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acionai 'furo' politi
_-- ._------------------------------- -

'·1iobtíào pela! reportagem õe
"A 6dzeta"
pacto entre o Rio Gran
Paulo e- Baía, para pre

servar a a-utonornia dos Estados
de atentados e represalias"--disse-r1os o

bravo governador gaúcho, general FlOres da
Cunha, autenticando estas declaraçOes com a

�o��noti:o�a�q��i:���S�i�IA A Z E Tsaram, ôntem, pelo avião da vos espaços em branco e

Condor, em nosso porto, enviámos a cada um o ne-

com destino ao Rio de la- cessaria lapis, com as pontas �������������������������������������������
neiro, os. srs. general Flõres feitas dos dois lados, para a A VOZ DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.
da Cunhá, embaixador Os- eventualidade de alguma 'po-
valdo Aranha e deputado der vir a quebrar-se.; Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
João Carlos Machado. Não podiamos. como se

I NUMEf�ODesde cêdo que a noticia vê. ser mais previdentes. em. ANO III I Florianop�lis, Sexta-feira, 2 de Abril de 1937
dessa passagem vinha cir- bora para comnosco aventás-
culando, motivo porque a semos ser a idéa. na prática. -«N�o. Ha. entretanto. Trata-se de uma declara-An�5sa reportagem politica .se de molde a falhar, uma vez um pacto entre Rio Grande. ção corajosa, ratificadora dos
p�s em campo,

.

com o In- que tanto um como outro. São Paulo e Baía. para pre- boatos que vinham corren
tuíto de lo�rar avistar-se com tinham de dar �s respostas servar a autonomia dos Es- do da existencia desse pacto,alguns desses proceres e por seu propno punho. o tados de atentados e repre- que não tinha logrado, até
obter deles. a.s Impre�s�es que, em f��e das suas altas salias.» agora, uma confirmação oíí- _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�••
que a

. cunosltdade publtca responsa?lltdades. COtn9 pro" Terceira: Aproveitará v. cial. N d ·c·ana·sl.svem avidamente re�lamando cer�� emlnen�es, que sao, �a excia .• a sua presente via- .S ra •• opas. I
no momento excepcional que polttlca. nacional, poderia gem ao Rio, para visitar, GATO ESCONDIDO COM J
atravessamos. determinar certos escrupulos, como se anuncia o Estado O RABO DE FO'RA A reportagem politica d'A Gazeta. está positivamente in-
O inesperado da viagem, levando-os a uma daquelas da Baía?

'

formada,' por ter visto com os proprios olhos, da existencia de um_.
era motivo tanto maior recusa� .diplomaticas em que A est� última pergunta. Ao sr. �sva.ldo Aranha, correspondencia enviada para esta �apital por u.m procer destaca-
para que ? nosso. ernpen�o os pOltt1COS são fecundos, respondeu: que ao emlssano. que .Ihe fez dissimo das o�osições coligadas, re�ldente 110 RIO, mformall�o ca-

nesse sentido mais se fir- quando se querem descar.tar _ «Não, Só mais tarde po-� entrega d.o quesh.onano com minharem admtra�elmente as. negoclaç�s, entre o �eneral Flores da
rnasse. '". dos representantes da im- derei visitar a Bafa, onde o respectivo lapis, aguçado Cunha e o P�rtJdo Republicano Paulista, no se�tJdo d.a apresen-

pre_nsa.. passei dias inesquecíveis da nas duas pontas, declarou tação da candidatura do sr. Osvaldo Aranha a presidencia da
JORNALmTA NÃO ENTRA Fomos, assim, á sorte, minha mocidade � estar recolhido ao camarote, Republica.

como quem compra um bi- E o generai Flõres da dirigimos as seguintes per- Esta correspondencia, teria possivelmente determinade a

O primeiro contratempo lhete d; loteria. E se, nã? Cunha. datando o questiona" gunt�s: ., .
efervescencia ontem notada nos arraiais ��osicionist�s. após a passa-

surgiu com a informação de nos saiu a s?�te grande, Íl- rio. autenticou-o com a sua �r�melr�: E ver�a�elra a
gem dos proceres gaúchos que .foram VISItados pelQ. general. Bulcaohaver uma portaria vedando vemos a felicidade de ser- assinatura. noticia veiculada insistente- Viana. dando como tendo partido de bordo do avrão, as iníorms-

aos jornalistas a entrada nos mos contemplados com o se- me�te, de não pretender. v. ções recebidas em a correspondencia a que n�s ref�rimos. datada
aviões, permitindo-se-lhes gundo premio. . . DEVE-SE A' NOSSA RE- excia. retornar a Washm- de 27 do próximo do mês passado e ontem. distnbuida nesta ca-

apenas seguirem na lancha �' que, se o nosso pro- PORTAOEM A CONFIR- gton ?
. pitaI.

e nela permanecerem, balan- posito falhou com o sr. Os- MAÇÃO OFICIAL DO .
Segunda: Acha-se v. excia, :.,__S----L-F-O--K-O-N-D-E-R-O---- I

.

çando-se ao sabor das on- valdo Aranha, outro tanto PACTO disposto. como se assevera, O R. ADO uan D paga'das, durante a estadia dos não aconteceu com o general a permanecer no Rio Gran- VIRA' ORIENTAR OS TRA·
oeda o idedãoaparelhos no porto. Flôres da Cunha, o qual. Das declarações que aí de, aliado ao general FIo" BALHOS ELEITORAIS

Era. pois. uma barreira com a �o�agem e a lealdade fican�, uma se. impõ�. pela rcs ?a. Cunha para, pugn�r, RIO, 1 (BAND)-Segundo a8intransponivel, que punha caracterIstlc� do seu tempe- sua irnportancia culminante.a pa1notIca�ente, pela pacifl- A nona reportagem politica eetatisticas do Ministesio da Fa..
em grave risco os nossos r�mento, satisfez plena e &en. que �e refere ao pacto esta- cação na�onal, em torno da foi informada, que tio logo .seja zenda, estão conhecidos os impos-propósitos. tilmente os nossos desejos. belecido entre os tres

_

Esta- sucessã� .

. . lAnçada pelo Catete a candida- tos federais. estaduais e munici-E' que. não nos sería dos. Es�a d�cI��aç�o. é �ercelra: EXIst�� artícu- tura oficial. o sr, Adolfo Konder pais que.no ano passado, incidirampossível qualquer troca de AS RESPOSTAS DO GE- tanto mais slgmflcatlya. e laçoes com os POlt�ICOS ca- virá passar algum tempo em Flo- sobre cada cidadão brasileiro--palavras, a não ser que. Ia- NERAL FLORES reveste".se de tanta mais rm- tarlnense�,. no sentido dessa rianopolis, afim de orientar os "per capita". Eil-os:zendo das mãos porta-vóz,
.

portancia, quanto é cérto, obra pa�lflca�ora ? trabalhos eleitorais das oposições Acre. 6$548; Amazonas, .......houvéssemos da lancha, cá Foram as seguintes as per- não haver o nosso reporter O ermssano voltou com coligadas. 65$782'Pará 41 $957 .Merenhsde. baixo. a plenos pulmões, gunta� !e!tas no questionaria politico, em seu questionaria, o segulnte estravagante re- De antemão, porém, o sr. 25$638; Pia�í. 22$378; Cea:á:gritar as perg�ntas. ernquan- que dirigimos ao general FIÔ· abord�do um .tal assunto. cada:
. .. Marcos Konder, està agindo no 41 $1 e3; Sergipe, 42$558; Baía,to o. nosso .lnterlocutor, lá res �a <;unha: .

pelos Justos �ehndres que o - cO embaixador. Osval- sentido de preparar o t .rreno, 40$484;Espirito 5anto.112$858;de Cima, da Janela do apa- Primeira: �onta v. e':'�la., mesmo oferecia.. do Aranha. man.da dizer-lhe, tendo. com êsse proposito, esta- Rio de Janeiro. 73$249;Distrito
. Telho. outro tanto fosse for" como b�ndelra da pacl.fl�a- A pergunta feita ao gene- que «está dor�lndo: .. ,. do em Joinvile. onde no Palace Federal, 821 $156; S. Paulo, .....çado a fazer. "

: .
ção nacional, .na su.a VISita, ra.l FIÔres da Cun�a, resu· -� o qu.estto�ar!o? E o Hotel. se avistou com varios in· 253$082; Paraná. 88$150; Sta.Além de CritiCO, se aSSim de agora. ao ��o, articular a.s mla"se em saber, .SI era ali meu nco I�pls ?-iI1q�erl!l1os. fluente, politicos daquele munici- Catarina, 56$617; RG. do Sul.houvesse de ser, representa- correntes poltttcas. no senti- não verdade ter Sido estabe- -Avoaram no aVião. Fo" rio 133$?03· Mina- Gorais 47$016-ria a violação do segredo do do desse desideratum? lecido qualquer pacto, no ram com êle ...- respondeu·

.

GoíáB- iO$11 Ô' Mat� Gr'
•

«furo», que é, afinal de con- O governador gaúcho res- sentido de. ;carticular as cor- nos.
. 47$172.

' osse,

tas, o dõce prazer de todo o pondeu, escrevendo: I rentes pohtlcas para a pa· Oato escondido, com o CAFE' BOM SO' NO
jornalista. - «Não pretendo articular' cificação nacíonal.&

'

rabo de fóra...
.JAVAas wrrentes politicas em O general FIÔres da Cunha, .l\ recusa teria sido diplo� Praça 51 de NovembroA VONTADE E' TUDO qualquer sentido. Desejo, porém.respondendo não exis- matici.. como sôe a um em- Antonio Paschoal

porém, arder,temente, a pa- tir pacto algum no indicado baixador. O emissario porém.
Em face de uma tal situa- cificação nacional». sentido, aproveitou a opor- estragou tudo... Consta ter sido nomeado o sr.

ção, que assim nos impossi- Segunda: Foi, na verdade. tunidade para acentuar. sem E' que para o sr. Osval- o dr. Bulcão Viana, como Odilon Fernandes para o cargo
bilitava de tornar efetivos os estabelecido qualquer pacto, sofismas nem subterfugios. do Aranha, as três perguntas médico assistente, á cabe· de diretor das Escolas Normais
nossos propositos, aferrámo· entre o Estado que v. excia. de um modo positivo e con- fizeram o efeito de três dor- ceira .... tomando·lhe o pulso�. Secundaria e Vocacional de Fio·
nos á idéa de fazer chegar tão brilhante e patriotíca- cludente. a existencia do pa· mideiras. Ao passo qu.e ia Part>ce que o sr. Osvaldo rianopolis, tendo o professor Egi
ás mãos dos srs. Flôres da mente governa. no sentido cto que ft}i estabelecido en- lendo. ia fechando os olhos. Aranha só veio a acordar. dio Abade Ferreira, que exer

Curlha e Osvaldo Aranha,' dessa pacificação? tre o Rio Grande. São Pau- caindo, por fim, em profun. quando a avião «roncou», cia essas funções. sido díspensado
um questionaria singelo, com O general Flôres da Cunha lo e Baía, «para preservar da letargia, com o ,questio- levantand0 vôo, com êle, deua comissão, continuando. po
a solicitação de suas res" respondeu, por seu proprio a autonomia dos Estados de nario numa das mãos, o la- com o questionaria e com o rén�. como diretor do In5ti�lltQ
postas nos mes·mos, para o punho: atentados e represalias ... » 1 pis do jornalista na outra e lapis .• , de Educação.

"Ha um

de,Sao

741

efervescen
de ontem

Novo diretor
de Cursos
Normais

/'
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Lega(j(") gene
r"oso da viuua
Pígnatari

S. PAULO,2 (Band) --Ao
"Educandario D. Duarte" a sra,

Lydia Matarazzo Pignatari. em

homenagem à memoria do seu

espose Julio Pignatari, doou a

quantia de cem contos de réis,
destinada á construção de um

pavilhão IH cidade dos Men'orés
Abandonados, d. Liga das Se
nhoras Catolicas.

O pavilhão a ser construido
receberá o nome de "JlIlio Plgna
tari. "

, ,
.:

A 'GAZITTA +Floríanopolís, 2-4 -1937 2

GJ-�ãD
r.z:stado
Rio

Ivo

DO� SI ,S. CASSAL E
'. LUZ ,\[ D\,)

RIO, 3 [ o sr. Barres Cas-

beje, l {V 1 • r
'

I!. ir primeiro
a ::;. P"ul (.� "'!'1, "O, �r. Ba I
tista Lt, r I "

c 'a. ] dirétamen-

te. péti!: " ,I �'t O «Dill-
rio d : d ,» J Z que' o sr.

LUl,,·,lrJ tu , f" ,J_ra não com

part.céf á,'. ',IC _ia reunião do
Partido L oCr!ddor, mas íinalmen
te não I uI: ,(. Iva.�SC deante
da ex ": C ,< a sua pre
sença. A

O j( r. -I acr scenta que
o sr. Batista Luzardo só VHlJa
com praz·,:r f ar i '\.tropolis.

---��������

lavrar a terra
sal II' o I

RIO, 2 - P Agencia Bresileirs ouviu dê intimo do sr.

Getulio Vargas, numa de suas habituais caminhadas por PetrolJoli�
que o presidente conversando na intimidade, disse que o seu grande
desejo c que certamente pora' em pratica é "lavrar a terra durante seis
mêses". Ne�se sentido o presidente acrescentou que é provavel que,
deixando a presid-ncia fique na Fazenda do Leilão em companhia
de seu filho Manoel, recem formado em agronomia, para ali pôr em

pratica os metodos modernos de cultura.
O informante a' Agencia Brasileira acrescentou que o presi

dente da r�epublíci'. falou em tom sério, demonstrando a firme con

viç ão de descançar dos Iatigantes anos ele Catête, os mais Íamosos
de q li antes ali Ja se viram.

Naviolanque
RIO, l-Chegará amanhã o

navio tanque Marajá, construido
iJa Inglaterra, para o serviço de
abastecimento de oleo da nossa

esquadra.
O navio desloca 5.553 tone

ladas, sendo dotado de todos 05

requisitos de técnica moderna, so
bre os navios e sua especialidade,
possuindo armamento apropriado,

�������������������������
I inclusive artilharia anti -aérea,

_l.'\fWti*""3"'Zt!\iso=t?!f1IWi!Hí�........ 'MM ''*'N. g ==4=-� Será seu comandante o capitão

j Dr. Osvaldo Silva Saback �:e[::gs�auza�ntonio Pedro Cer-

A O V O G A O O Esse é o primeiro dos três na-

Cons. M.afra, 33 vios tanques que serão IIlcorpora-
Fone-l.191 dos á nossa esquadra.

no

do Adovgado
Florlanopol isRIO, 31-0 senador Mace

do Soares escreve no «Diario
Carioca» um ai tigo esclarecedor
da situação Iiumineuse. Mostra
que não houve nem podia ha
ver traíção centra o sr. Proto
genes Guimarães, porque nunca

bÜUVl! comp.omissos, nem depen
dencia r. In decorrencias. O sr.
n l'
r- rot( p n ':.j"éHH'; «urgtu na po-
litica flull' ' ..s, j 1 encontrou to

dps os rjUf • ·la figuram, sendo
anteriores port- nto ao bravo al
rmrante. A . v hçro do impe
di, fê .0 d» � -v.ma-Ícr por mo

tivo de saude despertou natural
m 'nte G ,�f q ce o.genizar po'
litica e a: •• rstrat.vemente d mais
iníeliz das Ui! Jades da Fede
ração.

Nomeações

B. AIRES, 1 - Anuncia-se

C li
!!ti - ili,lj,\ G .&. que o Conselho Diretor da As-.

em mnaçaa I" aze"a sociação dê' Futeból examinou o

Vargas- , Desportiva apêlo que lhe foi feito pela Con-

A L federação Brasileira de Despor-
rq ii'l irla Redator.aeleü di VIDCilnce!os to, no sentido de lhe ser per-

RIO, 2 (Band) - Ha um
A C B

.

doada a divida de seis mil pe"
grande circulo de pessoas infor-I

•• D
.

sos,

madas que afi.ança existir. COnde� ada' A mel.iida rã!) foi aprovada.
realmente uma combinação Ver- fi .. .:�

....1 Edgas-Aranha, não para a canclida- uemIS:5J�D '-1IQ} sr. gar
tura do ex-ministro do Fazenda, Ri91�)uda
mas para demover o governador
gaúcho de acôrdos pohticos mais
ou menos em vias de execução,
para dar integral solidariedade ao

nor-te do sr, Macedo .Soares,
simpático do governo federal.

O R G. do Sul seria contem

pla(�o imediatamente com uma

pasta ministerial, provavelmente a

da Justiça, que seria entregue ao

leader JoãO Carlos Machado.

RIO, 2 -O sr, Edgar Arruda, ouvido por um vespertino.
desmentiu que sua renuncia das comissões de Constituição e de Edu'
cação do Senado, tivesse relação com a intervenção do Distrito
Federal.

.' R.IO, 2-:-.Um matu�ino, informado, diz que o gene-
ral uoenng, ministro presidente da Prussia e comandante
em chefe da Aviação alemã visitará em breve o Brasil
viajando a bordo do Zepelin.

'

--------

Conferencia de
EEzm_

governadores
.. -:-- !!'IM

A DO
CONCLAVE

Leilão Fumem charutos

O mesmo vespertino informa que a demissão do aludido
parlamentar, prende-se á nomeação do sr. Bernardino de Souza
para e> Tribunal de Contas, estando o assunto solucionado desde
que se achava a mensagem em suas mãos'para relatar.

Ladroes

P. Alegre, 2 - O «Diario de .1\oticias» informa:
«Cogita-se em promover, no Rio de Janeiro uma reunião

dos governadores dos cinco principais Estados, afim de procurar en

contrar a formula conciliatoria do problema da sucessão. 05 governa
dores que serão solicitados a comparecer ao concleve são: alem do
general Flôres da Cunha, o da Baía, capitão Juràcí M�galhães;
de Pernambuco, ar. Carlos de Lima Calvacanti; de São Paulo, sr.

Cardoso de 1\ lélo Néto, e de Minas Gerais, sr. Benedito Vala
dares.

Concordando com a idéia que lhe foi aqui' sugerida pelo
embaixador Osvaldo Aranha, o general Flôres da Cunta alvitrou
entretanto que fosse préviamente estabelecido um prazo certo para
a reunião, afim de que não fosse ela [�retextc para novas e infinda
véis prot�lações da definição das forças politicas e da apresentação
dos candidato.:.

Essa data foi fixada para uma sema la após o ,ulg�mento
do recurso do P. R. P. contra a eleição do governador Cardoso de
Mélo Néto.

Foram nomea.ios para o pre
enchin ente d ••'��a' de 4' escri
turario '":XI�t r, t'S .10 D"'partamento
dr Ed JCc..ç.w:--Fr"lfiCisco Duarte
Silva, Maria L ,Dr,so, Silene Ci
dade e J:hqud � lay,r.

Declarações da
Flôres da Cunha ao

f!wbarcar em Parto
Alegre

general
A defesa de
Agildo Barata
RIO, 2 (BaDd) - O JuiZ

Costa Neto declarou que indefe
rirá o requerimento do advogado
Fernando de Castro, para publi- P. ALEGRE, 2 -Abordado pelos jornalista ao tomar o

car, sem censura, a defesa do ex� aVião em Porto Alegre, o general Flôres da Cunha, declarou:

capitão Agildo Barata, em virtu� -"Vamos ver se (stabel�cemos uma «entente cordiale»
de do macdado de segurdnça re� entre todos us elementos politicas e todas as corrent·�s partidarias».
querido fug;r a05 dispo3itivos cons' O chefe do P. R. L., vai ainda mllis longe, fugindo ma i:.

No dia 2, sext'l-feira, ás 19 PRINCIPE DE GALLES titucionais. uma vez á praxe do. polit:cos, que Se mantem fechados, reserva-

SOc. IegoS hora., no predio na. 121 da rua dos, irnpenetcaveis SJbre ,os assúntos que debatem ou encaml�'

Padre Roma, serão veudidos em
ThlGUILHO para aves nham. E acrescenta, firmemente:

S. PAULO, 2-A policia leilão superiores moveis par 5a'
FARELlNHO para o gado leiteiro -Trataremos de estabelecer uma entente, sem pachpll59

aeda no enca:ço de uma guadri- la de visita, quartos de casal e
FARELO para os porcos e animais de tração. sem exclusivismos e sem modificar nem meio mil;metro siquer na

lha de ladrões sacrilego;:, que as- solteiro, vidros, louças cortinas e Exija, sempre, estes produtos, porém, fabrica'Lios pelo minha orientaç�o de: semp.re em relação ao problema sucessorio e

saltam os lemplos, arrombando e

I
muitos outros objétos. I I L E

aos altos problemas politlcos na nação».
roubando os cofres de esmolas dos <? pred�() estara' aberto todo] ..

M O I N H O J O N V L

I Ditas essas palavras, o general Flôle3 d.l Cunha encarill�

templos. ,o dia do leilão. FilIal de Flor:anopolis: Cáís Frederico Rola -- Caixa Postal, 113 nhou-se- ao refeitorio do aeroporto.
��"b± ;l,;.u�&?·MMfM..tF -.e,E ..._ ..E 5 ""...ee LZt?!lN'51,!G�1tt.#â#tê#êwm�=§ 1#;-,&&#6" 3

Mt)< r
-

u Bel-
t-r;ir< B "l3ga

JUIl DE FO'RA, 2-Fale-
ccu, ontem, ás últimas horas da
noite, o poetél Belmiro Braga, da
Academia Mim ;ra de Letras.

,------------��--------

*

"Virgem Especiá.lid
de Wetzel " Cla. IHI Join.illa

de"
Exijam o sabão

para c0'51nha,
!!JüIFi'••WW' 15J·"(##'....M'fJ

• (MARCA REGISTRADA)
lavanderia e lavadeíra

fe'i••ri*+·e;mz;���=:iI.·_--..ti'
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I
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Gottsmt.J;ir'1r1

Accaclo f1,Jâo ..
Ex -chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ore.rol
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter]
ESp8C!�i!�l2 Iílm�-c!rurgla

gsrllll
-�

Em

f""

� T

ft�•••alJ.ti�·ti -----0 eO(i��'$".fD�lt�t�
-.-.1 �
� ��1

i COI panhia" Uança da 'ahia"!
•

WIM· m"1'iQl\�-IWL..��m�.u::;;:uu;�,�·�������������"'''1lf.i(.��_.,_._a� �Jj.
� FUr�DADAr EM �a7(:w �
� o

i� Seguros Terrestres e rJlarit�rn(.)s ii;
o Incontestavelmente a p�,,?! r\ii� E,lf';�",;),> de» E3r",:��.tt:�ç,1 ��y
� �
'"!I� CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000 I
-�\ RESERV1-\5 MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966:p549
RESPO:NSABJUDADES ASSU1VHDAS EM 1935 2.717.044:063��157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::552$970 vc,,<

A�.nl.s, �ub.Ae."I••• !'IoU.IM.ro. �. a.n,l.iI r.,n ;1."•• C' EII»dol riDílJ3r�(;II, no Uruguai e n!1 prln�fp�j� pr:çtilf! (1itl'flli'Jgelft��.

Agentes em Ftorianopolrs :

Campos Lobo & Cía.
�;�

Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 'J
TELEFO}.�.E N. 1.083 END. TfLfGFP,FICO ALLJA!vÇA �

Laguna e Jtaiaht

II

/erre'J.J a fCiI. km seu escrip-

_j

indica:

J tÓi io de advogada á rua

Vlsconoe de Ouro Preto

11. i(}' -- PhüH'" t 21'1. --_..

Desembargador
S""'lvio f"!O' - "'-.' ri

�Il I lI.JJ Vlo!;.r,,���

Dr. Leoberto Leal
FPOUS.

Rua Trajano n. 2�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração :,,:;m dor. por
these e pontes e-n todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (mamal)
HOHAS MARCADAS

Advogado

Telephone rr 1548

� Dr. Renato=
==8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 L(sob.)
Fone 1325-Aierlde cha

mados para o interior.

I Dr Aderbat
da Silva
J\dvogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.

,--_F
O"'" 1631 , 1

29:__1

R.

Dr. Carlos Corrêa

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

operações de plastica

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

dss J 5 ás ] 6 112 horas.

TELEF. 1.285
t

RESIDENCIA- Rua Este-I
L,

ves Junior t'-�. 26

TELEF. 1.131 I

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Comultas:

das J 3 ás J 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. João Pint.:.., 13

1 elelone, 1595
---_ ....._--"_._--,.,,�" ....... ,p- .. "�,....

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUr.lIca mé$facI de crian

ças @ adilltol1i

I ,I\Bor�ATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente (ias
4 ás 6 horas

Consultório: Rua João ;'
Pinto n: 13

FONE-1595
R�QiJência: Rua Visconde

de Ouro Prelo n' 57

fONE-1524

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

VENDE--SE:no Jogar denominado VUâ
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, d,-
• 1" •vidarnente rcontada, com O�.l-

mo ponto e d spoudo de bôil'
freguesia.

Para qualquer outra informa
ção, f:!irigir-se d Gerencia deste
jornal.

VENDE-SE uma casa no d;s-
•

_

_ _ l�,. '!{�.
Lr",., <'1 "ao r'essca», t stre.-
éo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jar;lar e cozinha.
vtir; as instalações. No aprasil.

vel recanto da Ponta do Le'B
Preço especial. Tratar com Joo5.
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias gu,};CbJt!5 de laran

jeiras, limoeiro, e El'élndt; quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARLOS NILSON

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IrI Casa de Dive.sões
til Familiares

ii VLõ;pora Imperial
�' C l'v1t,JO� E MELHOf< CENTRO DE DIVERSOES
� I r ,G,IvHUl\RES, SUPERIOI< AOS DAS GRANDES

.1
CAPITAIS

: i Cobrança feita por gentis senhorinhas. 'Fiscalizado

I pelo governo do Estado.
'1 Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele

�II encontrareis grandes vantagens. coniôrto, honetis

I dade e ambiente selétn o que muito lhe agradará
�i I

II'
Nos altos da Farmacia Popular," á Praça 15

de Novembro

�-�A;"':"'�

t �.
�".
,.; ..

"..

'-i;,
í

Indo a JOINVILLE

d��5s:e�O Hotel Central
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação
í1:'l4 �_;j

�,do proprietário -ASSEIO E CONFORTO

Rua VI,cand. de Taunay n, 185 FONE. 684

CHARUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Bafa.
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.Caté Gloria e Salão Progresso

o �1ELHOR
APERITIVO
TONtco

ESTOMACAL
.---- ...__

-� -�----- .. --

ESTA
linda casa pó-

� __,j
de se sua pa-

;,� 1
gando apenas

5$ooo.10$oo� ou 20$000 Ipor mas na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preços
I Ao acance de todas
INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de So�za Luclo
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZETA-FlorianQPol:ls 2-4-1937
__

..--'

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$4,98
.

RECEBE DEPQSITOS

PA6FlHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
I CIC. Avisol'revíoôj. ala.

. Prazo Fixo 8'(. ala.
I c-. ,

-

Iããs· ,.

ALUGA-SE o,
andar ter

reo da rua Trajano n.

1'5 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco

Agrícola.
ENSlNA" SE
Mathematica Elementar, Arith

mética, Algebra, Geometria, Tri
gonometria. etc.
Tratar no Curso de Madure'

za das 18 112 !loras ás 19 1 [2.
132.

Loteria

5
--- """1"'""= --,. _

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE'� .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

[1_�_.,...������I EM CASA DE FAMILlA

Banco de Crédito alugam-se quartos com ou

Popu lar e Agn- emo pensão p'a colegiais e

S t srnoçs solteiros.cola de an a
Informações neste diario.

Catarina

I (Soc. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16

(Edifício proprio)

I Íebeas-corpus de Lages, im

petran'e e pacienle Joaquim dos
Passos Viana. Relator o sr. des.
Presidente.

Decidiu a Côrte não tomar co

nhecimento do pedido.
Habeas-corpus de Tubarão,

impetrante e paciente José Militão W����::'IJbI:"*1.I�i,qomes. Relator o sr. des. Pre- �� H racio Cunha � CINE ODEON, o lider, foc�-sldent�.." � o
e S liza, ás 7 horas, um filme da Um-

E' um produto dos Laboratorial MINANCORA-Joinville fi Decidiu a Corte converter o � Senhora
� versal--.Jlmemos outra vez,

julgamento em diligencie afim .d.e � partic_ipam aos pare�tes �I
com Margaret Sullavan. James Ste-

5e� avocados os autos ongl-
. � e amigos que sua filha

.. watt e Ray Milland; e ás 8, 3�-" nais.

Ir. HORACINI\ contratou ca-
.. horas. um filme da Warner-O-

Fecurso crime na. 2.663 de ri sarnento com o sr. Ber· � dade sinistra, com James CagAJockey Club Florianopoli's 3rusque, recorrente odr. Juiz de � toldo Coelho. II ney, Margaret Lindsay, Lili Da-lDireito e recorrido Otavia Tomás r Blumenau, março 193 7 � mita, Ricardo Cortez, Donald
da Silva. RC'lator o ar. des. Ta- Q � J�

Woods e Barton Mac Lane.
vares Sobrinho. �� r HORACINA �

Confirmada a sentençaquejul D � e J � O enterro do
gou extinta a ação penal pela

��OO��L!ti I�"re i dos C iga-. BERTOLDO nos"prescnção.
Recurso crime na. 2.659 de : noivos �Palhoça, recorrente o dr. Juiz de ��� VARSOVIA, 31--0 enterro

Direito e reccrrido Bernardo do chamado rei dos ciganos, ba-
Bauer. Relator o sr. des. Silveira cicio e recorrido Otavio [anua- rão Matejas'Z Kwrek que foi as
Nunes. rio. Relator o sr, des, Henrique sassinado ha poucos dias, sem

Negado provimento ao recurso Fontes. ser ainda conhecida a causa e os

para confirmar a sentença recorri- Negado provimento ao recurso assassinos, causou tal afluencia de
da pela ausencia de provas. para confirmar a sentença re- curiosos que impediu o passo á

Recurso crime nO. 2.666 de corrida. comitiva, tendo a policia de in-
Canoinhas, recorrente o dr. juiz Recurso crime n. 2.637 de tervir.ocorrendo agressões. A aílu
de Direito e, recorrido Sergio Orleans, recorrente o dr. Juiz de encia foi ocasionada pelos rumo
Biautski. Relator o sr. des. Silvei-/ Direito e recorrido Tomás .Law- res de que o enterro seria enca
ra Nunei. sono Relator o sr, des. Guilher- beçado pelos violonistas ciganes,Confirmada a sentença recorrida' me Abry. Tambem no cerniterio a aglome-
por não haver nos autos provas Foi confir 'nada a sentença de ação da multidão era ta nta que a

I que autorizem a pronuncia. prescrição. policia teve que fazer uso dos
Recurso crime. nO. 2.667 de Recurso crime n. 2.651 de bastões de borracha.

Itajai, recorrente o dr. Juiz de Tubarlo, recorrente o dr. Juiz
Direito e recorridos Manoel Sedrez de Direito e recorridos Domin- MULHER
e outros. Relator o sr, des. Urba· gos Moíses Silveira e outro. Re-
'no Sales. lator o sr. des, Guilherme Abry.

Negado provimento ao recurso A Côrte confirmou a sentença BERLIM l-Regressou ho..
para Julgar prescrito o crime. de impronuncia dos recorridos, je de manhã' aqui a senhoraRecurso crime nO. 2.661 �e por ser juridica. Friedel Schmann, esposa do che-S" José, recor�ente o dr. de, rx- Recu�so cnme n. 2.658 .de I

fe de Policia que efetuou uma
reito e reco.rndos Teofilo .....eo- Harmonia, ��corrtilnte Ca�arma viagem de 3.700 quilometros ánardo Schmidt e outros. Rel�kt�r Jor�lio da Silva e recorrIda.a

I
cavalo. através o Reic. Partiu á

o sr� �es. t\l.fredo Trornpows 1. Justiça. Relator o sr. des. GUI- 14 de novembro percorrendo.fo� conhrmada a sentenç,a de lherme Abry.
. apesar da néve, chuva e frio

prescrição da pena, que esta re- A Côrte não tomou conheci- 35 a 40 quilometros por diaalmente consumada. menta do recurso por não ter montada no seu lindo cavalo Bu-Recurso crime nO. 2.65� de sido arrazoado pela recorrido. bi, não sómente por prazer ao

C�ç�dor, recor�ente o dr: JUIZ �e Vencido o sr. des. Guilherme esporte, mas tambem para fazer
DlCelt� e.recorrIdos RamIrO Luis Abry. uma colheita para o Socorro dede Ohvena e outros. Relator � Apelação crime n. 5.592 de Inverno. Ela recebeu a impressioJogam apenas 15.000 bilhetes sr. des, Alfredo Trompo.wikt. Cruzeiro, apelante Fernando Bo- nante soma de 121.500 mar-Confirmada a sentença de impro- nadimann e apelada a Justiç!l.A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE S�NTA CA:rARINA, cont.inúa na sua tra- nuncia que decidiu de acôrdo com Relator o sr. des. Urbano Sales' cosA corajosa cavaleira foi visidiçio de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.
a prova dos autos. Confirmada a sentença que tada em Rodelville pelo chefe da

'I Rec�rso cnme na. 2.626 �e foi imposta �o apelante de � Organisação do SOl:orro de In
Ham�m�, {ecorrer�te o �r. JUIZ mêses de prISão celular, grau m; vemo ff. Hilgenfeld e pelo co-

I
de DIreIto e recorndo LUIS Gon- nimo do art. 305 da Consoh- missario municipal dr. Lipper.
zaga. Relator o sr. der. Alfredo dação das Leis Penai!.
Trompowski.

.. A�elaçlio crime n. 5.5?8 de
Dr•AnulatJo o processo ab-lnl- Cruzeuo, apelante a JustIça e

,tio. apelado Erwin Sochade. Relator
Recurso crime nO. 2.641 de

o sr. des. Urbano Sales.
BlumenaR, recorrent� o dr. juil Anulado o processo ab-initio.
de Direito e recorrida Helel"a Apelação crime n. 5.599 de
Schmude. Relator o sr. des. Hen- São Joaquim, apelante o dr. Jui'Z
rique Fentes. de Direito e apelado Henrique

I Recurso crime n. 2.627 de Scholreder. Relator sr. des. Ur-
Harmonia, recorrenle o dr. Juiz bano Sales. Desde ha tempos �ue a Dire
de Direto e recorrido Alberto Negado provimento a Bpela- toria da Associação Comercial da
Marquardt. Relator o sr. des. ção para confirmar a sentença nossa capital vem entabolando
Henrique Fontes. apelada que bem apreciou a pro negociações com a importanteNegado provimento ao recur- va. dos autos. Cia de Seguros Assicurazioni di

ilrportancias e mail! 1$000 para o porte serão �o, para confirmar a sent�nça Apelação crime n. 5.606 Je Trieste e Venezia, para a com-

que e!tá certa com a prova dos Curitibanos, apelante: a Justiça e tutuicão de um peculio para os
autos. apelado Felipp� Círino dos San- seus associados do valvr de r5.

Recurso crime n. 2.634 de tos. Relator o sr. des. Urbano 5:000$000.
Orleans, recorrenle o àr. Jutz de Sale�. Segundo um telegrama rece

Direito e recorrido Henrique Anulado o jul�amento para bido pelo sr. Jose Filomeno, pre
Soubert. Relator o sr. des. Hen- mandar o réu a novo. sidente dessa nossa associação de
rique Fontes e' revisores os Apelação crime n. 5.572 de classe, a Assicuralioni aceitou a

srs. des. Guilherme '�bry e Ta- Tubarão, apelante a Justiça e formula de segur" em grupo do sso

vares Sobrinho. apelado Domingos
.

Guarezi. Re- cios da Associação Comercial
Confirmada a sentença recorri- lator o sr. des. Alfredo Trom- vindo assim ao encontro dos de

da que bem apreciou a prova powsky. sejas da sua Diretoria que incon
dos au�os, Mandado o réu a novo jul- testavelmente tem demonstrado o

Recurso crime n. 2.655 de galmento. por ser a decisão ab- grande interesse em pról de de"
Urussanga, recorrente o lo. su- solutolia manifestamente contraria senvolvimento da nossa Associa-
plente do Juiz Substituto em exer- a prova dos autos, ç40 Comercial.

do Estado
Catarina

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

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, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

de Sallta

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - 1115 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
MAIOMeses

I�

de ABRIL e

de 1937

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

1 15 de Abril 50:000$000 13$000 1$300
2 22 » » 50:000$000 13$000 1$300
3 29 » » 50:000$000 13$000 1$300
4 6 » Maio 50:000$000 13$000 1$300
5 13 » » 50:000$000 13$000 1$30J
6 20 » » 50:000$000 13$000 1$300
7 27 lO » 50:000$000 13$000 1$300

p A

" 2 U. A. dos
3 primeiros

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

�_.8_9_0_p_r_em_I_0_s_n_o_t_o_ta_1_de lZ_Ó_:_oo_o_$ N_ã_o_s_er_ã_o_p_a_gos bilhetes defeituosos

premio (lIZ'

..

2 premias'" 1:000$

500$

200$

100$

50$

30$

5

20

40

lZo

1.250

450

"

..

"

L A N o
50:000$

4:000$

2:500$

05 bilhetes 550 alvlaldo!!! em aeclm05
ae 1$ZOO.

Havenao repetiçêlo nos dois ultimas af
garlsmos de qualqu!.!r dos 3 primeiros pre
mias passarão, 05 premias destinaaos aos
dois ultimas algarismos CIO numero imeôla·
tam!.!nte superior.

Do premio maior se aeauzlró 5 .,. para
pagamento aos numeras, anterior e pOsterior.

Os premias prescrevem 6 meses ao
data da extraçõo.

R Rlmlnistração nõo aten�e reclama
ção alguma por perda, adulteração de bI
lhetes ou qualquer outro inrlaente alegado.

Os bilhetes inutilizado!'! rem a palavt"a
PR60 não têm valor algum, porquanto o

referlao carimbo pertencg á administração.

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

Os pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM CUSTODIA
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedIdos de bilhetes para o interior,

PÔdem ser tambem atendIdos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmOi direitos dOi bilhetf's originais, que ficam em cmtodia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedirem.

ANGELO
-

LA PORTA Cia.
Praça 15 de Novembo

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50

Estado de Santa Catarina -- Florianopolis

-_ Edificio La Porta

Precisam-se de Agentes atívos

Côrte de
Apelação

Gratifica • se

bem
CARTAZ.ES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas.
um filme da Paramount-Priva
dos do lar, com Lester Matthe--.
ws, Frances Farmer,Phil Stewart ..
Bílly Lee, George Ernest e Bes..
ter Phelps.

l Sumu!a dos julgamentos da
ultima Sessão.

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

do papeis de valor, solicita o seu

dono que a entregue nesta reda
ção, qU€ será bem gratificada.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PI.choal

CINE ROYAL, ás 7,30
horas. um filme da Cine AlIianz,
Um

.

casamento inglês, com

Adolph Wohlbruck e Renate Mül
ler.

CAVALEIRA

Associação
Comercial

Pedro de Moura Ferr.
Advogado

Rua Trajano n. 1

....!
� !�I"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Já me foi perguntado por qie
DO OSTRACISI\10 só agora e não antes, e não há

.nais tempo, me abeirei de seme

hante matéria.
f�cpondí: Coniemp0rÃzaçõê5 de

brasileiro, tolerâncias de qu'm
lndou a esp�rar que a postema r�iO, 2 - O general Eurico
rebenta�se por si. se;ll a inter- Du'ra ênviou ao chde do Depar- RIO, 2·-0 sr. Bandeira Vau�
venção dos fefios da cim,gia. wnento do Pessôal do EXêrcito, ghan dirig:u um apêlo ao generalEncruada, porém, com ViS0S o .;eguinte cl1municado: Barcelos em nome de todos os
de se croníficar em lobinho ou fiEm vist a das consultas feitas membros do seu partido afim de
quisto, resolvÍ submetê-la ao tra· '1') MiHisterio da Guerra sobre a que cGn�orde em voltar á chefia
tamellto da faca e do bistllrÍ e, a �it!.lação dos sargentos coniando da referida ogaoização e aceite a
se fôr preci�o, ao da ponta�d;,-fo- mais de 43 anos de idade e moe- apresentação de sua candidatura
go e do termo-cautério... nos 25 de servIço, e sóbre o

licen'l si se efetivar a renun.:ia-que os
0°0 ci amento de. cabos-musicas e

.

soi- intervencionistas ettão forçando-,O decreto da reforma, o céle- dados especialIstas, tendo mais de do almirante�governador.
bre decreto 713 que norteia as 10 anos de serviço, declaro-vos Sêgundo sabemos o apêlo dos�����;�-�---------�I_---------����� novidades do ensi;�o público es- em face da letra e) do de;;ret0 n. barcelistas está destinado a ser� � tachaI. p;'e6creve no a�t. 160.: 19.507, de 1 U de de:L.!mb-o de actito já L'nda o general Barcelos

';J ftt t B r e Sorveteria �: «As ��colas _Nocmais Se- 1930: os �arg�nto;, q'J� ,'l,;queJa que dçsde �1�Hrn t�:npo se achaCDa e� auran e, a

I�.�� cundarzas t�m� tres anos de data tHl�am, pelo �.eno,
"O a�Js em Nlterol dem�tmdo-se do

�� J curso e adotarao os progra- ie serViço, podeia,) Hêf1$U:1JiU com:l.ndo de uma bngadaque exer-h�_ '

,_

� mas da terceirá, quarta e
I
até completamento da idad=, de:;- cia el1l Belo Horizonte e conferen-�

..�.�
t
·

h
� quinta séries do Cole[tio. Pe- le que, anual�:ntc" est ,iam �m c.iado com

.. v�rios elementos polÍ�
�q

a
;i� dro 11, sendo sua fma!zdade I perfeitas condl�/ps, comprovaaas tlcoS elo vlZlnho Estado. A can-

1\'.,] Ca In �1 fornecer sólido Pdrep_Gfo, aos! :�or e�ames de ::;,.údc. POdel�Q :er didatura do gen:!ral ?arcelos será
; ..� � ��gf������m edzcar-se ao

II �;'r�:laal���s �ses;:b;�e :';l:�;!ae�l�: :�J�::e�t:d�t�:i���:�ãfed�:al�a-� �
�

tt� �1 Pa�te .

disso, aí, é mentira. E'I t�nham mais de 10 anos de ser- .., -�-

�1t4 �] uma hgem�za de mão do snr. ViÇO". Fumem charutosRESOLV -RAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARfOS REDUZiR OS PREÇOS Trindade, i�spirador do decreto.
EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. Senão, vejamo;: Programas do

Colégio Pedro 11, quinta série,
cadeira de português:

«.Jlnalise literária. Litera
tura, Noções preliminares,
Sinopse de história literária,
Composição e estilo.»

�. Pr,ULO,2 .. __ O noturnuQue fê?, interpretando êsse
p;:;ulista. nas proximidarles de Ca�

�
.. programa, o snr. Diretor do De·

E choelfa, quando corria com gran-partamento de ducação?
Folheie�se o 'Diario Oficial de vel0cidaàe, apanbou um boia-

do Estado, de 12 de março
da.

Co'heu varios bois, a locomotido ano corrente, e ver-se-á qll'
va tombou, ficando o cor�jboio

o Governador Nerêu Ramos, pe- retido no local. Não houve feliz-lo decreto no. 217, aprovou os

I I mente vitimas, mas apenas danos
programas crganizado� a titu o

materiais.

I ILLLL !LNMU'
_

itêi-
__

�
�
�

5 PRATOS••Sobremesa e Café II
�. -0- �� Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como �
�.ifi· tambem durante á noite. �:t Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. �lM [1.J
�����----------���---------�--��llj�----------�------�------------------�--

I .'

,.

f
•

J •

.

�.-.,

I
I
'I Se o cavalheirismo e a paci- provisório pelo Departam.:::nto de O art. 16 do decreto-lei 713

Por motivo de força maior fica transferida im- I. ência dos snrs, Jairo Calado e Educação, e assinados p210 snr, prescreve que a E. Norm'!l S�-
preterivelmente, para o dia 4, domingo, ás 21 ho.

I
Mimoso Ruiz se unirem á pa- Luiz Sanches Bezerra da Trin- cundáris adotará os programas

II
ras, a inauguração do CASINO IMPERIAL.

.

chorra dos leitores dêste diario,- dade. da 3a, 45, e 5a séries do pro-
h' d perpe Onde êste senhor mete o be- grama do Colégio Pedro II, e e

�iiiiiiiiiiii_"'�����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii������������'-�I· r�':;u: ��íu:: d� G�zeta. delho, é aquela desgraça. Alirmo art. 26 d_�termina sejam ministra-
CHOQUE BRASILEIROS

S 7"J��1- O snr. Luiz Trindade, qu� e provo. Leia-se o programa das 6 aulss semanais de Portu-
DOS DA E P .

I carrega ás costas o Departamen- provisório do terceiro ano nor- guês e Líteretura ao 30. ano,DE VEI'CULOS EM
RIO 2 U

' to de Educação, Iornece-me arro- 1011 secundário, a p1gS. 5, tk que corresponde à 5a. série gina-BLUMENAU
,

- rn ve:pertmo este-II bas de assunto. citado Diario Oficial, (b 12 siaI.
�e no ltamaratí, afim d� .colh�r Jámais, como cronista, tive mi,· di' março. pj; está: Recapitulo- Veja V. E.xcia. o programaBLUMENAU, 2-Verificou· informações sobre as noticias

di�1 na tão boa de explorar. Nem a ção e r 17...."iação do progra- de: português-literatura do Colé
se um violento choque entre os vulgadas p�la '\�enr.ia ,Havéls, política nem a gramática, fonte, ma da -ia. série do D. 'Pe- gio Pectro II e verificará que alí
carros do sr. Metzner de lndaial de que haviam chegado a Mar-I inexauriveis de jornalismo e d.: dro IJ (sic). não se manda fazer «Recapüu-d J A r d Ir

. .

IA I I d 4 é
e o sr. oão nge mo, esta pra- se na, num navio IOg es,

.n�me-I livraria, podem competir em ri- Agora, uma palavra a S. E:<. ação e amp iação a a. s _

ça, cosas
. trabalhado�es brasIl�lfos, queza e ebundancia com os vei- cia, o snr, Gaveroaclor. E' com rie.;Os carros encontraram-se nas uruguaios e argeotinos, r.ef.ugla�os os e mananciais da Instrução Pú- respeito que eu lha dirijo: Pode Sabe V. Excia. como estáproximidades da Fabrica de Cha- da Espanha, tendo o ministro m- bli d E t d V. Excia. com o d .creto 217. procedendo o respectivo professorS P I .

f
ica o s 8, O. t'péos Nelsa, na rua ão au o e formado que nenhuma In orma- Dir-se-ia que o que me blta sem autorização legislativa, deitar da E. Normal Sccundéria? Poiscorriam com regular velocidade ç�o receb�!a: acêrca de relu-

é uma pá e um carrinho, A pe- abaixo d;sp(}s�tivog de un decre- eu Ele conto:- está obedecendoficando ambos bastante danifica- giados brasll.eIros. na é instrumento bem impróp r io to-lei do -interventor Aristihano a_os dois progr.amas,. ao provisó-dos e feridos levementes os PdS- �pezar. diSSO, o mesm� = ao serviço desta espécie de mine- Ramos? TIO do sur. LUIZ � rindade, apto-sageuos. pertl.n� diz te� apurado existrrern
ração, em que me vejo a resol I V. Excia. é jurista consuma- vado por V,. Excla., e

.

ao dobrasileiros refiados em uma em-
ver o material colhido e de on-] do, sabe que não pode. E eu Pedro II; e ISSO por instruçõesbaixada em Madrid.
�e� aliás, [ôra fá;i.l extrair um. in- s.ispei

..
to que o snr� Luiz Tri�da'l que recebe? e pelo horá�io p�rfrmto de comentanos para o jor- de sela um pesadelo no governo que se ,g.ma, na des?nentaçao

nal. de V. Excia. J programática estabelecida pelo
snr. Luiz Sanches Bezerra de
Trindade,--e a que V. Excia.
deve dar U'l1 basta!

-_.-,----

A Inauguração do
Casino Imperial

2 d., Abril do 1937== I
O�C ,:

f'-'

U AÇAO
NIVER5ARI05

D. Daniel Hostin

Assinala ·se hoje, a passagem
do aniversario natalício ds ilustre
prelado conterrâneo D. Daniel
Hostin, bispo da diocese de La
ges.

Sacerdote dos mais dignos, fi·

gura de destaque ao clero brasi
l-iro, o (lí�tíl)to aniversariante
alía uma fé robusta a uma cultura
solida e espinto altamente cons

trutor.

A Gazeta cumprimenta, res

peitosamente, o preclaro servo

de Deus.

Eduardo Moellmann

Passa hoje a data do ani
versario' natalicio do sr. Eduardc.
Moellrnann, diretor gerente da
S. A. Casa Mcellmann.

fAZE.m AHIJS ri01E

a senhorinha Elza Hoffmann;
a menina Ivone Ramos, filha

do sr. dr. Oscar Ramos;
a exma. si a. d. Helena Con

dia Vieira, esposa do sr. Fran
cisco Vieira.

A Unificação
daReieh

Corn medoPEL05 rLUBE5
DARMSTADT, I-Foi dado

mais um passo para a Unificação
do Rcich, fazendo �esaparecer,
pela lei que foi ontem decretada,
três provincias, as de Starkenburg.
Alto Hessen e Hesse do Rheno
que constituíam o estado livre de
Hesse.

RIO. 2-A falada candidata
ra do sr. Afranio de Melo Fran
co foi recebida nos meios politi
cas do Rio cllm simpatias indls
cutiveis, acreditando-se que pode
rá reunir em torno de si considt·
raveis elementos, embora o sÍim-

Lira Tenis Clube

A diretoria do Lira Tenis
Clube de Florianopolis e.tabele
(e �I o �eguiiJte programa de fcs·
I'lS, para o conente mês de Abril:

Dia 4, domingo,� das 9 ás
12 horas, Cocktail-Party.
Dia 10, sabado,-ás 21 ho

I.,S, Soirée dansante.
Dia 25, domingo,-das 9 ás

12 horas, Cocktail· Party.

liza, amanhã, animada soirée dan�
sante.

clO111smo mmeuo seja contrario

pelo principio conhecido do sr.

Benedito Valadares, que não àe

seja ver um mineiro na presiden·
cia da Republica. pois que assim
perderia a chefia da politica de
Minas.

Clube R. Prirr.avera

d) �ic&n'cia.
ff[m5�b1rta de 05"

fflH!H�la�ist,ms
DEPurADO Barreiros Fihro

NOVAMENTE CANDIDATO
AO GOVERNO

Realiza ·se amanhã, com 1111-

cio ás 21 hOlas, n03 �êllões do
Clube R. Primavera, animada
soirée dansante.

missão de reorganização do siste
ma bancario, lendo sido eleito
s�u presidente o sr. João Sim
plicio e relator geral o sr. Hora
cio Lafer.

Ficou resolvido convidar o sr.

Souza Costa, ministro da Fazenda
parll assistir á instalação dos tra
balhos da sl!b-comissão e trocar

idéias sobre o plano de trabalho
a ser executado.

Desterro R. Esporte Clube

PRINCIPE DE GALLES

A vitoriusa sociedade Dester
ro Recreativo Esporte Clube rea-

c R I o
(I trem CD ..

SISTEMA BANCARIO BRA-
Iheu uma SILEIRO

tropa RIO, 2 Reuniu-se e Sub-co-

D AA

Canja á brasileira
Sopa de legumes
I ingua recheiada Cf vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á bafana
» ma ranheIlse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

Tainha á baiana
Bife acebolado
» Cf batatas
» á francê�a
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

Macarronada extra
» italiand

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

ríal

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

OTIMA COSINHA TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOHVETES e SABOROSOS ASSADOS
-----0-----

AI m O ç O Casin Imp5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

no magestoso prédiO do Clube Martinelli

Abrirá seus elegantes salões na noite de 4 de abril, apr�sentando �m
conjunto de festejadas arti.-;tas, especíaímente contratadas na capItal do paIs,
onde se exibiram com formidavel sucesso.

Danças a. Serviço ir. apreensival de bar e restnurante

Otime. orquestr.;� a Bom Cabaretier

Jantar
2$500

., '

..... 'i·····

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




