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que a candidatura que receberá as !simp�,!f'��u�:
(jo governo central se fixa em �torno dos
Macedo Soares e Osvaldo �ranha, porérn, se
o sr�. �rmando de Sales desistir será erJ�tão
sr-s t6ranha

srs.

o

TRJ0, 5 (3AND)-Apezar de todos os desmentidos,
:1 BAND póde garantir que a candidatura que receberá
é s simpatias do governo central, está fixada decidida

mente em torno do sr. José Carlos de Macedo Soares e

Co embaixador Osvaldo Aranha,
O nome do ex-ministro das Relações Exteriores será

I;lllçado certamente em oposição á candidatura Armando
� ales, ex "governador paulista.

Ent"etanto, si este ultimo, eventualmente, viésse a

;:;hstô r-se do futuro pleito presidencial, surgiria, então, o

liame do sr. Osvaldo Aranha, que reune, também, as sim

patias do P. )'!:--:_ P., partido oposicionista bandeirante, po
lir ndo concentrar a votação gaucha, em uma harmonização
p,�..teita das correntes partidarias do grande Estado su

li.:o.
Nesteultimo caso, a prcsidencia da Republica ficaria

cm caS::l. , ..

Sem quaisquerDO POVO

Proprietario e Diretor Hesponsavel ..JAIRO CI�LLADO
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"Avenida da
Saudade"

Café pequeno
�������������������

da visita
Sugestão interjiSsante da
senhorila Nai," T.-om- Assim declara II sra Ba-

s. PAULO.5-Ao desembarcar na estação da Luz, nOlllU1skv T�ulrA;'s iilll!ttfi Luzar-lft .Ii!!II.nt "�; ...... ��t;."!r",
de regresso de POÇ')S de Caldas, o sr. Armando de Sales r".II lá u iii � - S1I Uv ;jfMv LI !fi! �� � li' � 5'

Oliveira, fui abordado pelos jornalistas aos quais. disse: .,
.. de Sa�tGs

_-- «Minha perrnanencia em Poços de Caldas não teve A .senhorlta Nair �rompwsky! �embrc'tJ, ainda, a sen�onta SANTOS, 5-0uvido a bor-
Outro objetivo sinão o de repousar-disse-nos ele,-De- ,', T,aulOls� pr.acurou, ha dias, o pre- Nau. que uma

I ve� arborisado
f 'I I A I h I f" d d do do avião Ouarací, pela re-

Pois de três a.nos no governo do Estado de S. Paulo., sen-I e,lto mumc.lpa sr. O IVIO
_. mO-li ague�. trec o, ne o"sse .a o o

d Ih
.

- d A d d portagem de O Diario, na sua

tia .. me necessitado de algum descanso, longe de quaisquer r.lID,,' sugenn o· e a interessante sugestivo nome e vem a a
b1 d b I d é S d d " b passagem por Santos, so re as

Preocupações e do bulício dos grandes ce tros. Fiel as ,lGela, .

o em e esamento /l. r ta au a e,' nom.e que em se en-

d d d T d d d d d d questões politicas, o se .Batista Lu-
minhas intencões procurei, portanto, durante as minhas fé- que VéU. a. estra ia

..

a nn a e qua ra a santi a e o campo a
• 1 C M I d zardo, disse:

rias fazer o menos possivel». ao .ermteno UOIClpa. que coa UZ.

Pib h
- «Tudo isso é café pequeno,

O repórter informou ter circulado a noticia de que ele
, ara. tanto, em rou .a seu 0-

. . . deante da noticia da ida do sr.

recebera a visita de proceres politicas que haviam procu- fita Nau! .q�e. a prefeltu�a to-] ? prefeito sr. Olivio Amorim,
Flôres da Cunha ao Pabcio Rio

rado para tratar dos problemas em fóco. O presidente do masse ,a rmciativa do plantio de I ouvindo com a melhor da sua

P. C. informou: salgueiros de um lado e outro da atenção as sugestões da senhorita Negro, para conferenciar com o

-«Efetivamente recebi muitas visitas e se comentou réta em questão, visto aquelas ar- Naír, prometeu, na primeira presidente da Republica. Conside-
d I "d tunid d AI

. 10 o fato como o mais irnportante
a situação politica do momento, nada havendo, entretanto, votes se esenvo verem raP.l a· oportum a e, po -as em pratica,

I d
'.

d destes ultimos tempos, no cenario
que mereça divulgação. mente l]05 terrenos 11 aga IÇOS, tanto mais que as espezas se

1·· , . .

d d nacional. Sem duvida, o aconteci-
A reportagem notou que, acompanhando a esposa do como são 05 que marginam a inntam a aquisrção as mu as e

1"
f'd di!' d M mento regista o prenuncio da re-

ex-chefe do executivo paulista, desembarcara tambem üm re (rI a estra a. p anho as arvores. . •

conciliação entre o governador do
garoto de 7 0:1 8 anos e desejou saber quem era:

D t
.. Rio Grande e o chefe do govêr-

- «Este é o Piffi-disse a ilustre àama-que fui in-.' es�� re n rav ISS imo no federal».
cumbida de trazer por conta de um protetor que vai in- a.i1' � I

C' I'
'"

orno o )oma ista msistisse co�terna-lo num colegio.
E' um garoto vivo e inteligente que poderá se tor- Em resu rtadc perdeu a vida o sr. Queri- novas perguntas, acrescentou:

-- «Não me arreceio da luta
nar um cidadão util se tiver educacão adecuada e essa é no Kretzer ficando o chaufeur "Bol'lsi- I D• -. eleitora que se aproxima. erno-

a intenção de quem resolveu preparar-lhe o futuro. ELl nho' muito ferido cratico da velha guarda, julgo as

também tive intenção de trazer um menino enfermo que Ocorreu, ontem, em Lorn- contecimento, envia á familia
pugnas deante das urnas como de.

,.
vi em Poços de Caldas para lhe dar tratamento conve- r'a Alta, municipio de Bom enlutada, principalmente a monstração de vitalidade da De· I l'Cova, 5 (Bande)- A «Pa
niente. Tudo fiz nesse sentido para convencer a mãe do Retiro, um lamentavel desas- exma. viuva D. Olga Kretzer, mocracla. I ramount �ictl1res» sub:neteu a

menino. Infelizmente nada conseglli. A criança pobrezinha. tre de Caminhão, em o qual sentidas condolencias. ------------- i canlora Bldu Sayão, ha dIas atral,
está bem d(}e.�te,.:"'á onde se aeh.a, nã? contando com .os perdeu estupidamente a vida a uma ré,ie de «tesls» cinema-
recursos _da clen�la e c.o� a asslstenCia de que necessita o nosso digno patricio sr. Ga Igou o trê rn tograficos.
talvez nao con_Slga reslst.lr aos seus. males. Aos meus ar- Querino Krctzer, tendo o Ignoram-se os resultados dI'.

�ument0s, a. mae .do menmo respondia sempre_com aquela I chaufeur, conhecido pelo are· prova.

lngenua reslstencla dos nossos caboclos: --«Nao car.ece » lido de «Bonsinho», ficado para fug=r.' reporlagem
�

-Houve quem me aconselhasse a raptar o menmo muito ferido. ._______
&11 '." Enc��enca

Mas preferi desistir». O desastre d�u-se em re- S. PAULO, 5-A «gare» Abordamos então o sr. Ernes· , :!\

sultado de uma derrapagem da Estação do Norte oferecia to Leme. seCre·�i:JIII••
devl'do á lama eXI·st·ente nos o�ntem a' partI'da do Cruzez'ro - «NãO, nl'nguem vai embar-

RIO, 5 (Band) - As auto-
caml"nhos, por Inotl'voS das do Sul um aspe'rto m ....vl·m"ntado c"r, respondeu-nos s. s ..

- ", ti ridades da D. G. L, em. virtudeRIO, 5 (BAND)-Está sendo aguardado com al,sie- chuvas. como ha ten1p3 não se notava. Eu e o Aristides viemos á
d" dd d

.

1 t I �r 'b IS' d J t' EI' o pedido e garantias apesen-la e O]U gamer. o, pe o n una uper10r e us Iça el- O extinto era filho do sr. E' que a reportagem c.ontatou a estação para vermos os jornais
toraI, do recurso interposto pelo P. R. P. contra a eleição N,'colau Kretze',' s!'ndo Ul11 I d d d d R' T d ., 'd d tado por uma senhora da alta

,- presença a í, aguar an o a saí a o

b
I?». I�d aVIda, apparctl

a o
sociedade carioca, deteve o indi-do gov�rnador paulista, sr. Cardo�o_de Mélo Néto.

.
elemento muito prestigioso do comboio, de várias personali- com 010 o I er o. "na'd J

.

H'
O Interesse que envolve a declsao que será profenda do Partido Liberal no mu- dades de notoriedade na admi. Assemhléia do Estado embarcou VI

uOf oaÇJUl� I'
ana Azcenzo)

t t' f' d t \'t
-

rt' d _) b d 'd chau eur partlcu ar, cercan30-a de
con ra O mes�o, es a IX.� I) na. a �a SI uaçao po I Ica o nicípio de Bom Retiro, de nistração e politica de S. Paulo. apres�a;]amente, rece en o alO a

d _

Estado bandeIrante, �elaclOr:ada �nÍlmamente com o futuro cujo diretoria era presidente. E'fl palestrCl part�cular, próxí- com os braços abertos de despi· I
to a a proteça?. _.

probl ma da suces"ao presidencIal A n .

h d d d'd I
.

d - O I1vme da dlStJ1Jtâ. di).mi! na,) fOie .._.

. . , ". .

({ vazeta», que tm. a no mo a um os carros - o tTêm 1 as as u tImas recomen aço":s d' 1 d 'd _,

O P. R. P., partido. OpOSICIOnista: consegUindo fazer saucioso morto um grdnde azul, vimos os srs. �rnesto Le. do sr. Aristides Bastos Machado. lV� �a o, ��
conSl eràçao a sua

vencer o seu ponto de VIsta, provocaria uma !:1udança de amigo e um solicito c()rres- me, lider da banc�da con5titu- Fumem chal'11tos
-

posFIÇ�o "bocla
,

. .

b't t' r
-

d I 't OI a erto IOquento.governo su � a, a �.a r�a I.z.açao e novo IP elo.
. . pondente, lamentando pro· cionaJista na Asscmblp.ia Legisla. PRINCIPE DE GALLES

O que IStO vma SIgnIfIcar para as forças partldanas, fundamente o desastroso a· tiva de S. Paulo e o sr. Aristi.
que mantêm orientações diferentes relativamente á escolha des Basto� M'ichado, s�cretario
de candidatos para o proximo pleito sucessorio, não é Recordísta da do governe.
preciso encarecer. ga r,'"afa Certamente a reportagem teria

assunto para ótima nota á saída
Florença, 5 (Band)-Um ca- do Cruzeíro, mas infelizmente

so curioso ocorreu. nesta cidade, não é assim. LONDRES. 4 (Band) - En·
coro II individuo de nome Nata- O sr. Aurelio Leite que ía contra-se reforçado p>Jderosamente
le Ferri, de 67 aoo& d� idade. embarcar para o Rio nada tinha o controle na fronteua franco-es-

Nada menos de 51 vezes foi a dizer apezar de ler afirmado panhola em consequencia das

prêso eo condenado por se entre· que era dos que falam aberta- constantes viagens de espanhoes
gar ao VIcio de embriaguês. mente. O sr. Gilberto Sampaio, que vão se reabastecer de pão
O w.:ordista da garrllfa, desta que tambem seguia para a Capi· [la França, A medida vis!? evi·

vez, acaba de ser condenado d tal Federal nada disse sôbre a

I
tar qua aquele pretexto� sirva de

6 lOêses de cadeia. política de sua lerra. ,qualquer trafego_ilicilO.

CHEGADA DO SR. ARMANDO DE SALES

Sou dos que não crêrn na ir.
tranquilidade que querem vêr no

ambiente politico nacional, em vir
tude da preparação da campanha
presidencial.

Se houver um candidato de
conciliação nacional, bom. Mais de
um, será melhor. O combate pelo
voto é um sinál de vida e não

de morte».

Os Cii\,fOrCíoS
n�.) Uruguai
Montevideu 5 (Band) - de

nuncia do consu] uruguaio em

Porto Alegre, Brasil, acêrca das
itregulandades observadas nas

ações de divorc.i05, foi remetida
a' Côrte Suprema de Justiça.
f31du Sf.�y;-�o

em fóco

AINDA O RE.CURSO PAULISTA

Negado ha
beas-corpus
aom�jor(josg

ta

Rio, (Band)- O mInistro da
Guerra ordenou que o ml\jor Ri
beiro da Costa embarque para
Mato Grosso! urna vez gue lhe
fOl negado o "habeas-corpus" imo

petrado ao Supremo Ttibuna! M ..
·

litar.
O major Rbeiw da Costa

foi acusado de trucidamento de
prêsos naquele Eiõtado.

..

O controle na

fronteira fran-
co-espanholaIViolenta

'explosão
As
de

eSpGiR21eS
Nspoleãa

PARIS, 4 (Band) --No cam

ROMA, 4 (Band) -O cha- po de Moumel, qu·u.do o 250,
réu e n.s esporas de prata que Batalhão de Atiradore:; prepara
Napoieão Bonaparte usou na ilha ',a"se para a realização de exer

de Elba, foram entregues á Mus· ciCIOS, verificou'se violenta explo
solini, que os ofereceu ao Museu �ão de um obuz, que nlatou 4
do Ri$argimento, de Milão. I soldados e feriu dezenove.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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atividade da Condor' Um protesta Ner"osis�Q
em 1936 de advoga- epidemicG

dos

( enteeçãe de
"

s.
AI T

ispensario Clamen- A
- ----

thlo Fraga"
Rio 4 (Band)-O, deputados

João Neves, Rego Barros, Acur
cio Torres, Euric.o S ruza Leão e

Artur S 1 il os , advogados dos par
lamentares que estão sendo pro
cessados pelo Tribunal de Sct3:U
rança, sob a acusaçoo de terem

participado dos acontecimento
extremistas de 35. protestaram
contra a atitude do procurador
geral, usando em seu parecer de
termos depreciadores e insultuosos
contra os detidos, improprios da
linguagem forense.

Não desejando, por ética pro
[issional, discutir o mérito da cau

sa fóra do processo, pleiteam,
porém, que o julgamento se pro
cesse como o dos tribunais co

muns, pela prova dos autos, e

não pela doutrina bizarra propos
ta pelo Ministério público, preten
dendo preteri a prova testemu

nhar ou documental que não

conseguiu obter contra os referi
dos deputados.

10001_9 de segurança!
E' deveras interessante v�rifi- findo, os aviões da Condor com

,car-se o incremento que a avia- pletaram um percurso igual a 45

F d d 3 d�· �

d 1937 ção comercial vem tomando entre vezes a circunlerencia do globouna o a e Jane I ro e nós, ampliando os seus alicerces terrestre na altura do equador.
de ano para ano. Esta é a ím- O transporte de passageiros subiu
pressão predominante que se pó- quasi 55010 em comparação com

de tirar, de um modo sugestivo, o anos precedente, acusando, em

das estatisticas do Sindicato Con- 1936, nada menos de 15.506
DO 1 dor Ltda., relativas ao ano

tran-, pessôas, cifra essa [amais alcan-o.
sato, cifras essas que nos reve- çada até agora por qualquer com-

Iam uma atividade fecunda em panhia de navegação aérea no

pró I das nossas comunicações Brasil. O peso total transportado
aereas seja pelo Brasil a dentro pelos aviões da Condor, no ano

Donativos recebidos para as primeiras despesas de instala- seja para o exterior. passado, foi para além de 1.500

ção da séde, conforme lista n' 1 185$000 A rêde aerea da Condor aue toneladas, algarismo sobremaneira
Idem, idem, coniorrne lista n, 2 67$000 em 1935 perfazia um total 'de demonstrativo do movi nento aéreo

Produto de con'ribuição dos mêses de Janeiro, Fevereiro 13.5'72 quilometros atingiu, em acusado por uma companhia.
e Março 1 :006$000 1936, 16.885 quilometros sen- '\Iém do mais: nenhum acidente

Donativos de D. Heloisa Barbosa Belo 5$000 do por da servidos 81 portos, pessoal verificou-se em 1936,
Don:itivo do Banco Nacional do Comercio 100$000 dos quais 46 em trafego regular. mantendo-se desde 1930 maba-

Produ-o do almoço realizado pelo "Lira Tenis Clube E�tl! acrescimo na rêde aerea foi lavel o quociente de segurança

Florianopolis" a 7 de março corrente, em sua séde devido ao prolongamento da li- de 1000[0 para o transporte de

social 180$000 nha do litoral para o norte, até passageiros. DlIs vôos previstos
Donativo recebido do sr, Armando Ferraz 10$000 Belém do Pará, e á insta]ação no horario, 69,9010, ou pratica-

d
'

I mente todos Iôram executados
1 :853$000 .

e �m serviço aereo re�u �r no

mtenor do Estado do Piauí, as- regularmente, devendo-se lembrar
sim como á intensific-ação do que, neste particular, mesmo o

trafego em outras linhas já exis- trafego aereo adeantado do Ve
tentes. As «performances» alcan- lho Mundo não está em condi"

çadas nesse trafego regular não ções de oferecer maior quota de
são menos dignas de mensão: regularidade. Não deixa de ser

enquanto em 1935 fôram per' motivo de orgulho portanto, ao

167$000 voados 1.333.500 quilometros constatarmos, ao que dispômos no

30$000 em 1936 êsse algarismo foi ul- Brasil de serviços aereos mode-

12$000 trapassado, chegando a . . . . [ares, como o demonstra a esta-

5$000 1.795.352 quiloraetros o que tistica do Sindicato Condor.

45$000 equivale a dizer, que 50 no ano

300$000
30$000
10$000

o principal
sobltle

Vitamina H
A vitamina H foi descrita

pela primeira vez no ano de 1927
por Miss Boas, sob a denomina- UMA VIAGEM
ção Factor X e reconhecido em grátis ao R IO
1931 por:Georgy, como compo- O Salão Progresso, á Rua

I

nente de valor na construção das Felipe Schmidt n. 5, dará a
celulas epidermicas. V.S. esta oportunidade.
A vitamina H difére completa-I Basta adquirir, no seu bal-

mente das demais vitaminas co- cão, um bilhete, quer da Lo
nhecidas pela ciencia, Em seu es- teria Federal ou da Loteria
tado natural não é soluvel em agua S. Catarina.
nem em alcool, aetilos ou gordu- O envelope, contendo o bi-
,I'as. lhe te, leva um número que,

Pelo contrario; exige um pre- coincidindo com a centena
paro correspondente, antes de ser do primeiro premio da nossa
assimilado pelo corpo humano. loteria na extração do dia
iGeralmente, os primeiros sin- 27 de Maio próximo, pronto:
tomas da falta de vitamina H são é arrumar as malas e vir ao

������������������������ os seguintes: Saião Progresso buscar uma
Abundancia anormal das secre- passagem para o Rio de Ja�

ções gordurnetas, espinhas e gene- neiro, num dos vapores da

I ração gordurosa das superhcies firma Hoepcke ou da Cia.Nac.
calosas, a qual por sua vez é base de Navegação Costeira.
para a reprodução de diversas in- A passagem é de ida e

leções epidérmicas de natureza volta em primeira classe.
piogemca. Não deixe passar a opor-

Inflamações na região bucal tunidade de ir, pela primeira
I
nas cavidades axilares, região in- vez ou de retornar,em visita,
guinai (principalmente nos latan- a cidade maravilhosa! O Rio
tes,) cocegas da pele encélalica, de janeiro é bem um cornple
formação de caspa, aglomerações menta do reino dos céus,
crostosas tambem são sintomas Ire- prometido á gente pelos pro.
quentementc observados na escas- fétas... ,

O I J• sez da vitamina H. Vá hoje mesmo adquirir oqua impa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
NOTA: - A Diretoria do Dispensarío Clementina Fra-

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- Tambem a quéda dos cabelos seu bilhete e exija que' seja
ga) fazendo publicar o Balancete acima, tem o prazer de exprimir, I cascar a péle. e consequente formação de caré- em envelope fechado!
por nosso intermédio, o seu mais vivo agradecimento a todos as pes- I cas deve ser incluida entre "os sino Parece incrivel! Uma pas�
sôas que vem, com a valiosa proteção, mantendo esse util estabeleci- �iiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiii�iiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii_-_-iiiiiii!iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii-fI tomas que acompanha geralmente sagem em primeira classe.de
mento de caridade, Cumpre ainda esclarecer que, além das contri- Tivemos, a' última hora, c..onhecimento de uma importantíssima dá- a escassez da vitaminá H. ida e volta, ao 1?io de janei-
buições em dinheiro a que o dito balancete se reíére, recebeu essa diva da concetuada firma H. fett & Cia., conforme comunicação A Iueção da vitamiua H con- ro.ccmpletamente gratis!
inatituição outros axihos em materiais e medicamentos, conforme e feita pelo distinto cavalheiro srs. Helmutt Fett, Chefe daquela digna sisre principalmente no trabalho de Depois, e uma oferta do
relação abaixo: firma, ao Diretor-Geral do Dispensaria Clementina Fraga. conservar as transmutações d,s Salão Progl esso, o feliz dis
Da firma João Feueirét da Cunha:-Valiosa oferta de madeiras Tcata-se da doação de um moderno e valioso P parelho Plleumo- gorduras em nivel norma!. tribuidor dos grandes pre-
para as divisões internas da séde. trorax, tipo Forlamini. de uso imprescindível no tratamento da tu- Essa função naturalmente é di- mias!
Da firma Mey,;r & Cia.: valoi3a doação de tintas destinados á pin- berculosc pulmonar, oferta essa que vem preencher uma grande la- ficultada com a receção insuficien- Dia 7 de Abril, 200 Contos
tura geral da séde. cuna no dito Dispensario que vai, des�e módo, adquirinrlo, com o ie da vitamina I I ou por supera- da Federal, 10 de Abril, Mil
Da firma Jusé Daux: valiosa oferta àe bancos de madeira. óbulo abençoado desses corações sempre dispostos a' pratica do bem, bundaucia de. gordur as e albumi- Contos!
Da fir;na J.� é /_I.icllU Cravo: valiosa doação de mesas e cadei- as instalações ilecessarias aos benemeritos serviços a ques e propoz. nas. 15 de Abril, o primeiro

A Diretoria do Dispensaria Clementina Fraga agra- Por este motivo as peswas qlle sorteio da Loteria S. Catari-
dece ainda a' Empresa dos Cines Corôados pelos reclames feitos observam em si sintomas como os na, a loteria do pobre, a lote··
gratuitamente e bem assim a' distinta imprensll de FJorianopolis que precedentes, d:!viam tratar de ria do rico,a 10teriQ! do povo,de módo tão cavalheiresco tem posto as colunas dos seus jornais aos observar o menos posrivel comi- a nossa loteria!
servi!,os dessa campanha nóbre como é a da lúta anti-tuberculósa ini- dlls com muita gordura ou muita
ciada nesta capital com a instalação do dito Dispensario que represen- albubina e proporcionar os orgãos
to, por assim dizer, o primeiro posto avançado da aludida campa- do corpo o uso de Vitamina H,
nha. sob qualquer forma.

Florianopolis, 3 de Abril de 1937

Dr, Miguel Boabaíd-Diretor geral fildrJ de Almeida-Tesoureiro

Séde: Rua Tiradentes 7
(andar térreo)

BALANCETE RELATIVO AO MOVIMENTO
TRIMESTRE DE 1931

RECEITA

DESPESA

Pago a Lnz & Força Catarinese Doc. n'
Hem a Pedro Xavier & Cia. Docs. 2, 3, 13 e 30
Idem ao Cobrador Does, 4, II, 20 e 21
Idem ao Carpinteiro joão Pen€do e ao pintor

Raimundo Vieira 5
Idem a Augusta Dinslaken 6
Idem a JuliãO do Vale 7

Despesas postais 8' 9 e 29
Pago ao jorns] «Dia Noitl.!J> 10
Idem alugl'é! de casa (Janeiro e Fevereiro) 12 e (9
Idem 3 Livraria Schuldt 14
Idem a Eugenio Vecchietti 15
Idem a enfermeira D. jovelina dos Aejos,

serviços de I aneiro e Fevereiro 16 e 23
Idem ao Instituto Vital Brasil,àe Niteroí.

pela n] compra da medicamentos
Idem a Acarí MlHgarida
Idem a OUo Bernhardt
Idem a diversas despesas
Idem a João Moura [unior
Idem a Miguel Malty
I '.1ern a Melo & Pereira
Idem pela confecção de armario, inclus.

carreto 29

BALANÇO

17
18

22
24
25

26
27

SALDO: Em dinheiro 381$500
Em deposito no Ban-
co de Cr. Popular

� Agrícola 525$200

562$100

raso

Do 'rs. V'"

A civilização trouxe, a par de
grande beneficio, tambem grande
prejuízo para a humanidade.

Nesta época da velocidade,
nem todos os pobres mortais con,

seguem a-:1atar-3e ás luvas con

tingencias tumultuosas e exaust],
vaso

Em consequencia, reina Um
sem numero de vitimas, dando
impressão de epidemias 'de ner

vosismo, sobretudo nas grandes ií

capitais.
Muitas vezes esse nervosisme

ocorre em pessoas aparentemente
sadias, mas com desordem do
metabolismo celular, Para estes
casos basta, muitas vezes ore·

pouso de algumas semanas. um

regime adequado, ou mudança
de clima, para corrigir o estado
fisico. Casos ha, entretanto, em

que é suficiente estimular o meta
bolismo celular por um medica
mento Ioslorico para que tudo en
tre nos eixos. Neste sentido, o

melhor medicamento é o Tonos·
Iosían da Casa Bayer.

Ele levanta as energias perdi
das com o uso de poucos inje
ções fazendo desaparecer as ma'

nilestações erroneamente capitula.
das por "nervosismo ou neuras

tenia".

3$000
262$400
110$000

100$000

62$000
20$000
4$500
3$000
6$000
15$500
15$000

86$000
562$700

1:853$000

,.

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Flortanopolts
- - -- .-- - .. _ ......-.-

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

J
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

o sonho da mulher
S'9r bonita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

,

, Cur<;m, representante comercial util dação de uma

piillô.vê!" .

Do 5[5. Fra;. • " Gil ":ncourt Silveira, representante comercial: apre
ciada o�erta de: lnjf!,óes e outros medicamentos.
Dos dIstO' �,s e bl a ,ti'rios médicos dcs. Antonio Vicente Bulcão
''''!na, D; i i '" :ueL..,,-,,,n e Osvaldo Cabral: valiosas ofertas de
variados medicantos, injr.ções� etc.

�".".;.... , ..
-.

t
'.

•

��" �.,.: �- ._ r .

�'-;,.

SALÃO PR,OGRE3S0
Rua Felipe Schmidt n. 5
TELEfONE 757

•
�".. ..,w.,..

.v' ��
,.

,.

(
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t,.

ri;.

r.

h
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,
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA-FlorianoPQlis 6-4-1937

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

I

ii Br nco de Crédito
I Popu lar e Agrl ..
I cola de Santa

I Catarina

,/
·1
.1

Rua Trajano n. 16

(Fdlkio proprio)

Capital
Heserva

136:700$000
56:424$498

I R[rEBF DEP'JSITOS

I
I
I

i?A6AHDO 05

SlGUINTES JUROS:

'i cic Lin.itada 5'1. 31a.
I CIC. Avisol'revioê]. ala.

t���·a[:�
ALtlG "-SE o andar ter
, rco da rua Trajano n.
/.

15 com compartimento para
escritório, Tratar no Banco

Agrícola.
SE

Loteria

j PAF�A HEMORROIDAS
-E

INCO�JlODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
RF.GRAS IRREGULARES ?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Minervina"

Vende-se nas bôas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle

IWU IH

Serviço aéreo

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

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

quartas e quintas-feiras.

de Saflta

Leis

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

IVleses de ABRIL e

de 1937
fv1AIO

I Valor com imposto IOrdem 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

Decimos

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

1$300
1$300
1$300
1$300
1$30J
1$300
1$300

bilhetes..Jogam '15.000apenas

5

�
daPreço

manganez e

do ferro
PORTO ALEGRE, 4-

Segundo divulga a imprensa os

I rumores dê uma provave] guerra
na ElICopa já estão [azendo sen

tir os efeitos na praça de Porto
Alegre.
A falta de manganez e de

ferro laminado ocasiona sérios
transtornos. O preço desses pro'
dutos que, ha algumas semanas,
era de 1 $200 o quilo, é agora
de 1$758. Por esse motivo os

lornccedores não estão aceitando,

pedid?s com cornprou.i-sos (�e 1Iornecim-ntos certos.
------_._---_.

eh a n""'iado
pelo Ministro

da Guer!""a

RIO, 4 (Band) - Encontra
se nesta capital, chamado pelo
general Eurico Dutra, ministro da
Guerra, o general Newton Ca
valcanti que ha pouco tempo dei
xou o comando da 7a. Região
MiFtar para assumir urgentemente
o da 4a' Brigada de Infantaria,
localisada em Caçapava,

Ser m ilíonario!

do Estado
Catarina

ROMA, 3 - A crise espa
nhóla peiorou ainda mais, hoje,
quanto a imprensa italIana decla
rou oficialmente que, "se outros

países continuam enviando des
tacamentos de voluntarios para a

Espanha, "- Italia lera' que re

tificar a suas atual posição.
Essa declaração bem pode

mostrar o grave perigo, segundo
se diz nos circules diplomaticos,

Quantas ilusões, hoje desfeitas, CINE ODEON, o lider, foca- por ameaçar o rompimento do
liza, ás 7,30 horas, um filme da I acôrdo que proíbe as covas eo-

que resurgmam, como por encan- d
to, das dunas do oceano da nos- Universal-.flgUas perigosas, I tra as de voluntarios na Espanha,
sa fantasia! com Jack Holt, Grace BradJey, I e do qual Iaz parte a ltalia,
SER MILIONARIO ...Quan- Robert Armstrong e Walter Mül-

. �e esse acôrdo vem abaixo.
tas esperanças mortas, que ressus-

ler.
! a1n.

a antes que comece a. operar
sitariam ao sopro magico da ven- .

o sistema �e controle destinado a

tania quasi louca produzida por! I rrad iaçao da t�r?ar efehv? o acôrdo, a gue�ra
VINTE MIL pelegas de CINCO.

civil espanhola sera uma cnse

ENTA MIL RÉIS!
A Iema n ha enorme não só para a Italia, mas

VINTE MIL pelegas de CIN- A estação alemã OJA, onda para toda a .Europa.
CONTA MIL RE'IS! Não, não é 31,38 ms., irradiará amanhã o ' .

O dc�muOlcado especial italiano
isto I São duzentas mil pele- programa abaixo para a América g� �H? pelo _ .cond� �duardo
guinhas de cinco mil réis! do Sul. '

mo leu, ministro italiane da

E' FANTASTICO! A'5 12.00 hs.-14.00 hs. e I
lmpren.a e Propaganda,. a todos

A Lorena Federal, como se 22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim
os co�r:sponden�es da Imprensa

quizesse teimosamente, pertinaz- corresponde, respectivamente, ás estca�I�lfa, reunidos em sessão

mente, enriquecer o povo, realiza- 8.00 hs.-IO.OO hs. e 18.50 A��cl�"d para �ratar',.�om ? sr.

rá mais um formidavel sorteio no hs.-0.45 hs. no Rio de janei- len,. o que ere qua !flcOU oe re-

dia IOde Abril proximo. ro: �ru?esclmento. da cam�anha a?ti-
Catarinense I Oxalá sejas tú, 22.50 Anuncio DJN e DJQ lta:lana na Imprensa mternacio-

desta vez, o novo milionario ! (aI., esp. ).Canção popular alemã.
nai.»

j o. premio MIL CO�TOS 22.55 Saudações aos nossos

20. idem CEM CCNTOS ouvintes.
30. idem TRINTA CONTos 23.00 Concerto recreativo.
40. idem VINTE CONTOS 23.45 Noticias e serviço eco-

50. idem DEZ CONTOS. nômico (al.).
além de. mi is quqtro mi! cen-l 24.00 Emissões alegres para A Estação de Rnma 2. R.O.to e trinta e dois prenuos dí- velhos e moços! d 31 13 k 9on a c. m. ,

- c. 635 ir-
vrrsos no valor de SETECEN- 1. I 5 Noticias e serviço econô- di , h' '20 70 h

'

ra l�Pl oje, as ,_ oras, oTOS E TRINTA CONTOS! mico (esp]. segumt. :

Os pedidos acompanhados das respectivas irrportancias e mais 1 $000 para o porte serão E' FORMIDAVEL ! ! 1.30 Radio da Juventude Hi- Anúncio em italiano, espa-atendidos com toda brevidade. Bilhet� inteiro 120$000 tleriana: A hora da jovem nação. chól e português.BILHETE EM CUSTODIA Vigessimo 6$000 2.00 Consultorio des senhoras.: M h R I C'are a ea e lOvinezza.
NOTA: 2.15 E'co da Alemanha. Noticiário em italiano.
O bilhete nO. 2'021, da 2.30 Revista dos periódicos. Transmissão do Teâtro nAlIaultima extrJ\ção de MIL CONTOS. Redator-chefe Hans Fritzsche. Scala" de Milão de um áto de

c:o,otemplado com 10:100$000. 2.45 Introdução do Parsifal. opera lirica.
fOI pago, na presença do repre- 3.00 Ultimas noticias (em ale- Conferencia de Deputado Eu-
setante deste diario, em chequ� mão). genio Moreli sobre o tema: "Os
ao portador, contra o Banco de 3.15 Parsifal, de Richard bl d

.

'J I pro emas a aSSlStencia social
Edificio La Porta Credito Popular e Agriccla, des- \Vagner, II áto. e da higiene em Roma de Mus-
e· iIIp t [ 50

ta praça. 4.30 Ultimas noticias (em es- solini".
Endereçó Telegrafico: LAPORTA a1xaiO os a n. h I)

•
.

CANDIDATE.-SE A MI- pan o . Execusão de canções.
Estado de Santa Catarina -- Florlsnopolls LlONARIO! �.45 Saudaç�es aos nossos Noticiario em espanhél r! por-

d A... j ouvmtes. Despedida DJN e DJQ tuguês.
Precisam-se e p'entes ativos Rua felípe Schmidt n 5, (aI.. esp,). M 1 RI:!' • arena eal e Giovin�zzQ,.

772 de 1908 - II rs de !9!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações

A Administração da LOTERIA DO EST ADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

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

,- L A N
premio [le

Z premias" 1:000$

5 500$

Zoo$

100$

Zo

40

1Zo 50$

1.Z50 30$

450 " Z U. A. õos
3 primeiros
pr-ernlo s a 30$

l.S90 premias no talai ôe

o A
50:000$

EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
Não serão pagos bilhetes defeituosos

4:000$

Z:500$

Os bilhetes são ôiviôiôos em õeclmce
ôe 1$200.

Havenôo repetição nos õots ultimos al
garismos ôe qualquer õos 3 primeiros pre
mios passarão, 05 premias õesttncõoa aos

õots ultimas algarismos 00 numero lrncõtc
tom ente superior.

Do premio maior se ôeôuzirá 5 ':. para
pagamento õos numeras, anterior e pOsterior.

Os premias prescrevem 6 meses õc
õutc õc extração.

A Aôministração não ntenõe reclumc
ção alguma por perõu, cõutter-cção ôe bi
lhetes ou qualquer outro lnclõentz cleqnõo,

Os bilhetes lnutllizuôoa mm a palavra
PA60 não têm valor algum, porquanto o

referiôo carimbo pertence á aôministração.

Z:ooo$

Z:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

13:500$

1Z6:000$

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,
pódem ser tambem atendidos por meio de cettificados nominais corre5pondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetrs originais, que ficam em cmtodia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedirem.

ANGELO
----==-----

POR1·A & Cia.LA
Praça i5 de Novembo -_

"

,cP·

o Snr , tem sempre o cui
dado de t r-qz e r limpas as

suas mãos. E justo. As mãos
sujas, além de desagrada
veis. são perigosas á saúde.
Mas reflicta que não são
.3 penas as suas mãos que se

sujam; estas o Snr. as vê;
no interior do seu corpo
ha tambem orgãos que se su

jam; estes o Snr. não "vê",
rn a s "sente" que estão
sujos.
O seu apparelho renal, 'por
exemplo. accumula impure
zas que prejudicam seria
mente a sua saúde.

Fazendo uso de HELMITOL
da Casa "Bayer", conse-

tiELMITOJ!1A'.+.

gue-se trazer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desinfectados. evitando-se
.

,

assim, males presentes e fu
turos.

HELMITOL toma-se facil •
mente. como uma limonada,
dissolvendo os' comprimidos
em agua com assucar.

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

emo pensão p'a colegiais e

smoçs solteiros.
Informações neste diario.

Em torno do
ftito ,Ie "u'Jão
interven
ção"CARTAZES

DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Fox-Pecados dos
homens, com Jean Harsholt, Don
Ameche e Allen Jenkins.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Paramount
Vivendo na lua, com Margaret
Sullavan e Heh=y Fonda.

Irradiaçao de
Roma

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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==.A GAZETA

sensacionalo
FlORIAtéOPOLIS, 6 de Abríl de 1937==

Profilaxia da lepra
Santa Catarinaem

Autor-y)obilis
jno Italiano

S. PAULO, 4 (Band)--O
sr. Vittorio MU560lini, filho mais I Passa boje, o aniversario na-
velho do «Duce» , inscrito na talicio do presado cont.errâneo sr.
corrida de automoveis «mil mi- professor Luís Sanches Bezerra
lhas», que se encontrava em Trindade, diretor do Depart�mcn.Brescia, iniciou, esta medrugada, to de Educação do Estado.
coIn os demais concorrentes a" A Gazeta cumprimenta-o.
importante corrida. Ele dirige um pois, que o problema da lepra

.
.

carro de turismo de 1.500 crnc., não poderia ficar esquecido. Ad- Faz anos hOJ�. a
.

senborinha
de cilindrada. quiriu, de inicio. uma enorme I1�a Cardoso, dl)�t.a filha do sr.

Participa tambem dessa corri- area de terreno Iertilissímo. em Jaime Cardoso, diligente agente
da, o chauHeur do Duce, sr. admiravel situação a 22 quilome da Cia. Costeira, nesta capital.
Ercole Boratto, que conduz um tros da capital. Ali está seudo
dos automoveis pessoais do chefe construido, em metódos os mais
do governo italiano, de 2.300 modernos, o Asilo-colonia para

�����- � ����� cmc., Je cilindrada, os leprosos. A obra 50 encontra

� � bastante adiantada. Já estão pron-

�� 6 t B S t
li O ç.�. F� r!:,,"o tos dois pavilhões "Carvile", a Fez anos ontem o meninot1'l es,auran e, ar e orve erla�.

VIS'-IQ vira casa de administração. a cozinha. Hemique Carlos, filhinho do sr.

I�. _

A FLORIANOPOLIS?

I
Outros pavilhões já se encontram

I Carlos Pierri.u�

t
·

h
rJ\ Corre dPeJad cidada� a boca

f'
pe- �n.vligadlos .. Quadndo, termib":ado2'400 fAZEm AHi")G HOJE�� � quena, an o motivo a órtes aSI o-ro orna PI) era rece er

��j a In a �� cdomeCntfariojs nas rodas desdPodrtivd"s doen�es.
f

as exmas, sras, d. Alzira dob':� �, o a é ava, a veraci a e a A proporção que orem ne- Vale Boiteux, Francisca Orofi-��"'; �� vinda a Florianopolis do quadro cessarios mais leitos, novos pavi- no e Dinorá Oliveira Gued;s,

���. - � Curítabano C. A. Ferroviario. lhões serão l-evantados. dedicada funcionaria da Imprensa�.

�� O famoso team paranaense I Perguntado sobre o numero de Oficial;� RESOLV RAM OS SEUS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS t:f] nos vitará a convite e por ini- leprosos existentes em Santa Ca- os srs. Oto Kuntze, João n..EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. ciativa de Campeão da Cidade tarina, respondeu: berbeck, Artur Nagib Nahas e

Figuerense F. C.,-é o que se - A estimativa do, doentes no Mario Noceti;
diz. Estado, é de 600, farei ago�a, a senhorinha Maria de Lour-

Poréro, como nada possuimos entretanto, um novo censo e su- des Strauss.
de certo e oficial, tendo por ponho que, mesmo acrescentado
enquanto, para nós continúa no aquele numero, não irá além de FIlmem charutosdominio das conjecturas. 1.000 a 1.2uO o total de le-

Mesmo, porque nos serviu PRINCIPE DE GALLES
CAFE' BOM 50' NOde lição a suposta vinda, ha

.JAVAtempo de um outro quatro cu-

�1 Praça 15 de Novembro
Ef] ritibano, que, após tudo

. prepa- Antonio Paschoal,rado, e, quanto mesmo. ja esta-
va' marcado o encontro desven- mos elogiar a actuação da dire
cilou-se do compromisso com um toría do valoroso preto e branco RIO, 4 (Band) Foi concedidotelegrama. e, mui especialmente, o sr. Her- o registro eleitoral do Partido

Ml)tivos como este nos fazem cílio Poli, esforçado d.retor- Democratico Synarquista,desconfiar da gra�de no�a; po- técn�co daquela agremiação des- i A nova agremiação é presidi-
rem uma vez realizada 50 pode- porhva. dã pelo sr. Socrdtes Diniz_

II

• Rio

Leilão

Entrevistado pelo Diario da
Noite, em São Paulo,' ° dr.
Tolentino de Carvalho, chefe do

serviço de prolílaxia contra a le
pra em nosso Estado, assim fa
lou sobre o problema em Santa
Catarina:

O dr. :'J .rêu Ramos tem St

revelado um administrador escla
recido, á frente dos destinos de
Santa Catarina. Tem encarado,
com larga visão, os problemas
mais complexos de administração
de um moderno E5�ado. Claro, Festeja hoje, a sua data ani

versaria natalicia a veneranda
sra. d. Laura Cnllado, viuva do
saudoso jsrnalista �v1aftinho Calla
do, e genitor dos nos50S conter

râneos srs. jornalistas Martinho
Callado jor, alto funcionaria pos
tai, Petrarca CaIlado, diretor do
Diario da Manhã, de Curití
ba e Jairo Callado, diretor deste
diario,

I A Gazela feI.cita-3, respei
tosamente,

prosos em Santa Catarina.
Terrninando suas declarações,

Resuit"'�dc') da 2a. etapa
I\,�elo - Cachoeira

acrescenta:

-Como o sr. vê, o problema
encarado com seriedade, em San
ta Catarina, não é de d.licil so

lução.

Nossa Vida
·m jUSJl<���a:

Ilcolocação
I PontosI

I N. do
Volan�$l NaciunaUdade

.- perdi-
carro dos

e-rr-Mnrrr

I' lugar Emilio Supicisedes 17 uruguaio 66

2' » Bctrnabé Vicente 6 » 93l
3' » Noberto Yung 20 bras.-(gaucho) 94

4' » João Pinto 23 » -( » ) 102
.

i

I 5' » Migllei Frai_l()�ile 34 uruguaio 104

6' » Clemente Rov=re 41 bras.-(catarinense 131

6' » Borrat Fabini 32 argentino 131

- - -

.,.

Terminando, o sr. Café
Filho disse que a indiferen
ça do legislativo pua essas

graves ocurrencias vem des
prestigiar a Camara e o re

gimen, principalmente em um

momento que se cuida da
prorogação do mandato dos
seus deputados.
O sr. Barreto Pinto. não

se contendo nesse momento.
dirigiu ao sr. Café Filho as

seguintes palavras:

fH41VER5ARlD5

Viuva Martinho Cal!ado

S

d
à

o ún'ro corredor caterinense Raulino Miranda está colo
cado em 1 O luga.,

E' preciso não confundir as categorias A. e B., pois. o

quadro que publicamos acima é exatamente o da órdem geral das
clessilicacõee.

.

OPte:-() á noite, graças a gentileza do radio-telegrafista sr.

J. Achê , alguns volantes daqui, comunicaram-se radio-telegraficamente
com Clemente Rovere, em Cachoeira, no Rio Grande do Sul.

Disse aquele denodado volante que o seu carro se encontra

va em ótimas condições, estando muitissimo esperançado de obter
retumbante vitória. Adeantou ainda que o estado de saúde tanto seu

como do seu companheiro Rafael Linhares era bom.

c A R D A I o

p

Gazeia
Desportiva g

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

» á baiana

�í�
» maranhense

�� Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

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

Taip-ha á baiana
Bife acebolado
» C) batatas
» á francêsa
» avenida

Mayonaise de camarão
»

.

de galinha
» de lagosta

"
Macarronada extra

» italiand

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

Prof. Luis Trindade

v

Aniversaria-se hoje, a gentil
senhorinha Iria Prazeres, escritu
rada do Clube dos Func,ionarios
Públicos.

Partido
synarquisla

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

AI m O ç O Casino Imperíal5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

Jantar no majestoso prédlo do Clube Martineili

� 5 PRATOS. 'SObremes: e Café

m Serviréi fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como �
[� tambem durante á noite. r,,��': Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. t:fJ
��- �
�����------------��!------------���

2$500
�

,I
ExfBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otirne orquestre - Bom Cabaretier

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




