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Telegrama enviado do Rio para o "..Jornal
da Manhã", de Porto 4!egre, afirrna estar irni
n�9r�lte a irltervenção federal na Baía. E o pacto,,?

--

RIO. 4 - Ontem á noito retribuindo a visita que
lhe mandou fazer o presidente da Republicá, o general
r!õres da Cunha esteve no Palacio Rio Negro, onde se

demof(Ju em longa conferencia com o sr. Getulío Vargas.
Este é o fato de maior importancia política registra

do n0S últimos tempos.

Et€r�;Vj;_ição do ministro da Justiça POV'Ovoz: DO

RIO, 4 - Também se atribuía a essa visita o pro
f'osito em que esta vam os delegados da Frente Unica,
c:e ver atendida uma velha promessa, quanto á ocupação
à) J\1inbterio da Justiça. Mas essa versão é de todo des
tituida d,: base. Sabe-se mesmo que aqueles rcpresentan
tes da Freme Unica até entendem que o chefe da nação
('I: te .fenvar o sr. Agameno.. Magalhães naquela pasta,
mesmo \)u.:"a dar um cunho mais sereno ás inegociações
qu:! o titular Interino da Justiça tem encaminhado.

JAIRO CALLADOProprietario e Diretor Responsavel
743I NUMEROPlorianopolis, Seguna-Ieirda, 5 de Abril de 1937ANO

001-
DEPART ENTO E

Visitando o general Flôres
Abriram-se as aulas no dia

primeiro de julho (art. 73), fun
cionando então, e apenas, o pri
meiro ano normal, com horário
vespertino, das 6 ás 9 horas da
noite (art. 12).

Foram seus primeiros professo
res os do antigo Ginásio, que

passaram cumulativamente a lecio
nar na Escola Normal, com di
reito à gratificação (art. 78).

Quem, ao certo, saberá a data
da criação da nossa Escola Nor
mal?

Poucos, indubitávelmente,
O decreto de «criação- traz

a data de I O de junho de
.

1892, e está subscrito por Ma
nuel Joaquim Machado.

Leio aqui, no seu primeiro
r�egulamento, o art. 74:
"Para a matricula '10 presente

ano (1892), hcará aberta na se

cretaria da Instrução Pública a

inscrição para os candidatos do
primeiro ano, desde a data do
decreto de criação desta Es
cola até 15 de jalho".

»» «

RIO, 4 - Entre muitas outras pessoas que ontem
visitaram o general Flôres da Cunha, estiveram no seu

apartamento o ministro JOSé Americo, o embaixador Os
valdo Aranha, o sr. Adolfo Konder, o sr. [ones Rocha,
etc.

Olhemos para a Nação
RIO, 4 -- Falando-nos sabre a sucessão presiden

cial, o sr. Osvaldo Aranha declarou que o jnal dos politi
cos do Brasil era se preocuparem muito com as pessoas:
Nesse particular, o que se passava aqui era qu así inacre
ditavel, Na América do Norte, por exemplo, as lutas po
liticas são Iormidaveis, mas sempre em torno de idéas de

principios. AqUI, não. Aqui só se enxergam os homens,
as questões pessoais. O momento, entretanto, é dos mais

graves e não comporta tais questçes, Olhemos para a na

ção ! - exclamou.

Nunca se comemorou, que eu

saiba, a data da fundação do
estabelecimento. De há 21 anos

para cá, pelo menos, tenho podi
do testemunhar isso.

o pácto
firrnado

Não tomou parte

RIO, 5 Podemos garantir que o sr. Osvaldo Ara
nha ao contrario do que foi dito, não tomou parte na

conferencia de .Petropolis entre os srs. Flôres da Cunha e

Getulio Vargas,

Iminente a intervenção 'la Baía?

situacjonismos da
Baia, de S. Paulo e do R.

Gr.llde da Sul
Parlo Alegre, 5-0 "Diario de Noticias" publica na

RIO, .5 --Além da do Estado do Rio, afirma-se sua edição de hoje a seguinte informação:
que está iminente a intervenção federal na Baía. "Telegramas do nosso serviço de ôntem anunciaram, veícu-

Adianta-se mais que o futuro interventor será indí- lando informações divulgadas pela imprensa carioca, ter sido assi
cada dirétarnente pelo cenador Pacheco de Oliveira, ao nado um pácto defensivo do principio da autonomia estadual, pe
qual o Cate te entregará a chefia unica do situacionismo los Estados de São Paulo, Baía e Rio Grande do Sul. A nossa

estadual, tentando por seu intermédio, a recomposição do reportagem política, procurando apurar essa noticia, logrou verificar
partido. a sua absoluta veracidade e póde mesmo acrescentar alguns detalhes

que corrigem e ampliam o que foi publicado.
Quando da sua última estada no Rio de Janeiro, teve o

governador Flores da Cunha oportunidade de conversar com os srs.

Jurací Magalhães, governador da Baía, e Henrique Baima, antigo
presidente do p. C., e atual presidente da Assembléia Legislativa
de São Paulo, sugerindo a conveniencia de realizarem os três gran
des Estados um acôrdo visando preservar, na iuta política em tor

no á sucessão presidencial, a autonomia dessas unidades federativas
e o direito de cada uma delas se pronunciar livremeate.N a p r i rne i ra étapa os doíS A idéia foi recebida com simpatias, e regressando ao Rio

volantes catarinensee con Grande, teve o general Flôres da Cunha, pouco depois, a comuni

seguír�m os �'.e 3' lugares cação de que est�vam os partidos �ominantes. tanto da Baía como

São os seguintes os cor-

\Spiros.
de São Paulo, dispostos a concretiza-Ia.

redores da categoria «B,.: Santa Catarina, está pois, Foram então feitas por escrito as respectivas notificações,
German L. Pineyro, es- representada no raid, pelos assinada a de Rie> Grande do Sul, em data de 6 do corrente, pelo

panhóI; Antonio R. Perez, volantes Clemente Rovere, governador do Estado e as da Baía e de São Paulo, aquelas da
espanhól, Vitor Borrat Fabi- de Florianopolis, e Paulino tada de 21 e esta de 2U de março, firmadas pelo governador
ní, uruguaio; Miguel Fra Ba- Nliranda, de joinville. [urací Magalhães e pelo dr. Henrique Baima, devidamente autori
sile, uruguaio; Augusto Vil- Noticias recebidas pelo zado pela Comissão Executiva do Partido Constitucionalista de
lar, uruguaio; Maximiliano radio, que vem acornpanhan- São Paulo.
Aspiroz, uruguaio, Pedro do a marcha dos corredores, O texto do acôrdo é, em síntese, assim expresso: os Estados
Zanini, brasileiro; Ernesto sabemos que a primeira eta- signatsrtos estão convencidos de que só a pratica fiél do regimen
Liard, uruguaio, Clemente pa foi vencida. na categoria federativo, com o respeito devido a' autonomia estadual, pode asse

Rovere, brasileiro. B, tendo obtido o 2' lugar o gurar ao pais a necessária tranqu lidade, evitando a descreança e a

A' ultima hora, foi conce-· volante Paulino Miranda, de reação que resultam, neces&ariamente, de quaisquer dtentad08 contra

dida licença para participa- Joinvllk, e o terceiro o vo- a autonomia dos Estados componentes da Federação Brasileira.
rem do raid, aos seguintes lante Clemente Rovere, de E, por estarem assim concordes, patuam que, quaisquer que
volantes: Ernesto Liard, Ec- Florianopolis. O primeiro lu- sejam os rumos políticos que venham a adotar lia sucessão presiden
for Supiccisedes, Miguel Brau gar foi ocupado, nessa eta- cial, interpretl'.rão como uma ameaça ou agressão a' propria autonomia
se� José Folli, Augusto VU:ar, pa, por um argentino. dos três Estados signatariosl a agressão ou ameaça cont{a outra

Humberto Russo, José Ote- Podemos, ainda, adiantar, unidade federatIva, acreditando qu<! este nobre compromisso, livre
ro, Paulino ll/iiranda, Fritz que a diferença de tempo mente assumido e lealmente ob5ervado, assegurará ao Brasil, na

Larsen, Barnabé Lizondo, entre Paulir.o Miranda e Cle- renovação dus seus orgãos eletivas, uma solução normal, I-lreservava'
Doroteo Luna, Emilio Cross, mente Rovere, foi de dois a ordem pública e Iestabelecera' a confiança do povo nas instituições
Carlos Bar e Maximiliano minutos, na I a. etapa. democraticas,

nderaid
cntevldéu .. Rio

O'UL�riM.AHC.)RA!os CATARINENSES NA
I"'t../

VANGUARDt\!

ÇAOEDUC PORTO ALEGRE, 5-Até
E no dia 10 . de junho pr.] êsse mo�ento II horas, os volan

vindouro a nossa Normal, hoje tes catanne�ses Clemente Rovere
Instituto de Educação, completará e Ra�ael Lmhar.cs percorrendo.em
45 anos de existência. megnihcas condiçõea. a 2,. etapa,

Que linda festa comemorativa Melo-Cachoeira, acabam de

poderá ser feita! passar para va�guarda dos c�r_r�s
Viverá ainda alguma norma- da classe <[j, �lsto o carro dlfl�l.

lista da I a. turma? do pelo argentino que 05 precedia
»0» ter capotado. Miranda volante,

Quanto ganharia àquele tem- ta-nbern catarinense, figura em ie

po um decente da N�rmal? I gundo lugar, com ,os carros da

Ignoro-o. Entretanto, dois anos su.a classe, com a diferença rJe 15

após a fundação, o Govern'idor minutos . de atrazo da Hudson de
Hercilío Luz, pela Resolução 110. Rafael e Rovere.

1454. de 6-12-1894, fazia bai- No momento, tendo em vista

xar novo Regulamento, de que
as classificações dos volantes em

consta a tabela de vencimentos do duas classes, A. e B., os catarí

pessoal e onde se consigna para nenses, no computo geral, ocu

os lentes a quantia de um conto pam o 12' lugar.
e duzentos mil réis anuais. IIAté agora já [eram desclassi-
-Cem mil réis por mês! ficados 5 concurrentes, estando a

luta entre 37 volantes.«o�

O quadro burocrático se com

punha de três figuras: um dire
tor, um secretário e um porteiro;
e o quadro de ensino era consti
tuído por oito professores, que

regiam as seguintes cadeiras: por
tuguês, francês, geografia e histó
ria, matemática elementar, noções
-de ciências, pedagogia e metodo
logia, música e canto, desenho
(art. 20.).

OVACIONADO O SR. AR
MANDO DE SALES

OLIVEIRA

B'�IA, 5-Um fáto interes
sante, ocorrido em Nazareth, ci
dade do Re.concavo baíano, foi
noticiado pelo Estado da Baia.
Trata-se de uma espontanêa ma

nifestação popular -de simpatia
«o» prestada ao sr. Armando- Sales,

O artigo de hoje perdeu de I ex-governador de São Paulo.
início a feição combativa. Sem- AIí era exib�do, �o. cinema
pre é. bom cessar o fogo em rápi- local. ante� do hl� principal, um
do armistício, correr a vista p�r

short nacional. Via-se o s�. Ar
outros horizontes, que não o da mando Sales dura�te um� 110me

pontaria do tiro, e fechar os nagem de seus amigos, discursan
olhos para não ver em tôrno a do para agr.adecer.
paisagem devastada. E' o que .

Ao termmar a oração do pre

faço, neste instante, lamentando SIdente do P. C., 05 especta
que as contingências me tenham .dores �ateram prolongadas pal
jogado-tantas vezes! -- para den- mas, vivendo � nome do ex-

tra de uma trincheira. Mas, sol- governador paulista.
.

dado, não pretoriano da Instrução O Estado da Baia acres

Pública, cumpro um duro dever, centa que o gésto expontanêo do

para não mentir ao meu destino. povo impressionou prolundamen
Se me bato é com o proposito te, não S0 ali', como a todos

de esclarecer e reivindicar o di- que dêle tiveram cO·lhecimento.
reito que se me sonega e aos

eneus companheiros de magistério.
Sirvo assim ao Estado mais,
muito mais do que se, estalando
palmas a tudo e a todos, desfran
zisse a bôca num riso escarni
nho para a primavera humana
do Instituto de Educação, que
se estiola encurvada sôbre mesas

de 70 centimetros de altura, e

em aglomerações anti-higiênicas
povôa as classes, que os ml.i.
elementos preceitos pedagógicos
mandariam desdobrar.

Houvesse um surto de escrupu
losa conciência profissioDllI no

snr. Diretor do Departamento de
Educação, e seria êle o primeiro
a pedir que o mobiliário escolar
alí se substituís�e por outro não

nocivo á saúde física, mental e

mora] daqueles estudantes, entre
os quais se acham tantas meni
nas das nossas melhores famílias.

Cuidasse êle, de preferencia,
dêsse dever mais que da sua ex

quisita situação de confiança jun
to ao Governo,-e não se me

estaria impondo d�sta.s colunas a

tarefa rude e áspera de martelar
com força na insensibilidade, n'.l

dureza de ouvidos e coraçãQ e

na pacatez sinistra com gue lê,
pitando goiano picadinho, estes

artigoi, cuja inteaçio,s ngrada
pelo desejo de fazer o bem á
nossa velha terra e á 1l05�a gen
te moça.

DEPurADO Barrdr � s F�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I' ,

I'
I

; I
,I,

II
I
i

I

.

I
I

I r

! I
I

,

A GAZETA -Florianopolis, 5-4 -1937 2

�ZGS nnz d
'---

O O S
�---

A C A P I T A
�c R
(Confecção de Luxo) L.

R U_ A T FI A ..J 1lt. N _Q___ N.

�EiiiiiiiiXiiIiiiiiUiiip_�O-:-;�i-�ç_-ã-O_m.....__rs... -'.���f§��T:!iãJ������g���s�-�-�v���S�l�Ma-Ie���,.-'n;iiiiiiiiiiiliõa�!"')�h-a---IIAç�·-o�..:.eiiiiiiiillle!-d�:-ed�c�D�laiiiiiiiiliiiiirm,�.a-i:����-�S��e�v.=.=n=a="_'=o=,c=.o=.��e.iiiiMIde Paris CINE REX, ás 5.7 e 8,30 ;ai.
_ e

ERLIM 2 (A B) O D bForall. u:lt filmenegem()Col�Oiosna�eterrdoa BERtLI�t' 2, (AA'IB.)-Pbroxi-I nintro Aralr: nso vae ao cmemsB , ..
- eu- ox-J7. os ,," �amen e VI.l ara a

.

emnan a.co

hfsche Allgemeine Zeitung ocu- viarios, com George O'Brien e vidada pela Associação de Ex- n a
pll" se do pavilhão da Alemanha Irene Hervey. Combatentes alemães, uma comis- LONDRES. 4 -As recentes
na Exposição lnternecional de Pa- CINE ROYAL, ás 7,30 são de ex-combatentes canadenses. declarações do srv Osvaldo Ara
ris. A secção alen ã não serà um horas, um filme da Paramount-- O general Ross,preúdente da Le- nha, com relação a divida ex-

I

museo, mas apresentará os ultimas Vivendo na lua. com Margaret gião Canadense, designou a visita tema do Brasil. crearam impres-
produtos, as mais importantes des- Sullavan e He[l�y Fonda. para o mês de Maio, depois das são favoravel nos circules hnau- j
cobertas. constituindo um reliexo CINE ODEON. o lidero foca- festas da coroação, em Londres, ceiros londrinos, sobretudo em
da vontade, cultura e creação ale- liza, ás 7,30 horas, um filme da

-I I
- vista da interpretação errônea que

mãs, O arquiteto chefe serà o sr. Universal-fit;uas perigosas, A ue egaçao lôra dada a certas informaçõesAlbert Speer, autor das monu- com Jack Holt, Grace Bradley, aeronáutica transmitidas nu Rio de Janeiro.mentais construções de Nuremberg. Robert Armstrong e Walter MüI- As afirmações do antigo ministro
No pavilhão de honra serà co- ler. brasileira das finanças, ao lado das noticias

locada uma maauette do campo l.e i Ião BERLIM. 4-A convite do referentes á melhora da s;tuaçãode congressos d� Partido, em Nu"
general Goering, ministro do Ar, economica interna e do aumento

remberg, e dos locais da Kraft 9 di' b '1' da balanca comercial, contribui-No dia 6, terça-feira, ás 1 a e egação aeronautica rasi erra :rDurch Freude (A força pela horas, no predio nO. 121 da rua que se encontra presentemente na ram esta semana para manter o

Alegria na Ilha deRuegen).A idéa
AI h

. . .

I ambiente favoravel da City comPadre Roma, serão vendidos em eman a visitou as Insta ações . . . .que preside a Exposição Alemã
eilão superiores moveis par sa- aeronsutices da aviação militar, respeIto aos tltulos braslleuos.

é dar um aspecto geral da arte e . L l'

I
li ide visita, quartos de casal e aS�lm. como

..

outros est.ôoe.eclmen- ft hanrradeztecnica alemãs, em poucas cousas
1 d D h ...

ou teiro, vidros, louras cortinas e tos me ustnais o rverc .caracteristicas. Em uma das naves :r

I AI d O I"
.

msitos outros objétos. Acha-se igua mente na ema- e Ive I rojunto à Casa de Arte Alemã, d L d I d' S'do predio estafa' aberto to

o, ul1,a
uma e egação a avtação e Iaza r

.

de Munich, seià construi o um
o dia do leilão. chilena. PP RIS, 4 -1\ laurice Mae-cinema para exibição das obras

fi rerlink, o grande escritor belgaprimas da cinen.atogra a alemã,
li'A Id I-Da Ivo

.

qu no que é tambem um dos maioresalém de algum aspectos a te e- === itl··.
visão, como amostra do estado da pensadores do Velho Mundo, es-

AdOVga ·do creveu, especialmente, para a edi-indústria teleoptica.
ção francêsa do livro de Salazar

F lorianopol is Discursos. que apareceu em Pa-

�����i�.�.�����������.�.��*�_�,&�_�,_�_�_� ris com o titulo Une revoluuon
� dans Ia paix, um interessante

j Dr Osvaldo Silva Saback prefacio. no qual diz, entre ou-
•

A O V O G A O O
tras coisas. o seguinte:

«A sua integridada, .os seus es-

Cons. Mafra, 33 I crupulos, quando se traia do di-
Fone-l.191 nheiro do povo. são lendarios.

Um dia, por exemplo. ao en
trar no ministerio das Finanças,
caiu nas escadas e partíu uma per
na.

F.atura complicada e longo
tratamento numa Casa de Saúde.
O Governador fez-lhe saber que
as despesas ocasionais por um LOS ANGELES, 4-A ar

acidente que se dera no exercício tista chineza Anna May Wong
das suas funções competiam ao TI,;- partiu desta cidade, sob a prote-
souro publico. Ele recusou e, pa- ção de uma forte escolta policial, VALENCIA, 4--0

di
.

d
- determinou que todos os era pagar a conta. que ascen Ia a por motivo e ter recebido uma

bT' .

d20.000 mil escudos, contraiu um segunda carta, em que a famo�a mo .' :zavels que resu am

emprestimo particular. pois os artista da téla é ameaçada de! t{a�;e'bro deverão se a�re,
5.000 escudos cios seus honora- morte. mais reve prazo possive]
rios nãú chegavam., E' o seguinte um trecho da panhô para serem enco

ao exercito.Poder-se-iam citar casos analo- carta recebida pela seílhorita Anna
g051 mas não me permitem falar May Wong:
deb.» «Você ainda não está em

eSG••••�----------_.�
G
•
�
•
G
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Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Uma veagem
grafia ao Rio

Quantas vezes não ouve,

uma creança, esta ameaça

"tarrivel"! Entl'etanto, se

ella não quer comer é por

que lhe falta o appetite: a,

se lhe falta o appetite, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

i�'
�'f:,,"i',

,"

EB
Tenha a sua familia sob as visitas do seu /'l'\ h,;
médico; assim será facil ao clinico �1iral' uma: �!.IA�"':iJ'tdoença logo que ella se manifeste. �

O Salão Progresso, á Rua
Felipe Schm idt n. 5. dará a .. iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilíiiiiiiliiiiiiiiliilii iiiiiiiiiii"';;;iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
V.S. esta oportunidade.

Basta aríqu'rir, no seu bal
cão, um bilhete, quer da Lo
teria Federai ou da Loteria
S. Catarina.
O envelope, contendo o bi

lhete, leva um número que.
coincidindo com a centena
do primeiro premio da nossa

loteria na .x-ração do dia;
, !

27 dr> ·t1"'i· r rox '110 oronto.�....' '.,' f"
�.oI' I t-' • .

•

(. arrUfilé".! ,lldic!'" e v'r ao

Satão .,:J cgre» t . buscar uma

Ij.ass .r�eln . i d u r,l de j,.<-,
nt:iro, ' m lU!, \:éopOfrs da

I'fi 'ma Hoe) (k ou da Cia,f\;ac.
de Navegação Cesteira
j\ 1""'.' '1 é de ida e

volta c • .! iJúi'Ci' f! cfosse.
l'iã( d 'VI) �" a opor-

t,· 'd" -'" J' )<' r, r'lmel',·"
\�.��. ol'd

I

f tl":.;� ;,;� �isita� Ia cidúJe " :r !'ilhosa! O WO
L":'� Janéin_, é bem um comple
mento do reino dos Cé113.
prometido ii gente pelos pro
fétas ...
Vá hojç... nlcJmo adquirir o

seu bilheL' e exija que seja
em enve!, pe fe..:hado!
Paiece ínG!'/ei! IJma pas

sagem em pem \, a c!asse,dl�
ida e' volta, ao Wio de janei-
ro,completamente gratis!
Depois. e uma oferta do

Salão Proglesso, o feliz diS-!tribuidor dos grandes pre-
mias! I
Dia 7 de Abril. 200 Contos

da Federal, IOde Abril, Mil
Contos!

I 5 de Abril, o primeiro
sorteio da Loteria S. Catari�
na, a loteria do pobre. a lote
ria do rico,a loteria. do povo,
a nossa loteria!

Credíto Mu'iuo Predi

Ameaça Espanhôes
de �crte sldentes n

estranjei ro

gurança. Que é o dinhe
se� você comparado com a su

--------G.��e

PRRR FERIDRS, INFLRMRCÕES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC. O, maior e mais acreditado clube d'e

sorteios do Brasil
A CREDITO Ml.l'TUO PAED IAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

o sonho da mul·her
Ser bonita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL
Os seus dois ::iorteios mensais são efetuados e� sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13. nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Apressa i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo n

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schrnidt n. 5
TELEFONE 757

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

1]1
que tira as sardas, espinhas. cravos etc. sem des
cascar a péle.

.

CREDITO MUTUO PREDIAL

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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C a r � o, II �:o e F!"�';:�4·e ,','.··IA.e

Matriz: FL:..ORIAN:ÓROb;.lS·
·FI'II·aes em.· I!Slurnenau - J,oinville •.. São ,Fr,.[\QJ�co - Lagun. - _8(!;en.

Mostruar;o ,perrTU,rU�Qt.•, e,D'f' Cr,"uzeiro ·doSul
9809.0 ·de gecQ.o deSec9lio de

FAZENDAS:
,azendas naclonaes e extrange'ras t>ara tCl'llOl
�rin8 e Algodões
Lónas e Impermeateís
Tapetes e trillbs
Roupas feitas
Sêdas
.Lnha para coser e setglr
1..1 em novenas e ,meaelas
labone,tes e ,Pcl'ÚImarias
.4Jcolchoados e Colchas
�lSIriinas e CQrtilUldos
r.athas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
l)ep)sitarios dos afamados

Charutos cDANNEMANN.

Ernpreza Naci,onal de
Fabrica de P0ntas IIRite

MACHIN.AS:
Macbinas de beneildar madeira

� Material' eIP gei�l para cc:mstr�cç�s: Machinãs par� Om�iri�s , nftthanicae
!Ctmento-ferr,o 'em barras. Serragens para portas . MaCH!nas. pâia !ª9�lr�s

e [anellas, tinta Machmanos em getal
'

para a lavoura: :l.' ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cult�'V,�d9r�s., moínho etc.
Fogões e Camas J ocomoveis, , 'M9tOt� � .de esplosão, M.otQl'fS
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talho- electricos o

res
" �aterial em" geral para transmissões: t-:o" I

Louça sanitaría - banheiras "fPancaes, correias de:çQpro e lQna
Tintas a oleo e esmaltes .' '.)leo$ e graxas, 1��rifiç�ll:Ites
Arame de ferro - télas para todos os �n. �utomoveis e. Caminhões PORO Peças, 4l.:ces-
Productos chímícos e' pharmaceutlcos

'

.eorlos, seryiço. titecbani�o
Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e 'cantlV"as 'de ar GOODYER
Bebidas ,naciônaes e extrangeiras 'M:tterial, electríco em, gera)

l�av��açê,o.i"�Ho�pcke':��V'a�pres "'Carl f:ipep�ke" '�Anne" e Max"
f\llarla ' -vFábrlca de Gelo "'Rita Me'ria" • Estaleiro Arataca"

FERRAGENS:

.�.��� �IA,Ga.·léta,;I:1 ,;d' ·� .�] c
•

"

"

'.
n/ Ica.

� I · IGottsrnann

� E NA A I>M·A_····I· '15-' � Accaclo ,Mo- ..

E:r.-chefee,dadinica doHospi
, "'

'

'." :"� ,",' l� reira tal de' Ndrnb�rg. (P.�res�r,

.

.

I'
. tem seu. escríp- !ud6rH .&rkl:ardl • Prol_r

� R. FeUpe Schmidt;ns.·:7 e 17a
I

tõrlo de advogacla jírua ,�P":��;�':�urgll, -C-i-.r-u-rg-ia--o�-�
, \ Vísconde de Ouro Preto 'alral

dentista., NO' 'E·ST:REITO..,··Pant. ,,Ido, Leal alta cirurgia, ginaecologia, (do- ,

n. 70. - Phone: 1'477.-; �nças das senhoras) e partos, Dr. H. Gg. Sippe'

I c�"1 Postal, IIO. �!!'!'��:�ti";i.""'pi::r:,' • Forma�e��n�:asii e

,� 'I Dr.Padro d. Mour. F�ro r �����t���:,�IV: E�::::�;l·::�reP�
.

�i:B I ,L 'H ,E ,T ...E S.�
Advogado TELEF, l.28; ��e��s�e���t���6e�?d���� Tratamento das. moles-

�� FederaiS e "Sla. Catarina ,'Rua Trajano.rr ! sobraão LRfSI������-r����Este- CO�1�Ld;oN7��'l_:_::elePhone n' 15�1 TELEF. 1.131 'Rua Trajano n: 17

I
. .. .

.

. (sobrado)
f h d 1-

'.

-I . Telefone: 724 (manualj(.Nos cl••sico.'�E'IIv.lop.. ec • á. Ii :..= Dr.' Renato____; (lORAS MARCADAS
,

==8;arb,osa ."

���� Ki+!)á_�. 'A�VOOAOO Dr'� Migu�1 c VENDE�-SE. Boaba Id ,:
.'

oologar �enomin�dó vila,......... ;'.
' Rua Tr�ja80, 2 ,t(I()b.) ",

, Afonso Micholé.três casas
•

.

.

- -O .. Fone
d

J 325___,At�J'iiJe. ·cha- CLINICA (ie�AL com terrenos. Os interessa-

tCompanhia���ailança fI:a Bahía"l r=-
OI PU'

OU��:__I' ,. ,�:.Y�;':;,�:�::: !�::��!)r���:!�-:�a�!�
". FUN"C"A""DA EM ·IS.'70 ..

IDr Ader��1 R., ,tpekJ manhã: "
.

D. i da Sr:l.va ,CPPSliIt;���:;�P:��t;:
= Seguros Terrestres e, Maritimos I Rua���,.v���r�:lO,(sob�: lelefon•• 'lS95,

: !.nc�����!�v:���:� a P·RIMEIRA �.�o:o:�:all I LO'"
1631 •• 1�90 ! Ia RESERVAS MAIS"DE 3,8.000:0008000

RECEITA EM 1935 ,).8.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS J4.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMJDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 ' ,4.280:552$970

Desembargador
Salvio Gonzaga

.
Dr. Leoberto Leal
:FPOLIS.

I .;
Rua Trajano n. 2�

.. ,.

AV'ENDE-SE uma padaria, de
°2 vidamente m�ntada, com .iti..

""'",. ,nw ponto e dispondo de ba.
r: freguesia.

: ,Barll qualquer outra inferma
---....,."....",...,..,..,....,.,..,.. ....,..'''''',.,_...,�.-, ,Çlo," dMgir-se • Gerencia deste

'"i"r�AFt,u r "

.

P�f$ i;r.a
.

, ..,.jorná['
. -., �. �':::

.

"e 'J)ltveiJ�
'ÇIfOI,. Jn"�loâ.,· iI.:;.r·I...• "ENDE-SE uma casa no dis-.

',� ':

,••·]��.�.ÍI�líó. JF\
:: ��. trito �Jl)llo Pessôa», Estrei-

LABORATORIO ,DE'l,
"

(ç"á rua do Nestor no. ",2
ANALISES NCLlÍéAS·· .com ,2

v

quartos, salas de visitae
·'de jantar e cozinha.

Çon.�qlt(U diariamente aa&"
' u��,as in.stalações. No aprasil.·

"

4 á�\ 0'6 h"rds
.

'ii "vel r�e�nto da
'. Pont� do Lea-

" 'j, Preço especial. Tratar com Jeol
ConS�lt�rio: ) l3u(1: ..4tfãtJ. ,Alves, DQ Canto do Estreito.

,. 'Pznto n,']3 ,

" fONE-159S
.".R�sidçncia: RU,a: Visconde

dc:Quro,.preto n' ;57

FQ�E-1524

,

(>

Médicos
, "

Dr. Carlos' Corrêa.. ">� ",

"
A"lnlll, SU�AU.ntll I, Rlat.l""Qrll di AYar�,lllm IlodOI o. E.ladol I Partos _ Molestl'a's' de.'"�JloIBralll, no Urlllu•• I nal"prlnclpâil 'pr.'.1 Illr.nallr,l.

�� Senhoras e' ',".

Agentes em 'Florianopoli�: .Molestias de çri�p�as
"

.

.;,

ri Ca"rn-pos: �"Lpbo"",&.""aía. 'O' Dlrltor d.llt*nl...... i·
.

I M�dloo, do, HOlpltal
D : Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado),Caixa Postal� 19 - .

I) TELEFONE N. ].083 ENO. TELEORAFItO ALLIAlvÇA '. • (Curso de ClpecíaJiz�slo e�
.,

E "t
' ·

L J t
·

h'
• molestias de senhótas)""

= serl or'los� er�l' ,-aguna . e::. aja I I: L\tende na Mªt�rlliºaqe ,:
• 'Sub-Agentes em Blcamenau e Lages • ea� !��d����:sm/3?rJ

.

� .. ANITA GARIBALÓ1� 49
.•". ••••• . ". -.......-----�.,.._......_.;;...__-

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

ieiras. limoeiros e grande ql1an
,,)��ade de enxertos altos de rosei
ras., tem para vender

CARLOS NILSO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�: ��������.A�����:!C��j!Ç:::i�:����oo�� ��.����������������� .
. !r,!,' Apol'<eS Consolidadas do Estado de Minas � E s p e I h

•

;� « DividaFulIdadadoEstadodeS.Paulo � o � .1,' Dentes alvos�� « Obras do Porto de Pernambuco. W .�
� ��

�� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES � Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica "

�l NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � do ESTADO I�� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA FI IEFIER •�� JANO N. 16. � Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE-�� MI '.-.'r � ,�
�����&.:��\���-�B���������OO�nJ ;;"iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiii--iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�__iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!
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•
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· ...
!
I��������������

Indo a JOINVllLE

d:�Ss:e�o Hotel Central
O.Ge008�.�.$J.@OO•••••O••

= A Companhia Editora Nacional I
� LANÇARA' NUM VOLUME DA G
� Serie Brasil iana •
� .
u Santa Catarina fi
�,�.,�,> -
t;.,� PfR"liWiifi t"'? 4 !fJt. ?T??� .. ,.. i:. ,;. �
* •
;; A Conquista - A Coronlsação fi
G Ao Evolução "
• TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA O
� �
�

Um Hvrc de Osvaldo R. Cabral D
tI.!,::� P'F, L,; L.) uI ·\S Em todas as Livrarias ,.w.�
\�.4· 'J �

�.�ti������li�G�O.ii.�I••O�••

CaSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação
a a

lo>
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua VI.condl da Taunay n. 185 FONE. 684

Casa de Dive.sões

Familiares
I !
I

I \i'i3�:1/.:lt-i� Imperial
o rvlAIOc\ E. MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

i
I
!
I

liI N�s altos da
de Novembro

,L_�
Farmacia Popular,l á Praça 15

,- "
I ...

I

I

�ll
I !: I

..........
�---

i �-iIMPERATRIZ a Imperatriz:l das Aguas m
� DEPOSITO FPOLIS. FONE N. 135,0 I� A G U A R� O E M�
� (.) proxirno lançamento do' carburante nacional �

� ALCOOL-MOTOR �
� F E T T
.��l&�� ... oe. ��L5V.& �

cOln_' a neve

Halil" agradavel
,

50 com

Subiol
a vossa

PASTA

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACA�

CHARUTOS?
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Ba
Vende-se n? Café Natal, Tabacaria Bafana,lR

taurante Cascatínha, Cafés Java e Bom Dia, Cha
taria Chie (dá fosforos), Charutaria Portela (C
São Pedro), Casa Savas, CaféGloria e Salão Progre

"

.,

:�Il�"���������I' EST

I �1 .

linda casa p

• l�
de se sua p

fi � �
•
� gando apena

I 5$000.10$000 ou 20$00
�

por rnes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

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

Os melhores preços
Ao acance de todo

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

Sr. Abano de 50Llza Lucia
RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�!JWQi1U1AN!ilII �-���-�F��� �_����������������������

rB�H1CO de Crédito I
Popu lar e Agri
(\('\la de Santa

Catarina

S. PAULO.3 (Especial)
\fo sorteio realizado no dia
27 de março, foram cont,:;m-IpIados com os premios maio
res, os seguintes prestamis-
tas: 60403, segunda série,

I'20 contos, Fugia Tachibana, I AGENTE-Carlos Hopcke S. �A.residente em Mirandopolls, I !I EM CASA DE FA�ILIA' Bebidas Nacionais e Extran- neste Estado. 70.403, segun- .;;�iii..�_;;;;;;;;;;..íiiii,_�iiiiiiiiiliõliili!iii�iiiiiiiiiiiiii!iiiiliiiiiiiirii iiiiiiiiiiiii5iiiiiiiiii�iiiiH��••ãiiijii""[i;"'.--__
'

..

alugam-se quartos com ou geras só NO da série, 10 contos, O' Diva, CAFE' BOM 50' NO S�nta Sé e
ema pensão p'a colegiais e CAF'E' ."JAVA Fonseca Nogueira, residente ..IAVA U'A�
smoçs solteiros. Praça 15 de Novembro ris fazenda Mandaguari, Co- Praça 51 .de Novembro ni�a�r
Informações neste diario. Antonio Paschoal lina, neste Estado; 80.403, I Antonio Paschoal

I���������������������� primeira série, 5 contos, Al- Fumem charutos
-

n bano Vieira, residente á rua Ouas-i-d-e-n-·t-·,-r-o-Florianópolis 28 de junho rr f S, em Ilhéus.
U no Estado ,d� Baía; 90.403) rie Ma liridsegunda serre, 3 contos, D.

I Dulce Fevevert, moradora á
rua São Paulo n: 243, For
taleza, no Estado do Ceará.

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rll� Trcm��;;g í1. 'te
(Edif;r:o prcprio]

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

�: RECEBE DEPC>SITOS

II' t?r:OAHDO 05

SLGUINTES JUROS:

ele Lin.itada 5·{. ala.
I CIC. Avisof'revioô]. 31a.
i Prazo Fixo S'[. ala.
I__"_,_----�----\
��

LlIGA, ..SE o andar ter"

i �rco:la rua Trajano n.

i 5 com compartimento para
escritório, Tratar no Banco
Agrícola.

Malhematica Elementar, Arith
mhica, Algebra, Geometria, Tri-
gonometria, etc.
T ratar no Curso de Madure

za das 18 112 :10ras ás 19 1[2.
132.

FUMAR
"OS IR IS" é reunir o agradavel ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

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

didos nas bôas casas do ramo =-Representante
-depositario pa ra o Estado, CHARUTARIA CHIC

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

Jockey Club

O mais elagante centro de diversões íamí-
liares.

'Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

do Estado
Catarina

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 .. 1115 de 19!6 e i3í de 1936

Ordem
ROMA, 3 - Aproposito

do pedido apresentando pe
lo Egito na conferencia de
Montreux para a abolição
do sístema de capitulação
existente em seu territorio o
..Giornale d'Italia- escreve:

MOSCOU, 2 - O discurso «A Italia está pronta a exa
Quantas ilusões, hoje desfeitas, pronunciado no encerramento da minar com espirita de arni

que resurgiriam, como por encano sessão plenaria do Partido Co- zade as propostas que lhe
to, das dunas do oceano da nos- muniste, a cinco de março, e, forem submetidas. A ltalia
sa fantasia! ontem publicado; Stalin estabele- apoiará as justas pretensões
SER MILIONARIO ...Quan- ceu sete normas para guiar o do governo do Cairo, que

tas esperanças mortas, que ressus- Partido no combate ao trotzkis- prentende a unificação da
sitariarn ao sopro magico da ven- mo. legislação aplicavel aos egip
tania quasi louca produzida por Aconselha o cheíe vermelho cios como a que era até
VINTE MIL pelegas de CINCO·, uma «atitude impiedosa.» agora aplicada aos ·estran
ENTA MIL RÉIS! No Partido e seus membros jeiros. A Italia não duvida

VINTE MIL pelegas de CIN- estão aumentando os resentimen- que o governo egípcio oíe
CONTA MIL RE'IS I Não, não é tos, ao mesmo tempo que crescem recerá as garantias necessa
isto! São duzentas mil pele- as reservas do rrotzkismo. O tro-I rias para salvaguardar os in.
guinhas de cinco mil réis! tzkismo recebeu quatrocentos mil' tercsses dos numerosíosírnos

N O A E' FANTASTICO I votos, em 1927, depois de Tro· subditos italianos residentes
50·.aooat 05 bilhetes sõo dividid05 12m õeclmoe A Lorena Federal, como se tz» i já estar exilado. no Egíto.-!li

de 1$200. quizesse teimosamente, pertinl,az-I-I "�=----,,"
- ;.

_"

'--_11-4:000$ Huuenôo repetição nos àois ultimos 01- ...,.--=-�"

garismos àe qualquer dos 3 primeiros pre- mente, ennquecer o povo, rea iza- �, �O R.AfJ � � .A.2:500$ mias passarão, os premlos àestinado5 aos rá mais um Iorrnidavel sorteio no �:� :� '''�.--
ii�'1'J �<r.\� .;a",

1:000$ 2:000$ àois ultimas algarismos ao numero lrneõic-
d 10 d Ab 'I' " �-

temente superior. ia e n proximo. " �'� »» ';01/(,,-(,
M INANCORA500$ 2:500$ Do premio maior se àeduzirá 5 "I. para Catarinense I Oxalá sejas tú, �;: ,'J , !;5�, ("', ""

pagamento àos nurneros, anterior 12 cõstertor.
d 'I' ., f :.'" !

"

<(_p,�� =

__�"""""__200$ 4:000$ Os premios prescrevem 6 meses da esta vez, o novo muonano. I :� � ./

duta àa IZxtraçõo. lo. prémio MIL CONTOS
-_,

:100$ 4:000$ A A�ministração não atende reclama- _j

6:000$ ção alguma por peràa, aàulteração àe bi- 20. i'Jem CEM CCNTOS50$
lhetes ou qualquer outro imiàente alegaào. 30. idem TRINTA CONTos

30$ 37:500$ Os bilhetes inutilizaàos com a palavra 40. idem VINTE CONTOS It?A60 não têm valor algum, porquanto o
" 2 U. A. aos referlao carimbo pertence á administração. 50. idem DEZ CONTOS,3 primeiros

I d
.

t '1 Ipremios a 30$ 13:500$ EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

_j
a ém e. m' IS qll� ro mi. ce�·

9 premios no total ae 126:000$ Não serão pagos bilhetes defeituosos to e tfinta e dOIS premLOs dl-
1_.8_0 ------------------- vusos no valor de SETECEN-

I
TOS E TRINTA CONTOS!

e ma:i 1$000 para o porte serão E' FORMIDAVEL!!
Bilhet� inteiro 120$000
Vigessimo 6$000
NOTA:
O bilhete nO. 2'021, da

ultima extrollção de MIL CONTOS.

contemplado com 10:1)00$000,
foi pago, na prese!1�a do repre·
setante deste diario, em chequ�
ao portador, contra o Banco de
Credito Popular e Agricola, des·

Loteria de Santa

de Extrações
de ABRIL e

de 1937
MAIO

Ordem ,- Extração Premio maior

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

I Valor com imposto' Oecimos

13$000
13$000
13$aOO
13$000
13$000
13$000
13$000

1$300
1$300
1$300
1$30G
1$30Q
1$300
1$300

Jogam êq:}er�as 15.000 bilhetes
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, cont.inúa na sua tra

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

BERLIM, 3 - A crise
entre os nazistas e as igrt ..
jas católica e protestante a·

travessa atualmente um pe
riodo de calma, Predomina a

impressão que, apesar, da
MADRID, 2 -- Os insurré- acre censura do orgão oficial

tos desenvolveram hoje certa ati- nazista á encíclica �lapal,nãl)
vidade nos setores que rodeiam a se deve contar com uma de
capital. No sect da Cidade nuncia da concordata. Este
Universitaria os soldados mouros é O metódo característico dos
tentaram consolidar as Iortihca- nazistas:
ções nacionalistas situadas diante Isso é exteriormente parece

_____�______
do Asilo de Santa Cristina, da ignorar a existencia do pro-

I ' ,
Casa da Agricultura e da Casa blema emquauto que ínterí

LUDENDORFF E HIl LER do Trabalho. A tentativa foi I ormente continuai., a seguirFIZERAM AS PAZES rapidamente dominada: os gover- ininterruptamente a orienta-
.

namentais despejaram sobre es- ção traçada. Entretanto a
LOI'-lDRES, 3·- '\ Imprensa ses pontos, com intensidade, os igreja, por sua parte, não

dedica grande interêsse na recon- tiros das suas armas automaticas, parece disposta a resignar e
cilieção do Fuchrer com o gene obrigando os nacionalistas a se pretender protestar contra as
ral Ludendorff, recordando e�- recolherem em abrigos. No setor transgressões da concordata,
tensamente as relações que exrs- de Usera os nacionalistas, visan- expondo as suas queixastiam entre ambos durante os anos do o mesmo fim, encontraram a dos pulpítos,de post.gue�ra. O corr�sponden" mesma resistencia. Aí as tropas

'-------

te em Mumch do c:Dally Tete- republicanas haviam mesmo, ao Sistema de
graph> afirma que se sup�e que consta no curso das operações ..

t I
-

geralmente que LudendorH tena ocupado varias trincheiras nacio- caP I U açoes
I desejado aconselhar o Fuehrer nelistas.
acerca da Espanha. Tambem se .----------

diz que o chanceler Hitler tinha MDSCOO COn ..

convencido o, general LudendorH Ira Mil Tr4ft\tz-da.ocupar posto ativo no Minis .. ...

terio da Guerra. kisma

rpREMIOS
distribuidos pela
"Construtora" ,de
São Paulo

CAFE' BOM 50' NO
.JA.VA

Praça 15 de Novembro
AnlonilJ Paschoal

Ser rn i llonariol

premio llli!

2 premias"
5

20

40

120

1.250

450

L A

Os pedidos acompanhados das respectivas il!'portancias
atendidos com toda brevidade.

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

pódem ser tambem atendidos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidoli e

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

ANGELO
-------DD-------

POR1'"A Cia.LA
Praça 15 de Novembo .. _ Edificio La Porta

ta praça.
Endereçó Telegrafico: LAPORTA Caixa:Postal n.50

CANDIDATI:.-SE A MI-
Estado de Santa Catarina -- Florianopolis LlONARIO!

-

Precisam-se de Agentes atívo5 Rua Felipe Schmidt n 5.

Viagem regulares para o Norte e Sul do país
8 viagens semanais sendo: para o Ator/e:
Saídas-ás segundas, quartas, quintas e sexta

feiras.
Para Sul--- Saídas: aos domingos, segundas,

quartas e quintas. feiras.

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 1 ! 1

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)] cu'ou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, COlll uma

50' LATINHA, lima FERIDA DE 9 ANOS!
Tem havido centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e
clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais. com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha. original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!!!

I� um produto dos LABORATORIOS uMINANCORAlt - Joinvll1e

'I'---- --_l
�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==A C3AZETA

Irradiação da
Acha-se, r esta cidade, o sr. A Iemanha

Antonio Luz, agente fiscal do
imposto do censurao em Brusque. A estação alemã DJA, onda

31 ,38 ms., irradiará amanhã o

programa abaixo para a América
do Sul,

'I
. .

A's 12.00 hs.-14.00 hs, e SI eira, repartição congenere,. que
22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim possa suplantal-a, ou mesmo igua-

corresponde, respectivamente, ás lal-a.
... .,

8.00 hs.-IO.OO hs. e 18.50 O mobiliario, a �ISP?SIÇãO da

I hs.-0.45 hs. no Rio de Janei- luz,. o conforto, a Ilum.mação, a

. rapidez com que os serviços foram
Viajou hoj«, em avião da

roo

22 50 Anuncio DJN e DJQ transferidos de um edificio para o

carreira, com destino a Porto � (I
.

t) Canção popular alemã. outro, sem alterar o seu regular
,

! de vai A d � a ., por. .

f
.

d
.

A egre, oru e vai em gozo e� 22.55 Saudações aos nossos uncionamento, tu ro ISSO. que re-

lerias, o estimado jovem conterrâ- ouvintes. presenta um grande esfôrço, se

neo Jairo Pereira, diligente Iun- 23.00 Hora infantil: Oh! sa- deve ao dinamismo, á competen
cionario da Condor nesta cidade.

pateiro, querido sapateiro, concer- cia tecnica, ás excessionais facul-
dades de trabalho do dr. Paulo

to o meu sapato. Para os peque-
Dale Aflalo, a quem, aliás nãoninos e suas mães.

23.15 Canções contemporaneas. faltou, a boa vontade de todos os

23.45 Ultimas noticia. (em funcionarias, que foram incansa-

alemão). veis.

Noticias sobre a economia ale- O S!. governador do Estado,
acompanhado do seu ajudante de
ordens, visitou o novo departa
mento, saindo admiravelmente imo �
pressionado, com o que teve oca- �

RIO, 4 (Band) - O minis
tro de Educação solicitou ao ar- mãZ4.00 1Jescendo do Bro
cebispo de Mariana, as providen- cken ...Quadros nativos do Harz.
cias necessarias rara a exhums- I00.45 Música popu ar.

ção dos despojos de Marilia de
! I 5 UI' tici ( porD· d' c'd

.." . tunas no tetas em -

irceu e o mconn ente rmner-
" )d \1 I R d

.

d tugues.
rCo, pa re • ano� o

rllgudes
a

Noticias sobre a economia ale-
osta, que esta sepu ta o em

B b mã,
ar acena.

1.30 Concerto recreativo.
As suas urnas serão incorpo- 2 1"" E'co da Alemanha.(adas ás dos outros martires da . o

2.30 Sonata em lá-menor, de
Independencia, devendo ser trans-

Mozart. Ao piano: Hans Bork.
portadas para Ouro Preto 110

2.4 5 Reconstrução alemã: Cul.c'ia 21 de Abril, data comemo'
tura e concepção do mundo.

rariva da execução de Tiradentes.
3.00 Ultimas noticias (em ale-Nesse ínterim, todas as urnas

ficarão depositadas na Matriz de
Mariana.

curtas.

4.00 Música alemã e flamen
ga. Cantadas pelo coro da cate

dral de Aachen.
Foi nomeado para exercer o 4.30 Ultimas noticias (em es-

cargo de Juiz substituto da 4a. panhol).
Circunscrição Judiciaria, com séde 4.45 Saudações
na Cornarr.a de Cruzeiro. o sr. dr. euvintes. Despedida
Cantidio do ..!\maral e Silva. (aI,. port.).

m-HVER5ARID5

Eduardo Nicotich

Aniversariou-se ontem, o nos

s o estimado conterrâneo sr. Edu
ardo Nicolich, ativo representan
te comercial nesta praça e mem

bro do diretoria municipal do
P. L. C.

Sla. Renê Faluchi

Festejei hoje, o seu aniversario
natalicio ii g" d.cjll�a e gentil se

r-horinha R rê fntuchi, dileto fi
lha r:lo C0:'1' 'l;Jii.dQ comerciante

sr. J.>rge f a l' ! l, l'rüprietario da
Vercedora, e de d. Rosa Fa
tuchi.

Faz anos huj�, a menina jea
nete Silva, filhinha do sr. Nes
tor Silva.

razer» AH)Ç; H01E

os srs, [eronimo Medeiros da
Ra,ha e José S" t· S dll Silva

['t"IE6r- m W 5

H. Iordan
01

Esteve em Florianopolis, o sr.

H. Jordan, do alto comercio de
Joinvile.

Antonio Luz

f'AlEC'lmEt-lTO

Faleceu o menino Waldemar,
fiiho do sr. Waldemar 1\1. Sil
veira, sargento da Força Pública.

OuTR05 !?f1RTEm

Jairo Pereira

Despojos da
fv'laria de Dir ..
ceu e Pe. Ma
noel 'la Costa

-------- -, ... ,...._

_Juiz
sub.-�.tituto

FlORIANOPOLIS, 5 de Abri! de 193

Gazeta invicto Nau�ic? Riachudo
� pro das suas imorredora s

Desportiva riosas vitorias.
.

Redator:Acloll de Vasconcelos Segundo consta�n�s, lico

I ferido. para o proxlmo do

F<egatas I
este atraente prélio.

Internas
DO CLUBE NAUTICO

RIACHUELO

mudança dos serviços tele·IA

grafo ..postais
Avaí x Ci

Paula Da·le Atlalo foi justa
largamente:�f�licitad ..

o dr.
e

Deixou de realizar-se,
O máu tempo reinante, du- em Itajai a esperada part

di d i\ - ,futebbl entre o Pt.vaí F.
rante todo o la e ontem, nao

FI' li C'. .

I' d onanopo IS, e o rp
[Jermltlu a rea ização as rega- id d.

id I I CI a e.
tas mternae promovi as pe o g 0- .

rioso e veterano Clube l�autico A interessante competiç

Riachuelo. prejudicada pelo mau te

que tornou impraticável nEssa competição náutica cor

dial vinha dispertando, entre 0S

«rower- riachuelinos, febdl en

tusiasmo, o que asseguraria, por
certo, o seu êxito.

Os remadores estimulados pe
los lindos troféus e ",garganta"
que nesses momentos não cansa,

prometiam-nos uma interessantís
sima competição desportiva.

O «dou». da manhã nauti
ca do azul e branco, estaria na

disputa do pareo entre vetera

nos, que, ha muito, se encon

tram não só afastados das lides,
mas, tambem. desabituados com

as embarcações e remos. Mas a

chuva inclemente nos privou de
tudo isso.

O dia desportivo de ôntern, Para exercer o cargo
teria grande significação para o de Direito da Comarca d
Remo catarinense fazendo tre- cas, foi nomeado o sr. dr. ,

mular altaneiras as côres do JOão da Silva Medeiros.

jaíense.
Acompanhou lo quadr

Avaí uma grande comitiv

posta de <lans» llorianopo
O quadro de Floria

apresentar-se-ia, em carnp
constituido: Boos, C?rl05,
no, Bibi, Procopío, Berrd
lego, Sapo, Nazareno, Me
Diamant:mo.

Dr. Pedro da Moura
Advogado

Rua Trajano n.

Conforme tivémos ocasião
noticiar, teve lagar, ante -ontem, a

mudança para o novo edificio.dos
serviços telegrafo-postais.

Ao dr. Paulo Dale Aflillo,sem
o menor intuito de lisonja, mas

dentro de uma justiça conscencio
sa, dirigimos as nossas felicitações
muito sinceras, as quais, podemos
dizer, são as de toda a população
de Florianopolis.

.Juizo de
TUu

I� � �
, Restaurante, Bar e Sorveten
�C t·I 88ca I
� RESOLVERAM OS SEUS NOVOS PROPRlETARIOS REDUZiR OS PREÇO

EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.

2$00
2$00
2$00
2$80
2$50
4$50
3$50
3$50
1$50
1$00

c A Fi D I o

Canja á brasileira
Sopa de legumes
1 ingua recheiada c[ vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

I Tainha á baiana
Bife acebolado
» C[ batatas
» á írancêsa
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra,
» italiand

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

m O ç O

Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia com
tambem durante á noite.

Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial.

Melralado-
5.raa para

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

RIO, 4 - Pelo vapor ale
mão Monte alivia, entrado m

26 de fevereiro último, chegaram f.fJ
ao Brasil, consignados ao govêr- �\�
no de São Paulo, 195 caixões

.

com metralhadoras anti- aereas e

respectivas acessorios.
Esse material, recolhido ao

armazem n. 18 das Docas, não

consta de nenhuma lista forneci
da ao gcvêrno federal, devido
á omissão da Inspetoria da AI·
fandega.
O fato foi levado ao conheci

aos n(i)3WS mento do capitão do porto e

DJN e DJQ do comandante da 2a' Região
Militar.

----- o-----

AI
5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500mão).

3.15 O concerto dos mestres:

Georg Hoellger, baritono.
3.45 Para o amador de ondas Jantar

5 PRATOS, Sobremesa e - Café 2$500

----0----

Exijam o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & CiD••• Jaínville

(MARCA
o ideal para co!Slnhd, lavanderia e

..................�
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