoria-Cara- Itajaí-São Francisco - f;antos-S. Sebastião
Pelotas velas- I1héus-Bahi - Aracajú-Penedo- --V. Béla_:Caraguatatuba-Ubatuba-
Porto Alegre Recife Angra dos Reis-Rio de Janeiro------------------------------------------- ----------------------------------------------

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios cAnibal Benevo:olt, «(te. Capela», «Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento».Endereço: - Rua João Pinto n, 9 � andar terreo-Telefone, lOO7-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente
H, C. DA COSTA

COMTE. CAPELA-sairá no proximo
dia 29 para:

Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro
- VItoria-Caravelas-Ilhéus - Baía

-Aracã'jú - Penedo -Recife

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

A GAZE'l A,-Florlanopolls-1937

. !

Só os fabricados em joínvílle pela única fabrica
do ESTACO

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

HaRito agradavel

Casa de Dive.sôes

Familiares
"li;.;: r:J(�r"a Irnper'i�::d

o lVI/, 'Or·� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
Fr,hlL ,'C0) ;.-)UPLRIOR AOS DAS GRANDES

Cf\f'lTAIS

c A u

,

50 COn1

d��Ss:e�o Hotel Central
COSINHA DE J a. CROEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n, 1B5 FONE. 684

�

I.

,

, I

Cobrança tcita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo 6(., vemo uo Estado.
Não -, :!}. ',,� clt.: ir ao V ispora Imperial país, nele
enconrr, '< ?rF� G..:s vantagens, coníôrto, honetis
dace t, ai. lJI..', t,,' S",Í 'to o que muito lhe agradará

Popular, á Praça 15

: Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.

i Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes.
I, taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu-
! taria Chie (dá fosforo .), Charutaria Portela (Café

I São PedrQ), Casa Savas, CaféGloria e calão Progresso

I )!!Ij0
'

:
'

.•�I;: e";·'" iA

F'_ '" 4:===r:=-4###* =; .... z;;:;

I
de ser sua pa-Igando ape�as

S$ooo<>'iO$oo� ou 20$000 Ipor f'""r1es na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO·. 103 _ J 07
s. F»AULO

Os melhores preces.

Ao acance de todos
INSCREVA-SE PARA o PR\)XIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
Sr. Abano de SOLlza L uclo

ESTA
lInda casa pó-

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 ._ (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



De c
Mertrtz: FL.ORIANOPOL.IS
em:Filiaes

•

''"';:;;::- .

Seoção de
FAZENDAS: '

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temOl FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarlos em geral para a lavoura: � ados,

,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr FOflões c Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, Nlotmr.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-jalhe- electricos
iabonetes e Perfpmarlas res Material em geral para transmísszes: ;-,:0' I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(!Grtinas e Cortinados Tintas a cleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, �,�ccs-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanlco
Deposítartos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras MqteriaJ electrico em geral �
� Empreza Nacional de I'-Jave�açêo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas ClRite f\/laria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �
� �
.��&I'AV�VD���_����l�l��.ô..�V�VÂV�Yl�.

�••••--.'--...- A Gazeta

•
..

I
1
i
I
•
I

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l 'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES
,.. ��::;.,..�

(1 íngímento a Indanthren - COrea firmer.)
TECIOOS PARA: Reposteiros. cobertas de di

van.sroupões. 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]

I• Diretor da MaternldadlJ FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

e Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
• em g.eral. (agricolas e dins) I• (Curso de especialização em =-moinhos de fubã, arados, businas
., molestias de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

• Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
• até ás 8 112 da manhã
O e á !arce-, Consultoria:

REPRESENTANTE ExC:"'USIVO EM FLORIANOPOLIS

e ANITA GARIBALDI, 49 A rna IdoM a ra rl hã o
����lH�.----.-__ .:=.__,-----•••"••••• -_ �iiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiUAiliiiiiiiiiJOiiiiiÃiiiiiOiiiiliiiiiiiPIiiiiiNTiiiiiOiiiiliiiiiii��ANiiii'D�J-\�R�N�-�5�TE�l(�E�RO���

•
•

• •
Agencia Moderna de ,PU- I

blicaçães, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

•

F-o rrn ídave íS lortllol proprloa, trel VIIII
por Ilmana, todal aa 'Igun·
dai, ier9aa I alxlll·'llral,

ExtraQão oom globoa di crlltal.

A • l.laA i I ·n� dauI"
_ honlstldade, pOil, OI .or·

tell' ilQ pr()llInoladol pelo povo.

i
•
O

,, -c..o _

.��•..,IMir-,··_.. ·-�.::..;,--_..,ojt��� �

�•••••••O. • .
O •

! Companhia "Aliança da Bahía"l
o •
� FUNDADA EM 1870 fi
� .

: Seguros Terrestres e Maritimos :
� Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Brasil •
O •

CAPiTAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES lMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLlDADES ASSUMIDAS�EM 1935 2.7' 17.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935' 4.280:552$970 •

Ap,entua, Sub-Agentea I Regulador.. de Avsrlsallm Iludol OI Eatadol I
r:o Braall, no Uruguai e nal prlnc(paíl praçaa e.trangelrSlI.

A,gentes em Ftorlunopolts :

Campos Lobo & Cla,
Rua Conselheiro Mafra,., 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAIvÇA

Escritórios em Laguna e Jtajahí
Sub-Agentes erv, B��umenau e Lages

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26 V' U'

.

Hia, nnanas- emorroide
TELEF. I. I 31 Consultas:

das 13ás 16hol as

:_:= D. Renato= , Deseja .concertar o Pela manhã:
--

Ba bosa- seu radio? Procure o c II hora marcada
--

ADVOOADO-- \ sr: B�ttzon, á rua Padre Colsut.-R. joão I Pinto, 13

Míguelínho, que será plena- I �l_el,efon�. 5_9_5_
. Rua Trajano, 2 Msob.) mente satisfeito.
Fone 1325-Ater.de cha-

\
r�����-�������������-�"·�·

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

R: ,

Advogados
I Accacio Mo-I

Visconde de Ouro Preto

•

te I ra tem seu escrip-

t6, io de advogacía á rua

11. 70. - Phor.e- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
1i Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I

Dr Aderbal
da Siva
I\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

LO.'"
1631 • 129�1

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

(7 A 1« (:: ,. �Rua 15 de Novembr'o' n. 7�
BLUMENAUll

Indica:

I Dr. Ricardo I
Gottsmann

Ex -cheíe da clinics do �ospi
tal de Nürnberg, (P.úcessof
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallsla em:·clrurgla

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

operações de plastica

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

das 15 ás 16 I (2 horas.

TELEF. 1.285

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica da crlan·

ças e adultos

LABOR.ATORIO úE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�úJêncja: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr'. �VI igual
BI:>abaid

CLINICA GERAL

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fo: madi no 8r;=; <; ç

Ah.nanha
Cli nica gel;d e pr.Qth,,�c. da

... -\

r"Ji'.\.:.G

Extracão �. rrn dor, nor
.

�' .

thcse e pontes etl1 todos
\JS sistemas cü:'be<2l os.

Tratam. ;--u) l,i;X'; ,;�cde:,-
i (�,:) ('a EOC3,

CON,'CL '/- OH/O:
rT' 7" '�/'f:.j!{] (OJCi.'O Ir

C( biad )
Te1dc�je: í2! imanual)

HOI';\'5 lVlARCADAS

.A LUG/\-SE o anelar ter

/� rco da rua Trajano n.

1 r
,'. 'l �

;1 com COT,p:lnli1LDlO para
{",critór;o, Tr..tar r:o Banco

•

II ;!,ricoJ�"

Desemba: g-idor
Saiv,Q Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

Loteria

Leis

________-'.-- ..�1I:=_.;--..:r_ -----

5

fV!ODERNA
DE

PGdlO X",; ',fiea- & c:a.

I ��T�"����I€'E:'��Jadana, de-

I 'ii 110 Jogar ?enOi:lln�do vila � vidamente montada, com ó:iAfonso Micholé três casa�, mo ponto e dispondo de bôs
com terrenos. Os interessa- írtguesia,
dos d -v: ii entender-se com Para qualquer outra inlorma- IFrancisco Pedro (.iO::' Santos ção, r\�igir-se á Gerencia deste ---------------.-----

::.:;...�������<���;r�'w--,<".. _(dft"..M�f
I�M FOCO p���J\ME SIM- O crime da

1 �'1"� fM �C!t '". •

I Banco de Crédito Snl1ltaa FOrtr.-
i'\:;,·�o;;i'<;J'i}ff;,Yll '�1P:7,il�1 �1n;;',1�:t��.o!1·��,;��:'l I Popular e Agri• LONDRES,24 -_ ..o preces- lagneb.: "'-.� It.., >li ._.. !ti i!1i !:t:iU "' "" ... hi� I!il ,;a <t�� '�H ' . ii... .� i

so crime instaurado pela senhora

o-�-r-O-n-lCO capt Is r por ---e-x-c-é-'-e-nc-j-a-! I
cola de Santa Ernest Simpson, contra o advoga-

Catarina do Shouterland, por crime de co-

D, stina-se a manter uma higiene perfeita do i lunia, deu entrada 110 tribunal de
couro cabeludo e ernbelesarnento dos cabelos! r. (Soe. Coop, Resp. Ltda.) justiça local, afim de serem OUVI-

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a das diversas testemunhas.
Rua TrajanQ 11. 16 A data das audiencias ainda
(Edificio proprio) não fo, fixada.

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

e b�í"'lqued',s dH Pascôa, PELOS

M'::NORSS Pt-<EÇOS, �O' NA

CASPA, por mais rebelde que seja, E' um remedio

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

de

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPAT,� do Estado

772 de 1908,� n'5 dH 19!6 e 13r de

Ord+m de Extracões
'"

�936

1�,8RIL e

de

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

1 15 de Abril 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$300
6 20 }) x 50:000$000 13�;00O 1$300
7 27 }) » 50:DOO$OOO 13$000 1$300

,,-------

_J 1:;)gé�m ape!'�l�·S 15.000 bilh(8t��S

A Administração da LOTERIA DO ESr ADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

<lição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.
-------------------

50:000$ Os bllhetes são àiviaíàos 12m õeclmos
àe 1$200.

4:000$ Hnuenôo repetlção nos àois ultimas ol-

2:500$ garismos
ô

e quclquer àos 3 prtmetros pre-
rnlcs possarão, 05 premias õesttncõoa aos

1:000$ 2:000$ àois ultimas algarismcs 00 numero lmcôlc
temente sunertor,

5 500$ 2:500$ Do pr-emio maior SIZ àeàuzirá 5 '1. para
pagamento àos nurncroe, cnterter 12 pôsterior.

20 200$ 4:000$ Os premias pre5t:n:vem 6 meses õu

!iii 4:000$ õctc àa extrcçõn.
40 100, A f:'iiminblrc:ção não atende reclama-

50$ 6:000$ ção alguma por peràa, oõultercrõo àe bi-
120 lhetl2s ou qU<'llquoT outro inl:Íàente olegaào.

1.250 3[.;$ 37:500$ Os bilh�"'tz5 inutilizaào5 com a pala\}Jt'a

j
I?A60 não tê·lJ velar algurn, parq:Jonto o

450 .. 2 U. A, àos rl2feriào mrimbo pert"mre á aàminbtração.
3 primeiros
premias a 30$ 13:500� EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS II�_.8_9_0_p_rl2_!T_1i_O_S_n_o_t_ol_al__à_12 l-Z_tl--_:o=o�O�$ N_rã_o_s_e_rã_O_p_a_go_s_b_ilh_e_te_s_d_ef_e1'_tu_o_so_s _

Os pedidos acompanhados (Ls resped,vaéi iJ'Pnortancias p n a's 1 $000 para o porte serão � �í
'!:>'tendl'dos com toda brevidade.

' .'
'_., .

���
�]

ou -

M Ir"'.U c:"f'O l,�fl � A �41':: I'�t,.·."j
BilHETE E· \.< _" 1\,J1. I� \.�

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, O'l pedidos de bilhetes para o interior,�, C' b t'_ Ad' 'd t T' El

�
,Je as zao nano, resl en e em 1- v e Iracy Santos, residentes em

p.õclool ser tambem atendIdos �or rr:eio ,d_::: c,ertificados nominais corr;�ponde?tes aos bilhetes �ed�dos ,e �';fj jucas, contemplado com o premio ma- João Pessõa, contemplados com o pre�
com os mesmos direitos dos b1lhetf's OrlgmaIs, que ficam em cu,'tomli na sede da LOTERIA, a dISpOS1- �l ior no valor de Rs, 5: 175$000 mio maior no valor de Rs. 5: 175$000 �çãodo6 que °A�rGElO LA ""PORTA " Cia. � PREMio MAIOR:- �� valor de "Rs. 5:175$000 ���1 Não vos esqueçacs de que a «CREDITO MUTUO PREDIAL. é a UNICA ��

Praça '5 de Novel'nbro .... Edificio La Porta
�]

sociedade que dá assistencia médica, que publica os retratos e recibos de ��� seus premiados e que entrega pontualmente os seus prem!os ! ��
Endereço Telegrafico: LAPORTA 'Caixa Postal n. 50 � �

:Estado de Santa Ca"tsrína ". Florianopolis � Habilitai-voo! Inscrevei.vos! �
Precísarn-s'e de Agentes atívos �������� _

I

pr-emio t)e

2 prernlce »

L A N o

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

PARIS, 24-Interrogida pelo
juiz, a senhora Madeleine Fon
tagne, que atirou ha dias sôbre
o Conde de Chambnu', decla
que, tendo marcado uma entre

vista com o duce para ser trans

mitida ao hebdomadario Trlbu-
SEIS MIL GREVISTAS nes Nations, só a conseguiu

realizar depois de n ui to tempo,
SINGAPURA, 24 - Decla- devido á intervenção de agentes

ratam-se em greve os operanos a serviço do sr, Chambrum, que
das plantações de borracha, em assoalharam más informações a

numero superior a seis mil. seu respeito, dizendo que ela per-
Os operarios contam obter o tencia ao serviço secreto francês.

apôio dos operarias das minas de I
--.

I estanho. 174.000 PESSOAS ASSASSI.

1
Foram enviadas tropas para I NADAS

manter a ordem.
.

SEVILHA, 24-A emisso-
I����������������������� ra local anunciou que o numero

de pessôas assassinadas em Ma
drid' desde o inicio da revolu·
ção, atinge a 62.000. Em Va
lencia já foram assassinadas..
12.000 pessôas, o que representa
um total de '74.000 assassinice.

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cic Limitada 5'1. ala.
CIC. Avísol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

liares,
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

VENDE.SE uma casa no dis
trito «Jr)ào Pessôa», Estrei�
io, á rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e

de jantar e cozinha.
Ótimas instalações. No aprasil.

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

i§���f���� ����f&�
� � �
&�ATENCAO�� .e. '"--".'" ., , .... .........

v..\\1

�
- -

�
� 5 OE ABRIL. �
� Maís um sorteie ne ínvenclvet �
; C �
I "redho Mutuo PredialU ;
� �

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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T FI A ..J A N
A

o N" I
CA �"';��'T /,�.ZES A Gazeta A ADMINISTRAÇAO NA- Festa da Pas- Apertou a
DO DIA Desportiva CIONAL-SOCIALISTA

coa no Bal- mão á san ..

CINE REX, ás 7,30 horas, BERLIM, 25 (A. 8.)-Co- nearl t· I
nNIVERSARI05

um filme da Pnramount-M usica Redator:AololI II.Vlloone.lol mentando o discurso do general 10 ln& a 7ogo Sepitiba
maestro, com Jack Oakie, Arline Goering, (I jornal Lokalanzeiger
Judg:', Ben B,;rnlc, ROKoe Karns FOTEBO'L diz que ele encerra uma prova
W'lj' F 1 d de unam rawrey. convincente 1\ rapi ez com que

S� processa a administração eco

nomica nacional-socialista, contras
tando com a lentidão dos sistemas
parlamentares. O recente decreto
por ele baixado significa uma con

cessão para simplificar o trabalho
do camponez e sim uma satisia
ção da necessidade de garantia
do pão quotidiano do povo ale-

, .

Nossa Vida

Fumem .charutos

o aniversario
Fidencio de

F�raduçãa
de uva.

Conforme tem sido largamente RIO, 25 (BANO)-0 sr. Decorre, amanhã, o aOlTersa"

anunciado, realiza-se amanhã a Heitor Collet, governador intéri- .io natalicio do nosso estimado
tarde a grandiosa festa popular, no do Estado do Rio. iniciando conterrâneo sr . Togo Sepitiba,
que o sr. Teodoro Ferrari, con- cêdo sua � lunçôes na administra- diligente Iuncionario da Diretoria
cessionario do «Balneario da Pon- ção Humine ise, . de Estradas de Rodagem:
ta do Leab , oferece às íamilias Modestamente, deixou sua re-

d
.

r '1 d l.j sidenci d Passa, amanhã.
e ao mun o 10 a!!t1 esta capita, SI encra e irigiu-se a pé para o

realização esta, que conta com o Palacio do Ingá, apertando a mão
natalicio do Ir.

prestigioso concurso do <Líra á sentinela de guarda ao portão. �elo.
Tenis Clube>. Aquele aprazi vel 05 Iuncionarios madrugadores
local vai ter certamente uma aflu- ficaram surpresos com a lua pre
enoia invulgar na tarde de ama- sença, ao deparal-o já em exer

nhã, e o banho á fantasia que 1 cicio de suas funções no salao
já conta com cl adesão de varies] de despachos.
blócos carnavalescos, transfomará I Mais tarde. o sr. Heitor Col
a pitoresca praia da Ponta do let comunicou-se com o presiden
Leal em um ambiente de supre- te Getulio Vargas, tendo com-

ma 'llegria e ruidosa animação. parecido á sessão da Câmara fAZEm AH09 RmRtiHA
Os diversos jogos e provas espor- para prestar o compromisso cons-

A Estação de Roma 2. R.O. tivas, como sejam, corridas d� titucional.
onda c. m. 31,13 -kc. 9635, ir- bicicletas, procura de ovos da ° novo governador declarou

radi�r4 hoje, ás 20,20 horas, o

I
Pascôa pua cri,anças, cor.ridas de que .n�o fará modificações na

seguinte: saco, quebra-potes) corridas de administração, procurando harmo-
Anúncio em italiano, espa- agulhas pare moças e outros di- nisar todas as correntes políticas

nh61 e português. vertimentos, contribuirão sobre- do Estado.
Marcha Real e Giol)ine�za. maneira para o maior entusiasmo
Noticiário em italiano. da festa. Acresce ainda que a

Transmissão de um átô da mesma é abrilhantada pelo exco-

opera lirica do Teatro Real da lente «Jazz-Band do 14 Bata-
Roma. lhão dê Caçadores», que execu-

Respostas o radio-ouvintes. tará um fino repertorio de musi- RIO, 25 (BAND)-O sr,

Execução de cantOs regionais. cas mordenas. ° serviço de bul- josé Carlos de - Macedo Soares
Noticiario em espanhól r! por- fct e bar vai obedecer a todo es- partiu novamente para S. Paulo,

tuguês. mero, e a condução desta capital afirmando que pretende descan-
Marcha Real e Giovin«zza. para o Balneario esta a cargo I ça� na estação de aguas de lin

das diversas emprezas de omni- doia.

Gratifica • se OUSo Todos, pois, á linda praia Acredita-se, porém, que sua

bem da Ponta do Leal. viagem tenha finalidades decidi,
damente políticas, coordenando Ch
I d S P legou, ontem, de Canoinha.

e ementos e • au o e Min�s o G '1 M r f d
'

em torno de sua candidatura á letosrr' tendtl I
em, les orça o co·

f 'd
.

es a ua naque a cidade.
utura sucessão presl enclaI. I
O ex·millistro do Exterior con· Dr. Teixeira de Frtltas

taria, além do apóio garantido
pelo governo Federal, com as sim-' Acha-se nesta capital, cheaa·
patias de elementos destacados de do,. o�tem, de Hamonia. o dr.
5. PalIo, Minas e R. G. do Telx�lr� de Freitaá, integro Juiz.
Sul, assi:n como uma grande de Direito daquela comarca.

parte do cléro.

mio.

CINE ROYAL, ás 7,30
bras. um filme da Art-A valsa
da felicidade, com Lilian Har

vey, Carl ESiTIond. Richard Bird
e ESTre �:�rcy� �,' [O grandeA��A, H-IA,.,- 5, 6.30 e 8,30

b -I d!.;ras, um fiime
.

da Art-Valsa a I e e
do arnôr, com Wiily Forst. Iloje na Lira
eiNE OOEON, o lider, foca-,Íiza, ás 5 e 6,45 horas-Acaso A nossa alta sociedade está

do poder, com Charles Buck Jo- hoje novamente de parabens,
nes e Dorcthy Dix: e os l: e 2' pois o Lira Tenis Clube
«pisodios da cinta seriada-Mon - abrirá os seus coníortaveis sa

tanha misteriosa, com Ken Iões para uma brilhante come'

fvlaynp,rd; e ás 8)0 horas-Vivo moração do sabado de Aleluia,
para o arnôr, com Everet Mars- que constitue todos 05 anos a

bdl, Dobe. Del Rio, Allen Jen- nota chie das realizações sociais
k 05 .,; Guy K bee, e o fil '1le em deste festivo dia. Dito isto, é d �

séries. se esperar uma deslumbrante noi-
tada de elegancia e alegria no

AMANHã, ás 5, 6,45 e 8,30 aristocratico ambiente do castelo
Lrae, um fiime da Warner, coro

da colina, que nesta noite é o
I) G!I,â "j co Ja nes Cagney, na es-

ponto obrigatorio da alluência
. 'ta li ar produçi10-Cidade si-

das familias pertencentes ao nosso
nistra, com rVlarg-aret Lindsay, meio social.'
.• ih Danjta. Ricardo Cortez, Do-
nald Woods e Barton Mac Lane. O esperado baile de Aleluia
.

terá o valioso concurso do ma-

\;�'f·.�,di 5q�ão da gnifico «Jazz-8and do 14 Ba-

,c,.:.\ �e j
.....nanha I talh�o de Caç�dores», que � sem

dUVida o conjunto que se Impõe
A est:1ção alemã DJA, onda vitoriosamente nOI nossos salões.

31,38 m�., irradiará amanhã o

progr:nna abaixo para a América
do Sul.

A'� 12.00 hs.-14.00 h�. e

22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim

Segundo estamos informados
foi convidado pdla jogar um jog')
amistoso com o CIP de Itajaí,
o "Avaín Futebol Club desta
cidade.
Foi aceito o convite, devendo

ser o jogo realizar-se no dia 4 de
Abril vindouro no campo do
esporte daquela forte agremiação.

Transcorre amanhã o aDlver..

sano natalicio da gentil senhori
nha Jurema Carvalho, dileta filha
do nosso companheiro de impren
la jornalilta Tito Carvalho. di
retor do vibrante Diario da
Tarde.

AMANHÃ,ás 2, 6,30 e 8,30
horns, um fih,� da United,Acon
teceu numa tarde chuvosa,
com Francis Lederer, Ida Lupino
e Hugh Herbert.

PRINCIPE DE GALLES

Irradiação de
Roma

a senhorinha Zita Schelemper
filha do Ir. Paulo Schelemper:
do comercio desta praça;

a exma. sra. d. Helena Serra.
tine de Almeida, esposa do Ir.
Americo de Almeida;
• jovem Aldo Gomes de Mi

randa, filho du sr, Tito Gomes
V---I-t----------S- de Miranda. .

O ou para .

Paulo
CHE6Am UH9

Alinõr Côrtes

Procedente de Canoiohas che
gou, ontem, a FlorianopoJil. o

sr, Alinôr Côrtes. operoso prefei
to naquele prospero município.

Gentil Me/in

corresponde, respectivamente, ás RIO. 26 (Baod)-A produ·
13.00 h5.-10.00 hs. e 18.50 ção de uva, no Brasil aumenta

h.-0.45 hs. no Rio de Janei- c')nsideravelmente. Uma estatíl

r (': tica federal divulga o seguinte
17.10- .18.25 Concerto sm- calculo total para a safra deste Caixa Postal, 110-Joinville-End. tel. Silos.

ônico. ano: 230.980.000 quilos. Pelos Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113

22.50 Anuncio DJN e DJQ centros de produção, assim es-

Bd" a dMt P I(.j, e,p.).(.>lOçiio popular alemã. tão discriminadas as colheitas: anca e t.;re I a opu ar RIO, 25 (Band) --Afirma-se

22 {'r:. S !

.

R' G d S I 210 'lhõ d I I d S t que o sr. Pedro Ludovico ,gover-
.)J audaçõ;:s aos nossos I�l ·S .op uI'

.

10m5100 eOsOOe I e Agr CD a e an a nador de Goyaz, convidou o sr.
oi.. vwles. qUI os; . au o, . . ;

23.00 Hora infantil: Cuco,cuco Sa�ta Catarina, 5
.

milhões d.e Catarina Getulio Vargas para visitar a

,n.-se f'uvir da floresta. qUilos; Cent�o de Mlna,e, 4 m�- A bl" G I O d'
-

nova Capital do Estado, situa-

23.15 O exercito toca. lhões de qUilos; Parana, I mI- ssem ela era r Inana de em Goyania, afim de inau-

24.00 Para o crepúsculo do Ihão de quilos; Nordeste (Ceará) gurar varios edifi('ioa federais que

30 000 E d 2a Convocação ali estão sendo construidos. Vindo de Uruasanaa, onde
)ümmgo. . ; outros sta os • . . • • -.

.

•

00.15 Conceito para o do- 450.000 quilos. O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular exerce o cargo de coletor fede.-

üingo de pnscoa. ,�
. e Agricola de Santa Catarina, de acôrdo C0m o art. 23 ra!. chei,oU a Flocianopolil o sr.

1.15 Ovos da Páscoa. Hora Os a,?ontecl- de seus estatutos, e devido ao não comparecimento de A SRA.GETULIO VARGAS Jaime Sa.

�miaJa. men cos de número legal á Assembléia marcada para 17 do corrente, E FILHAS VIAJARãO PARA

2.15. Elogio da família alemã. C I ichy convida novamente os Snrs. acionista� desse Banco, para A EUROPA

Búsica e poesia. �,�,,;J PARIS, 25 (BAND)-Res- a Assembléia Gerdl Ordinaria a realizar-se, com qauIquer
3.00 iConcerto recreativo. pondendo á interpela�ão que lhe número de sacias, em sua s�de á Rua Trajano n' 16, ás RIO, 25-Viajará sabado pelo
3.4j Concertomílitar. foi dirigida, nll Câmara, sôbre 14 horas do dia 29 do corrente, afim de tratar-se do se· «Augustus», com destino à Roma,
4.45 $audaçõc:s aos nosws os acontecimentos de Clichy, de- guinte: ! a senhora Darci Vargas e as suas

OIlVIntes. O mais importante da darou que a policia
.

n!()
..recebeu. a) aprovação do Relataria e Parecer do Conselho filhas Jandira e Alzira, que serão

seuana. Despedida DJN e OJQ ordem de atirar contra o povo. Fiscal; acompanhadas pelo sr.�Luís Spa- EtiPERmQ

(al,. esp.). 05 agentes policiais ragiram b) e-leição do ':onselho Fiscal e. seus Suplentes; reno, adido comercial do Brasil Acha-selrecoJbido ao Ho.pi-
'

. ,.

em virtude de reflexos pessoais, c) renovação do terço dos Vogais do Conselho De- em Roma.Numa viagem de recreio, tal de Caridade ligeiramellte en-
!:,�um �m charutos poi5 a desordem reinante] assim ibera tivo. de três mêses, visitarão a Italia, a fermo, o sr. Tato. Gomei de

obrigava. FlorianopoIís 18 de Março de � 937. França e a Alemanha. Miranda.
----------------..--�...------------_.....--------------..--

Tendo sido perdida uma pasta EM CASA DE FA�ILIA
de couro, de côr marron, conten- alugam-se quartos com ou

do papeis de valor, solicita o seu sem pensão p'a colegiais e

dono que a entregue nesta reda- moços solteiros.

ção, que será bem gratificada. Informações neste diario.
-

Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas

Cruzeiro 50'1,
Surpreza 50 'I.

e o resultado lhe satisfará plenamente. Està nesta capitl\l o Ir. Sami
Vai a GOYa z Vacad, coletor federal em Ara

o sr. Getulio ranguá.

Acha-se em FJorianopoIil o

sr. Vitor Buhr, prefeito munici
pal de Rio do Sul.

Encontra-�e nesta cidade o dr.
Gottardi, promotor público em
Rio do Sul.

OUTROS PflRTEm

Segui\! hoje. para Caooioha.,
onde é comerciante. o Ir. Age
nor Gome••

(MARCA REGISTRADA}
O ideal para coslnhd, lavanderia e lavadeíra

Exijam o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel " Oi•••• Jainvilla

- .. -, ' , -,.... ....... '-' '{..�..,.... .. � . ."..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




