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RIO, 21) - O -[ornal do Brasil», em sua secção
politica escreve o seguinte:

«O mês de abril está por poucos dias. E promete
novidades' ..

Na primeira ou segunda semana, possivelmente
l essa, será julgado, pelo l'ribunal Superior de Justiça �lei- �������=��.•�������=��.����������.�.��.����������������������������
tcrol, o já famoso recurso do P.R.P., contra a eleição do
� r. Cardoso de .'\/leIo Neto, e que já conta com o parecer
favoravel do sr. Mac Dowell da Costa.

Na segunda quinzena, quem sabe se um pouco an
If tcs, o Partido Constitucionalista pensa em desfraldar as

(.r, véias de sua embarcação, fazendo-a seguir mar alto afóra.
f Começarão então os pronunciamentos dos partidos poli ti

,

.

�

cos, senuo que sensações novas só prometem os situacio-
.

nr-tas do Rio i.irande do Sul e da Baía.
E quem poderá prevêr o que o Paraná nos reser

va para o mês que se avisinha ?
Na Camara dos Deputados, novos quadros. Entre

a maioria, elementos ferrenhos da minoria. Entre a maio
ria, congressistas exaltados da maioria.

Só o sr. Getulio Vargas provavelmente não mu

dará. Mãos nas costas, queimando o seu charuto, deixará
que a vida corra.

O sr Osvaldo Aranha ainda estará certamente no

Brasil, embora embaixador em Washington. E o sr. Ma
cedo Soares talvez não mais apareça como candidato do
Catete ...

ligaçõesSem quaisquer politicas.
---------_._-------------

Prnprie tarja e Diretor Hesponsavel ...JAIRO CALLADO
-------------------------------------------�'"�

Florlanopolis, Terça-feira, 30 de Março de 1937 I NUMEHOAr�o
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COORDENAÇÃO DE FORÇ 1\S POLITICAS Na referida missiva o presidente teria informado que pre

tende passar largo tempo naquele retiro �.cllmpe�tre, e .iregue aos

trabalhos de administração da sua fazenda logo que deixe a presi
dencia da Republica.

.E teria acrescentado:
-- «Manda apressar os trabalhos, pois do contrato não

onde morar ao deixar o Catete.
Nosso informante acrescenta que o sr. Veriato Vargas iá

ordenado o inicio dos trabalhos na "Fazenda do Leão".

CHAVE DA SITUAçÃO

RIO, 30 -- Tudo indica que o sr. Agamenon Maga
lhães iniciou, em carater oficial, a coordenação das forças
politicas da maioria em pról da candidatura Mace(�o Soa
res, tendo como graduado colaborador o sr. Benedito Va
ladares. terei

A VIAGEM DO SR. ARANHA teria

VIOLENTO ARTIGO DO SR. CHATEAUBRIAND RIO, 30-Correm varias rumores a respeito da parti
da precipitada do nosso embaixador nos Estados Unidos

S. PAULO, 29 - O dr. Osvaldo Chateaubriand, para a capital gaúcha.
pelo «Diarlo da Noite», escreve violento artigo, dizendo Não se acredita que o sr. Aranha tenha ido tentar,
que o goveruo federal quer ocupar militarmente a Noroes- mais urna vez, demover o sr. Flôres da Cunha dos propo

v te para trancar, assim, a estrada de Ferro Sorocabana. sitos em que se encontra de apoiar a candidatura oposi
,

Também se refere ao P.R.P. e às propaladas manobras cionista á sucessão do sr. Getulio Vargas.
do mesmo para humilhar São Paulo, e:n face do seu dis- Era vóz corrente, ôntem, nos meios politicas que o

sídio com o P. c., e conclue: I sr. Aranha não recebeu com bons olhos a noticia de que
«[\ ocupação militar da Estrada de-Ferro Noroes-l o sr. /-\g�mH;non [vLlg;}lh�e3 havia ínioiado, em earater ofl

te é um áto preparatorio de uma provavel intervenção, se cial, a coordenação em torno da candidatara do sr. Ma
t:ão Paulo se premítir a ínsolencia de pleteiar por conta cedo Soares.
propria, sem o vexame de uma consulta e a graça de um

consentimento, a presidcncia da República. Este panache,
que devería ser a própria suostancí 1 no sistema da demo
cracia liberal, aqui Cr)!13UUe, como se vê, um crime he- RIO, 30 - Como não podia deixar de ser, teve a

diondo, por cujas consequencias deve pagar a população mais larga repercussão a reportagem que publicamos do
inteira de um Estado. como se na realidade vivessernos mingo, revelando a exlstencia de um pacto de defesa ,do
debaixo do calabrote impiedoso de alguns flibusteiros principio da autonomia estadual, violado pela politica in
r�pugnantes. I tervencionista do Catete, firmado pelos governadores de

São Paulo, Rio Grande do Sul e Baía.
Couraçados Tão depressa tivemos conhecimento desse acôrdo,

IIe 5o.G�o tO.. rtsultantel.d.as Sl)ndagensá que fizemos'd�abaldOI ultimo, nos

meios po 11IC05, apresso mo-nos em IVU ga- o como um

nelqdas? fato da maior gravidade, que atesta, sobretudo, a pressão
que o sr. Getulio Vargas está exercendo sobre os Esta-W I\SHINGTON, 29 - A
dos, por meros interesses politicas e paixão partidaria.recusa do Japão em aceitar. o li-

f'Ontem tivemos plena Carl irrnação da veracidademite de 14 polegadas para os ,

do fatos que denunclárnos ao pais:caminhões, sem diminuição do
limite de tonelagem para os cou

raçados, não surpreendeu os meios

BELO HORIZONTE, 30 -O deputado Euvaldo Lodi,
que aqui se encontra, desde ante-ontem, regressará, amanhã, de
avião, a essa capital. S. ex., que veio passar o dia da Paschoft
em companhia de seus pais, interrogado sobre as novidades politicas,
respondeu:

--"Nas minhas cogitações tem havido muito pouco de po
litica. SOU u-n representante classista e simultaneamente presidente
da Confederação Brasileira de Industrias funções que absorvem com

pletamente o tempo e o espírito. Ainda ha o Conselho Federal do
Comercio Exterior, de que faço parte. E' faciJ avaliar, pois, a so

ma de trabalho que desafia a minha atenção. Adernais, para não
deixar sem resposta a pergunta, devo declarar que considero Minas
Gerais a chave da solução do problema sucessorio. Pelo conjunto
de circunstancias que atualmente caracterizam a politica de Minas,
no quadro brasileiro, posso, assim, resumir minha opinião. Nisso.
aliás, concordo com os especialistas, isto é, os observadores poli.
ticos",

o PACTO DOS TRES CSTt\DOS

O MANIFESTO DO SR. BORGES

PORTO ALEGRE, 30 - O sr. Borges de Medei
ros tem consultado varies dos seus correligionarios sôbre os termos
do manifesto que está redigindo.

O sr. Mauricio Cardoso tem sido um dos mais consulta
dos sobre certos aspétos do referido documento, cujo aparecimento
poderá dar-se por toda esta semana se resolução em contrario não
vier adiar sine die a primeira intenção do sr. Borge� de MedeiQ
ros.

NOTA DA OPOSIÇAO BAI'ANA
TUMULTO NA ASSEM·
BLEIA DO ESTADO DO

RIO

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

navais amencanos. CAFE' BOM 50' NO B 3 A C t
-

A t
.

t d B'Nenhuma nota oficial a este AI'A, O - oncen raçao u onorms a a é-Ia,
.JAVA em nota á imprensa. comunica que não houve qualquerrespeito chegou a Washington, Praça 15 de Novembro mudança na orientação que tem sido observada pela I _

.

mas h� muito tempo, baseando-se ll·!lI! I 1
. RIO 30 DepUIS de serem". ""ni@l1l!qJ dUiCdoa oposição baíana em face da po inca, tanto federal como '.

-

, I .J _

em indicações recebidas de Tokio, .dI' tratados vanos assuntos constan- a ...o, em sessao secreta a reler-
d

'

IGNORAVA A EXISTEl\.l esta ua.
d d d di f'

, dR' t Iesperava-se esta ecrsão, que pa- 1-- tes a or em o la, OI venti- ma o egimen o nterno, ma-

rece confirmar que os japonêses CIA DA TEREZA
O SR. JOÃO NEVES NA PRESIDENCIA DA CAMARA

A
.

d
teria essa tratada na reunião pú-

pretendem construir grande, uni- CRISTINA!
ssass I na o o

blica e cujo exame íora suspen-
dades, provavelmente de 50.000

O b d 50 em consequencia de tumulto
t I d RIO 29--0 llDiario Oficial" RI ,30---Como se sa e, a 3 e maio será renova- "re I- dOS C I- !!II verificado no recinto.one a as. "

da a Mesa da Camara dos Deputados.O emprego de canhões de 16 de 16 do corrente, pUdbltca CO
se-

Forças ocultas estão azindo desde jà junto aos lea ganos"
Esse tunulto teve origem no

Polegadas nos novos couraçados] guinte oficio da �:()n!a oria
en', d d b d

b' ,- fáto de haver sido apresentada
bl

.

d á ers as anca as situacionistas, no sentido de se evitar damericanos é objeto de estudos, trai da Repu ica envian o uma emen a determinando que,
d-( d C t d

.

S
'

I d Del a reeleição do sr. Antonio Carlos, cujo nome figura na'bla- VARSOVIA--29 - Faleceu uma vez feita a reforma do Re-IDas parece que a irerença e o� a o,f1a eccima a� :
e-

cklist" do sr. Caetulio Vargas. v

seu alcance com os canhões de gacla FIscal de Santa Catarina:
Pld d

num dos hospitais desta cidade gimento, fosse procedida uva
d C dori e o que nos foi a o apurar, ontem, o nome que M' I W' k

.

dos ci I14 polegadas é pequena e muitos «C<Jmtan o nesta onta ona exis-
! . igue iecx, rei os cIganos e eição da Mesa.

E d d d està sendo lembrado para substituir o �r. Antonio Carlos d P 1
.

d di Ttécnicos preteriam estes ultimes por' tir nesse �stp. o a estra a e

d J
-

N d F ta, o ama, que, segun o Izem endll o presidente em exer-
d U de o o sr. oao eves a on oura. d b:Serem

ma.l'
$ leves e de mais

facill ferro.
do domínio -

a niã�" e.. D d d f' h d 1
os seus parti arios, reinava 50 re cicio se recusado a aceitar a

d E F T C t na ,reten e-se, com isso, ar uma IC a e canso ação mais de dez mil ciganos residentes emenda, o sr. Bernardo Be'lo'lIJanl!jo. nomma a �. . ereza rIS i .

à Frente Unica, pelos serviços que vem prestando, sorratei-
CAPE' APREE'�DIDO

recomendo-vos infollneis com pre-
ramente, ao sr. Getulio Vargas.

no país e tinha estendido lecente- exasperou-se e arrancou a porta• i

J cisão passiveI e urgencia quanto mente a sua influencia a uma nu- ::uperior da carte�ra de sua ban
JOINVILE, 29-0s fiscais· a veracidade da noticia e em melosa popuiação de ciganos da cada e a arremessou em direção

da higiene municipal efetuâram I caso afirmativo remetais todos os RESTAURAÇAO DA «ESTANCIA DO LEAO» Rumania. á Mesa da l\ssernbJéia.
11 apreemão de 6 sacas de <c.afé 'I dados _

necessei'iI'Íos para exát? Wieck foi feridu a tiros, em Nessa ocasião, um dos foto-
de ínfima qualidade, adqumdo con�ecImento des,se bem patn- P. ALEGRE, 30-Pe,soa recem-chegada de São Borja circunstancias misteriosas, julgando. grafos que estavam no recinto
'-or um negociante desta cidade. I momal e a sua. Situação perante informa-no!' CJue I) sr. Veriato Vargas, irmão do presidente Getu- a policia que tenha sido assassi- i bateu uma chapa, cstabeler:endo:
O café apreendidv foi reco· á Fazenda NacIOnal. lio Vargas, recebeu um pedido de s. ex. 110 sentido de InICIar nado por um rival, de nome Ma-: se, então, maior tumulto.

Ibido imediatamente ao deposito (a) Manoel Marques de Oll- sem demora os trabalhos de reconstrução da casa de moradia "Es- thieu, com quem tivéra umd ques-' O presidente fez suspender "
da Prefeitura. velra» . tancia do Leào", pertencente ao prç�idente da Republica. tão no ano passado. 1 sessão.
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(Confecção de Luxo) A C A P I T ._
��__����--��Fi����-__��__--__ir�_���----�--�J���,��I��--�C)��--�����.----�..�-.,�A---e�d�u-c---a-�-ã---�iMiPi'·"1i· Ilii.ilÍade o estranha caso d. mau- IrradieH��o de Nossa VidaT Roma

san.iaria do Papa ja Helena
das mães

-

Bidú Seyão
conlinúa

iriunfal1Jdo

Aniversaria-se hoje a menina

Bemadete Fontes, filha do SI
em espanhél e pnr-

. •

des. Henrique Fontes.

Cei. Francisco Barreiros

as exmas. sras, Minervina Co
laço Cabral de Mela, Lenir Mo"
reira e Tlonila Silveira;

as senhorinhas Ivete WolE da
Silva e Jandira Silveira de Sou-

,
za.

A estação alemã OJA, onda I CeS CDmD � sr. Gecio Souza da Silva;
31 38

.

di h-
o Jovem Paulo Nazareno Aman-

, ms., �rra Iara aman �, o morango te.
programa abaixo para a América Ido S,u!. BERLIM, 29-0 dr.Richard i HOIl/AD05
A s 12.00 hs.-14.00 hs. e I d S b I h' I I I E B22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim e_ eng U5C�, um orhcu. tor a!�- m lumenau onde reside

d
'

,
mao do Instituto do Kaiser \\. 1- • contratou casamento a gentil se-

correspon e, respectivamente, as Ih I M h b f
'

h' h 'C8 00 h -10 00 h. 18 50 em, em, uenc e erg, ez vafl�s n onn a Orscina unha, dileta
h' O s4'5 h' R�' ed J' , expenencias com tomates,e depois filha do sr. Horacio Cunha comS.-. s. no 10 e anel- de vari d d 'I - b BC'e vanos anos e eSI usoes aca a o sr. ertoldo oelho, funciona-ro: d d fe ver corôa os os seus es orços, ri� da Diretoria da Estrada de22.50 Anuncio DJN e DJQ pois conseguiu o plantio de um Ferro Santa Catarina.(aI., esp.).Canção popular alemã. tomate que é tão doce como um

22.55 Saudações aos nossos
morango e tem o tamanho de uma

�HE6Am UH5
ouvintes.
23.00 Hora feminina: Brinque-

Foi norneado o dr. Paulo de ALUGA-SE O andar ter- dos pedagógicos. Fala Margret
Sá Pereira para exercer as fun- reo da rua Trajano n. IIIing.
ç{\e� do cart;o de Promotor Pu- 15 com compartimento para 23.15 Concerto recreativo.
blico da Comarca de Campos escritório. Tratar no Banco 23.45 Noticias e serviço ecv·

Novos. Agricola. I
nômico (al.).

Farl'nhas "uperl'ores, elabJrados com os melhores tri- 24.00 Revist� da:; r�vi�tas.
• �

I 00.15 Cabare de curIOSidades.
gos.. só as do

I Manuscrito: Hans Bod�nstedt. ENSiNA.. SE OUTROS PORTEm
MOINHO JOINVILLE. 1.15 Noticias e serviço econô� G:::ntl'/ LU'ell'mMathematica Elementar, Arith� � VA

CailCa Postal 11O-Joinville -End. te}. Silos mico (esp). mética. Algebra, Geometria, Tri- Regr""ssou C
.

IFilial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola. 1.30 Hora da JuventudeHi-. ... a anom las, o sr.

tleriana: Música da Juventude. gonTometna, etcC' d M d I Gentil Melim, Coletor Estadual.

..JI'A. 2.00 Homens ilustres da inde-
ratar no urso e, a ure·

Dr. Ivo u qUina pendencia americana(espanhol).
za das 18 112 �oras ás 19 1[2. Eng. Serafim TJertaso

Adovgado 2.15 E'co da Alemanha.
132.

2.30 Revista dos periódicos. ��"-&"""#"�"T"Z'''Z'''S''l'S''T,,*,,'�
Florianopolis Redator-chefe Hans Fritzsche, 1!1j���>3!!'-.I��"""'�'" ..........

�
� Horacio Cunha �

��������==��������4��������=��%-fj.
2.45 Quem 6 qlle está rindo f'� IZ �l\

lDggqOsv�ldO Si Iva Saback ,í13,OO Ultimas noticia> (em 'le-I particiP;:�na�:aparentes !I r. mão). � e amigos que sua filha ��
A D V O G A D O 3.15 Música ligeira. ij

HORACIN 1\ contratou ca- �
Em OU

Cons. Mafra, 33 4.30 Ultimas noticias (em es- � samer.to com o sr. Ber- �ir.egresa I Fone-1.191 panhol). ij toldo CoelhJ.
_ � Em Campas Novos, onde re-

era-eio de �===;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii_� 4.45 Saudações aos nosws � B1umenau, março _!.937 � sidia. faleceu inesperadamente, o
.-1

louvmtes Despedida DTN e DJQ �� r������t:eA Il� sr. dr. José Atanasio, medico na

t
' 211 �������_������������I' J � � � � ,

m is el'itIOS';:= =
I (aI,. esp.). � rw HORACINA ij ij região serrana e suplente de de-

1 �� Il� Il� �i putado e�tadual.
PARA HEMORRO IDAS Bebidas Nacionais e Extran-

!��81
e ���!fJ O extinto deixa viuva d. Irma,

_ E _ &:�E�ó;�VA � BER�OLDO � Vieira e 11m filho menor.

NCOMODOS DAS SEN HORAS Praça 15 de Novembro �
nOIVOS

�I
-

Antonio Paschoal ��oo���

m--lIVER5A�IOS
A Estação de Roma 2. R.O.

onda c. m. 31,13-kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas, o

seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

COSENZA.. Italia, 28 _.

I lindo sorriso á medida que se tor- ohól e português.
Pela decima terceira vez consecu-

I
na mais consideravel o fluxo san- March I Real e Giovinezza.

tiva, jorrou ôntem o sangue da! guineo. Noticiário em italiano.
testa e das faces da monja He-I! CARTAZES TfIlnsmiss�o do Teatro Ala
lena Aiello, internada no Orfanato, .

DO D IA'
Scala de Milão de um ato de

local. Emquanto se verificou o
_

, � I opera
lirica.

lenomeno, a aludida religiosa con- C!NE REX, ás 7,.J0 horas. Radio-palestra com um escritor
servou-se deitada em seu humil-. um filme da United-Aconteceu - italiano recem-chegado da Ame
de leito de íeno, a cuja volta se i numa tarde chuvosa,com Fran- rica Latina.
encontravam médicos, que se mos-I eis Lederer, Ida Lupino e Hugh Concerto de violoncelo.

,

travam verdadeiramente perple-I Herbert. Respostas a cartas de radio-
xos, sacerdotes e corapanheiros de

I CINE ROYAL, ás 7.30
ouvintes.

H I Noticiarice ena.
. . ' I horas, um filme da Ufa-Valsa

Segundo a oplm�o dos medi-I do arnôr, com Wdly Forst, Heli tuguês.
cos que sempre assistem ao feno- -

F' k II c- I H ! d Marcha Real e Giovinezza.
, _ I 1fI enZt er e aro a oe},.

meno.parece que a freira não so- i

ENXERTOSfre ernquanto o �angue esta' jorran-l CINE ODEON, o Iider, foca-
do. 05 seus labios se abrem num liza, ás 7,30 horas, um filme da

.,

Warner-Cidôde sinistra com
De vanas qualidades de Íaran-

, James Cagney, Margaret Li�dsay, j:iras, limoeiros e grande qua�-te·· Lili Damita, Ricardo Cortez, Do-l hdade de enxertos altos de rosei-

I nald Woods e Barton Mac Lane. I ras, tem para vender
CARLOS NILSON

Irradia,ção da
s. PAULO, 29 (Band)-A Alemanha Tomates da ...

rua Batista Caetano, ocorreu um

acidente tetrico) tendo se queima
do um cadaver com as próprias
velas da eça mortuana.

T rata-se ele Aristeu de Cam
pos Vasconcelos, falecido durante
o madrugada, cujo corpo estava

ardente.

Transcorre hoje, a data aniver
saria natalicia do nosso veneran

do e digno conterrâneo sr. C('

ronel Francisco Barreiros, antigo
politico em nosso Estado.
A Gazeta cumprimenta-o efu-

ROMA, 29 (Band) - Os .' __

circules religioi'JS comentam a Tod ai a sexta·fe� ra da Palxao
Nas escolas modernas existe o capacidade de trabalho do Santo jO r ra -Ihe sangue da testa

louvavel empenho clt; ensi?a,r ás Padre, quando os seus padeci
crianças �oções �erals de higiene, mentes físicos preocupam a atem
As meninas ma,lO.res �p.rendem, ção dos meilicos.
em cursos especrau, lllglene 9° I As duas volumosas enclíclicas,
lar e sobretudo puerI�ultura, ahtl'l publicadas num espaço de cinco
de melhor se conduzirem ,quando dias, provam quanto Sua Santi
mães. Tarnbern entre nos esta dade tem trabalhado. Esses do
educação vem sendo iniciada. cumentos foram confeccionados

Muitas mães guiam inteligen- integralmente flor Pio Xl.
temente o trato dos filhos, por-

que receberam estas importantissi- ,,---------._-------
mas instruções nas escolas que

frequentaram.
Graças á educação higienica

das mães, aos esforços da assis
tencia publica e ao inestimavel
concurso da classe medica, a si-

tuação da infancia tem melhorado NOVA YORK, 29- (Band)
sensivelmente, e� todo o país. A .--A cantora brasileira, Bidú
educação samtana das mães deve, S -

t tu ndo com

entretanto, difundir-se nas classes élyado qbu�lhes at,va
a a

Metro, .

d gran e ri ao ismo, no •
-

rr en�s favorecidas, por meio e

potitan House encerrou a pre-
pu�hc�ções be-m claras e �ompre- sente temporada, desempenhando
enslvels! e d� ,palestras feitas por La Traviata.
enfermeiras vlSltdador:b, Il

No dia 6 de Abril proximoA propagan a so re a me ror
a consagrada sopra.ro aparecerá

maneíra de alimentar os bebés
novamente ao publico norte-ame'

já conseguiu atingir grande nurne-
ricano, cantando em BOston, e,

TO de mães, sobretudo das que mais tarde, em Washington, CÜ"
vivem nas capitais e cidades de .

P Amemorando o Dia an- me-
maior população. E' indispensa- ricano.
vel prosseguir nesta cruzada fa-
zendo com que todas as mães

aprendam a evitar as diarréas,
responsaveis pela maioria dos obi
tos dos latentes, bem assim que
não deixem de apelar para um

medico especialista. logo que es

ta desordem se manifeste. Em

geral os pediatras pr€screvem, além
do regime alimentar, os caseina
tos de calcio e o Eldoformio da
Casa Bayer. Este último medica
mento combate a dlarréa das

crianças e dos adllltos, com 11

vantagem de auxiliar a rapida
restauração da mucosa intestinal.

sivamente.

Sra. dr. Eri Fernandes

Faz anos hoje a exma. sra.

d. Fiorita Silveira Fernandes, es
posa do sr. dr. Eri Fernandes.

Completa hoje mais um ano,
a menina Neuza, filha do saudo
so dr. Ademar Grijó.
eazern AHOS; H01E

Acidente
trico

Fumem charutos exposto em camara

O fogo das vejas propagou-se
ás vestes do morto.

Os parentes foram sobresal
tados com o estr,,-nho incendio.

O COípO ficou basta ,t� tO'itado

pelas chamas.

PRINCIPE DE GALLES

r-romatoria
de Campus
Novas ameixa, e cresce não comr> os to

mates ordinarios mas sim como a�

parreiras, o que além de ser uma

fcuta muito gostosa, d<�poi3 de sua

transformação! ainda dá uma vista
muito linda.

Retornou a Florianopolis, após
alguns dias de ausencia, o nosso

estimado conterrâneo sr. Emidio
Cardoso, procurador da importan
te film� Carlos Hoepclce S. A.

---------------- desta praça.

Emídio Cardoso

Batalha de
Riachu�IG

RlO, 29 (Band) �,A data
comemorativa da batalha do Ria- �����������������������r;
d:.uelo será este ano indicada pa
J a a inauguração do novo edifi
cio da Escola Naval, pela incor

poração á Marinha de,2U aviões
novos e pelo lançamento do navio
ilumivial Parnaiba.

No mesmo dia sera' efetuada
a cerimonia de batimt!nto da quilha
ào primeiro destroíer que vai ser

montado nos estaleiros navais.

Retornou a Canoinhas. o en·

genheiro
_

Serafim Bertaso, mspe
tor de Residencia da Diretoria
de Estradas de Rodagem, na

quele nJUnicipio.
fALErlCOEHTO

Dr. José Atanasio

RIO, 29 (Band) -O sr. Joãe
Neves regressou de Minas cheio
de misterias e dando a endender

que o s�u repouso foi bastante po
litico.

Ouvido pela repmtagem, foi

logo decla�ando: muito satisfeito,
que o problema da sucessãó pre
sidencial sera' resolvido de modo

imprevisto e causando surpresa

geral,
Isto vem demonstrar que, atraz

d,) silencio reinante e da protela
do cla momentosa questão, pre-I:ara-se um gólpe de grandt: efe�
to, sob a orientação do sr. Getuho j, Vargas. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Vende-se nas bô1S Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville
H. C. DA COSTA

Agente

Os distur
bios na

Palestina
A o Comercio e ao

Público em geral
A CO;V\I?ANHIA de Navegação L1nyd Brasi

leiro, comunica que '�e mudou para á rua João Pin
to no. 9- terrro - (antiga casa Daura), onOl: es
tará a disposição de toÇ�Qs.

JERUSALEM, 29-As au�

toridades tomaram séria. precau-'
ções para evitar novos disturbioS'
que certamente ocorrerão duralJte
as festas da Pascoa. Grande nú�
mer� de pes�ôas foram detidas"
cerno medida de v�cau!iio.

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minarvina"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M

�
B!UfYlena\.J � Joinville São Francisco "Lagu"na _a�ta�� ��

Mostruario per'rrlsnente ern Cruz-eiro do Sul ��
FAZEN�A�oÇãO de Seoção de Seoç�Q de jFazendas naclonaes e extrange'ras �ara tf!rnOr FERRAGENS: MACHINAS: t

MLorins eI Algodões . M t
.

I' , t õ �1aclh!naS de benf·f�ri.Ciar madehira. ��onas e mpermeaveis a ena em gera: para tons rucç es: mac unas para o lemas mec amcas ....t

Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeín.s
_ .�

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r rdos, '1Sêdas Can�s galv-,anizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f'4,Lnha para coser e serglr Foç--j!�s ,..: ,�Z,:;�Z} Loccmoveis, Motores de esplosão, 1,11,OtülfS �Lã em novellos e meadas Lo-iça esrn'.:Jt3d'.l - apparelhos de [antar-jafhe electricos \;
<

3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmlsszcs- ":f' i "-,,'
,\kolchoados e Colchas Louça sarutaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona !;� ,

(�rtinas e Cortinados Tinias a oito e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes /'
ro�:uhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOI<ü P -ças, _I C�5"

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico '

Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER ��
,� Charutos «DANNEMANN�

..__

Bebidas nacionaes e extrangeiras M�t--eria) electríco em geral �
� Empreza Nacional de l'Javegação "�-IoeDcke"--vapor€�s "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. I�
�

. Fabrica de Pontas "Rite l\Ilaria" _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �
.��W'.c.V.Ã.V.a�:����ír���1���1'$:�������'i_����i���.AVÃV6'O("'-1�.

I Cai). 1 Postal, 110.

�� I Im I
Dr. Podro d. 1Ii••ra Ferro

�, Advogado

�� f<Ud Trajano, n· 1 sobrado

� I Telephone n' 1548 I
Nos classicos-En,,�IDpes fe�h,�dGS �&� I . �

Dr. Renato I�� _Barbc)sa_
. m;J����� �������J�fK���t, ADVOGADO

l\/iatri2::
Filiaes ern:

E

EE3 �

federais
T

e ta .. ataríne

Jt\c�voga,dos
I Accaclo Mo .. 1

M

te i ra tem seu escríp-

tó. lo de advogacia á rua

CONSULTORIO---Rua Tra�
ano N. J e das J O ás J 2 e

das J 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285
ç

RESIDENCIA- Rua Este-I'
Li

ves Junior N. 26

I
V Uias rinarias- Hemorroide

TELEF. J .131 Consultas:
das 13 ás 16 t'oras

Deseja concertar o Pela manhã:
seu rádio? Procure o com hora marc3.d",
sr. Bouzon, á rua Padre Consult.-R. joão Pint::.,. I J

Míguelinho. que será plena- _' "1_e_,k_,f��::._�.�.?_?__.. _

mente satisfeito.

Indica:

Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de NUrnberg, (P.tJcesSOi'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeolallsia em�-clrurgla

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

operações de plastica

n. 70. - .PhUJ\P� 1277.-

Dr'Artur Pereira

e Ohvelra
Cllnicti médu�a da &r:t�í')·

çal e �dem,��

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLUCAS

Consultas diariamente aa«

4 ás 6 heras

Consultório. Rua João
Pinto tr 13

FONE--1595

R<!�,iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LO.JAS

Dr. 9\/ligL!el
Boabaid

CLINICA GERAL

Visconde de Ouro Preto

Rua Trajano, 2 �. (sob.)

\
Fone 1325-Afer•de cha

mados para o interior,

I Dr Aderba!
da Silva

R.

Segur s, Terrestres e Maritimos
Incontestavelmente a PRIMEIR<t.� dQ::J Br'asil

CAPITAL RALIZADO 9,000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA E,l\1 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS i4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM.lOAS"EM 1 935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935' 4.280:552�;970

A�e"lo•• Sub-AO••I••• Reguiadoret do b.;I•• I.'� �tQd.t .1 Estado. r�o Small, no Uruguai e nas prlnc§pa58 Jlraças e�1r�u2�e�r�&. Partos - Moléstias de
Senhoras e

Agente5 ern Ftorianopolts : Molestias de crianças

Carn pos Lobo & era. �� Diretor da Maternidadel
';�:i. M�tUcc do Hospital

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
1ELEFO};E N. 1.083 END. TELEGRAfItO ALLIAlvÇA • (Curso de especielização em

�' molestias de senhoras)
Escritórios ern Laguna e Jtaiahí �; Atende na Maternidade

�' até ás 8 112 da manhã
SLJb-Agentes e,rf" Blun-�er'H9U e Lage:� ,:�� e á tarde=- Consultorio.

@.�r,�

��; ANITA CARIBALDI. 49
----

..

-=-�iO.G,����Gji ---- '--� _

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 � 1290

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

15 de Novernbro n:-- O
BLUIV�ENAUil

A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLINES- - XADRPSES-ZEI: IRES
(Tingimento a Indanthren - COres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc,
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de I

rosto e de mesa. IConfecção de camisas, calças, etc. ILinhas para bordar.

I',�Roupões de banho li(Melhores que os estranjeiros]
FUNDIÇÃO: � SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas

II�em g.eral. (agricolas e dins)
-mOinhos de fubã, arados, businas I,
para carroças, chapas de fogão, etc. �FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB r,;,�ODELO S

�

C fi

REPRESENTANTE EXC:"USIVO EM FLORIANCP, 'LlS
A rna IdoM f.?l r e� r) �) ;[;�o
RUA JOÃO PINTO --ANDJ-\.R N_ 5 TEI-'EP o

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Dentes alvos r,�,�I", � • �,

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �� I
Só os fabricados em [oinvílle pela única fabrica � O

�� NO BANCO DE CRE�ITql F:OPUL�R E AGRI- �r do ESTADO I cOln .. } � neve !�� COLA DE SANTA Cl\TAFdl'JA, A RUA TRA- M PEÇAM PREÇOS-CASA II=» I EFI EFI

l I �.
' u Ó .. ii

�� JANO N. 16.

� _-'-iiiiii_hu_a_1_5_d_8__N_ov_e_m_bf_O_"_._36_6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãi__iiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiOiiiiiIN_VliiiiiiiiLiiiiiiiiLE� ,I
'
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I i HaUto �gradavel I
• 50 com •
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o •
• @

I 1110",11• •
· �

· ;
• •
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� G
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I� e
� a vossa •
�J.
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�
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w

� �
• •
• •
• •
••••••••eo••••ea�••••••e

A Ok,lEl A-Florl.ru:wpoUs-1937

Ri

Casa de Dive.sões
Familiares

ViSF-10i-a Irr\per�ie,l
o MAIOr< E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentís senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I'" Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Indo a JOINVILLE

d:�::e�o Hotel Central
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n, 185 FONE. 684

)'

CHARUTOS? �
i

I
Só OS fabricados por Costa Pena &Cia., Bafa. I�

,
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-

I tau.cante Cascatinha, Cafés Java � Bom Dia, Charu
! ta!la Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café1 Sao Pedro), Casa Savas.CaféGloria e Salão Progresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA
1

linda casa pó
de ser sua pa-

\ ,

gando apenas

5$ooo-10$oo� ou 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preços
Ao acance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
•

-

.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Grande vitoria A Gazeia
Desportiva

Redator.ãelell de ValcGlI1ceiol

A GAZETA-FlorianQPoUs 30-3-1937
,----------------------------_., �>- .•....,"----------------------------------------

Banco de Crédito 'I
Popu lar e Agrl
cola de Santa

Catarina
,

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
�

I
'

i'
Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio)

<

f

i
.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITOS
PI"';6RliDO 05

SEGUINTES JUROS:

�IC Limitada 5'1. ara.
CIC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo 8'[. ala.
•

CAFE'
....

bOM SO° NO

JAVA
Praça 51 de Novembro

Antonio Paschoal

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga

Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

1__Rua Trajano n. 2�

FU R
"OS IR IS" é reunir o agradavel ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

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

didos nas bôas casas do ramo =-Representante
-depositario para o Estado, CHARUTARIA CHIe

(Da-se Fosforas) Rua Felipe Schmidt n. 9--Caixa
Postal, 107 -.Flor;anopoJ[s

Dr. Pedro do Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n.

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CDNSULI0R/O:

�ua Trajano tr /7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Loteria do Estado

LISBOA, 28-Anthoyn Eden I pontaneamenté, pediu á lnglater
prestou homenagem ao governo

\
ra que enviasse funcionarios seus,

português, na Câmara dos Co- como adidos á embaixada e aos

VENDE-SE uma casa no dis- muns, por motivo da atitude por consulados, para observarem a

trito «Jlào Pessôa», E5trei- ele tomada na questão da fiscali- lisura C0m que Portugal cumpre
lo, á rua do Nestor no. 42, zação nas fronteiras hespanhólas. as obrigações a que se compro-

com 2 quartos, salas de visita e NdO é a primeira vez que o meteu.

de jantar e cozinha. Foreign Office faz justiça aos A Grã Bretanha, desejosa de
Otimas instalações, No aprasil átos e ás intenções dos dirigen- um acôrdo, aceitou. Portugal vai

vel recanto da Panta do Lea- tes deste país. As palavras ago- receber 1 não fiscais, como lhe
Pr,cço cs;-,rcia1. Tratflf ro;n Jae:) ra proferidas pelo ministro dos queriam ímpar, mas observadores
Alves, no Canto do Estreito. Negccios Estrangeiros da Ingla- inglêses, que pediu, numa grande

"" � .,.,'. __ c.!': t�rra têm, porém: especial, s,ig"li- demonstração de solidariedade eu-

VEN ;;k._.{; E., ""'. a;::: ficado, tanto mais que coincidem ropéa, sem se afastar um minuto
no lagar ?eno�m�do vila I com declarações de igual quilate, da posição primitiva, baseada na
Afonso Mlchole,�res casas feitas pela imprensa francesa a defesa do prestigio e da sobera

com terrenos. Os Interessa- qual, até ha pouco, mostravam nia nacionais. Foi uma vitoria S. PAULO, 27 (Band)dos d.evem entender-se com certa frieza relativamente á firme diplomatica de enorme alcance, Nesta Capital, na pista do C.A.Francisco Pedro dos Santos posição de Salazar. que mais uma vez impoz ao res- Paulistano, a Federação Brasi
na mesma rua, casa n. 5. A Comissão de Londres teso]- peito do mundo o nome de Por- leira de Atletismo fará realizar.

veu nomear agentes internacionais tuga!. nos dias 3 e 4 de abril próxi
para vigiarem o cumprimento do -G---t-lIIl-f------- mo, o 30. Campeonato Nacional
acôrdo de não-intervenção. ra I iCa .. se sob sua direção.

O governo português fez sen- bem o importante cer.sme, em que
tir que não poderia admitir [is-

II participarão os atletas baíaoo, ca-
cais estrangeiros no territorio Íusi- Tendo sido ..,perdida uma pasta pichabas, fluminenses, cariocas,
tano, por a sua palavra valer de couro, de cor marron, conten- marinheiros e paulistas, promete
mais do que o atestado de qual- do papeis de valor, solicita o seu constituir um dos grandes espeta
quer azente estrangeiro. Salazar dono que a entregue nesta reda- culos do esporte base já efetuado
usava, �ais uma vez, da franque- ção, qUe;! será bem gratificada. em nosso país.
za, que é a sua arma principal,
e dizia á Comissão: Aqui só en

tra quem eu quizer! Já disse que

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

de Sal1ta

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

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

Ordem de Extracões..

Mesç:3s MAIOde ABRIL e

de 1937

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Decimos

50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300

1
2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20» »

27» »

dlplornatica portugueza
OLIVEIRA SALAZAR NAO C O N S f. N T I U
AGENTES INTERNACIO�AIS EM PORTUGAL,
ALEGANDO QUE A SUA PALAVRA BASTA
PARA GARANTIR O ACORDO

S. PAULO, 29 (Bând)-En
contra-se na Capital Federal, o

sr. Artur Tarantino, presidente
da Liga Paulista de Futeból.
O presidente da entidade pau

lista foi tratar do caso criado en

tre o Santos e o Vasco em torno

da aquisição do centro atacante

Raul, contratado pelo clube ca

rioca com um atestado liberatorio
do Fluminense,
O clube santista está disposto

a não retroceder em sua atitude
de vender pelo preço que lhe

aprouver os direitos que julga ter

sôbre Raul, emquanto o Vasco
não anda muito disposto 11 reco

nhecer esses direitos.
Como se vê, trata-se de mais

um caso a ser resolvido.'

Brasileiras
ordenadas

em Roma

S. PAULO, 29 (Band)-O
atacante Arrnandinho, que perten
ceu ao antigo S. Paulo e que
mais tarde atuou no E,C, Baía,
ao que se afirma, voltará a fixar
residencia nesta Capital, devendo

reaparecer em nossos gramados
muito bréve, defendendo as caces
do Estudantes de S. Paulo.

respeitamos 08 comprormssos que
tomamos. Não deve ser preciso
mais nada. Somos gente de bem
e de palavra!»
A Chancelarias consultaram-se,
A França declarou que se

Portugal não aceitasse os fiscais,
tambem ela os recusaria. O plano
de fiscalização estava quasi per
dido. Foi então que Salazar, es-

ROMA, 28 ---Foi realizada
ôntem de manha na egreja de
São João de Latrão a ordenação
de importante grupo de seminaris
tas, particularmente de sete alu-
nos do Colegio PomificaI nrasilei' S. PAULO, 29 (Band)-
ro. Sabe-se que o Vila Nova, de

Os nomes dos novos sacerdo· Belo Horizonte, fará, á convite

Se r nl i I ionar io! tes brasile-iro são os seguintes: A. do Internacional de Porto Ale-
Rossi, da diocese de Campinas; gre, uma excursão ao R. Grande

Quantas ilusões, hoje desfeitas, Americo �am�os, de Belo Ho.ri- do Sul.
que resurgiriam. como por encan-Í zonte; Jose: TrIndade, de Mana- E' quási certo tambem que o

to, das dunas do oceano da nos- na; FranCISco Machado, de São Vasco, do Rio, e Palestra e Co
sa fantasia! Paulo; Eduardo Rebouças e Car- rinthians visitarão a capital mi

SER MILIONARIO ...Quan- los Frl'lzão, este do Rio de Janei- neira no próximo mês.
ro, e Luis Mousinho, de Olinda.
- --

. Vai regressarOperada a f'l- o cei. Lobato
lha do ,Negus

tas esperanças mortas, que ressus

sitariam ao sopro magico da ven

tania quasi louca produzida por
VINTE MIL p�egas de CINCO·
ENTA MIL RÉIS!

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

E' FANTASTICO !

LOt\DRES, 28 -Informam
de Path que a princeza Tenogne
Werck, filha mais velha do Ne
gus e viuva do ras Desta, foi
operada numa clinica daquela ci
dade.

CUIABA', 29 (BAND)-O
ceI. Lobato Filho. nomeado co

mandante da guarnição do Exer
cito desta Capital, durante os agi
tados dias que precederam a in
tervenção federal, vai regressar á

Capital Federal, afim de fazer o

relatório da missão que lhe foi
destinada .

o casa pau
lista em f'CD

..Jogam 15.000apenas
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

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

bilhetes

A Loteria Federal, como se

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

dia IOde Abril proximo, RIO, 28 - O -Diario da
Catarinense I Oxalá sejas tú, Noite» publíca hoje a seguin-

desta vez, o novo mi!ionario! te nota sobre a politica flu-
i o. premio MIL CONTOS

.

minense.
20. idem CEM CC'NTOS I «A politica fluminense con-

30. idem TRINTA CONToS ti:1úa em franca efervescen-
40. idem VINTE CONTOS cia,apesar dos desmentidos,
50. idem DEZ CONTOS, .l\inda agora, fala-se que,

II além
de mi:Ís quatro mil cen· caso se complique o pedido RIO, 29(BAND)-Os jornais

to e trinta e dois premias dí- de licença dú almirante Pro- desta Capital, apreciando odes
Vl:rsos no valor de SETECEN- togenes Guimarães, gover- pacho proferido pelo ministro Her-
TOS E TRINTA CONTOS! nador do Estado, que já se menegildo de Barros, no requeri.

e ma:s 1 $000 para o porte serão E' FORMIDAVEL ! ! encontra na Europa para tra- mento do procurador Mac Dowell,
Bilhet� i11teiro 120$000 tamento urgente, o presiden- sobre a convocação de suplentes
Vigessimo 6$000 te Vargas deverá fazer a dos juizes em licença, para o jul-
NOTA: intervenção no vizinho Esta- gamento d.a recurso promovido
O bilhete na. 2'021, da do, mandando para lá um pelo p, R P. contn eleição do

il1iima extrilção de MIL CONTOS. major do Exercíto dr uma governador paulista, declaram que
(;ontemplado com lU: ·)00$000, das unidades aquarteladas o mesmo vem provar suficiente
foi pago, na presença do repre- nesta capítal. Irente a falta de s�renidade da-
setante deste diario, em cheque O deputado Heitor Collet, quela autoridade eleitoral.
ao portador, contra o Banco de que assumiu o governo, co· Se, como diz o ministro Herme
Credito Popular e Agrícola, des·, mo presidente da Assembléia negildo de Barros, :) Tribunal Su
ta praça. &.l1 Legislativa e, portanto, subs- perior Eleitoral pode funcionar

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.�50
CANDIDATE-SE A MI-

tituto �o all1!irante Proto�e- até com 4 juizes dos 7 que o

E t ,do de Santa Catarina .0 Fiorianopolis LIONARIO! ne, pode ,nao es�ar mUltoco�põe:n. como, inteipretar uma
Sa,,. �eguro, ao qu� afumam os jexIgencla descabida e tão apres�

PrecIsam-se de Agentes éÜIVOS Rua Felípe Schmidt n 5. Interessados. sada do procurador geral�

premio {le

..

Z premias" 1:000�

500�5 ..

Zo ZOO�

40

1Zo ..

1.Z50

loo�

50$

30$

LA N o A.
50:000$ Os bilhetes são àiuiàiàos em õeclrnoe

àe 1$200.
Hcuznõo repetição nos àois ultimos al

garismos àe qualquer àos 3 primeiros pr'e
mlcs passarão, os premias àestinaàos aos
àois ultimas algarismos (la numero lrneúlc
temente superior.

Do premio maior se àeàuzirá 5 ." para
pagamento õos numeras, anterior e pôsterior.

Os premias prescrevem fi meses àa
àata àa r/xtração.

R Aiministração não atenàe reclama
ção alguma por peràa. aàulteração àe bi
lhetes ou qualqul'r outro im:iàente alegaào.

Os bilhetes inutillzaàos com a palaura
PRC50 não têm ualor algum, porquanto o

refo::riào carimbo pertence á aàrninistração.

-------Ea-------

PORTALA
Praça 15 de Novembro

4:000$

Z:500$

Z:ooo$

Z:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

.. Z U, A. àos
3 priml<:Íros
premias a 30$ 13:500!lt EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

�_.8_9_O_p_r_em_io_s_n_0_to_ta_.I_à_e 1_Z_6_:O_O_0_$ N_ão_s_er_ão_p_ag_o_s_b_il_he_t_es_�e_f_ei,_tu_os_o_s_
Os pedidos acompanhados das respEctivas i!!?portancias

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODfA

Cia.
Edificio La Porta

Intervenção
fluminense CAFE' BOM 50' NO

JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Pacci10al

450

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, Oll pedIdos de bilhetes para o interior,

pódem ser tambem atendidos �()f meio. d,e c,ertificad?s nominais corresponde�tes aos bilhetes �edi.dos.e
com os mesmos direitos dos bllhetFs ongmals, que fIcam em cu�todla na sede da LOTERIA, a dlspos}-
São dos que os pedirem.

ANGELO
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==A GAZETA

�
I,�.

Servirá fiJalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como �
� tambem durante á noite. �i
�;/ Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. �
�

-
'

�
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Governo unicipal de �:nreOg�:i:t�..

R t
I!I, vo ilalana �

Continúa inspirando serios cu i- AUTOMOBILISTJCO I a I a I
dados f) estado de saüde do en-

. .I '

RIO, 29-0 governador daMONTEVIDE'U--RIO ���-genheiro mecanico Thales Kers, =
'

Baía mandou publicar editais con-

da Companhia International,' do DE JANEIRO
MED •DA OE GERA. :b:. vocando extraordinariamente a

Rio de Janeiro, que ôntem foi IN --E�E�SE Assembléa Legislativa do Estado.Os corredcres, fazendo a se- I � �
Cvitima de um desastre, ao descer om a reunião plenaria da As-gunda etapa, entrarão no nosso
bl L I' Jde motocicléta a Praça 15 de

país pela vila de Aceguá, no
O Libertador, Jornal inde- pela facilidade creada para os que sem éa egis ativa, o sr. urací

Novembro.
Rio Grande do Sul, no dia 5 pendente. que se publica em lta- tem tributos a pagar ao muni- Magalhães espera naturalmente la-

Como ja' foi noticiado pelos de abril próximo vindouro, até jaí, sob a direção do dr. fran- cipro, zer um balanço das forças com

matutinos, o engenheiro Thales
Cachoeira. cisco Rangel, assim se refere á

O
.

d "que poderá contar no caso da
utra antu e não sena ce es-Ke'rs foi ele encontro ao meio fio,

A t
.

t t"
,. medida que vem de ser tornada

I
sucessão presidencial se preferirerceira e apa era IniCIO perar-se da parte do atua go-· did

-

que dá entrada para o Trapiche ;. 6
.

d id pela Câmara Municipal daquela apoiar uma can I atura contrana
NI

,.

I I d bid
no Ola ,sam o os rai rnens, vemo de ltajai, já habituado a 'd r O· I I'

.

umcipar, resu tan O ter rece 1 o'
P t AI té á P t cidade, por sugestão do seu ope- a o '- atete. 5 CIrCU os po rticos

rumo a ar o egre a on e dar .. melhor de sua inteligente d dgraves ferimentos na cabeça, pelo d G tí
'

roso prefeito sr. Írineu Bornhau- '"

aguar arn os termos a moção que.
IL'd d o rava I. dedicação �5 cousas de nossa , d leader dque reco fi o em esta o grave ao

N di d sen: como e e praxe, o a

H
.

I d C id d d I' esse mesmo la, os corre ores terra. . ,

f Alf do Amoriospna e an a e, sen o au .. -

ã P t AI «Dentre as leis votadas pela maioria, o pro. re o monm,
medicado pelos dcs. Ricardo ouarta o

t

em

indr egre a
nossa Camara Municipal na ulti- E' esta a segunda vez que os apresentará, de solidariedade ao sr,

G O ld C b I quar a e bpa, sam o 05 carros
I

-

'd d C l\ I I d d 'ottsmann e sva o a ra.
d P t d G tí té L ma sessão egislativa, estaca-se veres ores á amara unicipa governa or, nota amente nas ves-

O
.'

H ld R' a on e o rava I, a ages,. d bi I d I d' bcormssano aro o eis, E t d In u itave mente, a que conce e vo tam suas vistas psra o assun- peras os pronunciamentos so re

I I no nosso s a o.
di , b d h f d

'

que compareceu no oca, tomou
O 3 20U ilomet _ I noventa las ce prazo para paga- to, so proposição o c e e o os concorrentes a vaga que o sr.

d idenci
s. qUI ome ros serao

I I d d P d E J I I d O I- V b
"

3 d
.

to as as ProVI enCIHS atinentes ao
b t it di bdi 'd'd mento, sem mu ta, e to os os o er xecutivo loca, COilC uin o etu 10 ergas a ma a e maio-

d
.

I' d
co er os em OI o las, su IVI I o

.

idos até 3 J d de-l de Iorma util é col d d d 1938 A I d"d fcaso, sen o muito e og:& a a
f

'

it t
. impostos venct os ate . e e- de forma uti á coletivi a e e com e . a a lSSI ente -_ ot-

id h que OI em OI o e apas, CUjas I b I'I de l i di I I I' d dI'pronti ão com que se ouve, na
• f" _

.

t I
zem ro u timo, peio seu gran e mexe ive acerto no ze o pe o in- ma 1\ e e ementes que apoiam

. . meras mais sao sucessivamen e . P h dOI" Mremoção do fendo para o l Iospi- M.l.I C h' p. t AI alcance econormco como, tambem, teresse geral.» os srs, ac eco e rveira e ar-

t c 0, ac oeira, or o egre, '

.------,----

ques dos Reis-certamente nãota'A motocicleta foi apreendida. Lsãagesp' F1IorianRopohd's, JCu,ritJha, Límita�ão do cÓI�te da impugnará tal moção, mas olere-
o au o e 10 e aneiro. T

,

dt cera aos votos e seus pares, se aPara superintender os traba- erva wn � e ,.

I dF h tos CIRlJ iii .. primeira não inc uir.outra e apoioumem C aru balhos em cada Estados, foram
P RINCIPE DE GALLES d ao sr. presidente da Republica,nomeauas gran P.S Comissões O Governador do Estado

re-I
Os ervateiros filiados a êste con- em torno do mesmo assunto.Centrllis e sub-comissões de Rt-

C
cebeu os' seguinte telegramas: sorcio agradecem � v. excia., o Os autonomistas votarão con-

cepção e ontrole, em cada uma TRES BARRAS, 26-Em lão nobre ato de mteresse para [ra as duas, provavelmente.E apre-das localidades compreendidas no
nome do Consorcio Ervateiro da a sua classe. Cordiais sauda sentarão ouhas, no interesse detrajéto da caneira. Divisa congratulo-me pelo vos- ções. Atanagildo Sclzmidt, ge- melhor definir as correntes situaEm nosso Estado, a Comis"
50 patriotico gesto de amparo á rente do comorcio.

são Central ficou constituida dos
n,ma maior indushia limitando o

seguintes destddcaddos elem:ntos córte do mate pelo decreto pu- FELIPE SCHMIDT, 25- Da is 1ft iida nossa socie a '? e entusiastas blicado a vinte do corrente. Res- Em nome de 240 produtoresdo desporto automobilistico: peítosas saudaç,ões. Firminio Pa- de m�te e do consorcio dêste ESCRIVAES
Presidente, dr. Haroldo Pe- checo Sobrínho, presidente do distrito, agradeço-v05 por tão PROCESSADOS

derneiras: 10. Vice-presidente, Consorcl'o da DI'vI·5a. bt- t' _.j •

!la re ato, pa no Ice e \.10 maisErnest0 Riggr:nbar.h, 20. Vice-
alto intere5se da industria erva- RIO, 29 - Telegrama de

presidente, coronel Juan. Ganzo TRES BARRAS, 25-Em teira, a assinatura dos d�cretos Bélo Horizonte adianta que
Fernandes; 10. Secretano, Ba- d

. .

d d P � anngiu a 11m total de dois
.

P
.

2 S
.

N I n,)me o consorcIO ervateuo o dos governos o araná e ... anta

tbls\a V�relra; I
o.

T
ecceta�lO, Ra�. nosso distrito agradeço a justa Catarina, limitando o córte da mil o numero de escrivães

ald IMegasl'l
o.

e2soureTuo, e�- medída limitando a safra da erva para sessenta dias. Cordiais ora processadns pela justiça
n.. o oe mann; o. esourel-

erva, vindo assim ao encontro saudações Gustavo Gomes, se-
eleitoral do Estado, sob a

ro, Oscar Botaro. dos altos interesses dos produ- cretario do consorci') dos produ- acusação de desobediencia a

tores, Respeitosas saudações. João tC/res de mate de Felipe Schmidt. dispositivo expresso do co-

Pacheco, president-e. digo que determina a remes-

��I_-- ��I� Encomenda sa para os tribunais de ma-
� CAMPO ALEGRE 25- �ta.creA� de pas. discriminando as alte-

S t
ID

t"",
,

iiiiIII'CIli# ·\tum rações porventura registra-
ar e orve erla �) PRESA material das,nos quadros.elei�orais.

� I lodos esses dOIS mil ser-

�1 ORMIEANLT)AAML E de gue�ra ventuarios estão sujeitos á
rJ.j multa de um conto de réis.
��

LOS ANGELES 29 -Um ,achando-se o respectivo jul-.l� I BELO HORIZONTE 29 � ,,' gamento marcado para a�,
E J' d F' 'b d governo estraoJelTO encomendou

I primel'ra q l' :. . d b '1�] - m Ul2' e ora aca a e
40

'

)" d b b d,·1 u nZt:na) e a TIl

'�
aViões Ig�lfO,5 e om, ar elO, proximo.� surgir grande e5candalo em tôroo

capazes de atllll!lr a velocidade de I�1 dI'! Madame Oriental. A famosa �

I ---,----

r1-] cigana montàra luxu!)30 consulto-
380 �uilometros a hora, armados I HOMENAGEM AO DR.

I rio de quiromancia á rua Espiri-
de seis metralhadoras e rodend? VICENTE RA'O
carregar 1.600 bombas. A Au

to Santo e, em três consultas Plane Corporation, encarregada de
apenas, conseguiu a pitonisa arre-

dentregar a encomell a, recusa re�cadar 27 contos! As vitimas que velar o nome do Jestinatario, aleforam Maria Lobiano, Maria Jo- gando que se comprometeu a guarseph de Souza Lirrla e Joaquim dar segredo, mas declara que nãoCandido Moreira, queixaram-se.e trata da Russia nem da China.á policia, tendlll sido detidos a
. .

d
O custo dos 40 aviões é de ......

ql:1lromant!, sua mãe e am a o 3.500.000 dolares.
amante da primeira, Miguel Ni-

� coleti.
A polícia vai processal-ús.

tendo requerido prisão preventiva
para os tre�, que, ha quasl um

mês vem fazendo uma série de
incnvels assaltos, agindo com

assombroso sangue frio.

o "CASINO
IMPERIAL"

será inalJgura
�jo no oroxi
"-'0 dia 2

{"'" d ''::;;:' <Q a «- �� re d �
...."" 1!;::;;;:;.';;;;). �f\.� r=

r--aoit*"E,:) pas
sada o RAID

No majestoso prédio do Clu
be Martinelli será inaugurada no

próximo dia 2 de Abril uma ele

gante casa de diversões, que pas
sará certamente a ser o ponto
de reunião obrigatorio de quan
tos desejem passar uma noite ale

gre.
Os proprietarios da relei ida

casa, a que fui dado o nome

de Casino Imperial, não se

tem poupado a esforços nem sa

crificios para a dotarem de to

das as atrações atinentes a esta

belecimentos desse genero.
Assim, além de um serviço

irrepreensivel de bar e restauran

te, foram contratados na capital
do país varies artistas que ali se

exibirão, lazendo-se ouvir duran
te as danças uma harmoniosa
orquestra.

Desapare'"
•

ceu a caIxa

de aura Na hora das
articu lações

Lyão, 29 - Prossegue o in

querito sobre o d-C$astre de avia- JOINVILE, 29 - Encoll
ção de Ourollx, Os (orpos d�s tram-se nesta cidade, desde
cinco vitímas do «Capricornius» ante-ontem, os srs, coronel
foram transpoItados para Ville- Marcos Konder e Irineu Bor�
franche, de onde serão embarca- nhausen.
dos para a Inglaterra. O vrimeiro tem tido varias

Já foi recuperada & maior par- conferencias cum os elemen
te das mercadorifls transportadas tos politicas republicanos de
par aquele grande avião. AiDdz maior destaque, constando
r,ào foram encontrados, entretan- haver encarregado o sr. Eu
to, urna caixa com ouro e varios doro Batista de ativar o re

objetos de grande valor. Estão censeamento eleitoral.
sendo feitas deligencias minucio- Quanto ao segundo veio
sas, as quais, ao que se espera, I tratar de negocios particu-
darão resultado pos:tivo. I lares.

��-.

Restaurante,

ti h
-

RESOLVERAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS
EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.

c D I oAA

Canja á brasileira
Sopa de legumes
1 ingua recheiada C[ vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» fri ta

1 Tainha á baiana
Bife acebolado
» cl batatas
» á francê�a
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra
» italiana

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$jOO

OTIMA COSINHA TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOI(VETES e SABOROSOS ASSADOS
----- o-----

AI m O ç O

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

Jantar
5 PRATOS, Sobremesa e Café 2$500

----0----

FLORIANOPOllS, 3G de Mar�o de 1937==

cionistas ...

S. PAULO, 29 -Partindo
no dia 6 de abril proximo
para o interior, em viagem
de repouso, o dr. Vicente
Ráo receberá expressiva ho
menagem da sociedade des-
ta capital.

.

Constitue o motivu dessa
manifestação d� simpatia sua

atuação. lia pasta da Justiça�
A homenagem ao dr. Vi

cente Ráo constará de um

grande almoço a se realizar
no Automovel Clube, no dia.
4 de abril, ás 12 horas.

EM CASA DE FA:\1ILIA
alugam-se quartos éom ou

sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

Casino Imperíal
no magestoso prédio do Clube Martinelli

Abrirá seus elegantes salões na noite de 2 de abril, apresentando um

conjunto de festejados artistas, especialmente contratados na capital do país,
onde se exibiram com formidavel sucesso.

Danças -- Serviço irtepreensivel de bar e restaurante
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