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Um asaassinolá situação xposiçãa uarda
P. Alegre, l-Os c: CU10f, l;:;"d..,s 30 f.JJciJnismo in-IENVIA DINHEIRO PARAI da Baía Textil DE VIGILANTESformam que, ôntern, á tarde, dep is de m:\nlCr-Se «m IO'1ga cc-n- CONSTR'jIR TUMULO DA

[erencia cem o governador do Estad) g�it"r.iJ F� es d.! CU'1ha, VITLVIA
RIO, 31-Está sendo muito NOTURNOS

que se achava em companhia do leader d" P. ., L., na Câ- comentada a situação baiana em
BERLIM, 31 (A. B.) -A

Foi or�ani1.a.d� nesta ��Dital a

baid'
-', "

V face da sucessão presidencial. O I Guarda de Vigilantes ,\, t
mara, o emr arxa ar se comunicou c,'rn II', sr. 16!tuh,'l argos. c T-u'-r'''' À.R'I' 3 l '\ T 'M IL- , d produção alemã de celulose � ,�) I1JO,OS

id d RI" 1 I r II 'J L .J 1 U, i. 1 J ,- 1. <r Ilf3Cl ?'''''1 IL1�5 está SI'''' o .' creada pela Associa -<5 " ( orn ' cial
pre:l ente '�l ,epu)!!::a. neto te'�r , ,P :l"'-Y:i!••U ',?!ll:.". SWJ[",' 'j�

I' í)'JtÍ( <� LI':: �'�t)LV\tuej'W:lT1lhrg: ��o;ltad� c�m; um' dos"e1e�entos 1\-: ��us mun!pIas USOS na:
� �

. ,.

- ,

� ".'�
d

assuntos �:��d:t{:�::" poré ", que, na :- ,ldrn te! �rdfica m:mtida I ��roc�rl� :>ai�da ?; a;)Sa�StinD L;v(Jraveis, ao sr. Arm�ndo de Sa- ��u�����o!e���it;��s :����� I: S,:��:��:dpú&li;:, :,:"�:í'I:, �:
O" ld 1\ h r-.l· \. _

.

'" \Uam,111...r-'-1ue
.0, encv,lra-11:>:. A VliH!em anm1clada do sr. suascongeneresdeouras t

entre o sr
..

>Jwa. o :.-'!>
ran a e o sr

.. 'l_'UIO .• rgas, live��c o da as(' .... �c:nada e nLa 11)d'l" C! M� , .

E
,. ]'eiros a' E,xposição Textill A '.

< c,,�plaI5.,

'd - :', J .. ,,: 1, ',�
-

'R ,_, L', , .'
�.,,-,�,;,J 1 , ....

I emente 1 OlTlam a uropa vma ! sua dIretona com t d
embalxa or tran�m,t.�·) ao P·'::_h • .:.,ll<;; l...l ,- qjUu.. , ii as SJdS lm- J 8 de i �tei' bl'O de 1°36 na í .• ,' _ d b d que se realiza presentemente I •

' po" a os

_. , , "." .1" dr' �"I FI" _ d r'.h _:' �e ,dl -', I 1:-'tClIltar a açao a anca a COlO a i srs dr Clanbalte Galva
'

pressoes (,.0. g e.',. l: o Gstl 0, g� ,ni:\ ,Of", a "u" l, S0 estrada perto de Kirchenkirn- _, I'd d H _

em Berlim, Kaiserdamm, e·
.

'. . ?, preSl-
bre a polItica naClOílé\:., ascençao a 1 erança o sr. o

na qual tem um lugar proc-I de�t�; AMlctdes1 ��n.o Fana,secre-
berg. mtro Pires. E' sabido que o sr.

minente na manufatura e uti-, tano, .

anoe. ·/ielra ,de �elo,A ,policia recel:>eu cart�s Pacheco de Oliveira foi o pri- lização do crayon» e outros
I tCSOUf:lfO; e o 1.es�ectIvo Conse

anOl1lmas, e procura nos m15- meiro a pronunciar-se solidario
fabricos de celulose. Entre Ilho, FIs,cal conshtmdo pelos sr5.

sivistas
..

0 passiveI assassino. I, com o Catete em qualquer emer- J F I ()tt B I dAranha, inter- outros visitantes ilustres a' os� lomeno, o �rn Hlr I,

!(IS nesta capital
A poliCia acaba agora ,de gencia. Igual atitude teria o sr.

exposição, esteve presente �llly Hoffmann, FredeClco �ch-
e da Republica

receber uma carta do veraa· i·larql1es dos Reis. Só é desco-
ôntem O «premier» do Esta- �Ith�us�n e �lexaúdre Salum,

'ela�ion�das com
deiro assassino na quai ele nhecida ainda a atitude do sr.

do de Vitoria. na Australia, dIstribuIU. uma clf,cular no seiltido

ou-se a sorm,
envia �inh, iro e uma planta Nbdeiros Neto, provocando por sir H�nry Dunéan. que mos- d� il?ganar a maIor soma de coa-

para a louza do tumulo, que isso comentarios em todo$ os jor- " tnbumtes.
nem desmente ele quer que sCJ'a dedicada a' " d.

.

d B' _

trou partlcular Interesse a
llalS aqUi e a all\, que pergun 't d' d

.

f
_ A guarda elll qu.'!stão,começ<'lr:i

sua vítima. tam com quem ficaria o presiden- respe! o, pe In O m ormaço_es f' d fi
. ,

d S d 'fi 1
.

I sobre o estado da produçao
a unClOnar e mtlvamellte no pro-

te o ena o, SI na mente vier a
d d'

_ ximo dia 5 do co!rente.
.

r f d - e expressan o a mlraçao pe-

c�dm Ir�sel
em ace ,a s�cess.ao p�e- lo que lhe foi dado assistir. A I- n da51 encl8 a orgamzaçao situacIO-

nista da Baía.
P
.. ALEGRE, .1-0 sr

.. OS'lal?o/,:, h. resolveu

.re-I per1f_jOados
gressar, hOJe, para o RIO de Janelfo, ',o, le vlão da carreIra ..8m RR � Inl. �SEm companhia do embaixll.dor ';, >�. libem, 05 m. '<oW I'" ;iii llUí &:li A II
general Flôres da Cunha, governador do L.�L," e João Carlos f ' C li ra li

Machado, leader da bancada do P.R.L., na CâlIlara. BELO HORIZONTE 30 tuberculose
Empresta-se excepcional importancia á viagem do governa- (BANO) - O governador

l PIO 3l D' d B I H _

A sensacional entrevista
dor do Estado ao Rio, princip<llmetitc neste instante. afirmando-�e Benedito Valadares, em co' .

' ,

-d lzemd.:
e o

'do concedida a «A Gazeta» pe-
d " d

-.

I'
.

d -.. d t d
'- nzonte, que enlro e poucos Ias 1 '1 t Obro�. que a mesma po era vu a ser eC1Slva para os rumos pr) Ittcos o memUrdçao a a a a palxao 'f
.,. o J us re esem argador uH

E h d 'd
.

I d R b'J' I d N· 5 h J
sera 'elta u,na Importante comum· C L f' tstadQ na campan a li sucessão pre�l enClil a \.cpu Ica. e morte e usso en or e·
c

-
'

,

.

'fi, d �' Os senadores pau- OSta, OI nnscrita, na in-
sus Cristo, resolveu pp,rdoar _açao a�s. melO� clcntl t;O� o �í:IIS tegra, pelo orgão constituo

A ATITUDE DA OISSIDENCI A II)S oficUüs e praças da For- que .p_0Sltlvamente revolUCIOnara a listas e gaúchos vão cionalista bandeíra!Jte «Dia
'ça Publica dos restos de pe- me�lclUa. Trat�-s� ,de uma for- hosti lizar a inter.. rio de São Paulo.»

P. ALEGRE, 1-Circulavam rumores, durante o di;} na que estiverem cllmprindo m�,a para cu�a IOf�hveldda tbbe;- vr.H'1ção c�.. ,i\. RT �� Z ,;""_
de ,ôntem I nos circulo� políticos de,ta capital, que a ala dissidente por crimes militares. cu ose, re�en em�n, e .es�o er a �" P='-. ... I, -:;:::,

.

por conhecido mediCO mmeIrO, se- RIO 31 O C
.

1 OO DIdo P.R.L.. estilria inclinada a fnr.r uma treglla com o siluacio- ,
- «orrelo La - "'to.

gundo a qual se c"Ía nos pulmões d I
�

nismo em face das dematches pacif;cadores quI:' se realizam. 'tr. t Manhã,> diz estar informa o C Nt: REX, ás 5, 7 e 8,30
,;'\ represen allilôl um terreno l!Iortai para os bacilos

A proposilo. interpelamos o deputado l\tloisés Velinho, que
'

•

de Koch. que ?S senadores_ paul.istas I horas, um �lm.e litldi,Slmo da Pa-
nos declarou o 5eguinte: ção a I e n1ã ------------ e gauchos tomarao atItude ramounl-i-)rnoados do lar, com

-"Não ha divergencia no seio da alu dissidente do P.R.L. PARA LlBERTI\R O EXPLORA.- no caso da intervenção do Lester Mauhews,Frances Farmer
e -vamos retomar ás atividades da Assen bleia Legislativa do Esta- BERLIM, 31 (Band) --Foi DOR FILCHNER Distrito Frderal. O sr. Mo- Phil Stewart. Bílly Lee, Georg;
dr) com os mesmos propositos ant::riores, pdeitame�te conhesos em comulIicado oficialmente que LONDRE'3, 31 - Segundo raes Barros declarou que Ernest e 8csler Phelps.

"

torno das diretríz'!s que traçamosll• O chanceller Adolf Hitler de- noticias de circulos autorizados, v?ltou ao Rio mais dep�ssa CINE ROYAL, ás 7,30
Falamos, então, ao .:ep"Ldo VeEnho eobre o boato de si)�noll O mare.::hal von Blem-Isabe-sp. que o governo britanico somente para votar contra a horas, um filme da Crie Allianz.

que trê� ou quatro deputados da a:a G,;,31':'<: (C l�,i"r::l h'p'Jte':'ldo b�rg para representa-lo duo! encarregou o vice-con:ul britani- intervenção, estranhando que Um casamento l'1gIJs, COPl

solidariedade a? chde do PJ�,.L., em consequencia dos entendi-I rant":: .a;� fef,tas da coroaçã.o co e,n Ka�chgar, de fazer as ne- O sr. Alcantara {"lachado a�. Ado!ph Wohlbruck e l�e,íih,� Mül,
m;�ntos que tena levado a delto (J sr. Osvaldo Aranha em favor, do fl'i \.Jorge VI em Londres. ces,arÍas insvest;ções ao sentido da não esteja aqui para fa- ler.

d..1 pacificação. Tambem farão parte da de- de Libertar o explorador alemão zer O mesmo. Quanto ao sr. CINE ODEO:.J, o lider, focg,�
O depu�ado díssidtente a1f''1déU-nOs, iFzfl1do: ,legação alemã o almirante sr. Wilhelm Filchnr.r. Simões Lopes já teria rece- lita, ás i,30 bOlas, um filme da
_1'PossO adeBntu-Ihe que nunca o sr. Osvaldo Aranh" otto Sch"lze. comandênte A região de Chotao, onde o bldo instruções para hostilizar Warner-Cidade sinistra com

11Tl:':, falou IJ êsse respéit0, nem de' leve, continuando n,s m'�us com- í.�m chd� da região naval de' exp!0rado[ se encontra prêso fica a medida, daí a morosidade James Cagney, IvLrg rd Li!:dsav
pi2'lhCirOS 501id"rÍos com a (,nenta�ã,) definida ua úl�i!1la rnl',ião da:, ,fiar LO NOIte, e o general nu;:na distancia de vari05 dias d� com que o caso �e vem ar- Lili Dandta, RicardO CVltez, D� ..

Al!embléia Legislativa dJ f.�tedo. : aviador Studpff. Viagem de Kasschgar. rastélndo no Senado. nald Woods e BartQu Mac Lane.

oer'fT�é]nE Ct�:
a I

, ,

r�es da Cur·v
\

! P. Alegre. 1-0 sr, Oswal h Ara::
dft\sil nos Estado!' ,Unidos, proseguiu, dura_te
!ll'\ demarches polrticas que vem realize.. r.do,

1 s. excia. avistou-se com varies eler t, l

("a'ldros do situacionismo estadoal, entr e o' ;1/
�jdo Liberal e governador do btado, t : ',: ",I
Ie: ssim como com 05 SISo D�rcí Azaml; J sec

jJ Jiio Cario, Machado, leader d" ban I," c

I> putadcs.
Essas conferencias realiza.am-s ,>,

noite, no palacio do governo, trocam' d
• 1 1" d'i.npressões some a diretnz que evera d'"

blicano Li�erai ef\'; face :::lo prob]. ma JU:.

CONTACTO 0 . .\11 / ·;J{b'

P. Alegre. l-O ernbaixadr , f\ranha
ta.),), porém, a manter-,« em constant. contacto

que representam o situacionismo, como ", 'd' em �

versar cem r;J, mer,(o', d� oposição estadoal, e-it

varias proceres da ala dissidente do F. R L.;
bertador e do Partido Republicano Rio Grandt

Apezar do natural sigilo que cêrca �sse
se que o sr, Oswaldo Aranha co-uirn-a espe.anç
o seu objétivo de promover a unHad( de rvi tas
p,randenses em torno de uma ca'1::lida\ Ira que SE

de paz e tranquilidade para o p:;;Ís, salvlíf'.l1.rd,
tempo, os superiores interesses regio la s na', e; éra
cional,

«NãO CONFIRMA NE!ú DES;\íl

P. /lle/!,re. 1-0 embi;: ,dor O;w81

pelado pelos jornalistas s0bre os ru ".ores r H)p:
de que teria lnvido entle s, �XCid •• e o pres: �

um grave estremecimento, r.1oti vado por qu ',lo'

o encaminhamellh.1 do problema presidenrlal,
drzendo que para evitar confusão, "não cODfi;� I

Cl2l boatos que circulam na imprensa.".

O REGRESSO DO SR. Af.'A;', [A

"

"

740
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")sve�!do A.ranha rornpeu c.orrv-o Sr.
na disposição de
aliado ao sr. Fto-

é�chandtJ-se
�=<ijo Graride,

yt'�S-·,
;:, ��� .._ ,

r- no

sal o GOVERNADOR PASrSOU O CARGO dato do presidente da Republica, e, a proposito.j o )ecre
tario geral do P. L. disse, em tom incisivo.

-«Pelo que estou informado. 0 presidente "da Re
publica considera uma infamia o proposito que lhe atri
buem de permanecer no governo.»

TODO O TRABALHO SERA' INUT L
RIO, 30 - Apesar das declarações do governo

baiano, de que continua solidário com o sr. Getulio Var
gas, é cada vez mais acentuada, nos meias politicas, a

impressão de que o rompimento entre o capitão juracy
Magalhães e o governo federal será dentro em breve um

fato consumado.
Um parlamentar carioca, declarou:
- «O trianguIo de resístencia nacional vaí ser São

Paulo-Rio Grande e Baía. Estou convencido de q ie resul
tará inutil todo o trabalho do sr. Osvaldo para atrair o

general Flôres e dividir São Paulo, não estando a Baía
disposta a recuar.

P. ALEGRE, I-O governador do Estado, general ne.
res da Cunha, passou, ôntern, ° exercicio de suas funções ao se

cretario do Interior, dr. Darci Azambuja, por seguir hoje para o

Rio, onde terá rapida permanencia,

embaixador do
dia de ôntern,
Porlo Alegre.
de relevo nos

o chefe do Par"
ôres da Cunha,
io do Interior e

na Câmara dos P. AU�A�r�,-,> ; --o e.obaixadcr Osvaldo Aranha, que
!lOje i"g[�SUi ao Ri", CC!],:) jj ooticiamos, retornará a Porto Ale

ã, á tarde e a gre dentro de poucos dias. afim de reencetar os entendimentos que
vêm reelizando no sei» das correntes políticas do Rio Grande.[e as conversas,

Partida Rtpu-

O SR. OSVALDO ARANHA VOLTARA'

CONSIDERA U,\IlÂ lNFAMIA

o PORTO ALEGRE, 31 - O ar. José Parqualini
entrevistado pelo «Correio do Povo», abordado sobre os

ão tem se limi-I boatos da possibilidade de vir a ser prorogado o man-

im os elementos!
I procurado con

)5 quais Iiguram
) Partido Li-
e.

encontros sabe- I
o em executar r�."'.J1��-:.r,ro:'.-;nr:m.,,�'J�W�'�i����_""�-�-��.�,�"_"��,"""",,,,,,,��������_.������������������_��F�t!25"'�'_�
}S partidos rio-
uma garantia

:lo. ao mesmo

'a politica na-

'�. ,4,v n""� �'� �r'�m POVO Sem quaisquer ligações politicas.

JTE»

PRINCIPE DE GALLES

A ENTREVISTA DO
DESEMBARGADOR
GIL COSTAFumem charutos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BERLIM, 30 -Varias aci
dentes ocorreram na Alemanha

, S. PAULO, 29 (BAND)-- durante as festas da Paschôa.
RIO 30 O "D'

.

d N'
O certame profissional da Apezar dos sinais que em breve

n '.:- iano a OI- Liga Paulista de Futeból pro-
te ,.sem indicar ,a fonte e� que seguiu óntem com a realiza-

se sentiria uma tempestade quatro
Conclusão se informou, atnbue á viagem ção de dois encontros.

entusiastas do remo de Berlim,
dos srs. Oswvaldo Aranha e O Palestra Italia jogando

embarçaram no seu barco no L'J-

UMA LIGAÇAO CLAN- J de classe. Três :"pazes .que. estavam IIg�- J�ãO Carlos �ac�ado duas ver-
em Santos, derroto� o Espa-

go Wolziger, que é conhecido
DESTIN 1\ Contam-se por -centenas as his- zeteando e haviam Ido a um CI' soes, Pela pnmel:a, o .sr. 0:;- nha pela contagem de 5 a 2,

pelas suas correntes traiçoeiras duo
tarjas de heroismo das professoras. nema em vez de comparecer ás waldo Aran�a terra rompld? com continuando, assim, invicto

rante os dias de tempestade.
Não contentes de haverem su- Urna delas. Miss Mary Caster, aulas deram a seus pais o primei- o Catete, adiantando-se ate que lid d t b d ....

' Estes quatro jevens estavam

b d I"I
na I erança a a ela o L: d I d

'

stitui o o <gaz seco» pe o mo- ao ver as paredes se inc inarem, ro regosijo que esta falta de curn- já pedira demissão do cargo de turno.
cruzan o o ago qual) o repenti-

IhadoB, os mecanicos do e�tabe- enfiou o menino James Garner primento do dever jà despeitou embaixador. Pela outra, dando N
.

I tri
namente a tempestade os envol-

I
' .

d d d d b
.

'd L'
a eqUipe pa es rlna es· 1 I

.

becimento, cumprm ° or ens o e arxo de uma escrivaninha. no mun O.L assim foi que Elmer á viagem um sentido
. completa- t N'

.

h d P I t I
veu ne ta maneira que o arco

d \" C S Q J
'

C
reou rgm o, O a es ra .

superiten ente vv . . hew, eujo uanoo a encontraram, estava Masden,Luther Me Jure e Tru-, mente diverso, assevera que o sr. de Belo Horizonte. vlfo1u. difilho Sam, de ] 7 anos morreu horrivelmente despedaçada, e o man Honeycut escaparam à sorte Oswaldo Aranha ali foi para O C
.

ti f
.

me latamente os botes-moto-
orin ians so reu mais I d

'

na tragedia, haviam ligado ile- menino, são e salvo. dos seus colegas de classe. tentar demover o general Flôre� d t
. dres sa va ores par tiram mas em

galrnente uma das tubagens que da Cunha de seus propositos,
uma �r�l) da, tOIS, I·per eu caminho o motor parou, e depois

repartiam o gaz pelos radiadores Ser n1 i I ionario! Leilão relativamente ao problema da parda 04 �s3u an es pe o escoo (._te concertado começaram a bus-
J I'

.

d
re e a . f 'f I

00 co eglo, com um con uto I •
_

• .
sucessão, evidenciados de modo ca, mas este atrazo 01 ata para

principal, de5cobert�. de proP,rie-1 Qu�nta,s .llusoe'l, hoje desfeitas,
No dia 2, sext-i-íeira. ás 19 mais claro e positivos após os S. PAULO, 29 (BAND)-

os jovens berlinenses que desapa-
dade da Parade 011 Co. A liga- que resurgmam, como por encan- entendimentos com o sr. JUC!lcÍ O

receram nas aguas do lago.
t d d d d horas, no predio nO. 121 da rua prelio interestadual efe-

ção Ioi feita. ha 60 ou 90 dias e

I
o, as .,un,é)s o oceano a nos- M Ih- c I' d

f .
Padre Roma, serão vendidos em aga aes, L, amp ian o sua m- tuado no nio, entre QS qua-

a valvula de conexão estava co-
sa antasia I forma ão

" d t"

E I ON I leilão superiores moveis par sa- ç ... nesse le�un o erreno dros do Madureira, vice-cam-
berta de terra pala desviar a,

S � R M LI AP. O ...Quan· escrev .

li de visita, quartos de casal e
� e. peãJ da Federação Metro-

atencão dos zeladores da Parade j ta.
s e.speranças mortas, ,que ressus- "Acre c nta O

'x solteiro, vidros, louças cortinas e
s e -se que o sr. S· politana, e do Tupí, de JuizOil Co. sitanam ao sopro magico da ven- waldo Aranha levou o sr. João d F'tania quasi louca produzida por

muitos outros objétos, Carlos Machado como fiador».
e ora, terminou empate de

VINTE MIL I d CINCO O prédio estara' aberto todo 4 a 4 .,
ESPETACULO HORRIVEL pe egas e -

d O governo federal resolvera
.

ENTA MIL RÉ IS !
o ia do leilão.

restabelecer a situação, dissipan-
VINTE MIL pelegas de CIN- do as duvidas em relação ao Rio

CONTA MIL RE'IS I Não, não é G
isto! São duzentas mil pele- ENXERTOS

rande do Sul, .desmanchado Seguirã domingo para Ita-

guinhas de cinco mil réis! I todo e qualquer equlv�co e asse- [aí, onde disputará un: jogo
E' FANTASTICO ! I gurando _

o "". �ese)o d� uma amistoso com o Cip, d�quela
A Lorena Federal, como se

De varias qualidades de Íaran- cooperaçao mais mtima, E, �omo I cidade, I) quadro prfncipal
quizesse teimosamente, pertinaz- jeiras, limoeiros e grande quan.' pf(J�a de suas novas disposições, do valoroso Avaí F. C.

.

I' tidade de enxertos altos de tosei- tenciona entregar a Pasta da " ".-,.,
mente, enriquecer o povo, rea iza- justiça a um politico da conlian-
rá mais um formidavel sorteio no ras, tem paravender:t FESTIVAL ESPORTIVO

CARLOS NILSON, ça do governo gaucho e do go-dia IOde Abril próximo. vemo federal lembrando que nin-
Cetarinenee I Oxalá se)'as tú ,

l���:-S:������iI� guem em melhores condições do
desta vez, o novo milionario! :!i

. .

�

j I ij Horacio Cunha 'tt que o sr. João Carlos Machado.
o. prEmio MIL CONTOS �� li! �1I O sr. Otiwaldo Aranha foi

20. idem CEM CC'NTOS

I
� Senhora �'� r." dizer tudo isso ao general Flô-30. idem TRINTA CONTos � participam aos parentes � res da Cunha.

40. idem VINTE CONTOS �� e amigos que sua filha �� .

O sr., João Carlos Macha.do50. idem DEZ CONTOS, '!J t t �
&li HORAcm <\ con ra ou ca· &li fOi confIrmar porque tudo. ISS<)

além de m"is quatro mil cen- � t 8 �

�&lI
samer. o com o sr. er·

��
ouvira do proprio sr. Getulio

to e trinta e.dois premias dí- '!J t ld C Ih !t
�

o o oe J. til Vargas.
versos no valor de SETECEN- r.� Blumenau, março 1937 r.� ----------------------

TOtE 1���1o��J�� i � f�:7.=�t1 J�
ENSINA .- SE

Bilhek inteiro ] 20$000 � � �, Mathematica Elementar, Arith�

Vigessimo 6$000 �oo�� e ��..., 'ti mética, Algebra, Geometria, Tri-
NOTA: II

BERTOLDO �
-

gonometria, etc.
O bilhele nO. 2'021, da � Tratar no Curso de Madure-

ultima extr'lção de MIL CONTOS.
nOIvos

� za das 18 I t2 }loras ás 19 112.
contemplado com 10:()00$000.

���� 132.

foi pago, na presença do repre-lsetante deste diario, em cheque
ao portador, contra o Banco de
Credito Popular e Agricola, des
ta praça.

catastrefe de Nova
Cenas comovelloras

u A. T ..J A_N

Londres

TeriM ., sr.

Aranha rom
pido com o

(:atete ?
Redator:AcloU de VSlclIncelol

A Gazeia
Desportiva

e heraicas

Um perito em explosivos da
Universidade de Texas, dr. E.
p. Schoch, que dirige a investiga
'tão, corrobora as palavras de
Mortimer Jones; este perito e ins
petor de petroleo do Estado de
Texas, ao contemplar as ruinas,
exclemoa--c- «Só o gaz do petro
leo póde haver destruido, com

uma única explosão, este imenso
edificio. Nenhum outro explosivo
é tão poderoso, nem tem um raio
d� expan�ão que o torne capaz
de despedaçar as paredes e, ao

mesmo tempo, levantar o tecto.»

lerome Crane, dono de uma

das empresas funerarills de Over
llm, povoação próxima de Nova
Londres, expressou-se da !eguinte
forma:- «Indescritivel não é a

palavra adequada. Na Empresa
Funeraria de Overton havia 75

corpos. Pelo menos 20 deles nun

ca serão identificados, a não ser

que os pais reconheçam pedaços
de roupa que ainda estão prega
dos aos corpos despedaçados.Bar
lon Beatty, meu socio, e eu retird

mal, pessoalmente, 1 7 corpos de
meninos e meninas de I O a 1 8
8!)OIl de idade. Eram os corpos
humanos mais horrivelmente des
pedaçados que eu havia visto.Com
o re�to dos membros humanos es

psrsos, o mais que pudemos fazer
foi juntá-los e ellvolvê-Ios em su

dario. para serem enterrados, em

conjunto, pelos pais que não pu·
deram rer.onhecer seus filhos e fi·
lhas» .

CANDIDATI:.-SE �'A M.I-
LlONARIO!

�

Rua F�lipe Schmidt n. 5.

Serviço pas
tai alemãuMORREU DE SATISFAÇÃO

Tal foi o regosijo de George BERLIM, 30 -, O serviço
Harvis por encontrar seus dois postal aéreo alemão conseguIU
netos lIãos e salvos, que sofreu um mais um recordo
ataque cardiaco, morrendo instan- O avião que partiu ela J\meri-
taneamente. ca do Sul ha quatro dias chegc.u

Charles Huguet, de 55 anos, aqui no domingo de Paschôa.
testemunha ocular do desastre,mor- !-Ia quatro diéls partiu do Chile e

leu com o aba.lo, apesar de não a correspondencia que ha dois dias
ter nenhum parente em condições foi entregue aos aviões da Luf
de ser atingido pela catastrofe. thansa no 3rasil cbegari\m a Ber·

Um dos alunos, Samuel Wes· lim no domingo ás 7 horas.
chler, foi empurrado pela explosão Trouxe o avião, além dã cor·

para trás de uma estufa-radiadOl, res?ondendencia h3bitual, compos·
junto á parede.Ao despertar,tinha ta por cêrca de 60.0uO cartas,
boJS braços o cadaver de sua amí- . mais de 20.000 presentes de Pas

,uinha Sylvia Friedland, colega, chôa.
\

de

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

Irradiacão
ROflla

AVAl x CIP !'
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-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concer to sinfonÍco pela Oro

questra do /\ugusteo.
Conversação sôbre A grandé

litoranea libica.
Noticiarjo em espanhól e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezz6.

Dia t I de abril p. futuro
será realizado o fcstH'11 do
Atlético, no campo da rua

Bocayuva.
O bem elaborado progra

ma já foi publicado, e por ele
vem03 que hd um numero
dedicado ao jo�o de Rllgby,
adotado ao nosso me�.
E' um jogo interessdnte e

despertará grande curiosida
de, pois em Florianopolis é
ainda quasi desconhecido.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopolis

sileiros do remo em 1936
Décio Couto, Aurelio Sabino:,
Otavio Aguiar, Joaquim Oli
veira e Orlando Cunha.
4' pareo-Canóe - Dedf-

PROCOPIO NO
cada ao sr. Alberto Moritz.
5' pareo - Yoles a 2 -

ATLE'TICO ? Classe aberta. Dedicado ao

, .
sr. Carlos Galluf.

Consta nos meIOs esporh- 6' pareo _ Escaleres, em

V?S que o cen,ter-h�lf Proco- 500 metros. Dedicado a"
pIO �ssmara Inscnção. pelo Escola de Aprendizes Mari
AtlétiCO para a temporada nheiros e disputado pelos;de 193? . .

alunos desse educandario.
O trtcl)!?r com a aqu.lslção Para assistirmos ao dC'Jen.

�le ProCOPI? e de m_ais um ro'ar dessas pugnas, rece

Jo&ador cUJo n?me nao n?! bemos atencioso convite, a

9U1ze�am declmar, ma�, qLI_ que somos gratos.
Jogara em seu quadro ]1 110

festiva! proximo, pretende fa
zer figura brilhar.tc na tem
porada que breve se ini
ciará.

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

RIO, 3 I Foi aplesentado ii
carnara dos depUl'aclos um projét c;
de auxilio a.Conredecàção Brasi
leira de Dasporiús.

S. PAULO, 31 (Band)-A
A REGATA INTERNA DO arrojada vola ,te francêsa Hd,�

RIACHUELO Nice, que disputou no ano paSia·
do o Grande Pre,nio ílCidade do

O Clube Nautico Riachue- Rio de Janeiro" e Grande Pre
lo realizará, no proximo do� tnio "Cidade de S. Paulo" I acabaI

mingo, uma regata interna de solicitar do Automovel Clube:
para estimuio aos seus re· do Brasil a sua iflscnçâo para a:

madores, a qual obedecera corrid,,- que se realizara' este anQ/

ao seguinte programa: na Gave1.
l' pareo-Yoles a 4 - De- Sabe-se que varios diretore�

dicado ao sr. Alberto MuI- pa entidade nacional estão em

ler. séria oposição li I {ele Níc�. da-
2' pareo-Skiff - Dedica- do o artigo que escreveu na

do ao sr. Fioraval,ti Chieri- França sôbre o Brasil, intítulado·

guini. II Pes::.de!o que vivi" e no qual fez.
3' pareo - Out-riggers-- dessagradaveis referencia.s ao oos-

"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíll Dedicadoaos campeões bra� 50 país,

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.19J

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.

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

i"
�...��' '),
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Só os íabrieados em [oinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA0 P IEPER

jBoa 15 de Novembro n. �G6 - JOINvn..�

�Indo a JOINVILLE

ft6�,:�1U '�"I
Hospe-

COSINHA DE Ia. CRDEM sob a orientação

do proprietario -,,-AS2jEIO E CONFORTO

FONE. 684

)

t ':�? F';
> ·,,1

o,>!L�;j.;".
'. �:.,i)'ir,}

\ t i':;
" _.', .;

(
!
J "

.... � �.

I
-

'l \ � �.: "

..�_J �.��
\
(

r
! Nos altos da Farmacia rular.. á Praça 15

de Novembro
.1

r ;0... ' .",' :'.,' .',' ro ;0,0 J\ 1-);' 1)' ,\f!" 1');;;;(\'::,;,�'j ._ 4., .. _' 1 ,,'::"" .L<I ..... ' J; �� i..�\ I{. ',_" � V t....� \�)J!_..1�

1(1 FA1\-HU, ',Hê3, jUP,,,l{K ... « A OJ\5 GRA\�DES

�! C f. D,

Cobrança f::iu por g!nti� serinhas. fiscalizado I·
�: pelo gr·Vd-i_, do Estado.

Iti: 1'·12.0 d .;(.::1 d',: �r ao �. ispomperial pois, nele

'; encontra.. ;:Cc gI3ri'.,L:b vantaz: coniõrto, honetis- l'
r da\..ie ( ,l!; ,i i , ,,�e sel. .o o q�auHo lhe agradará
.',

�:' ;

�1
(I
i� I

IT;;
',;-

I �

r.;,,'.
.l."

.'

�.������.�rry=�...,��,.,�'-���������-�J

leH UfOS? 1
�I

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Bafa.
i! Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas.Café Gloria e Salão Progresso

, .

���=·'+;>'�_·_.k�

\

o MELHOR.
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

E S TA Ilinda casa pó-
de ser sua pa-Igando apenas

5$ooo .. 10$oo� ou 20$000 Ipor rl""tes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preços .

I Ao acancs de todos
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Lucro
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

r
o

, ... \:;·1°�
i:(' ""l

"
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Filiaes
Metriz: FL.O
em:

IANOPOL.li

III

I

Blurnenau - ..Joinville - São Francisco .. Lguna
Mostruario permanel':\te em Cruz-el do Sul

Seoção de aQ�o deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras clara tcmot FERRAGENS: MACHI�
Morins e Algodões Machinas de -rlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para eonstrucções: Machinas pancínas mechanícas
Tapetes e triUfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas paoeiros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios eeral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, (adores, moinho etc. v

Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f oromoveis, ores de esplosão, 'Aotcn�s
Lã em noveUos e meadas Loiiça esmaltada - apparelhos de jantar-falhe- electricos
�abonetes e Perfumarias res" Material em 1 para transmlss'tes: r:o I

. \kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, corrtde couro e lona
(30rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxeortücantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e.iinhões FORD Peças, L�_\:es�·

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, sei mechaníco
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e raras de ar GOODYER

Charutos cDANNEMANN. _�ebidas nacionaes e extrangeiras M.q_terial electrim geral

� Ernpreza Nacional de l'Ja-ve�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoece" "Anna" e Max., �

� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -, Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estalelro�rataca" �

�PL'WAYAVD.6.���������tt���Â�VAVÂ.V�'�§lI�

7ua Felipe chmuít,

Em LagunamRua da Praia

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

-�-------

Dr'Artur Pc rei

e O;�vei
CUrgica médl:a d® Ir

ças e adillUi��

LABORATORIO
-

ANALISES NeLlie

Consultas diariamente
4 ás 6 horas

Consultório: Rua J
Pinto n: 13

FONE--1595

Rt!�icJência: Rua Vise
de Ouro Preto n' 5

FONE-1524

Dr". ivl igUE
Boabai

CLINICA GERA

Vias Urinarias- Hemorr
Consultas:

das 13 ás 16 b
Pela manhã:

15 de Novemb,·o 11.

BLLViENAUII
J\TOALHADOS-BINS-CORTINAS-CRET
NES-TRICOLlNR--XADRESES-ZEf IRES

(Tingimento a Iranthren -- Côres firmer.)
TECIDOS PARi Reposteiros, cobertas de

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

rosn e de mesa.

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

Roupas de banho
(Melhores (te os estranjeiros)

, 0------

FUNDIÇÃO: - SINO DE BRONZE, maquinas
forragm, fabricação de maqu
em gral, (agricolas e dins)
=-mcihos de fubá, arados, bus
para :arroças, chapas de fogão,

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
I

REPRESENTANTE ExC::.JSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldd Maré) r ...hão

RU:. JOÃo PINT\ -ANDJ-\R N_ 5 TERER�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,II�an('o ;�réd�to
Popu lar e Agrl-
cola de Santa

:1 Catarina

I' (Soe. Coop. Resp. Ltda.)RUal Traj�"a n. 113
i (Edifício proprio]I
j Caoital
I •

Reserva

SEGUINTES íUROS:

I CIe Limitada 5'1· aja.
,i ele. Avisol'revioôj. ata.

,

Prazo Fixo S'I. ala.
�,��������mm;.mmm

lJr. Peilir!J di) k\iicmra F�rrl:J
Advogado

Rua Trai�no n, 1

l'!\,,_dv ...."'g�.::.or:·OQM . \"'._ ..
'

_'''''"'� �.:....� ..._:)

Desernba: gador
Salv10 Gonzaga

Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

I .

1__Rua Trajano n. 2�

. ���TES, 30 .-A P?licia I, �IENA, 30 - O duque de O sr. M. A. da Luz Fon
jud:cwr:a e os medIcas desig- a- I Vmdsor, segundo consta, pre- tes, presidente da União da
dos apresentaram hoje o seu re- i( nd·, passar todo o mês de abril l Mocidade Democrática, rece
lat?rios sobre os sete c?rpos mis- e:n. St. Wo�fgan�, indo no prin- 'li beu do eminente brasileiro
tenosamente lançados a costa do ClplO de maio a França onde dr. Armando de Sales Oli
Atlantico ha algumas semanas. pretente se casar, veira, chefe do Partido Cons
Na conclusão, os autores do re- Em fins de maio, já casado, titucionalista de São Paulo, o
latorio indicam que se trata in- devera o duque de Windsot re- seguinte despacho:
dobitavelmente de : risioneiros da grt: ssar á Austria, hxando-ee no I «Agradeço cordialmente
guerra espanhola ou de relens exe- castelo de Wa6serle-:>nburg na ao prezado patricio a comu"
curados no mar. Corinthia, nicação de haver sido funda-

Os medicos referem que todos
_ da, nesse Estado, a União da

os sete corpos foram amarrados Mocidade Democrática, soli-
com cordas do mesmo modo, e a Grlri�f�ca Da se daria com os principios do
c,..l, coere' hi E,r,d0 "m r�é) 2" L meu discurso de São José do

VEN�E -- S'�E ser h '1çaçJo ao mar. TüC;os esta- I*\IIemm I Rio Pardo.
no logar denominado vila varo VIVOS quando toram anrados Receba o prezado amigo,Afonso Micholé, três casas I à agU1i, onde permaneceram cêr- I Tendo sido perdida uma pasta com todos os seus compa-

com terrenos. Os interessa- ca dê 4 m[;3êS e u.e.o, de couro, de côr marrou, conten- oheiros, os meus protestosdos devem entender-se com do papeis de valor, solicita o seu de alta consideração.-(ass)Francisco Pedro dos Santos dono que a entregue nesta reda- Armando de Sales».
na mesma rua, casa n. 5.

EN'- E SE d ÇRO, n,ue ser-i be"1 1:'.ratificada.'fJ i l.) �- uma casa no is- ""'-...............""""'"""...,_ "',;;;,."......_,.."........ ','=.. �����������Wi trito «J0ão Pessôa», Pstrei- I
(0, á rua do Nestor no. 42, f! li �

com 2 quartos, salas de visita e �dW �
de jantar e cozinha.
u(imas instalações. No aprasil.

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

---'1 P.,���sicnei�os Casamento do Telegra.naC�rurgião 'brwc�.;; arimra,'" Duque de DO SR. ARMANDO DE
dentista ,§Cii1S ao mar Windsor SALEDsE�MAo'eMR?TCIlcDAADEDr. H. Gg. Stppel "\

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica genl e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70RJQ:

'l(UG Trajano n: /7
(sobrad»)

TeIefone: 724 (manual)
HORAS N\ARCADAS

ENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bôa

frq�uesia.
Para qualquer outra informa

ção, rlirigit-se d Gerencia destp
jornal.

Loteria

5
�"7 .• r.,...,..-.... _

Para a don�.'
de casa

A mulher que se habituer a

ter em ordem tanto 03 seus pen
samentos, como os seus Mos, co"

mo a sua casa, manterá um per
feito equilibrio domestico, sem

uma grande dificuldades.
O

.

desmazelo, o desleixo que
se apoderam de muitas donas de
casa, depois do casamento, são

sem duvida uma das mais pode
rosas razões da sua infelicidade.
O tempo, que 8 maior parte

delas consome na bisbilhotice da
visinhança, on a falar de coisas
sem interesse algu n, geralmente
ocupando o telefone (LI ante mu.
to tempo, aplicando a melhorar
com o seu esforço as condições
de vida e o conforto e corno-li
dade da íamilia, produziria ver

dadeiros milagres.
A pobreza é cornpetivel com

o arranjo, com a ordem, com o

bem-estar, assim como é a rique
'Z'l. A boa dona de casa não é
a rica. Para as ricas ln todas
as dificuldades. Mas a pobre, a

que se interessa em tu;!;o fazer

I
bem, bonito, e economicamente,

"O:3!RI'S" é reunir o agradável ao essa sim é a verdadeira, é a que
util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou- zela ppr sua Iamilia.
pons que colecionados são trocados por apoli- E' tão fad ter s·� .pre a casa

ã.
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven- bem arranjada! Ha tasta llôr ba-

R didos nas bõas casas do ramo -Representante- rata (J31a enfeitar lima !me5:'. Ha

I -depositario para o Estado, CHARUTARIA CHIC tantas maneiras bonitas ele se

�I
(Da-se Fosfores] Rua Felipe Schmidt n. 9-Caixa arrumar um prato.

I Postal. 107 -.Flor;anopolis Limpeza, arranjo, or-lem. >J,-o

;.;:-��.R�........�.�iW�Itil�=��="""'�.�,...���"""""�'�-���zmc�"'ii�==-��-�..�-�������ª6 esqueçamos, A verdadeira íelicr-
� dade está dentro do lar. A quem

cabe torna-lo agradavel, convida
tivo? Unica e exclusivamente a

mulher.

BAGE', 30 - Faleceu Eun;·
ce Valerio, com 17 anos de ida
de, vitima de uma provocação de
aborto, natural dessa capital,
amante de João Stenovic ht Se -

bripho, portugês, artista do circo
norte-americano, que trabalha, em
motociclo, no globo da morte.

r A policia prendeu Stenovicht e

I a intitulada parteira que causou

I a morte por impnicia.
l&t�tt;l������
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I;.'�
��

�
Predl' �.' m�, ',�
__

A
__

I
__

'.

g:�
��

o anjo protetor de seus filhos é a

Crime de
urna parte�ra

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 ... I 115 de t9!6 e 131 de 1936

Ordem
"Lombrlguelra Minancora"
LUZ Ar"",,- __�.. ���������

M .e"" c••• ,=" ,,....

ç'�"",,��,
Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

i (1, 2. 3 ou 4).

� Proteja a saúde de seus filhos e a sua propria !
!li Evitará muitas doenças e poupará dinheíro em
� remedios.

I� Ccmpre hoje mesm0 uma «LOMBRIGUEIRA
! MINANCORA» para seu filhinho.

I_E' um produto dos labt)ratoriO�NANCORA.JOlnVme

de Jk�B��� L, If�

de i93:7

Ordem Extração

------------------ --'- -------

Premio maior I Valor com irnpcsto I Decimos

.r.

���;
�j
l��
�

A Administração da LOTERIA DO EST ADO DE SAN f'A CATARINA, continú"l na sua tra- �<liÇão <I. co",emr os "'li' piano" jogando com pouro, milhar" e ,",ior numero de bilhet"

,or�. �PLANO A I�
50:000$ Os bilhetes são àiuiàiàos em Clecimos ! �ék 1$:7.00.

��4:000$ Hau!Znoo repetição nos àais ultimas 01. (�rat. garismos oe qualquer [los 3 primeiras p:,e· II'!2:500.jj' m;oa passarão, os premias àlZati ..aàoa Qé)S ,!?,\12:000$ cais ultimas a:garisrTIos 00 numrcro imeàia· r1-J
tamente SUpH'Ol'. fj;J2:500$ OOlPralZmío maior se O:'Gt!zirá 5.·'. para �pogameri o 05 rlUl!-:Cfas, OfJiIZ\',Or IZ t os'erLJr.4:000$ !Js 'remi"5 preé}rr<�\JelTl Ib 11l<:5 ::; ("0 II

4:000$ Dda ua ,,;;tr'll;' o.
A i9àm�r'i;:;trc�çac rj(], (itç,'nr:1e j"Z,.íGríln'"

ção aIJ�urr)'l pr,... p2�'lL_l ClJU!;?"'O .�;.-..i OI.! bi ..

h,e1'es ou qUGl'-:-\!j i� ou�ru i· l:j�'J{? lt.. d ':cioào.
Os L,;:tle<'':"� :j1U UlZ --:Ó'.1:'3 curTI (l ãí:l r'o

Pl�r:: ! , ã _'I tê" \) ler oIU\..1 ,O"� ç �"'q ,r.,r· '1 o
r2f�riào cClrL-nL ) ijertenc � !..l "J -"nl!--;� , 'J;: ...o.

Exre:\' '.) ,,'.-> 1;�, I�Y f\S IIII I
;;;-f;:�J��W . ��!_Sf ,L_�:3('S ..r.e'L (>'>�L��:��__ I i i

(;"" rC�:.l"(iIVi:'. i.,'
..
."<':VI" 1,.S te: r"ai� 1 $000 i'.')ía O porte fi ião 'Y�l �\1''') �J

� '., �
e� ��,I''tJ !':I]

�� Sehastião Adriano, residente em Ti- Elv e Iracy Santos, residentes em ���� jucas, contemplado com () premio ma

I JGão Pessôa, conte,nt.llados com o pre- ��
.;'� ior I10 valor de Rs. 5:175$000 mio maior no valor de Rs. 5:175$000 ��l�J . . "'." __ ." _'_ ��__

. __
.

_...;...o<.,._,._:__�" ............
·

... �... ,,_�_,...·..u._.::;;..n-,_:_...::...·�"[r.yA_..:r_.�..r.Pl:·.- I�
� PREMIO MAIOR:- mercadorias no valor de Rs. 5:175$000 ���

� Não vos esqueçaes de que a ·CREDITO MUTUO PREDIAL. é a UNICA .1Praça 15 de Novernbro ... � Edificio La Porta. \;� sociedade que dá assistencia médica, que publica os retratos e recibos de t\�:.�:
Endereço Telegrafico: LAPORTA Caix� Postal n. 50 I� seus premiadDs e que entrega pontualmente os seus prem:os! I�\"�

Estado de S,ar")·ta K'::;6d�tf�Af�j(,1�l
..m t:IC)ri$jnOPOliSI�. Hablm�.tai ..voo! hlscrevei"w@�R �Precisam-se e ganias & IVOS ������==�����.���-��.�+����:��
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50:000$000
50:0"'0$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:"00$000
50:000$000

..JogarY)

premio õe

2 premias" 1:000$

5 500$

200$20

40

120

1.250

450 " 2 LI. fl. àos
3 primeiros
prrzm10 ' a 30$

l.890 premios no to,al ch�

100$

50$

37:-:;oc$

12:5009:!;

Os pedldo� acompadLdcs
atendidos com toda brevidade.

S II R..Jl �". �Y"' ''''

r, �� n �::

13$000
13$000
13$000
13$000
13$000
lHOOO
13$000

1$300
1$300
1$300
1$300
1$30:)
1$300
1$300

I:) AS
Maís um sor"teio no ínvenclvel

" redi\o Mutuo

Cia.
----571-----

POR�rALA

P·
..

J " d 1 '1' . .

ara eVitar extravIO e mawr 5t'g;Jrança (,:'! remtSsa, c�: V.Gl<.,')� .e O! hetes para o mtenor,
põdem ser tambem atendidos por meio de cettlficadas nom;nais corre�f1(lndentes aos bilhetes pedidos �

com os .mesmos direitos dos bilhetf"s originais, que f cam em cmtoJia na �éde da LOTERIA, á disposi
ção dOi que os pt'direm.

ANGELO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RIO, 30 (Band)-Durante
o churrasco oferecido em

Petropolis ao embaixador
Osvaldo Aranha, pela socie- Conversaçoes erytre O ex·
dade petropolitana e ao quall oresídente de Sar"'l't.g Cê:j Cê:
compareceu o sr.. �etulio "Mina e Shnões Lopes Filho
Vargas, como convidado de

n f?,;t residencí:3 johonra, a srta. Olga Antunes .
_

- -: ' ..

Ramos cantou ao violão uma
sr, Altl!lo Arantes

parodia do samba nacional
«O taboleiro da baiana», .

RIO, 31. - A. proposito da viagem do sr. João
com as letras de «O tabolei-l Sampaio ao RIO, vanos boatos passaram a circular. A

ro do Cegê-. repo!tage� do :(Jo�nal do Brasil- conseguiu apurar que o

A referida parodia critica sr' Sampaio teria sld,o portad,o,r de lon�o e meticulo�o tr�a
delicadamente a agitação balho ���bre o panor�ma p.oh!�co no sero da orgarnzaçao

politica da futura sucessão perrep.s:a. Começaria h'storiando todas as dernarches

presidencial, tendo o sr. Ge- proc_essadas n? S:IO d? P. R. P. desde as conv.ersações
tulio Vargas se mostrado �ntrç os .": Simões F!lho � Adolfo Kon�er num Jantar de

bastante satisfeito com o ato, \..ara�ter íntimo na residencia :10 sr. Altino Arantss. Em

solicitando mesma sua repe- segUlda.o docu-nento �ce�tuJn� que as dU1S alas, a dos

tição.
. s.rs. Altino Arant�s-Joaú ��mpalo e Sylvio de Campos-Ma
no Tavares estariam coesas, sem qualquer cisão. Final-

Bebidas Nacionais e Extran-
mente () relatorio depois de renovar o véto á candidatu
ra do sr. Armando de Sales terminaria mostrando a con-

Õ:�E�ó:;�VA veniencia das forças rnajoritarias escolherem um nome

Praça 15 de Novembro
facilmente sustentável em São Paulo contra o ex-governa-

P. Alegre, 31-0 sr, Os-I Antonio Paschoal
dor. Com tal habilidade teria sido redigido este último

valdo Aranha, embaixador do ----------- trecho que todos os olhos dele repontariam para a can-

Com a gentil senhorinha Jure- Brasil nos Estados Uni.fos, esteve �.
didatura do sr. Macedo Soares. O sr. João Sampaio teria

m� Carvalho, irm� do jornali�ta ôntem no Noyo Hotel Juag, aon- fi segu rança mostrado o documento ao Si. João Alberto, havendo du-
T t C rvall O d t d Dia d f f d d H "'ti

vidas se o capitão foi o portador do documento ao sr.I o a 1. ire or o -

e oi azer uma visita e corte- e l!i errioda 'Tarde t t Bill· Getulio Varzas ou se o "residente recebeu dirétarnente' 1 1 ,con ra ou casa- zia ao sr, Assis rasil. � I:"' -

men:o o .": Haroldo Andrade, I O embaixador alí permaneceu
das mãos do procer paulista, o qual foi a Petrópolis mi-

fllncl�n�no do Departamento de alguns instantes. em conferencia BERLIl\ (, 30 - Os meios nutos após a sua chegada ao Río, procedente de São
EstattstJca do Estado. I reservada com o presidente hono- autorizados desmentem que tenha Paulo. Isso teria causado sérios desenganos ao sr. Os-

d P d L b d sido ou deva ser creada uma no- valdo Aranha que estava confiado na ação de seu tio
E'ALErlmEtiTO

. cario o ar ti o i erta or, na-

da transpirando sobre os assun-
va guarda pessôal para o chan- Freitas Valle junto ao sr. Altino Arantes,

tos ventilados. celer Hitler. Até agora existem
A fa Ita ...JI1ftIl

apenas a <Laibstandarte», do CAFE' BOM SO' NO UI ....
«Fuehrer», cujos membros de- ..JAVA pa-'" de tr'lgmavem ter a estatura minirna de um Praça 51 de Novembro � 'V

metro e oitenta centirnetros. Antonio Paschoal RIO, 30 (Band)- O enca-

recimento do pão de trigu
branco é objeto de comenta
rios dos jornais cariocas,que
preconisam providencias ime
diatas dos poderes compe
tentes, para que esse alimen
to, possa ser adquirido maís
em conta ptlo povo.

RIO, 30 (BAND)-Alguns
jornais noticiam que o sr.

José Eduardú de Macedo
Soares desenvolve. no mo-

mento, intenso esforço com Caixa Postal, 110-Jolnville-End. teL Silos.

Gésio O fim de conduzir ao poder Fiiial de florianopolis: Cáes Frederico Roia-CaIxa Postal, 113
do Estado do Rio de Janeiro,

elogiavel O sr. Luiz Sobral.
O plano em apreço, con

doRealCircui- siste em, primeiramente, fa
to C i ne rna- zer eleger este ultimo presi-

Artur de Oliveira Bond tografico dente da Assembléia Legis-
lativa e, em seguida, apre'-,.{<.ií�

E�tá n�,ta cidade � vindo! do O Rtal Circaito Cinemato- sentar a sua candidat:.lra ao

Rio, o sr. Artur de Oliveira grafico exibe hoje, em sessões ás Ingá, se houver nova eleição.
Bond, escrevente do Ministerio 5,7 e 8,30 horas,no CINE REX, I" R'da Guelfa. uma excelente pelicula Paramount

1
ra au 10

�om ;lenco e entrecho, totalmente O SR. ME'LO NETOPref. João Damiani mfantls. IP d d U Privados. do lar, embora.um RIO, 30 (BAND)-Sabe-roce ente e russanga, onde filme confeCCIOnado para o gosto (' d d"- prefeito municipal, e5tá em ' .
_ d' se que o sr. .ar aso e

Florianopolis o sr. João Damiani. ed� a,lmagmdaçao
as cr.Ja?ias• Pdo- Mélo Néto, governador pau-

era, contu o, ser aS5lStmo e e-
r t

.

á t 't I dvidamente apreciado por adultos, tiS ad, vlbr a eSd� capl af en-

, 'fi b Ih ro e revei las con eren-
porque e um magm co tra a o . ·d t G t
cinematografico. fiarvcom o presl en e e u-

A gerencia do Real Circuito 10 ar.gas. .

Cinematogtafico teve a eleva- AdmIte-se que, d�pols des-

d (" d
.

10' se encontro dos dOIS chefes
Comte. Simas de Souza a gen I eza e envIar -nos m-

d
.

I dfi d d"b 'd e governo, seja ança a
gressos, a m e serem Istn UI os

f·' I t d'd t dV·
.

C
.

I d d d O ICla men e a can I a ura o
JI)OU ontem para a apIta com os pequenos ven e ores este

A d d S I á [
fjJ

da Republica, liO C(l)rnte. Cape' d'ar' sr. rman o e a es· pre- �
la, o ilustre patricio sr. capitão

I

E��e gesto,-quer pela sua fal- sidencia da Republica. '

de fragata Nelson Simas de Sou- ta de precedentes quer pela opor- EM CASA DE FAMILlA
za, ex-capitão dcs Portos deste tunidade que oferece aos jornalei- alugam�se quartos com ou

Estado, e que fera transferido ros de assistirem uma pelicula de sem pensão p'a colegiais e

para aquela capital. S. s. teve inegavel valor--merece os nossos moços solteiros.
embarque concorrido. sinceros aplausos. Informações neste diario.

��,
�
�

� -0- �
Danças -. Serviço ir, epreensivel de bar e restaurante � Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como

f�

� tambem durante á noite. �.�jOtime orquestrA -- Bom Cabaretier .

I��
OS Chaufetirs gozarão de um abatimento especial. �,�

t----_.--�------ � �rl�$3�-----------��--------�--��

==A OA.ZETA
�r.Jt.1����:�_]r-@r�Jr���J[��t�r:f��i�{�t������

III Nos s a Vi d a �
ll!I

.. � Los Angeles, 30-Uma e�-
��l.#l�� ��:i'������� tação de radio, planos-das Iorti-

ficações da costa americana e

plantas de Los Angeles foram en

contradas pela policia no aparta
mento de um japonês que foi pre
so domingo de noite após um

conflito a faca com outro japo
nês, durante o qual este

foi gravemente ferido no abdo-

flHIUE.R5ARI05 Dr. Ricarte de Freitas

Esoionagem
. ..-...

Japonesa

.

Sra. firmando Simone Regressou á Concordia, o sr.

dr. Ricarte de Freitas, juiz de
direito daquela comarca.

, Festeja hoje, a data aniversa
ria natalicia da exma. sra. d.
Beatriz Ferro Simone, digna es

posa do dr. Armando Simone,
advogado residente nesta cidade. Afim de assumir temperaria- men.

. ..
mente a gerencia da filial da O detetive, capitão Bert Vai-Amversana>se hoje o sr, Fran- importante firma Campos Lobo & I' d I id.

M
.

d A I' IS ec arou-se convenci o que o
CISCO omm, porterro assem- Cia. agentes da conceituada Cia ,. .

h 1-
bl" L

.

I ti d E td' pnrneiro mantm a re Ilçoes com
ela egJ5 a ive o s a o. AI'· d B' d t . '

dla�ça a ala, .e� a pr!�a, uma orgamsação estrangeira e

se�ulU onte� para ltajaí o ": ::;ld-I espionagem e seu conllíto com o

nei Noceti, esforç.ado m�petQr seu compatriota era devido ás
o Ir. professor Joaquim Mar- �a mesma companhia � SOCIO ?a atividades de espionagem. O ca-

garida; fuma, Noronha, Noceti & Cla. pitão Vallis fez um relatorio pa-
o sr. Oscar Livramento,' f b d f d

..

ii ncantes o a ama o aperitivo ra ser apresentado ás autoridades
o sr. Carlos de Campo� Ra- Knot. federais.

mos;
o sr, Haroldo Melo;
o sr. major João Artur Regis;
a exma. viúva Juventina Gar-

cez:
as senhorinha. Eulalia Vieir ..

Dutra, Rute Maria da Silva e

Maria Augusta Neves.

!5�HTE HOUA

Está em festas o lar do nosso

conterrâneo professor Celso Rila,
Inspetor Escolar em Blumenau, e

de sua exma. esposa, com o nas

cimento do seu primogenito Ota
vio Robert".

Sidnei Noceti

rFizem AtiOS l-i01E

HOIl/ADOS

CONFEREN
CIA

RESERVADA

1-1ABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar: Gilberto Wanderley Navarro
Lins e Adí Clarinda Garcia, sol
teiros e residentes neste Estado.

-uma garôta que tomou
.1",

o nome

de Silvia Maria.

fHf!6Am Ut-J5

Dr.Cezar Sartori
DO ESTADO DO RIO

O lar do sr.

em festas com o

Ferraresi e�tí
nascimento de Faleceu ante-ontem no Hospital de

Caridade, onde se achava em tra

tsmento, a exma. sia. d. Emilia
Schmitz Rozar, cunhada do sr.

Gregvrio Philippi, conceituado co

merciante em São Paulo.

A encrenca

Procedente de Lages, encun

tra-se em Florianopolis o distinto
competente cirúrgião sr. dr. Cezar
Sartori.

CAFE' BOM SOo NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Dep. Marcia Portela

Vindo de Lauro Müller, acha
.. besta capital o sr. dr. Marcia
Portela, deputado á Assembléia
Legislativa do Estado.

I

f

Acha-se em Florianopolis, o

Ir. Antonio Ferrara, progenitor
dI.> sr. deputado Silvio Ferraro.

OUTROS I?ARTem

r,
\

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.

Casino Imperíal
no magestoso prédiO do Clube Martinelli

", .. \.,

"
\

FLORIANOPí'lllS, � .. dI Abr�! de 1937==

Duranle 10 SR.ADOLfO KON En
o churrascol . _

não é "armandlsta'

Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas

Cruzeiro 50'1.
Suroreza 50 ·1.

e o resultaclo lhe satisfarei plenamente.

RESOLVERAM OS SEUS NOVOS PROPRlETARIOS REDUZIR OS PREÇOS
EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE pr�IMEIRA NECESSIDADE.

A I oc A D

Canja á brasileira
Sopa de legumes
J ingua recheiada C( vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á bafana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

I Taip-ha á baiana
Bife acebolado
» cr batatas
» á francê�a
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I' Macarronada extra
.» italiand

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

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

OTIMA COSINHA TECNICOS ESMERADOS ESPLENDIDOS
SOItVETES e SABOROSOS ASSADOS
----- o-----

AI m O ç O

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

Jantar
5 PRATOS, Sobremesa e Café 2$500

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




