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fervora
da politi-

ao
50
ca

o bra'vo general Ftoree
Rio, afim de "vêr� p6��,a crêr"� como

devo�to, que é, do sanuto padroeiro
braasileiraa

da Cunha

TE
o quadro politico estadual, em face da �ituaçã?,

"presenta-se cada vez mais nebuloso, dada a intransí-
�.

.

gencia das facções, as quais, de braços cruzados, assistem t�·, ...�'-""�:._�.. &..... ':::7�-�... ."""'""'�,·,�"".�A!l••M _m;�.u'."."�����������������������
indiferentes ao mcendio que lavra assustadoramente, arnea- �%, \'}�r�J);;;;-� (.;;"l;�� t:�OVO Sem 'quaisquer Iigações pofltíces.
ç?ndo devorar a Democracia em perigo.

A nota publicada, õntern, pelo nosso confrade Diario Proprietario e Dir�9tor Hesponsave! .J .:l\JRO
da Tarde, relativamente á possibiltdade de virem a sur-

. ._._ _
, _

rir três candidatos á sucessão presidencial da Republica, ANO IH I Fiorianopolis, Sal-ado. 3 de Abril de 1937 I NUMERO
2arrega de côres ainda mais pezadas, o quadro que se ---

nos antorha.
Se assim acontecer, será uma fatalidade, porque

m,�1jor será a di visão das fôrças, que tinham o dever mo
ra! dr permanecer coêsas, para enfrentar. na hora pro
pia, que lião vem longe, aquelas outras que estão sola,

panda os alicerces do regime.
.

Independentes, que somos, confessamos sinceramente
a magua profunda de que nos sentimos possuídos, em

presença de todo e qualquer trabalho que se opére, entre Luiz Trindade copia como Reboliço entre os funcionários, Velo, afinal. um decreto, re

os defensores da Democra.cia, com intuitos de desunião,
[gente grande. Copia ás ceglls. Alegna. Sa'íriam mais cedo aos guIando o caso. se não me en-

porque no fundo, nada mais representa, do que um auten- Prove-se ji. Agora mesmo! s -bados, gano.
tico e inevitavel suicídio.

I
T rindade copiou uns progia- M�5, qual! 000

Não confiem os situacionistas, nem acreditem os opo- mas «provisórios» para o Curso Trind�de mandou dizer que Trindade quando copia é

sicionistas, no vozeario estardalhante dos cabos eleitorais. Sunerior Vocacional, aquele "mesmo nos sábados" igual a Trindade quando inter-

procurand? insinuar-�e como açamb�rcadorcs de, pres.igio, Copiou-os e deu-os a S. Excia. queria dizer "menos aos sába- preta.
com o fito exclusivo de conseguirem honrarias e be- o snr, Governador, para serem dos" e que o expediente ma

nesses, porque na hora de pôrem á prova o seu valor, éiC aprovados. O decreto no. 217,i, até as cinco da tarde... DEPUTADO Barreiros Filho RIO, 2 _ O sr. 6arreto Pinomais da,s vezes..,�_urg�i11 toda a sorte de surprezas e tod> de 9 de r.iarço d�ste ano,

sacra-, I!I t.o, em violento discurso pronun-a especte de d ..silusões. mentou a aprovaçao, [jIJ'JJ U' �," �,�O V II,�,'ti�, ciado na Camara d(;ls Oeputado�,[oiuville, Blumenau, Brusque, São Bento e outros rnu- E sse de'f('to foi Vl1licado no

I
. � ... � �.g ; g IHHt,� Af P t d... '" , '"

I
acusou o sr, ramo eixo o e

nicipios,',aí estão corroborando a nt'cess'rJa.de. do s meato- D:ã,[o Uf;cial d� Est[lj.\.. a 12
.i"" ...",._.,...,..... -= Ih. 3!'W'17m

,)
......... _ar .parasita dos cofres publicos.

res políticos deverem estabçle�er c()�o pnncip:o o -con- de '[l�r o r·r. fmdo. 1 enho-o

1- ,�,
.

�' I'fiar desconfiando», do lv\arechal Fl?nano... aqui. SC;!j os olhos, c lei�! pa?- i't�S�'9USTOU O GENERAL,Revlve C.l c�i-
De todos, malgrado n05S:>, o Fstado d : Santa Cata- !1"r-l,l", no capítulo Sociologia 1-,-----�._;:_. , rr: rf"\e da �-n t� Ia

rina, é o que, m�is reclama, 1.Jest� ho�a, um, rasgo digni.fí- Edi�cacio1GI, .20. <íOO, �r&bí1lhos, � _', ·é. r ::::".".... �. '!,:'_� O. Oc:::-,va IdO!. cante de patriotismo dos partidários no regime. para que i)I'iÍ.L;J3, "o. Vi. 1 'ira b: «ex- /.� ��) ;, '-.� h�",a (::l;..1 sr. _.

não haj�m de. �er, um dia, seus rostos marca�os. com o c�rsões e f::'ll'é.rüo ..s0cü/�ci .'�1!'''�� r4-if;,jJH�,'-' O A'l����ope C!O Sr'.
íerrête Ignol1l1nIOSO de carrascos do seu .prop::o l,º,�<!-'", t::,'iJ:b�('j�#;)"<"'ir;,�� ..'iffl"(!�'f'r+f't':"i:.1 I ...."j "J "�.l1 J ,,,,,_;a ���os hlJ €:I ch ado e a

o trabalho dos solr.padc)res, é por tal fórma fant�s- ticos e níveis de vida em S. devo (:;'::ão dos r. FIô res
t�co, que a êle r:5.0 r�sistem magistrados doutos, nem ]U- Paulo». D

da Cu nhaTlsconsultos resptltavCls. De modo que os estudantes
Se o que esU <':. :::uperficie assume tão graves pers- do Curs') Vocacioolll não estuda-I O I B I - \/' t d

.

ãpectivas. é de avaliar a atividade desenvolvida nos sub- rão o nosso meio social e seul' I ãge�e�a I� �ao bt ianb'l�o-
cer a �

t

com a,lmpress 0d qu�
o

terraneos, com os alviões ardilosnmente manejados pelos caraterísticos, nívtis de vida, etc" �lOdn I' J�r�a 1,St B,
o eve 1

t

e-

�eud ge3 o causara, respon eu a 0-

«mineiros. das chamadas idéas noves, cujos principias, _ mas, sim, o meio social de S.
e e ._me :aOSIO

..

para en rar. a

o'N"entretanto, encontram os seus fundamentos no «absolutis- Paulo! n� ahvlado emR,que vla)avaFffiI,,, a

cds- 'b
- ao. Nem pensar DISSO é

f,,' i n h
•

''''d � !'b t á r' A d
mIO o o 10, os srs. ores a om.mo· erreo e ezai lê.no, (,e qUI: a HL1mamGli e �e 1 er ou, 1 r10menagem ao sor. rman o C h O Id A h J ã O I FI

.

dcusta de muito sangue, derrubando a Bastilha e procla- 'de Sales... CunI a'M svha d';)
ran a e o o

b
genera ores, respuan o,

d o, 't 1 LJ ar os ac a O. o �erv()u:man O os Irei os ( o l'Jomem. 000 P€los mesmo motivo, tíveram P' V "-

Ponham nisto os olhos, aqueles a quem a paixão não Q " ') r.' " E' ,

- uxa. oce me pregou um

I
U'� e mo. L. copla. co- identica "carta de alforria", os susto ...céga, ao ponto de os não deixarem ver que estão C8 can- pia cega de nascença. SISo Aristi'.ies Ramos e Zenon Aproveitando a atrapalhaçãod.o a pés o ideal" e reduzindo a ��rrapos o re�ime. _Racio- Os prof.::;ssorandos catllrineme.i Leite. resultante dt"ste «qui pro qUÓ»),CInem os que tem a responsabilIdade da onentaçao das

j deviam e�tudar o ambie'lte social A
.

f d I B I f b
'

t'd', d dO" d . t _ '".
"

.

c
o que somos ln arma os, o o genera u cão, en IOU o ra-correntes par I anas entro a emocraCIa, e que man e

I em que resmr�m e onde Hão ,I FI" d" C h d' d
.

F! I.

d'
.

'rd d I'" �
,

"h' "
.

" ,gencra lores 11 un a, epOls çs no o general ,ores, evan·rem-se deSUni os pelas nva I a es po Hll,;as, e camm arem
exercer o f"acwlerlO Claro 11 I t'l t d'd do-'''' para uln canr,o, e".tr3ndo os

.

h rf
'

. .
.

<>o. .

lJe laver gen I men e respon I o .. " ,.anacreontIcamente para a roc a arpeIa. Trin(.)ad,� por�m leu e "iu no '.

Ih f' d" d' I b
'

. -

f
.

ã . f
' .�, -,' ,

I
ao que�tlOnano, que e 01 In- OIS a pa.estrar, em voz alxa,Se assim nao lzerem, se assim n o pi a Icarem, e as oriainai--S Pi'u10 'd I • [Ião fosse o dernonl'o �urdo.,..

bt I d' 't "
_

., ."
. .

,. gl o pe a nossa repor. agem po- �minas dos su erraneos exp o Ir_m, res ar-nos-a a COI.S E COpiOU' S Piwlo r
OI)IOU I I' '

b
' .

A" 1 d
.

"

t d t t f" d h'o s suJ....ido á
... ....' i '.ítlca, rece eu os VISitantes, sem ,s pareaes o aVIão, que IClencla na cer eza a ca as TO c, e avc:rmo ;; solptrou e d·�u 8')' Go"arnador I. f' d h d dI" A 'd

'
•

• .

•
I •• , ,� � � ",' 'protoco os, azen ('I as amas a apesar e a ummw, tem OUVI ostorre de mesagem do castelo em perigo. dando amda,
que não tem culpa r li':s d� 3er h d f'

.. ,

d d I f'b
I" ,c, I., '" .

casa, por .oma a Ir,na, lOiCIan- como as e pe ra e ca, Izeramtempo o «toque (\ re ate». I tão mí<ll -ervido n�la tarracha d
.

d I t e'....n.tar. terem e<cutado toda" -
,

I:',� • •
o amma :) pa es ra. " c , a

S II':! da rie I dos parafl!�Qs da ehtlVldad� �o Em dado momento, como a convasa tim-tim por tim-timoacwe
"FU, ;;t� i ii lie

I carg� de dlfdúr do bom Tun-'I roda fôs,se .d:! �\1,atro, � dr. Bul- O general Flõres da Cunha
AIeiii ii II te :'�

, d3d�.....,
f'

cão Viana. plS:OU o olho para teria dito ao general Bulcão Viana,[Ianizlg um _ En�?rcguel 5 :��ze�, r

a no a o g,eneral Fjores d� Cunha, �omo haver sido surpreendido com aCirurgía . ....E prepolção de. Es"a C(',ltO. Certo, a dizer-lhe que «desse o fora)) chegada inexperada a Porto Ale-;ar�'�:-�auG;r'l todavi,l feio. Feio e atrava'lca- numa folgõ., a sós, com êle ...
'

gre, dos m. 03valdo Aranha e

BERLIM, 3 - Coroo todos dJr d_o estílo. Um pagode. A' primeira piscadela, o ge- João Carlos 1\1achado. Que uma

os anos inaugurou-se depois da OANTZ!G, 3 -_ ..O proprieta- Trmd.",de, mal compan:md?, é', neral Flôres, SOfri!!; á segunda, vez cheg<�dos à capital gaucha os

semana da Pascôa o Congresso rio da Empceza Armadora Kar:'- a prepOSIção de, Importu:1o, me"
carregou o 'lObr.-c''.iho, d:;sconfia- dois eminentes procere�. fôra pro-

PRINCIPE DE GALLES

I d M· h F' 'I t
' .

, I I dda Sociedade Alemã d,e Cirur- berg, o siáo-ju, eu IC, a - rel- t:?0vlve: peLnaner! e, i�vêlna�e, e de; á terct'i,a, j,,� nã 1 fez caso, curado pe o nosso embaixa ar em nas SUi"S palavras ...
gia. no Hospital de Largenbeck. berg. fugiu de avião para a Sue· ÍlxO, tfJl qUílIl o conetlvo Citado.

por supõr trutClr- e de um cacoê- Washi'lgt:m, que o cientificou,pes- O �eneral Flôres, ouvindo si-
O primeiro díll foi dedicado aos cia deixando a divida de duzentos 000 te, como tantos outros, quais se- soalmente; contar a sua candidatu- lenciosé.mentc a exposição do sr.
problemas do cancer ainda não mil Hor;s. Apelar de que SI em- E' 2ábado. h0je. Semana in- jam, por exemplo, os de «pigar- ra à presidencia da RepubJica.não Oswaldo Aranha, sacramentaJa
e3clarecidos. t-lreza ja' se encontrasse em má si- glesa. rcar» ... ou "sunga r as calças" ... só com o apoio do Catete, como com o bissope do sr. João Car-O prefessor Bauer, de Bres- tuação àurante algum tempo, o Sema.na inglesa, para T.inda- O sr. Bulcão Viana, vendo de varias fôrças politicas ponde- los Machado, teria observado,(au, expoz que unicamente ex- proprietal'Ío ?oud� continuar o ne- de, não é inglesa. Lembro-me que as helices não ta,davam a raveis nos Estados, esperalldo,por então, que muito embora não
derienci-\s com excitação artificialj ��cjo, <:ncoilt and,� sempre estran- como t>e fô;,se agora. O decreto

I
ro!,car, e que fi folga almejada isso, que éle FIôres, CO'!lO chefe duvidass\� da ma palavra honrada

exterior Pl,diam dar luz sobre as ]euos que lhe abrIam novos cre- 713 aCélbava de S�l' publicado. não tinha geito de chegar, s;gu- do situacionismo gaucho. lhe não I nem da agua-btnta do sr. JOã�verdadeiras origem di:'l. entermi- dito�. Um de 5eu� artigos, o 380 .. rou o pulso do general Flores, viesse a dar i1contra-"apôr"... Carlos Mach3do, estava disf'ostodade. Foram feitas v�rias inveó- Entrr. os prejudicados pela fu- foi lido lá ,na antiga, Normal: I pretendendo puxal.o para um can- Para testemunhar o apoio ci- a «vêr para crêr».· pelo que, iriatigações em diversas clas�es', que ;" do proprictario encontra'se um "A Secretana do Instituto de to, assustando 0 governador gaú- t21do e as conversações nesse sen- ao Rio, na mombã seguinte, como
ilpeZIl( de terem dado algum êXito armador londrineme, que perdeu Educação fUllcÍonará diariamente cho. que, abrindo espantado os tido entaboIadas, resolvera levar devoto fervoroso de São Tomé,
IJas curas, não prometem hoje sd"'lta e cinco mil floris, e o ban- e o expediente terá a mesma du- ol�{)s, perguntou: consigo o sr. João Carlos Macha- considr�rado, por si, principai-em dia míAis êxito que os atuai5l(.� p!}!onê,;, que perdeu quarenta ração das repartições do E.stado, - Estou com fébre?! do, que ali estaYa, de caldeilinha

I
mente nesta hora, o padroeiro dllttratamentos COLtl roeatgenologlcos. md.) ,

mesmo nos sabados.» O sr. Bulcao Viana, descon' na mão, para aspergir agua benta! política nacional.

CAL·L,ADO

MinistL�fID
�WSJwui�i�i® ftI� ..

�lHlIC(tJÇAO
RIO, 2 - Foi barxado cm

decreto nomeando ministro pleni
potenciario de p.imeira classe, o

sr. Mauricio Nabuco, ernbaixa
dor em comissão no Chile.

Par:3síta d"""s
Cofres t::)u bii-

cos

RIO, 2 -Um vespertino pu
blica um telegrama de São Pau
lo, segundo o qual, José Pistone.
autor do famoso críme da ma-

Ia, que primeiram�nte foi conde
nado a 25 anos de prisão e que
depois de novo julgamento viu
sua pena reduzida a I 7 anos, irá
a novo julgamento, por solicitação
de seu novo advogado, Oscar
Stevemon, que apresentara' pro
vas de que Maria Fea'. morreu

devido a um colapso quando da-
va luz uma criança.

Pistone, alUCinado, retalhOU o

cadaver, colQcando-o na mala.
temente que a culpa da morte re

caisse sobre sua pessoa.
O advogado pidira' ]ulg\men

to para crime de profa(ll;'.�ão.

OrçamefAlilD
B��iiâ m�ca

LONDRES, 2 - Anuncia-se
que o orça 'nento foi encerrado
com um saldo deficitario de 5
milhões de lIbras esterlinas. As
despezas montaram a 802 mi
lhões de lIbras e as receitas !il
c,mçararn a '797 milhões de li
hras.

Fumem charutos

742
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2, A "GA-ZETA +Florianopolis, 3-4 -1937

o o s
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aos Pusil ..
,

�"'"'7� r��.,� "":. ':)i:1rHr�����(�J;.!f.::J�'i o Salão Progresso, á Rua Redator.ãelell doVsICOnoelQ5
.:.J r<'J I "u .� ,,$

�;'" Qi"", iii: iloll �i'2it I-� ,,"'-,�
I Felipe Schmidt n. 5, dará a

-, �. 1iJ'�éi �1ja I VoS, esta oportunidade.
t, f r), U ri ic Ip � I (,i'� I _

Basta a:jquirír, no seu bal-

r,�e ',-o " _ ::;<5 ,..�_
-

ca�, um bilhete, quer da Lo-

"

u. ,� (..;, �_, t ros Ca· teria Federal ou da Loteria
í'" �. t f'''', iri be rf""õ seS, Catarina.
-. ""y-a é� Si a L.lto ria O envelope, contendo o bi- Damos a seguir as guarnições

(. ':""'J C €; S lhete, leva um número que, que devem tomar parte nas re-

�:l) • _ 'r:I-'., l--() chc.�'; de Pdicia do Estado proibiu coincidindo com a centena gatas internas, á realizar-se ama-

as reu-iocs I ,,. l. li. (: � Q,'algu .r ('.'�í){;(',;e, sobre o fundamento de do primeiro premio da nossa nhã nesta cidade. promovidas pe-

que 0S Cu I .,,� V ( • r e, rt.[:,eÍl,' m Sim ordens. Tal proibição loteria na extração do dia lu glorioso Club Nautico Ria-
estende-se a L ,J Está: .

27 de Maio próximo, pronto: chuelo:
O ,_ pitei0 ;3 .�o J Jete" o chefe municipal do sigma I

é arrumar as malas e vir ao I o, PAREO: Principiantes,
tendo nu •• é' c ; .. _ L S '.I f,ç ') da lntegralista Brasileira se I

Salão Progresso buscar uma Íole Jurací-Patrão-Laudelino
apresenta I.) <�; .1' I

� t!�s �'xigl �o sua pr )pria prisão. A poli-' passagem para o Rio de Ja- Coelho-voga Osvaldo Mogui-
,

, 'h 1
J : dCU!. por I, to ,', � o, (.iZen( -Ines que não precisavam ãpre- nelW, num os vapores da lhote-5! voga Jorge Daux-s-s]

sentar se, p�'lq'l 'l) \.11 em que as autoridades quizessem prendê- firma Hoepc�e ou da Çia.f\;ac, prôa Ocelio De La Vega-prôa
Jus, mandaria I 1,' r� 1c!J (' Ide q I r que estivessem. de Navegaçao Costeira, Jaime ladroxitz. Iole-Jurara-

A passagem é de ida e Patrão Walter Lange Jor.,-voga
Os processos volta em primeira classe. Paulo Lange-slvoga Antonio

t.. O CONTRA O.) Não deixe passar a opor- Ptreira Oliveira-c-s] prôa Dante
�

COMUNISTAS tunidade de ir, pela primeira Quiriguini prôa-Joél Lange.
RIO, 3 v 0 muito RIO, 2-.'1 em chegado á vez ou de retornar,em visita, lole [urit! - Patrão Osmar

CO!!.cd"d r, L'L' 'ld em secretaria do Tribunal de a cidade maravilhosa! O Rio N'onguilhott-voga Alfeu Souza
face (',\ "U'�,,- ') I d 1 p.

"b Ir f •

,,:,egurança Nacional de va-
e JaneIro e �m um comp e- -si voga João Monguilhott-e-s]

O sr. Jll." .�
..
.1 <' '; este: rios pontos do p�ís, pro- menta. do remo dos céus. prôa José da Silva-prôa-Ida-

:f��:')nt�;J f!�aJ c" o U '1 �o� c�ssos contra comunistas, p!ometldo á gente pelos pro- lino l�osa.
v I" ao s,. r

I divulgando-se que estão fi- fetas;.. , . ,

20. PAREO:-SKlFF -

mando SaJ,.,�.
1 xados mais de dois mil in- Va hoje mesmo adquirir o IVAN-João Matos. JUPA-

A V�8"" r
, . "

.....<oi lhJ s�. dividuos envolvidos lla no-
seu bilhete e exija que seja NAN-Clovis Ayres Gama.

Clemente ivl, 1 .11 a Europa VI- vembrizada. em envelope fechado! 30, PAREO: -OUT-RIG-
ra f .cilit r • l:;: r ,da bancada Esses processos depois Parece incrível! Uma pas- GER.-JU rAr-Patrão Adol-
com a a�c ; ,,0 ,!'Jtranç de de estudados serão dividi- �agem em primeira c1asse,de fo Quiriguini Neto-voga Wal-
n. �ümt�. r.··.s. dos em diver�os grupos pa-

lda e volta, ao 1?io de janei- ter Schlegel-sl voga Henrique
E

.
,S��lr l r4�1� ( •• oPa ·h�cc

ra efeito de julgamento.' ro,comp,letamente gratis! Moritz-sl prôa João Auvedo
de �hVtlrd 0: o ti,melro a pro- No corrente mês, o tribu- �epols. e uma oferta do Vieira-prôa Ranulfo Vilaín.
fil.mcn-se SC', unr • com ? Catt�· nal julgará os primeiros de- S�la� Proglesso, o feliz dis- HELENITA-Plltrão Clovis
te em. qu�lql' r -L', r _' < <'l.

I nUflciados, tudo indicando tn,bUldor dos grandes pre- Bon3ssis-voga Artur Moellmann
IguJ � ", l. (, SI. M::.r

que os cabeças do movi. ml05! ., -sI voga Haroldo Beltrani-sl

qus ,do: '.
.

, '!
.nento selão os primeiros a prôa Alcino Müller-prôll Luís

> � e ('��.�, 'I':' am(a a
serem jplgados. 1

Dia 7 de Abril, 200 Contos Beirão. 40. PAREO:--CA-
atltuoe dú sr. � �r]_'rLS N(.�o. . .

da Federal, IOde Abril, Mil NO'E,-JURU A' - Célio P.
provocando "','.�' c: r. ntmos Os autolTIobi I,stas Contos! Oliveira; CANO'E PIRATA-

em, toelo" G 1.', ) c' qu e da I'Rovor AM DlcTURBIOS 15, de Abril, o primeiro Roberto Müller. 50. PAREO:

�llla! que p' \ '1 ('Jm (jU, !TI

I
......." sorteIO da Loteria S. Catari- -I0LE, JUPI'-Patrão Joa-

fl,ca�!éI o pr,.�, do

,.SczlF.do'j DETRO!T, 2-Recomeça- na. a loteria do pobre, a lote- quim Oliveira-vega José Ra-
III fJr, ;mu L � ,I... r-s� em :-am OS Jisíurbios nas indus- ria do rico,a loteri� do povo, rr,os-prBa Osvaldo Silveira. UL-
face da .'!'�' < ') I" .1', r Clal

a!
trLs automobilisticas. declél· a nossa loteria! LA-Patrão Otavio Aguiar-

orgatl5 �.' < c • '. Haía, r�ndn,se �m gréve, os ?pera- voga Bidualdo Portilho-prôa
Y I

,'lOS da ,-,ompanhla FIscher SALÃO PROGRE3S0 Arno Outra.

�, 'Body, de Cleveland e tam- Rua Felipe Schmidt n. 5 60. PAREO:--ESCALE'

r bem I)S das !abricas Pontiac, TELEFONE 757 RES,-.Da Escola Aprendizés
�,:� '� I" Chevrrlet. Flat, do Estado

II
Marinheiros.

��':I(lJ!t I àe Michigan. CAFE' BOM 50' NO Haverá um pare9 de vetera-

���hJ'>.
.. :

. "�! Jh
O numero dos sem traba- .JAVA nos oferecido ao RrowersR Ro-

1lJU
-

�� ":j os, por motivo das greves Praça 15 de Novembro berto Müller e Emilio Mund.

\. ) é. atualmente, de 17.000. Antonio Pascboal

�
�...- =-

D�"íia Ivo (j'Aquino

rava.

Não é por conseguinte a Di- VIENA. 3-As atividades
- AVAl' X CIP retoria Regional, um deserto, um do Duque de Windsor con-

I Com dt"stino á'� cidade de Ita- Sahara, para as reclamações, quan- tinuam a provocar curiosida-
"

d 'd' "t t'd do fundament"das.
lal,on e vai ISpU ar uma par I a ... de entre os jornalistas.
amistosa com o CIP F

..C.!seguirá Haja .vista, a reclamação ha Desde �egunda-feira de

I amanhã,? esquadra prmclpal do pouro feita pelas colunas da CI- lioite a Vila de Appesbach
Florianopolis 'Aval F.C. j DADE DE, BLUMENAU. 50· está sitiada pelos reporteres

;������������������������, A embaixada que partirá ás bre o extravIO de .uma car�a va· e fotografas. Estes im acien-
;:;:

;;g.= 5 horas, samdo da Sede do Club", lar, co�ten�o a lmportancla de I tes coin a longa espfra _

O I d
..�

-I S b k està assl'm c(.nstl·'u:,da·. cem mil leiS. O que fez s S' h
. ,en

SU� O �""" R va. a ac
l

, '

• " vlaram oJe urna petição ao
w Q �sIIu· F M I A 1\.A

.

A S e do conhecimento de todos,; Duque pedl'ndo .

.
,-

A D V O G ADO'
e 0- " eHa-- . antos

'f' d n' " d'
• permlssao

-A.Boos-AVieira-P.Freita& ven lCOU � V1SU a _proce encla para fotografa-lo.
33 -O. Moreira-P.Ourigues-J. das ,acusaço:s; �egu!a,flZo� as al�o- O Duque recusou mas pro-

Becreta -- W,Alves - W,Vieila- mahas fUl1C101HliS eXIstentes e 10- me'eu colocar-se á d' �'

O M '11 1\11 R d" d
',l ISpO�l-

. ongm lot-·V. amos-A.
f �dl'lOU a parte os prf!lüízos 50- ção dos fotografas quando.

Nazareno-j.Vieira-D.Alves- fi os. deixar S1. Wolfgang. em fins
W. Forneroli-J. Monn. No entanto é bem notavd a Je abril ou principio de maio.

Alem uo carro que canduzirà «insençAo» de allimo, do espiá- O Duque passo li a manhã
a embaixada, seguirà um omnibus tuoso rabiscad0r, não dirígind:> em Appesbach e após g at
especial, lotado por torcedores do as suas «ofensivas». ao agente moço fez uma excursão de
"azul e branco". I I 'dd' t Ioca, auton a e competente para au om,)ve acompanhado por

remover qualquer obstaculo a bôa sir Godfrey Thomaz até
marcha dos serviços. Hallstatt. ao longo do lago

No dia 6, segu:ld l-feira, ás 19 O que não póde. não deve de Halstattersec, um dos
horas, no predio nO. 121 da rlla ser, é� os ataques constantes e mais pitorescos da Austria.

Em tubos de 10 comprimido.de05grs. _CA_S_P_A_, por mais rebelde que seja, E' um remedio Padre Roma, serão veudidos em irritantes a uma personalidade Durante o passeio teve oca-

Novoemb"la�,'m �� � soberano centra qualquer Aíecção do couro cabeludo. leilão superiores moveis par 5a- ilustte e digna. motivados por sião de admirar o espetaculo
de 6 comp"m.do. \ Q�(""'l� �

Ia de visita, quartos de casal e desleixos. inepcias praticadas, por de uma avalanche de neve

de O.1S 9'" \ ( '(j ) Em todas as FBlmacia'3, Drogarias e Perfumarias. solteiro, vidros, louça$ cortinas e seus subalternos. mui principal- cahindo do alto da montanha

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

- .�..--:- -;:..

:'1 p I muitos outros obj€tos. mente quando essas ocur.cenClllS com o estrondo do trovão
roduto dos LABORATORIOS ··MINANCORA"·· ]oinviile O d

'

b ,.]
•

\ ,.", ",.""",""�.",,,,�."";.Ji� � 1 .

pre �() estala a erto tobo �ãO i,gnoradas, dos seus chefes até perder-se nas aguas do
"-!i/ ':':'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i.1 o dia do leilão. lmedlat(is. lago.

rr.i� ,

t 1

A causa L:3S<l é o ner

vosismo, provocado
por excesso de traba
lho ou de prazeres,

preoccupaçõesp fra ..

queza. gel'd. Um com·

pl'i:mi�o de ADALINA
acalma os nervos, fa·
zelrJl,.h v Atar a firmeza
gerai ":0 org?:,.ilusmo.

Clube Nautico
"Riachuelo" lanlmes

REGATA INTERNA
Ha dias deparamos através das I Ao mais. repúdio aos pusilla

colunas d'A NOTICIA, um d�-I nimes.
sarroãdo artiguete, prenhe de in-I
fundadas acusações, e que pre-
tende manchar a dignidade im
polluta de um cidadão e perlerto
administrador. como é. o Sr.
Diretor Regional dos Correios e

Telegrafos de Santa Catarina,
so. pelo simples láto, de não ser Basta:is vezes um pouco de
o mesmo um galho florido, a reflexão para descobrir a causa

que pudesse sugar a "vespa" errante de um mal que nos atormenta.

da Imprensa Catarinense, Antes de aceitar conselhos apres-
Fantasista de merito, o articu- sados, procure conhecer melhor a

lista deixa transparecer na fórma propria situação. A' s vezes um

estílistica, d'aquele libélo môlo, �X» é de facil solução, depen
as suas intensões descabidas de dendo apenas de pequeno racio

perseguidor sistêmatico e relapso, cinio, Num caso. por exemplo.
cuja coragem, e desassombro lhe de pertubações do estomago acom

faltam. para de viseira erguida panhadas de sonolencia, enxaque
assumir ante o público as respon- cas e mal estar em geral. que
sabilidadee inherentes de tantas não cede com dieta nem com os

monstruosidades descritas. disgistivos comuns, deve-se pensa:
Coherentes com O! nossos prin- logo na possivel falta de acido

cipios, com os nossos fóros de chlorídico no suco gastfico. O
independencia, jámais deixaria- peso no estomago, a falta de ape
m:>s sem um energico revide a tite, certa azia de fermentação,
tantas invencioLlices assacadas a os gazes. a sonolencia e varios
um didinto e culto funcionario outros transtornos decorrentes dll
publico, môrmento guando á mer- má digestão não pod�m. püis.
cê do .!espeito e da felonia d'um -:lesaparecer com o U$O de amar

individuo que se acoberta no gos, de aguas alcalínas, nem mui
anônimato.

'

to menos com bicarbonato dI! 50-

Lendo-se aquelas malfadadas dio que ás vezes, agrava a situa
linhas, allsalta-n05 desde logo ao ção, provorando uma sensivel re

espirito, as investidas, o odio dução da bilis.
incontido contra um pCibre esta- O «X» térapeutico d�stes ma

leta, que além de seus páreos I.es consiste, apenas, em corrigir I
vencimentos; da miseria que o talta de acido do suco gastrico pe
cerca, estado latence nos funcio- lo uso do L\cidol-Pl"psina, com

na rios humildes; sente-se ainda primidos da Casa Baíar. que fa
exposto as imposições, ás hilmi- zem verdadeiros milagres.
lhações, de falsos jornalistas. Pessoas fracas. anemicas. pre-

Mai5 adiante, surge-nos, o ca- guiçosas, com lalta de ap<:tite ou

50 de Indaial, caso êsse liqui· com má digestão, tornam-se ou

dado com ai remoções dos fun- tras com o uso deste precioso di
cionarios divergentes, após a aber- gestivo.
tura de um inquerito administra- O O'-u--qu-e--d-e---tivo e que o esdruxulo articulis-
ta d'A NOTICIA, a tudo igno. Windsor

EM ATIVIDADE

ROO

Um "X" de
facll solução

Adovgado

&& em

I�
�j·d

rllinancara
,

I
I' por excelencia!o Tonico capilar

LeilãoDestina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos I

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a
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Blurr'senau ,. JoinvHle Seo Francisco Laguna-
Mostrusrio permanente err,"l Cruz·eira do Sul

Seoção de Secção de

I\l1atri:z::
Fili es

Secção ele
FAZENDAS:

F�endas naclonaes e extrange'ras tÍara ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trHHbs
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
:$abonetes e Perfumarias
Aicolchoados e Colchas
I.J,ortinas e Cortinados
r.lhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos eDANNEMANN»

Emprez.-a Nacional de
Fabrica de Pontas "Rit.e

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
FOfGeS e C am as

Looça esm?Jtad2 - noparelhos de jantar -jalhe-
res

Louça Sílriltâna - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceutícos
Conservas nacional e extrangeíras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

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

l'Jave�a9âo "�--ioepcke"--vapores
f\fiaria '

•. Fabrlca de Gelo "Rita MarLa"

azeta

tr;i"

I

l(�t ns, 7

I Caíx 1 Postal, 110.
--------'

� �.dr. d. Moura

t\iIJ
I

Advogado
� -:-' .

\�tJ }(U.l Trajano, n' 1 sobrado

II Telephone n" 1548

Nos classicas ..Env�lopes fechados ��l�i I :_= o-, Renato=
r ==8arbosa==

�'�:'Y��-:;�"I\l��""->.-.l'� ADVOGADO
_____,.���\>�J:;�����k...,!l.�tRf..�j.L' "'::�.:••,�� J

�I����.��� ��,!(z...)�'!1$'JJ

ET� ��:
II �

FederaIs e ta.

R.FUNDADA, EM

Seguros Terrestres e Maritimos
PRiMEIRA

J\dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fone. 1631 e

129�1Incontestavelmente a

CAPITAL RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

d(..) E3r<E�Sn
9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280::552$970

Dr. Carlos Corrêa

I\Ilédicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Madlco do Hospttal

1B$!i),

Ap,entes, SubDA.ll��\·t®e t) F;sgu!!Hi@r�! de I,nrris�. rem ��G�t;i CI Estado. r.r:((_.BrslIlI, no Uruguai e nas prln�ip�i$ praçll estrangelrls.
"

Agentes em Ftorianopotls :

Campos Lobo & era.
;;')/.J�
�i}

I (Curso} dt� esdPec;aJizhasa,))em�j@ mo es las e sen oras

�� Atende na Maternidade
e.� até ás 8 112 da manhã

BlurneniF3U e '�,é)ger.:�, ��.) e á tarde=- Consultorio.
,� ANITA GARIBALDI, 49

G-----�.Gee�••u� ------�-

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Postal. 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFKO ALLJAAÇA

E
",--,.

I Jt
·

h'c ii' o

, n� :llI '\;. , �CI' .

'- "."�,C� Itor��... ,:, ... � err� "..,c,&una e aja I

OL.I

MACHINAS:
Machinas de nenerlcíar madeira
Machínas para officinas mechanícas
Machinas para laoeh \".\:;
Machinarios em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.
l ocomoveís, Motores de esplosão,

eléctricos
Material em geral para transmis- j -s
mancaes, correias de couro e lona
)leos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FOl�[J }-, -ças,

sorios, serviço mechanlco
Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
M�teriaJ eléctrico em geral
"Cad Hoepcke" "Anna" e Max"
- Estaleiro 'Arataca"

VENDE-SE uma padaria, cL
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de b8íP

freguesia.
Para qualquer outra informa

�- ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

Indica:

I -\I Dr. Ricardo
Gottsrnar'ln

Desembar gador
Salvio Gonzag.,
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

1(ua Trajano n: /7.
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\)IeUOr
Indórg Burkhardt e Professor

Ervvin �reuter)
Especlallala em:·clrurgla

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

operações de plástica

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

.das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

- ----""---

VENOE--SEno Ioga r denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

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

�

�
RESIDENCIA- Rua Este-I
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J �àQ Pessôi!», Estrei
to, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

Otimas instalações. No aprasil,
vel recanto da Ponta do Lea -

Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias Cjualiddcs de laran

jeiras, limoeiros c glande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARLOS NILSON

Dr. Miguel
80sbaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias- Hemonoide
Consulta.:

das J 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

rI eleíone, 1595

DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica de crian

ças la adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

Consultas diariamente aa«

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13'
FONE-1595

Rt!sidência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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( , neve

HaBito t�gBfiadave�,
só corn

. t,
.,

?,.do proprletario -ASSEIO E CONFORTO

ii

I
IFONE. 684

P(j c

a vos

p TA
�nd�ares I'. . - -

I ; "f""'� Ic.":b '�3� r· i /:;:,' �
, I

. (i:�'iT�O DE DíVERSÕES I�
'.� AC);:; DAS GHANDES

I
-

. ,

" t.n 1'\,.15

CHARUTOS ,•L,! ' Ir ;.,' ;hll: senhorinhas. Fiscalizado
j

-

••

'

a+o.
li • J t ispora Imperia! .

pois, n�le
:"

'
.. (mtJ:�eLs, coniôrt.i, honetis
.; () qu, muito lhe agradará I

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

i �
.

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

,
São Pedro), Casa Savas.Caíé Gloria e Salão Progresso

J-

{'I J.

i:"naaCJà Popular, ti Praça 15

-.
10: 1:1Eml;o�';"· ':;:.__.._______...

! "I � /."" w � L _

i ',�.
!;i,-I.V.

FABRICP,NTES :DAS AFA
MAD,ôS MARCAS DE

ASSUCAR:

"Maravilha"B'['�JZ�
· São José

REFlNADO- FIL fRADO
BRANCO E

"Moreno"
SÕfV1ENOS REFINADO-lo IL

�TRADO

"
.

ESTA

Iir"�d�3 casa pó-
d<� Si::" Q U �

....... ..., ...';'1 o pa-
-,
•

g.ando apenas
5$ooo.10$oo() ou 20$�')oo

por rnês n·a

Empresa Construtora
Universal Ltda.

\ �;:��L!Fi��;L��peratri!.�!� ����!o � .I ::!�elh::E::�t.�ci°3
- ..- � �I Pto acance de todos

� INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
t� PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

� Sr. Abano de Souza Lucro

107

j:-�

.��:.�
nacional

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
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A GAZETA-FlorianQPoUs 3-4-1937

__---
....---------------------'

'-->�..�--:7'_,,_--- _

��i!Lt!ISM!iWU&45iiilD&1iW!1.'G1J1lD�

, J .1"'\C'key C-"� i U b F 1<" (, :I"' n <:." n 1"'1 �.'� f"'i. � � :�;>'--iI11�j �:.. "",. B .."i A_H1. t_���:� n 'J i '.' 'II
o TIaiS c.agante centro dr: diversões Iamí-

'" i

Luxo, seriedade, conforto e distinção. I, ,\�� CiNE ODEON, o li-ler, foca-

Fsplendído serviço de bar com bebidas na- INFnLIVEL Nn cnspn, �,'·"j;"il.,_�,:,.,',#,:;�,•.\�,',�,.�.••�,'.';: Íiza, ás 5 horas, os 3' e 4' episo-
H H H H �'. ..lios da cinta s. ria ,h �:a M,m:ot,

clonais e estraajeiras,
t tJ.:" iVlontanln misteriosa, com Ken

Mathematica Elementar, Arith- Feericamente iluminado com instalações mo- !fil <",' Maynard; ás 6,45 h,)las, um filme
. AI b

'

."[
. dernisslmas. Iii

mftlca, ge ra, GeometrIa, rI-
.__ ,

.::;J,� Universal, fi17lemos outra vez,

gonTometri8, etcc. d M d
RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da Dr. Pe�r'J fi�a M ..Hsr2 ��il'r€j H('I1j}5te�men- com MargaretSullavan,jamesSte-

ratar no urso e a me' Sorveteria Gloria Advogado
.

wsrt e Ray Mlllan 1, e a cinta
zá das 18 112 !loras ás 19 I [2. I Rua Trajano n. 1 tt� �a ba ride � .. seriada; e ás S,30 horas, um filme

113�2�.�_� ������������������������� � mlda�st-Ano�cw��oom- Irradiacao de to�� naCICHm�h Warren William, Marg�ret Lind-

Loteria do Estado de Sallta Roii�a
RIO, 3 - o presidente daIE��F��i;�m�eo'�d'ci�2n:er�:d:� e

A Estação de Roma 2. R.O. Republica tendo aprovado a ini-

Cata rl�na onda c. m. 31, 13-·kL. 9635, ir- ciariva de ser organisada uma AMANHã, á'5 5,6,45 e 8,30
.

,�
, radiará hoje, ás 20,20 horas, o comissão para elaborar um ante- horas, um filme emocionante da

seguinte: projéto d� lei, regulando defini- Universal-fl.guas perigosas.
Anúncio em italiano, espa- tivamente o hasteamento da ban- com Jack Holt, Grace Bradley,

nhól e português, deira nacional, o ministro da Robert Armstrong e Walter Mül·
Marcha Real e Giovine.zza. Guerra, em aviso circular, diri- ler.
Noticiário em italiano. giu-se aos seus colegas das pas- �----Jt-"'-f-"o------Transmissão do Teatro Real tas da Marinha: Justiça, Traba- .Ura�J1 �ca· se

.

da Opera de Roma de um âto lho e Educação, para designarem bemde opera lírica. representantes para fazerem parte
.,

,

Conferencia de S. E. Fran- da aludida comissão, que íuncio
cesco Severo, R. Académico de nará Estado Maior do Exercito.
Italia, sobre o tema:

"Relações com o Sul América QUATROCENTOS MIL
no campo das sciencias". GRE'VJSTAS

Execuçãu de canções napolita·1
nas. NOVA YORK, 2-Quatro terminado ôntem a conferencia

Noticiario em espanhól e por- centos mil trabalhadores das mi- entre os unioxistas e patrões,
tuguês. nas de carvão suspenderam as não conseguindo chegar a um

Marcha Real e Giooinezza. atividades, em virtude de ter acôrdo, sobre o novo contrate.

��������� ��������
I

�

- �
I 1r.- 000

· '" �� N �
.Jogam apenas o. O:lnetes � ._ �

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATA�;�INA, continúa na sua tra- � ��

5
�

Os bllhetes são ôiui�iôos em õec:imos I
f?\\1

-�

ôe 1$200. ê'l] ��
Nauenào repetição nos àois ultimas aI· � ':.":� , "C d

CD

t d
"

I
f.l ,

garismos àe qllalquer d05 3 primeiras pre' � "�.�,.'. II'
"

�O,� g'tt 11'"'l U Un re g � "

��
.

mios possarão, 09 prl:mi05 aesti'1oCJos aos ��1 :%� li! � _ _ �U U Iii! '6>'<1:1
".

àois ultimos algarismos "a numero imeàia· Ef] :\

tam�ngo ����;�r:naior s� àeauzirá 5 '1. para � \.� --

�\�
pagamento àos numeras, anterior � !}ôsterior.

I
�lt�

05 rremios pre5rrzuem -s me5:�s àa
àab àa "xtraç6o.

A �lt}mini5trGt;ão nã·j ohi'i1ce redoma'
ção alguona po;' perõa a)uF'!�a;,ão êii! bi
l(;fZt�s ou quaiquir ouir'o idl:i�" ,lh ail:'gaoo.

Os biJhe12�,; illUdlizi1(J,):; com Q Dala',To
PABo nÕI) t0: li U .lOI' C!'",U 1", p' rq. 0'1)0 o

referido cnrirõlbo pertenu j OJiilil)1 ,t ação.

-

Banco de Crédito
Poou lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 1a

(Edi;icio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I, RECEBE DEPC>SITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

I C(C Limitada 5·l.3Ja.
i e(c. Avisof'revioô]. ala.
i Prazo Fixo S',. aja.
,I_.----------.
as ca_ IIl'2!.DCWllL.6fdls:..«:JilEl.Jill!EU!lI

Lt'G/\-SE o andar ter'

,

r;�") da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco

Agrícola.
ENS1r"-J,�

FU
"0:9 IRIS" é reunir o agradável ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

pons que colecionados são trocados por apoli
ce de 2CO$ do Estado de São Paulo-c-São ven

didos nas bôas casas do) ramo =Representantc.
-depositarlo pa ia o Estado, CHARUTARIA CHie

(Da-se Fosloros] Rua Felipe Schrnidt n. 9 --Caixa
Postal. 107 -.Flor;annpolis

EM CASA DE Fi\�ILIp" I Bebidas Nacionais e Extran-
alugam-se quartos com ou geras só NO
ema pensão p'a colegiais e OAFE' J/NA
smoçs solteiros. Praça 15 de Novembro
Informações neste diario. Antonio Paschoat

liares.

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - I i 15 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses

Ordem Extração

15 de Abril1
2
3
4
5
6
7

22 »

29 »

6 »

13 »

20 »

27 »

»

»

Maio
»

"

li>

de
de
ABRIL e

1937
rVlAIO

/ CART,O..ZES
DO OLt\

CINE Rf::X, és 7,30 hor ,3,
um filme da Paranoun!-Prh'a

I dos do lar, com Lester Mattb--
F'

r .,. i c't

I WS, rances 1" a ró "

-

;� i ,;,teWéli't,

BilIy Lee, Geoq�,e Eme5t e Bes
ter Phe!ps.
AMANHÃ, ás 6 30 e 8,30

horas, um fiime grande e inesque
cive] ela Fox- Pecados dos

homens, com Jean Harsholt, Don
Ameche e Allen J_nbns.

Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

CL\E ROYAL, ás 7,30
heras, um filme da Paramount·
Vamos (i America,com Charles
Laughton, Charles Ruggles, Mary
Boland e Zazu Pits.

13$000
13$000
13$800
13$000
13$000
13$000
13$000

50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000

1$300
1$300
)$300
1$300
1$30J
\$300
1$300

,

� QUEOR DE SEUS CR�ELOS
USr:lNDO

_:;�"

�t� ",''''

Af'.1ANHÃ,ás 5, 6.30 e 8,30
horas, u',o filme OJ. Pa art,ount-

vivendo na lua. c;rn Marg,ud
I SuHavan e Her.ry Fonda.

PETROllNO MINQNCORQ

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.

premio lle

2 prem'io!5" 1:000$

5 500$

200$20

40

120

1.250

450

100$

" 2 U. A. Dos
3 primeiros

I ---:
pr�mio? a 30$

L'_8_9_o_p_re_lT;_,i_os_n_o_l_ot_Cl Dl'

L N Ao
50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

13:50og);

1"2.6:0:ic$
EXTkAç..\O ,;'S j 5 ti )ii.\J

[(Iã0 se�ã'] ragos bHhetss def·�í�uJ�O')
----------.. --

Os p<'.dido5 acompanhados dG� H:S,)<,;c-t'\'a" ip""yt',',cas {o G:,'� 1$0:::0 pa�a p !,("t\: srrão

atendidos com toda brevidade.
BILHETE E,M CUSTOL)U:�

Para evitar extravio e maior segurança de remes�a, O� pedidos de bilhetes para o interior,
pódem ser tambem atendidos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetfs originais, que frcam em cmtoc.lia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedirem.

ANGELO
----lm-----

LA POR1·A " Cia.
,

J. Praça 'IS de Novembo .. _ Edificio La Porta
Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa:Postal n.50

Estado de Santa Catar,ír'1a - .. Floi"'ianopolis
Precísam-se de Agentes atívo$

Meís Ufin sorteio n(') ínvenclvel

II

.. '� ...
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-A FLORIANOPOLIS, 3 de Abril de 1937=
----

�"�� Ca1rreg, fi'" Cessou a�\HJ�U,� tnhento d�1J - ." "'�_��==�

�=fI-'����- ��'�j)l'""",,���-�,,:�.!=::=-�J'2'�'���.a��._� ftnun ições rernessa n��s�e:5�o���: seu"� IU�0'I rrtilill5i�r,�<::.: j�g;e nal12 i�'ml�mOriba. 1Íi1I!'!_'!!' mzu_ T... iii fiWI � iii - - ll.'; !Y"" rio natalício a graciosa
.�� ii�inD OSLO, 31 =.": �utorida- DE VOLUNTAR�OS nha Maria Julia R05a,

., ,� .
des norueguezas interditaram o 9TALmANOS sr. Artur Rosa.PORTO AL�GR� -- 3- i Po: ISSO, estão sendo esta�elecld.as embarque de um carregamento de

Têm-se divlllgado. am� �mF nte a mais �uatro .e1hstadções pexpenmFentadls, quatro milhões de cartuchos para ROMA, 3 _ O ministro I gumas centenas de mortos e fe-
Faz anos hoje o jovem Gla

a'ta cot.ação ettr g. la uítrmc..mente em. !:.OCfUZI
..
3 a, asso. un o, fuzii, que faz parte de uma enco- Corrêa Junior, aplicado aluno

h J I d C Ih V da Pror..aganda italiano, Alfieri, ridos ...pela fannha de tngo, que .( (ev..ou u l0. e as ti os e acarta, res- menda de quinze milhões vendi- d d i Ginásio Cetarinense.
I d d 61 soou d h irigin o-se ôntemá imprensa es- A atitude da Italia em relação.ao e eva o preço e 'J a pectivamente, ZOOi\ on e a terras da para o exterior. Os cartuchos d E Cr::!!IZEm R .... () .... H01Ed 44 l 1 d I tranjeira esmentiu categoricamen- I a' spanha não mudou de nenhum '(1 ,� .".63$000 pu' saco e

. quilos. aoequa as, para essa cu tura, foram fabricados numa f!ibrÍca d b d d I IEssa alta, /- a(qbl1irh, ii impor- Com essas e com as estações ��dto as as noticias se

rde pre,t.en- mo o, ec arou c min1ist,ro, o �u� o sr, Manoel Roberg, fun,

B Alf d C' pertencente ao governo. III o, novos transportes e vo un- acrescentou que a ta la exigis .

d I.tação pelo RI, � I co.:. ('e trigo existentes, em 'lgé, re o na- Este fez susoender a m ..

I' E h did d nano esta ua,
estranjeiro, cem o l. I I tra'» lhrm ves e S. Luís de Missões,teremos d

I re

dssa tanos rta ranos para a z.spa-n a. entretanto que as me I as e não-
� J T

.

E date receber ocumentos que e n O ministro desmentiu tambem intervenção e especialmente 05 �
o sr. o�o esta, .comer�laalzuns dos rr.f1; .. ;1 ' (.j -ste stado, sete estações devi amente apare- .

f I d f a senhorinha Mana 10�eo garanna orma e que os cartu- as noticias de que novos desta- regulamentos de controle adotados'. �

Ouvido r tlus )( u_LtdS o s., [hsdas para a solução de um pro- h d I I nes FreItas'C __05 não serão ce-exporta os. carnentos italianos estavam prontos pelo corrité de Londres sejam �cretario da A.VTlcuitura, dr.Anibal blerna de tanto interesse para o
. dI-' I'

.

, o sr. RIcardo Bosco;
de Primio Beckdec.arou: nosso Xio Grande». Juramento rararrhr, acent�an oquea ta- ophcad ...

� com a

�esmaNene{gla o menino Antonic, filho
--A campanha tleh intensifica- ba

o

setbvara
estritamente o em- por to as as naçoes. o case

sr. Pantllleão Atanasio;d I d ,..
. o!!!'lIIl H!ii'&'� II!!:. �l'lti argo so re estes transpcrtes. das outras nações continuarem .

I
..

C Ihção a cultura o LfIgo var se {IiIliiI líIl.tI'!iAjji[!l-
O

"

I'fidi' a menina �Jgla oe o.
desenvolvendo da melhor maneira ministro qua I cou 'e exa- a enviar vo untarios para a Espa-

f d � r' õ'll'a���a geradas as noticias sobre as rre- nha, violando assim abertamente HABILITAÇÃOpossivel visando . zer a in epen- f�i. �- 11aj-I!l1!Ud �T alia BERLIM, 3- Mais 824 mil
dencia do Rio Gwnde do Sul IRRI'TADA CONToA OS luncionarios do partido nacional

tendidas pelrdils italianas na Es- as sua, obrigações, a Italia se Estão se habilitando parad �,
.

panha, dec arando que as baixas veria obrigada li modificar a suanesse artigo e primeira necessi- NACIONALlSTAS socialista prestarão juramento ao
enrte 05 voluntarios italianos se atitude.

sar: João Inácio Dias e Ant

dadDe: ibui
.

d PARI.'::', 2-0 porta-voz do
chanceler Hitler a 20d de abril

elevam não a milhares mas a al- Gonçalves dos Santos
istn uimos, para ISSO, grau e J proxirno, por ocasião o aniver-

quantidade de sem 'nL3 a nada -Quai D'Orsay» declarou sario do fuehrer. Existem atual- r' D� � ,..,
EHLArE

menos de 2.000 :�r�"'J!''''rt'S .esi- que o governo francês deci- r:ente 450 mil chefes de blocos r a m ,0u a m liZ ri ta a EI Realiza'se hoje, civil e
d�ntes e 1) v'Ui�), 1)) �to> do Esta� dill, por mtemledio de seu e celubs, 250 mil chefes poli- giosarnellte ás 6 h�ras, na
eh No.; úILirrJ'� te'l.)r)j dIstribui- ministerio «expedir in�truções ticos. 7á7 mil funcionarios da

...,,, !':""'�"""�"""""�""'�!,:,,-�"�-���������������W�,"�M�i��� dencia dos pais da nOiva á
11105 nad'l '1'enos de 3.151 sacos I aos consule" para que ini- Frente do í rab"dho, 290 mil m� � �� d ft� �n E,.HIIadoe:. nida TlOmpowsky, o enlace
de se,nent,'!>, op:vh (ue 319 h·l'!.m ciem as necessarias «demar- membros da obra de benefícen- �1iI � C� lU!U:J ü t'M '" W trimonial da gentil senhorinhafornecidos r), l E� .; -) EK J�C!-

I
ches», junto ao gt)vêrno de :ia nacional scciaEst:l. e 95 alil �_��_��'__��m���.�.�...���m�"�������._���� ria Julia Dias, com o sr.

mental FltOtér.1l ,,;\ dd Fr0meira e; í3urgos, char;1,ando a at�nção membros da liga d� mulher.::s meu Dias de Oliveira, funci
160 pela úutra estlç n d'ls Co� para que sejam respelÍ<:ldas nacíon'jl socia!ista�1 havendo ainda RIO, 3 --A Camara este- tes, Artur Santos, Paula Soa- rio da Secretaria de Seguralonias, cuja séde é em Alfredo' as aguas francesas. outras organizações. ve ante-ontem sem energia. res e Acucio Torres na sa- Pública.
Chaves. I A França não tolerará, de

V.. d
� -

�--I Não queremos com isso di- Ia dos t<leaders,»
Quanto ás ser.1en�es restantes, fórma alguma, incidentes co- �s! tan o OS zer que sua sessão tenha

F h tcompramo-L;s, 1.832 sacos em mo os que se vêiTI verifican-
d.. decorrido, como de fato o

I.lmem c aru os

Bagé e 840 �"cr" em Alfredo do. Caso eles continuem, os Omi n lOS foi, frouxamente. Não, a PRINCIPE DE GALLESCha'ies, selrlo elas tOJdS de pri- navios de guerra franceses energia no caso, significa
meira quahJ" .\! e j,i proveniente tomarão providencias para LONDRES, 3-Uma decla- apenas que devido a um O preçude trigo achm<tj ') C:'lIl nos�) E"- que o pavilhão da França ração toficial desmente que Df. desarranjo na sua instalação
tado. Creio qUI'!, d��tro de uns 3 seja respeitado. $oberanos inglêses teaham aban· apagaram�se todas as luzes
?.n03 o Rio �'F., 1:- do Sul não A Fran 'a não permitirá donado o projéto de visitar os e ficaram paralísados os seus
mília precisará importar em cereal, que seus na vi0s mercantes Dominios apó� a coroação. Uma elevadores.
e talvez venha 1té exportá-lo para tenham sua marcha sLlstada nota publicada hoje tambem d�s- Por sínal que n0 momen
outros ponto;, du país. pelofl vasos nacionalistas, mente que o Duque e Duqueza to em que se verificou o de-

BSa. vontad,! e e"iu,iaS<Il0 não não permitindo tflmbeml que de K(:'ut fariam a viagem em sarranjo houve mesmo âI-
nos falt.am para e:·se '�eslder:1tum. ! suas aguas sejam violadas». logar dos soberanos. guns deputados, que ficaram

mais suspensos ainda do
Sj����2J---------��i-_-------����"'� que anda tocta gente, E isso,

�� � porque êles permaneceram
����l �.:;

� .... �.� n Fl. '�� "t� �r e Sftrvet�arm� � �l�l���;e ���o(�OS�\���J()r�:',� .

llH
"

,'!.: � ii �J � I llii>� a 'UI lIiii I g
� entre o segundo e o primei-

�� (!iF.
.------..

� I ro ����r·conseqUenCia de tu-,
\� ,r =.J (:>�lTl l�cl'';J_?jr sft l� do isso, a propria movimen�

�%1 lI...) J G -� � ..._, ';,.�j;ii' �, tação no interior do edificio
�\/� �.'./. �� decresceu bastante, pois os

� � . =, _. - _ou - � foac�sm���a�;:�v��n�� ?:;�g��
��� RESOLVl Rl\.M 03 SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZIR OS PREÇOS �j e encaracoladas escadarias,

EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. preferiram ficar confortavel.
mente instalados nas pro�
prias bancadas.
<L':Ainda assim o sr. Bati�ta
Luzardo teve que suar um

pouco e subir varias deze
nas de degraus para ir con�

ferenciar com os srs. Virgílio
de ..:'\/lelo Franco, Bias Fon

nisia.

Nossa Vida

amver

senhc
filha

OUTROS PARTEm

Amandio Sudbrack

Seguiu hoje, com destin
S. Paulo, onde demorat"se-à
gumlls semanas, o estimado
tricio sr. Amandio Sudbrack,
gno procurador da importante
ma I·-l. Fett & CiA, desta ci
de.

das
generas alima
menticios
NITEROI, 2-0 preço dos

generos de primeira necessidade
está aum�ntando assustadGramen
te, nã. tendo a Comissão de
Tabelamento regulado SeUS pre
ços. Em conseguencia disso. a

ma�lteiga subiu mais dol.s mil
réis o quilo.

Auguramos-lhe feliz viag
VI51TAS

De'l:1-nos hoje, o prazer da
vixita, em nossa redação, o

Edward John, engenheira ch
dos serviço� da The West
Company Telegraph nesta ri
Je.Prisãu e�n

fl1i91raflrte Agradecemos a gentil vis

PEL05 rLUBE5

RIO, 2- Telegrama de For'
taleza, á um vespertino, informa
que foram presos o ex-capitão
da policia. Newton Peu'!i.ra e o

ex-cabo do Exercito Mdacír Ca-

Cocktail-Party no Lir
:. Uma manhã de Domingo

proporciona um "Cocktail-P
no Lira Tenis Clube" sem

desperta no nosso alto meio
cial o mais vivo prazer e entusi

mação para a reunião familiar
amanhã, que promete uma par
de distinção, elegancia e aleg
A brilhante festa terá ini

ás 9 horas da manhã e se p
longará até ao meio-dia, tendo
valioso concurso do "Jazz-B
do I 4 Batalhão de Caçador

valcanr.i, na ocasião em que pro
curavam assalta, armados de re

volver, a residencia da família
M0nteiro, situada no� arrabaldes
da capital. Ambos 5ão implica
dos no movimento subversivo de
novembro e viviam em liberdade.

Newton Pereira, no momento

de ser prêso,� declarou-�e comu-

oc I mo.

Eis a razão, porque reina
tre os associados do aristocr
co cercle da colina muita

A

Canja á brasileira
Sopa de legumes
1 ingua recheiada C[ vagens
Galinha a5sada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha ,:echeiad?

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

,

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

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

]' Macarronada extra
» italiand

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

Danças -- Serviço in epreensivel de bar e restaurante

Otima. orquestr,� .. Bom Caba retier

�� o rendimento das suas aves, em ovos e gorduras
depende da alimentação que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto,
FARELlNHO e TRIGUILHO

ótimos produtos do Moinho joinville, cujas vantagens são
indiscutiveis.

Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Post'll, 113.

» f:ita

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

A BAI'ANAMOCO.O'

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

Casino ImperialAlmoço
� 5 PRATOS1 Sobremêsa e Café 2$500

�

� Jantar �
� �f'f1 5 PRATOS. Sobremesa e Café 2$500 I�

.

0- �.� S€l' Jlrá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como �
:;i.�,\,,:\:�.•.,·�.,.••�_', ta!. bem '_Uf3.,te á noite.

.�.�:: O" '::haufeurs gozarão de um abatimento especial. �
����-'------------�----------�.--���

no magestoso prédiO do Clube Martinelli

Abrirá seus elegantes salões na noite de 4 de abril, apresentando um

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

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




