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Numa, fe!iz diligência o sr. ter.ente Duar-te
Pedra Pires, delega�io de policia de Joinville,
conseguiu fJrender, em Bananal, o perigoso a

depto do crédo v3írnelho L\ntonio Garrido, que
ha dias, fugira da cadeia da Policia Civil, desta
capital, onde se encontr-ava recolhido.

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

A conclusãO da
Luiz Del-
fina

rua z TA
PO'VO Sem t.:J u cisquer ligações

A Prefeitura Mu.ricipal, em

bõa hora confiada á opero
sidade do atual prefeito, ma

jor Olívio An.c.im, no intui-
10 de levar a termo a con

clusão da rua Luís Delfina,
tomou 110S ultimas dias as

providencias necessárias para
a demolição de dois prédios
que, pela sua posição na A ve
nida Trompowsky achavam
se exatamente na ernbocadu
ra da rua projetada. Assim
é que, ha dias que foram
totalmente demolidos os pre
dias em questão, procedeu-
do-se atualmente ;í remoção . VIEN A, 28 =-O vicc-chance+] NOVA LI.\t1?EZA

I, ,. ,1 b ·1

Idos respectivos escombros. I .er pnr.:lpe ;:)�arcm erg pre'dt..\I
'a'

Como é do conhecimento uma 5."lo,") 5 icreta d0C, comanrlan- « '\ nova Íi.npeza que se prepa- �:)O"�

público, ha cêrca de vinte e tés d·� d:· tru JS do "h"t'l.mwh '>,

I
ré! � r" ç.:r�dS cslcras politicas e � ,�'

tantos anús que a rua Luís que lôta convocada, 5f'gundo boa- adrninistr ativas visa a anular os! _

Delfir.o foi começada. inici- tos correntes, para examinar um I perigos qu . ameaçam ao Estado» .---
ando-se desde logo, de ambos os seus lados a constru- pla!1.o de revolta visando impedir I-decla�o� o príncipe Staremb,erg. lli!O P refe &to
ção de diversas casas de moradia. Mas, ou por falta de a dissolução dessa força. O pnnclpe Staremberg pediu o d SãO Jase'verba ou por outro motivo, a conclusão da nova arteria so-

O principe Staremberg pro' (afastamento de diversos membros
.- e Terrr inará a 30 do corrente

íreu solução de continuidade. Daí os justos anseios da po-
nunciou importante di,curs� na ci-I do gabinete. o prazo para o pagamento sem

pulação daquela lona para qUE:: a ligação da rua Alves de dade de Hom, por ocasião da
"

Tomará pOS3e amanhã" ás 1 � multa do imposto de indústria e

Brito com a Avenida Trornpowsky fosse concluída de vez. pr,imeir'i parada ?�S, tropas esco+] NOmeação h,orals, do c�rgo �e prefeito �Unl. profissão, relativo ao primeiro se ..

Só após duas décadas, E" mesmo assim dada a bôa von- lhidas da nova milicia. A oração I cipar de Sao Jose, o nosso estima-
I medre do corrente ano.

tade do atual prefeito é que essa velha aspiração veiu tor- do vice-chanceler -. consi_d�ra:h r
j:;"' o

- do �onterrâneo sr. João Machado Depois dêsse dia, o imposto
nar-se realidade. um dos discursos mais ehcIente31 • _,)1 n meado para exerce.r as Pacheco Jor ' id df - d E d 1 F

. em questão sera acresci o as mul-
_ HOJ'e a. abertura da rua é um Iato e SabelTIOS que pronunciados por elementos da di- �nçoes e ncarre?a n t a Isca-

L d t di'
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it I d h muit Íização do ComercIO de Armas,o ampa as de bôa qualidade e
as a el.

dentro de breves dias a Prelcttura Municipal mandará pro-
'cl d ces e a 1 lOS anos.

R' d V por preços baratissimos são vendi.
-------

ceder ás obras complementares para o trecho em condu- Sta<rembf'rg disse que, ,O'i
sr. aImun o lelra.

das, hoje e sempre, só na "Insta C �-I EGARAM
são ser entregue á utilidade pública. Iestruidores do estado autontá�IO, ladora de Florianopoli�"-Trajano

Toda a população daquela zona muito deve ao ope- .naugurado p_e!n $a�doso estadl�ta Resta 111'118 ilte n. J J.
rosa e dedicado prefeito, major Olivio de Amorim, que, a

I L?ollfu,s, eS,e]am �lss,olver a milí- -------------

par de outros melhoramentos que nas possibilidades do era, «Eles 50 consrguirão se passa, La Porta O Irab� Iho
orçamento municipal vai introduzindo em nossa cidade terá, rem sobre meu cadaver>,

r I dcom o melhoramento a que acima nos referimos, feito jús O orador ac:escentou: «Nos Tivemos hoje, oportunidade de OS FIl e •
a estima púb'ica por ter prestado Uni serviço que muito membros do «heIm,:ehr» n,ão da- visitar o Rtstaurant La �orta.
honra á sua adlninistração. m.; ce:ltenas d_� TIda:; 50 p:.ua Gentilmente recebidos pelos Ir-

combater o bolchevismo, tambem

GU E
mãos de 'simoni, arrendatarios do Do Gabinete do Juiz de Mcno-

.A A_ deseja;nos �npeddir qUI
e o EstaJo

re'it"lUrant, tivemos ocasião de res, recebemos a s-!guinte nota:
_ _ pa-;se as maos os e ementos de- ,,' D d

'
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-1 mocratÍcClS c@rruptos.Nóscom;_,co:lstdtar o ,qu�do JU:itol e o

:odncedI' d« -!ve_n o. tedrrmnar a o mês
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e maIO VIO ouro o prazJ paraeramos co"no um esa 10 que 11 -
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caS:l. egante e uxuosamente lOS' galS concernentes ao trabalho dos

II
pessoas no senll o e mtro UZIr I d I l·dAs POrt�s de· -.s ..

�ba .". �_ Ih
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ta li. a, com pessoa reconnecl a· menores, prazo esse que não pro-
� " " �!IbI! o ve o esplrIto e Lorrupçao no J _I d d d

d
.
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El d
mente capaz, esae o �arçon gen· Toga o, pe c·se to -

a a atençãonovo esta' G autontano. .

es e· I d: h
' J' I ""

d b'
t eman ao mestre e COSIn, a, m· para o e;Jlta que, sobre" mes·

ROMA, 28 -- Causou grande agitação nesta. capi- �em cnmpreen e� que tam em ha contestavelmente uma sumidade na mo assúnto, ve;n sendo publicado
tal a noticia de que o govêrno, dentro de poucas noras, ogar para laes e ementos no ca,m- ma arte, todos c,·)Operam de ma- no ór .Jão com;?:ctente.

. ,

a q ·d da cap'ltal et'lope ;)0 de concentração estab lecldo '
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neHa ..; cIente pa�a que maIS Justa
, .

3 lO�ereSSa" 05 encontrarão
Uma secção motOrizada esta proxlma a AdIS,,\ba-1 T" se torlle a merecida fama que go· diariamente, das 10 ás J 6 horas

ba tendo conseguido avançar 60 quilometras Nos semos leaiS ao chanceler
J. d M f"' •
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sam. no U1Z0 e enores, um \�om:s·
"

- 3c lUSC Olgg e por ISSO procuramos Com d" I d' d

d e P li g ii �
a t o I remover a cinzanié'. da frente da f

um menú,\capaz e dsatis- san� esdPec1la mente

deSigna
o pa-

I I
.-

atria. Não temos motivo� ara
azer aos mais t'xigentes pai a ares r� a[en e- 03. em tu o que ne.ces-p

.

f" d
p e, uma variedade- enorme de be· sltarem relatIvamente ao re'Jlstro

temer seja o que or, entro ou b-d
.. ..

d d d d
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dA'
I as naCIOnaiS e estranjl':lfaS, es e 05 menores para prova a Ida' Va-O I- na ugu rartora a ustna.» A d 1\11 Ch d d 'I f'
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da gua e l"',esa, ao ampagne e, exame e a�tlOão ISlca os

"Cliquotil, está �sse estabelecimen- mesmos, expediç�o de carteiras, O retrato de Pedro
to, o primeiro no gênero, apto a etc. Ernesto

absolvido b,em servir sua .numerosa e �ele- ,A parti I da dat?. supra men· RIO, 29 - Os jornalistas
. , I clOnada fregueZla.,. cloni\da, ser�o punido.;, de acer· acreditados junto a Prefeitu-SÃO PAUL�. 29 -�O JU1� OS Irmãos de ,Slmom. Aug,usto do ��m a lei, todo� aqueles que �a do Distrito Federal vão

fed��al absolv�u o mtegrallsta lracII e Alfredo, perfeItos cavalheIrOS, admltlre[�, ao trabalho me.nOrP,311I1augurar, na sala onde tra
Igalara, que fora pr�sa, quando j gosam de geral estima p�h fidil·1 n:!o hablh�ados de co�formldade l ball1a:r., Q retrato do sr. dr.conduzia urna mç:tralhadora. guia de seu trato. I coro as prescrições legals», PedrQ Ernesto. �

�

Pruprietarlo e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO Redatcr-secrefario OSLYM CeSTA
. ------------

ftorianopolis, Quarta-feira �9 de Abril ele 1936 ,- 1'\'1 Jj\;í F:f:O; .

..., ........... \ 500
----------------

diretor regional ConsGante edill! que está s !'-

RIO, 2CJ -- Foi lI;)nl"éI�O o sr.
do puolicarío p�L Oh, io Cu:

La-reio Ne'le'. para exercer as I cio], a prêfei�ura da Capital ct:l
fL'r\çÕ�s de diretor regional dos l pagando, os Juro: de suas apt,h.
Correi)s e Te}t:;rafos de São ces a titules relativos ao segundo
PilU)O, semestre do ano 1927.

de jur()s de

E
de indus ..

tria e pro
fissão

IMPOSTO

nor&s

os moedei
ras falsos

Chegaram ôntem, a esta caj-i.
tal, devidamente escoltados, H�n
rique Moritl, Adolfo Hermann e

Mario S.:haeffer, acusados de fa
bricarem moedas falsas, no logar
Ribeirãu do Ouro, 1\0 municipio
de Brusque.

Fr!Aaturou
uma coalela

Cêna

o senador
Pacheco de
Oliveira

RIO, 29 - O senr..dor baía
no Pacheco de Oliveira, quandl)
descia a escada da sua residencia •

tropeçou, rolando os degr4us com

vial:::ncia, o qlJe lhe ocosionou
a fratun de uma costela.

RIO, t9 - Verificou-se, ôntem, na sala
ciais de gabínete do ministro Souza Costa, uma

pugilato entre os srs. deputado Dem::trio Xavier
Ferreira.

dos ofi.
cêna de
e Carlos

I i)tegral istano Mi�1'isterio
Fazenda

da
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BISCOITO;; CHlNEZES - manteiga, 2 de queijo ralado, O banho de sol não é uma I rante os mêses de abril e maio,O R:o mundano està quasi <au-] t�a-Ios bem; seguida, poderá hu-I NEstucan,-se 500 g:-amas de I de leite, dissolvendo nele ideia nova. Ha centenas de anos sendo no entanto de bom alvitregrana complet;» 3, promessa de ropdece-los ligeiramente, afir" Jer'faril1\1 d? arroz, 5'}:) de 3.S- 1 colherinha de sal arnoniaco, atrás, a sua elicienca, no trata-I atentar para as mudanças bruscasoutono que nos fez a lílitrna ;;e- dar ii boca o essetínado que te-n sucar, 300 d� araruta, 25J 12 colheres de farinha de mento das doenças fisicas, era cc-II da temperatura e para os ven osmar.a de março, treuxe des est,j- ''1ntG YX ap;�e(]l. de rrallt�;2'é.', 6 ovos batidos. trigo. Assa- se em fôrma un' nhecida e sabiarne •• te aproveita- frios.I,:_'i)es de aguas e das cidades ser-
."._..._ -- .,k'!,.....

Amassa se' b';..;11, estende- se tada com manteiga; íôrno dd em diversas nações. Os incas 'I Quando ha aplicação do pri-V S precisa rnod.hcar o sr U
rxnas, toda a gente elegante que

..

f '{,. com o rolo, deixando ficar da quente. adoravam o sol como a um deus, meiro banho de sol é conveniente
�

motor mono ásíco para tntàsicoJá se achava fua. indo dos rigores I O esoessU"a de meio centime-
porque sabiam {'.ue dele emana que somente o tórax, as costas e

f:o
ou fazer nu\'o emo arnento? eSC- Á

_do verão carioca. Vai ·.:onJeças, I' tro, corta-se com forminhas B,)LO ALEMAO -6 ovos toda a vitalidade existente sobre as mãos sejam expostos aos raiosJa concertar qualquer apare nodentro em pouco, a grande para- e leva-se ao fôrno em tabo- batidos, I copo de leite fervi- a terra. Na terapeutica moderna, ultra-violetas, e, ainda assim, ror
elétrico?

tda de elegancia oara a qual é
E tã I I I ' leiros untados com manteiga. do, 1 libra de assucar, 1 [2 de lo, banhos solares são considera- um espaço de tempo nunca. supe-

•
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n ao, ernore-se que so a
A'

t
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h de I "_1PrecIso que voce se preflare,

Que-I I 1 d d FI' I I Fõrno regtuar. manteiga, r e ann a l: dos com" de grande importancia rior a -rez minutos. Com o decor-
. .' « nsta a ora e rorianooo IS», a

.

-

I
.

J
rida leitora, Pro:ure, pOIS, realçar , .

, , � d' 1 I trigo, sa e en'a .íoce. unta'
I
oara a saude humana, e a sua rer dos dias, além da costas, dasf" I umca no genero poccra aten t:.�;O, ROI' , n'[ j A, "'CO °0:'</1 RE'" tu j ; i "O b . . " '

d d
seus encantos, se or natura men- .

d b"
LU o \"h! '-... .vs ,� "e u( o e 111lSlllra·"I.. em. I adrninistracao científica quer na pre .. mãos e o tórax outras partes o

' . . I' om servrçcs garanti 05 e se

FA j.' f
A

t
'te bonita ou crear uma beleza ar-:

d ' LHE!OS OS i\tIALVAISCO- afina untaua e, orno quen e'l venção, quer na cura das moles- corpo passarão a ser expostas ao'f'
.

I '1' d '

I
pEÇOS mo icos.

I ., h' d 1 2 .

d' d H I'
.

I' bd f'
li ictar, com o aUX110 o maqut- R T' 11 ... '. ir..., i'aS e assuc:, r [ ,t:aG a-se o nome e e roterapia so; pes, pernas, a omen, e, i-lase, essa poderosa arma que a -'

ua rapno.
, chícara rl(:; lJlantêif!1., 2 I [2 PALITOS DE CERVEJA·-, I a qual se na saude dos adultos nalmente, todo o corpo.ar�e do cosmetico poz na mão fi]W'€e �rn�S die I chícaras ('� fdrinha� de trigo I quilo de fa!-inha de �rigo,. desempenha um papel impo.tante, A Ih d R d' )da mulher moderna. .e i:4 r..i\ "'"''''

I!! uenciradas. 112 de manteiga, 1 chícara
'I In que respeita á saude das cri- co parKe os. e a

JOlh.A d - 11' b��('&_t.�l·?') I' _. lcit grande oa I coDO de cerveja '1 " 'd' I I -::)0« oertInu,amelormarca.
ntes e entregar a Tão oen- �!l�.:i�{i� ,-+.J enteara li': h': I e 'I'.L,-.t..

u. t:

'janCInlas,
e

Hnp.lesCl
iver. I N-," Ih

J b Ih
.

1 1� d h" t ti· Põ:
e ex 1 colher de assucar A h I" .. ao compre ouh o apare f) sem

cano tra a o, examme-se atenta- CO.iwr e c a ae ex ra '0 '- ','\.- 1 \...1 c ,'1, e IOtefiJpla põe o orgélnlSmo:: " f d IlI(
.

r.d d IL , _. A 1 colho "nJ'J de !rI'carbonato ' 1 l' I
. . louv,r, ante" o a ama o oertmg.

mente eaute o espe no e, apro" CEEME:)O SUCO DE ue am.enl10as "II. l' '- a s:lIvo ae GiVelSas mo estias,

In-, I J d d F!' I:"
.

d d f d "',

f IJ-' d'" E I' -h"
« nstala ora e onanopols»

xlman o e seu rosto a alen a FRUrAS: k. colneres �dc eha de er� .�
so lu. ; mo a-se e passa· crement,,-J es a r<õs!stencla ao res"

R T' 11d0 ve�tido que irá usar, escolha, mcnto em pó 32 ;10 assucar crístalisado. ffiado e á grip�," previne a tuber- i
,ua raJ3no .

_dentre os diverso.s, tons de rou' Estearatoddrietanolamj'1<i 12?,>s. ClarG"sde80'/os. . I BISCOITO DE PUSAR!- c{�lose, �placacert.asmolestias dGjRheinnaniz�:c, aquele que vira completar a 3uco de frutas, gliceru.:do J 2Jgs. D�rreta a manteIga e ]un- I) 2 �t � (b ('») pele, agIndo de um modo geraI" :r;JI_h
.

d' °1'
.

125 t .'t-'l- pai e;:, so rem,sa
d

.

d'
-ar�ol�: a�i�:i�l�:��ite a Fin- Pa�:fi��a liquida 125:�: I '�is�ur:'S� uf�;��ne��� á :���'\��lS� :jJ.�'11 dChei0S ?e f2ubdartina'd2 :(:�o po er030 tomco o orgams- L..L\NS Pr-\Rf-\ BORDAR.
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\ d 5"0··' r l(OS e araruta (os Ctura mais acentua a o que :1 /-\gua e rosas J :.,
I e penei!'r; ma's de uma vez.

3 )11 'd ",
A e�icjençja da �eljokrapia �e-ll1ão tem rival. Glande sorti-'lue �e póde usar a luz do dia; emante 'lerme!ho LqniJo i \l:sturc alter 'adatneme o lei· assuCàlr, . ,,' grst: e man[�I- slde, a'::l'na de tudo, na maneIra' roantc .4, cores .f�rm"'s.

-
.

d d ! J I 2 3 .,. 1"a. sa ovos a'e a COllS1S-
I I I

'"... I ..
as nU'inças serao maIS oura as) so uveJ em o �o -

15"1' � e a Lm, IH a mante.lga e ' '. d' b
.

t
')e a qua e a é posta em prática,mais rosadas ou mais quentes. I Perfume de frút:)S, com- a') aSSj'':2r. Junte o extráto c Ie�cI<.tf _ 2; âh nr para cor ar
Afim de s(:us efeitos serem benefi-O 'd " d 23 I /.- 1 b b L'd 1..1_\,!l 1)1 m n_ as.
I'po e arrOl e o creme e· posto . gs. er:lao a' C aras, em au as, cos e rea mente proveItosos á S?IU-verào ser mais ócres o rouge' � . ,. I mas não óté que sequ:'fl1. A3 bombas «Elmo 25» de de faz-se pLimordialmente nece:lsa-d s'e �re'�le é rrou'·o �rr'oc"n'· I

�para as faces mais al::if'luja o e ld
L,

't :
..

' _J ."

,;-' I [).=y;ame ::m duas formas de <,]ta aspi;aç50, denomin3.das «ca- rio que os raios elo sol incidamo baton francamente «vermilon». convm;,
soar :tud.), [,3,a é!S peles)9 r-01c��clda'3 I�e dia'l1 'troo Co- S,�irdS», COiljU;j:vJ.iS com motôr dirétamente sobre o corpo. 03

A'Evitt', (',orno a mais elementar sc::as. umer.ta as SE'.reçÕeJ nat<I'1 zinhe ciL,r ,'.li:; durante 10 mi,- di pcqu"!:w 2iametro, (o que lhes vidros comuns das janelas e asf I d ' d ':u:s combate a desca·nacão e ave·
- . ,
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a ta . e gosto, o po e aoroz In-
1 d' '11
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'i 111U .o� em rorlO mo era o U";CLlt' serem OCo. ;�a as em pe- roupas, por mdlS evem que sejamb 1 !U ti marav� .1Gs:L,nefiLe ;�s peAe,s (-' f A -
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d b l'
teiramenle ranco, que cá " as"

" 'n
r�'

,_ ,� 1. l J' 3:::1.)'.).. �i,1JCnte' a tempe· 'lU nt' espaço), lomam uma mSlg- s�rve sempre e o stacu o a

P:::�_I'd .

t .uoos .... s. � U11 ClcPÍl" Oe oea ,0-,
d f�r· .� "75 F ri' )·t· 'd 'd '
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I'
peto e um plerro e o rouge es-

., cj:) .

o •

tufa lO U ,lO paI d .), �� Il�'(!Cante quantl aae e corrente oagem os ralOS u) ra-VlO eta.
curo, que á noite se turna arro-

,la jüade rosa. I deixG cozir:har mais 15 nll-, ô!létrica, mas o�erecem resultado O t.�mpo de duração dos b:líeadu, e a fará pare<:er sofrer CREME DE VITl'."i�INAA nutos. Ponha para e3friar, i efiCiente, prárico e seguro. nhos de sol pódé' se :::u-ne!'!tadode má cir::ulação. E GEMA DE OVO; uns e c,lbra com a glacé de V. S. puderá obtê-las só na diariamente de dois ou tres minu'Seu maquilage se t"mará mais ma·vaisco. «Ir:ts,dadora de Flor!ctnopoJis», a tos até atingir-f e o espaço màxi-facil quando, depois de s:.:cess:- btsarato de trietan0Ja.ni!1a J 50gs. rtua Trajano 11. mo de uma hora, o qual não de- A estação alemã OJA, und.'\""5 expe".I·encias, tiver fixado Glicerina 2UOí:s. CAR,�E' AU CHOCOLAT
1 verá nunc.a ser excedido. 31 38 ,. ,., h;,;a e�,colíla sôbre o pé de arroz rc.rafina !iquida(Vaselina) 10ugs. 3 ovos TliiCOT Ao primeiro �inaI de assadu. gW;fla :b�il���a�::: a:Am�ri:::t�e crême deverà usar, como Joun· Agu3. dist!lada 540gs. 150 grs. de assu�ar ra interrompa"se imediatamente o Sul.tion; poderá, então, de acôrdo Lecitina do: ovo 7gs. 150 gls. de mantelga Ponto de ondas tratamento. Mais tarde, por oca- A's 23,15 corrciponde àscom a tvilete, acentual o ou toro Carckna oleosa 3gs, 150 grs. ce farinha de trigo I Sião do seu reinicio, reduza-se pa· 3,15 :1S. no Rio de Janeiro ena-lo mais palido. Pdume

'(p'r
150 grs. de chocolate der- Arma-se um numero de malhas ra metade o temo,o de sua dura- 7 15' I 15 hd 2 2 ' as, s.Lembre-se de que os verdes . n::tido no leite. e ell .

ção. 22.50 Anuncio OJA, (alemão,fal.em parecer mais vivos os tons
,.

E�te creme é e:-p:cialmcrlle i�- I Bate ·se tudo junto menos I a. carreira: Tira-se 1 malha Nas zonas temperadas o tra- espanhol). Canção popular alemã.encarnad.):;; se seu vC5tido fôr, olcado .contr� a �lCl?e'l ?OS te�I' r o chocolate e, quétndJ formar i:em fazer, laçada, 2 juntos, I ml- tan,ento póde ter inicio até mes' 22.55 Saudações aos nOSSOi
; ... _l Id dos e msufiClencla da C1fculaçao bo'h1S iU'lt2 -S·-' então o chc- lha sem fazer, laç'!da, 2 J·untos. d' d

,- r ):'"1'- ",li, cor oe esmera a,
., N- I

.
1

• "j • , "
_ mo nas ve peras o lllverno,

.

u- ouvintes.-'
� lf' l1f'H!e a, I SéHIg'Hnea.

! ao '1 vc �,;r usaoo coJat/�.
ti Tudo isso é feito em tricot SUrI·

23.00 S·luotdia.1Im�,lt", I"':·'S 2 ': .. 'zc:; por VaI' ao j:o""no l'eo(f'u1,anr em pies. onatina de MaxTrappl' ,I' \1 de: .15.;) :;).r;r <} :ls··ç'·
,

"' ,

C I u b do� Fu n- tocada por Hans Erich Rieben�.. � c.-J'r' !-
•

� ,Trl. ".,{., '''';�'1al SJ!VO nos ca'03 graves de taboleiro untado àe mantei- ..r

h
,. "li,,'1 ,.'1';( �a l.'1,' (, ". - �

PO('�,to d .......... aranha C rI On ar,"os Pu" _,
',.', sa,,m�3·.15 Musica de camara da

.

j -;,� --, 1 •
�. :lidô3e, doe:lças, etc. Deve se

ga. ( • _
"

.

' ! '. - Il1cld J...
I' I'

.

r'
t· J 1

.. 11 I· ,0',10 pcn,':',"iif 00; 1Hna 1geuc C:o,·ta-"f. em quadrados e'--').:::} urr.a ODe:>::::l. ven.l�,1a, p' I" b f'
� .. ' �,

Do d,'rel·[o.· Toda de mel·a. r b'l »ICOS CI·VI·S de época de Shakespeare. Obras ded fI d d' ma;,SiiO'em. "revoca 1ge1ra ru e a- une-se com g,eléa de moran-
D I d P 1

e

ce,
exos oura

IOds•
e

. acoil::id'c- ção.
'O

-

' 'lo
1)0 avêsso: Toda de tricot.

St C t.
ow an

'[ urc�1 e outro�, com�lnave rouge amare a o mistura o go.
Do direito: 3 pontos de meia, a. a a r I na p�stas pe o radIO por Karl Sch�no rouge purpura: em tal caso, o rREl\iT� DE DIA I l:;'VE CO"l/l I f

...... 'I...... , �'-' , ,VI

"RE \ F 1 d l't I po to
.

d d is (Departamento de Propa
el er.alarilnja.:io seria francamente COil' COLESTERINA: C. dL- copo e el e, P3assa-!)e d

n �or cima

oSlo, 23.45 Ultimas noticias(em ale-
.

d' d 2 colneretl .de malzena 2 ge -

' pontos e mela, passa-se poo' ganda)
-) N

..

b .

tra 111 Ica o. Estearato de tri::tar:olamina 160gs. '. d d' I do� FuncI'on"rl'os ma::>. olIclas W I.'C a economiaE' quasl' sempre na esc"la dos ( 1 400 mas 4 cOlhc�r�s de assucar to por cIma os OIS. «O C uh v ....

l-
u \,� icecina - gs. ' ,

D A T I 2' S a et"atons vermelha, larallJ'a e amare- 50 sumo de Iimãu. Leva-se ao o avesso: 19ua a a. Cdrrel- Públícos Civis de anta Catari- 2"4'00 M' P N'
Vaselma colestiérinada 5S• �

. ,

d I b . aXlmo avese: OVI·lo, que os êrros do ,naquillage Agua de rosas 380gs. 10&0 para t;_ngro.ssar bef!l. De- I!:..... Mm" • __
na, desejan o co ii orar com a-

dades da Alemanha.�e tornam mais evidentes. Carbonato de sódjo,anhi� ,pOIS d� creme mtroc!uzldo no

II
'

a'ltOlidades sanitarias, resolveu por 00.15 Concerto militar.A pintura das palpebras, que dro 20gs. RocaJ1üolE., enrola ·se o mes· 1 Peça somente.. intermedio de seu Departamento 1.15 lUI.ti.ma,s noticias(em espa�b I Ih mo eh d 8 PI t 1 Médico, atender diariamente dailanto em e eza os o o:;, quan- Perfume q.s.
.

I a as ar. as nhol). NotICIas sobre a economiado bem feita, varia conforme a f d' t"
I
4 ás 6 horas da t:-tde, toda3 as

alemã.côr da pele e da toilete; a moda CAFE' BOM SO' NO CUC '\-8 colheres de as-. �I -o I
lUre ICO mC7mp�- pessoa� que desejare'1l vacinar-se 1.30 Canções nacionais do nt)à�"tual nos oferece uma grande va- JAVA

I
sucar, I bem cheia de mar;,· ,'1 Er�Vt'e para ;.;08 dma eISt e contpl varíola, gratuitame!1te, for-

50 tempo. Marchas, coros falados,Jiedàde de tons, o a7.Ul clara, Praça 1.5 de Novembro t.eiga,.2' ovos, 16 colheres de
t'
$ GmaRg_o; 1 19ad. o, Jn es-

1
necendo atestado competente.

versos e canções.(scuro ou pervenche, mauve, Antonio Pasclwal. fannha àe trigo, 1 c )PO de 1l10s,' Ir�S e I�SO ven- Este serviço terá inicitl em 2
1��:C::1�]�Á�:::"'ÇX$,}���l,\:'?;:1[s:::��',:J,·'el"ti"... l·J)ate-se () aSStlf'al' com a te.90 ACido Unco. I de abril proximo vindouro.

2.15 Eco da Alemanha.diversas nuancas de verde, his-

"� Ir.;'
-

. -

. .

d F 2.30 Miguel Igiesias, CostaricaA d d �' �.!.•.�� il1anteiga e em seguida os em tú as a� arma- O Con�ulto;io lVlédico eStá. si-ire, ouro e prata. mo i'l as
� Vicente Digiacomo ll� , _, ,'r, . ,

I 't V· elas e Oroí!arias. tuado á rua Conselheiro Mafra
discursa sabrr. os rudimentüs pejopalpebras inteíramente me/alisa- ii11 rt'i' O .JO�, d Iarlnna e o el e. aI �J

el;tudo dos eitran eiras na Alema-das, que. lançaram algumas ele- �� e p,i ao fôrno num taboleiro, poI· �",..,...,_..,.. """
n' 2' 10. e' 20. andares.

h (II) ( h I)�anlell, é uma originahdade mui- � Adelína Digi'lcomo �� vilha ::;t_' com amendoim tor- n

-;.45IlÉ��s�:�a �f� dois filhosto arriscada. � �� - w�v
'

;;'1;:3 à� ir ao fômo). Prisão de ventre?Para estar á la jDage, sem ca· � prt�cipanl aos pE' ,r rt·� e

�;',:�. .
(J _; J. 11' O corta-se em :a� redi�lo's�.v1artfl e Karl Mirus call-

r'l lcessoas de suas reld_i;es � 'l-�

P I
Ir

t
it no ridículo, usu um tom bis, ,� o nascimento dr? �"'u Uho ��!., .. c'"'t. U rgo e I e 3.00 Ultimi.ls noticias(em ai f-trelevement� polvjlhad� de CU-"'A' MA'.RI. ,II· "'('\.rO '00 mão)ro; é muito suave e flattUr ao

� .,� B " J l.eUl\) id....... -

Granulado e comprimidos
.

I� \<111 B' ':., 1 ovo com 8 colheres 3.15 Concerto recreativo.clhar.
" Fpob., 27-4-3(J. ;:�I :H: :�I r co,no r.. 1"..1 pão de Laboratof ios Rau i Leite Rio 4.30Despe&::la DJA (abmão,Ao pa6sar sôbre os labios ha- .

, r,� .,_,,- (>_" ....

esr'a:Ó,�)l.)�;j
. . ..

-
ci tó U'T 'll-S' 1 COll1er de cton, ten}la o cuidado de enxu· ������oo;.;,���oo�� , J., a, I,;

L
1

A GA2t.TA FIQrianopolis-29 -4-11336
---------------------------------------------------------------------------------------.--------------------

--
=��.�=�===

L ""'�

POR �}IADAME MARIE

que -cielicia

�JL4RCAS:
ALlCF:, AMELlA, AURORA

MARiA, MARINA.
MARGARIDA

venda nas bôas
casas

Irradiação
da Ale�"t�a.

nlla
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A (JAZErA- flsríancpells

A G'8zeta

Advogados

Accacio Mo-I
•

te I ra tem seu escrip-

t6J io de advccacia á rua

IVis..:onôc de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ'p' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

Srs. Funcionarios
Pübllcos da União,
Estado e Municipio
"0 Clube dos Funcionarios Abilio Amorim e familia, Arabalde Amorim e familia. agra-

Públicos Civís de Santa Ca- decem de coração a todas as pessôas que os conlortaram no rude
tarina, oferece aos seus asso- gólpe que acabam de sofrer com o falecimento de sua inesqu-civel
ciados;- Assistencla social, e querida filha. irmã, cunhada e tia d. Lsudelina Amorim D.lI
médica, hospitalar, juridica Grande.
e muito em breve, assisten- Demonstram, especialmente, sua imorredoura gratidão à exma,

da dentaria, cooperativa' de sra. d. Zulmira Vaz Resa.
crédito e consumo, colonia Aproveitam a oportunidade para convidar os parentes e

de férias, etc. pessôas de suas relações para assistirem a missa, de 70 dia, que
Todas as informações na em intenção á alma da sau Íosa parente, Laudelina Amorim Dal

séde social á rua Conselhei- Grande, mamdam celebrar, no dia 2 de maio próximo, sexta-feira,
ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an-: às 7 horas, na capela N. S. BJm Jesus dos Aflitos, no distrito
dares), horario das 8 ás 101 «João Pessôa», antecipando seus agradecimentos aos que compare"
e das 12 ás 16 horas cerem a êsse áto religiso.
••••••• .••._--- •••••••
O OI
:: Antes de se Inscrever e m I
I uma empreza de surteias, per. II gUllte primeiro = I :.',.• 0,
e Ha quantos anos funciona a Sociedade? •

I

O Quantos prémios já pagou neste Estado? • ',i:0 A quem foram entregues os prernios ) .� II,.'���.������������������� Onde residem os contemplados? IUlt• d·
-

d A rua e o numero da casa? ,ii:Imas • Iqoes a o Onde se acham os retratos dos felizardos? li!! .•LIVRARIA DO GLOBO Onde se acham os recibos dos premios entregues
RECEBIDAS PELA I.fVRARIA CENTRAL DE Oferece assístencía médica gratuita? II

ALBERTO ENTRES\. Distribue premios Extraordinarios ? I,

Quantos sorteios mensais?
Qual a conrribuição?

Indica:

Cepital
Reserva

136:700$000
56:424$498

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consulforio:
ANITA GARIBAl.DI, 49

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n, 16
(Edifício proprio]

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoõ'j. ala.
Prazo Fixo g'I. ala.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Ho,pital

PISCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

l'unc1aOo em .1888

Rua Felippe Schmidt n' 8
r.lxo pastai IZg Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

T"pographlo, E!:Sterl!!otypla jencaiMrnorao, Pautaçao, Tra
balhos em Alte., Releuo etc,

Dr. Migl-Je:
Bt:>abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

-

Atenção I

Este oroduto acha-sa
novamente lançado a

verlda nos príncípaís ca
fés e restaurantes des
ta cidade

CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos 110SS0S intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

Dante ViVO-por Giovani iPapini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-poI Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

Fontes compendiadas de Leg.

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

afamada
lina

1835-por Apolinario
Porto Alegre

Soe. Brasil-por Djal- [,i Ima Rio Branco

i I

Oficina XAVIER

Yaurt da

Granja

==D E==
AntonioXavier

LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA
HOMENS

-

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua Ioãc Pinto, II' 18

(sobrado)

Dé.l-' t O ás 12 e das 14 ás
17 horas

Rua Conlllhelro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

�.

n r. Pedro .re Moura ;erro I

I Dt.ArminioTavares I'
Esp'Jclalleta em molestlas de

GAFGANTA- NARIZ - OU
VID, )S-- CABEÇA--PESCOÇO
(f� rmcõo pela faculôade ilIe

mec/cin:: �'a Universidade do
Rio ôe 1aneiro. Ex-interno,
por :oncurso, õo Hospital ôe
Pro .to Soe orro e ôa Assisten
cía !ublica do Rio ôe 1.meiro.
rol" alguns anos ôe pratica nos
52' \Jiç05 especializai'os no Pro
f" .sor 5anson, no Rio ôe 1a
r. zlro .. na Pcllcllnlrn de Botafo
'la .. no Hospltnl ôe São 'Iofio
Batista do LaÇJOa e 110 Hospital
'5affré..6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exam� da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
.

Consultas diariamente no I
Hospital de Florianopolis,
RESIDENClA Hotel La IPorta-Fone part!cular 1246

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato I==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater•de cha

mados para o interior,

Dr, Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
I Fones 1631 e 1 290

I----------.
Médicos

.

II c». Rioardo i
. Gottsmann
" Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor

;

Indórg Burkhardt e Professor

iErwin Kreuter)

Esplelallela em
-'

cirurgia
gIrai

i alta cirurgia, ginaecologie, (do
! enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

I CONSULTORIO·--Rua Tra

I jano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas,

TELEF, 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N. 26

I,I TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Ptnto n. 13
Telefone

.,.'

E' a marca mu-idialmente conheci ia c... a mais
satisfatoria, tanto em material como e. fâlricação,
e por isso êsses receptores são de duraeão indefini
da e de perfeito rendimerto, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PI-IIL.IPS
E' QUALIDADEInstalações de luz e força, aumen-

tos ou reparos em instalações ele- ;a;;íiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tricas para qualquer fim só deve- Agradeci.nenlo e miES.
reis fazer com a «lnstaladora de
Florianopoliss , Rua Trajano II,
a única especializada no género
e que trabalha a preços verdadei-
ramente modicos.

--

Laudelína Amorim Da
Grande

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas exigeacías
E'

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
CE MAIO

Farmidavel sorteio J
. "

: I Premio no valor de Rs. 5:175$ i/I,LI,I.. lo Premtcs ; " " " 30$ .

!i lo

"E"m�itas ';sel�'ções 10$1 :':
• • .,!IJI,

! Habilitaí-vos! Inscrevel·vos!!· �I!
� • li�

o
'

1......·-----------..,---------••••••••
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Seoção �:Je
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e €:xtrange-'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Mcrins e Algodões Machinas de beneríciar madeira
Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em narras, ferragens para portas Machinas para laoeir.,;
Roupas feitas c janel!as, tinta Machinarios em geral, para a lavoura: arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, lv1otores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material cm geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Fintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

..

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e »hármaccuticos
.

sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e exnangeíras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Mate' :,,,' eléctrico em gera! �

� E'mprez.a Nacional c:le l'Jav:sgEH�âo. "Ht"')epc�<�e�.>�vapor':es "C�í-: Hoep�ken "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas !'Rlte rV1ari�s/' - Fabrica da Gelo .IR�ta �\liarqa" - Estaleiro .!...l-"rataca" �=�VâVaV.à..VF.&f��������§:'�����.�������������JM��:I;:���&���VA���lf'�

G

I
I �:'���M)-----=--=--------------a{�($�
" Fo rmidave IS sortel08 proprlos, Ires VBUfl � t� �
G por semana, todas as segura· � � (f�� 'li tiSt �J••.l.11' I.H.. m., �.... �. H.i4 I>e' eG das, ter�,'llS e sextas·feiras, � � \$ (t1 li� � r,l,-:#, Ü i1 !}1.f �j � , •

: Extração com globos de cristal. , � "São P�dro" •

� A :"liáX i rna lisura e honestidade, pois, 08 ser- � E
.

I'd d
�

ti ã 'd I:J �-' speClal a es err: APERI!JVOS E
8 os S o

presencia_eis pIO pOVD. - - -�

�� �� '- �AI ,GADOS

�
- � fornec� gg���D!20f.0MICILlO A IRE-

�i�����G��ee'----- .-----�G.�IJ�;��1���
� Cozinha ..

r �
.

� �!i>��r.im��",'iil""� ft!>, ---_-_-=--=--_�r...:}�.�.:�.�,�.. "'�����,�.�.<.',..'$.,. ,�,; -= uS013RE A DIREÇAO De PROPRIETARIO ���l�i?8m���U����-------,G) -'í'lI:.. ..,J)"�"'l)\l�����i';"" ,� 'liffi

� $:� I:j RUA FELIPE SCH�\1IDT N. 1 G
it C h

!III

"A i
·

d
." , �:� � FLORIANOf'OLIS o-

.@L� ompan Ia lança a ala $;.� ."".��� ;� �'l!.
1(,-,>;'

.

'((,.. .��;� \li,� i;i� 'I@
i.

.

�
� �������-�- �..<.$, �,r5JJ c.,��, %�����'i!l�·���;i�$���,,*.l@ll;{!!l,
�. \1i'"!J W��<;;�,1..�''4;���J(@'�'!.��_'�f���·���
� FUNDADA EM 1870 ��; �
f� �'t �.� Vai construir? •
�!� seguros Terrestres e Maritimo �.� � '_'R"M'_M m �
t::,t"

- tlÍ' '1 r.... <'1.' �teJ"�,,,.. �il!'iJ};,��
.
� ; � � �:�i;J�t;,»;'� �tj; �(ij,�'�

PRIMEIRA dC"'J Brasil t;i; Sigf3 o rijosso-conselh(,:): =9.000:000$000 I
.

•
38.000:GOO$OOO ! .� MANDE FAZER UM PRO]E'TO; COM ";1}
18.170:403$540

r. : ESPECIflCAÇOES E COM ESSES 00- �
i3.-í96:912$949 CUMEN10S PEÇA PREÇO A DOUS OU

2.43:5.044:063$157 TRES CONSTRurORFS DE CONFIAf'lÇA
4.183:406$606

Joii:lvile-·Xav-;'�f Schenlc
Lages-HosSiln.lh Neves
Laguna-Fran�!cCO Chagas Ma

chado
Mafra-Pompilio Claudio
l'Jova Trento-JoãO José Arche
Orleans-Edgnl Mato3

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa Postal;; '19 �, Treska J r. & Motta Porto União- Hrln ido Miles
! TELEFONE N. 1.083:'::, .k�t� END. TELEGRAFICO ALLJA!vÇA � fORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO Rio do SuI-Aris;ídes Melo

i; Escritóros em Lagu na e Itajaí d� [DE JANEIRO ���J��;iSC';��':;í��; ��:rreseQ
�J . � 5- J

Su.b�.t'\gentes em Blumenau e Lages �±;.= �� Rua Felipe Schmidt n."2 e T�? oaquím-João Palma

�,'�<� � fi!

�

1 J.; TIJU���-�svuld.o Ramos
�!-' �� � �} .

� Ubalao '.,.- .lUII F. '�.,f�l!Íít.: ' �� ---f,l)ij, '!!-'I. .'.:?� j!td t� �.' ,'.' ..
-

-, -'''''1 n araco
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BIUirtenau � .Joinville Saa Francisco Laguna
Mostruario permanente ern Cruzeiro do Sul

Secçao de' Secção de

A GAZETA-Florianopolis

Filiaes en.:

�,��������� � ������������������ �·-----�l'�'�--?§;V-�J��:SZ-A:':...·� �

� �

� At t
.

bem! �

m en oe em. �
� .� ��
� �

. �
� ��

: Agencia Moderna d� PUm :
blicações, com séde ern São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo governo
Federal e possue a carta patente n. 112 �I

Incontestavelmente a

CAPITA L REALIZADO
RESERVAS .'VlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

�pentes, Sub·Agentes e Reguladores de !ivsrias em

C:D._. Bralll, no Uruguai e nas prln:ipais praças e8�r�mgeir�s.

Agente� em Florianopolis:

Campos Lobo & Cía.

tod1)G �08 Estados

�"''''''''''''''''':!!'!'''IIII."!!!t''''''IIII'!!!!��
"11 D[NTISIAS If

.

'0M. "U_� IDR. SIPPEL DR. I�ÀCHADOI�!!,
Clinica e pro- Especialista
tese geral em rrrolr sttas
da bôca da bô ea

t"
r

(jONSULTORIO: Ext:t'ação seiu dôr

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTF

Preços modicos

Redator.Secretario:

Oslyn Costa.

Colaboração
.

__.a "":J'

Não será devolvido o original
. pubiicado lbU não.

O conueiio expresso em arti

go de cotlaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redacso.

. ,

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas. devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i

Fone, 1.656

Confie a execução de seu proj�to
�á um b0t11 arquitéto.

ESTAMOS (EM ÓTIMAS CONDIÇOES �PARA
. "

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Agentes··correspondentes
l-orto Alegre - Dr. Ar+onio

Bouini
Curitiba-Petrarcél Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jlime \�/endhauseh
Anitapolis--:-Anibal PaeJ
L\ngelina--Armancio Schmidt
Biguassú--Heitor ( cmpos
Blumenau- rAartÍnianl) Hilario
Bom Retiro-jonquim Simões
Canoi�has-Pdro Tor:es
Cruzeiro-OFva1do Pereira
Curitibanos -Enedino Rosa
Crescl�tt1a - Dinorah Alves

Caminha
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!\ GAZETA--Florianopolis

Altino d�3 OHveir'2J
PI esidente da Junta

v

Juros Ce apolices
Juros bancaiios

Rendas Diversas

.João A. I-�orn
Guarda-Livros

--------

m imr:et49W::-:n=n?V'T'i'P"'�"'m:L��;:::,z,l!��.��mzJUíJIiO&!iii ..������a-!j(jOjfC:���:��""��·eaw *'i&iii

A T I V -0----- I IMPORTE I N. o. I �_, A S S �- V O I
---

I IMPORTE
....,AJMlr.;.;g.wpn..u"**':&»: _ �«m:• .;.�..u��. ..r.-;m_-• .-��*",...��,:����&�-�.iitC'M w -SGêim: #g.!�rr..Ii�;��_��

,

12:386$8001 II
PATRIMONIO

r �,'.�. Saldo exercicio de 1932
�,� « « « J 933

24:600$JOO�.,...... « « « 1934

�J Importe que se deduz computado a mais

18:249$300
d na contagem de juros da Empreza =.cicio de 1934 .

Balanco
.:J

Gera!
N. O. I1

Idem, idem

I C. TELEFONICA CATAmNENSE

Saldo devedor

II c. TELEFONICA CATJ'.RfNENSE--C'[C'Sl iecial

III BANCO DO BRASIL

Saldo existente

IV BELISAR'O SANTOS

Saldo devedor

V
I CONTAS

A RECE3ER

Importe a receber dos associados

VI JURUS A RECEBER

Juros de apolíces vencidos 2· trimestre

VIl MOVEIS cr UTENSILOS

Valor dos existentes

I
CAIXA

VIII
Existente em moeda corrente

TITULOS DA DIVIDA PUBLICA FEDERAL
IX

Custo de 69 apolices

COi':TA DE COMPENSAÇÃO
Valor nominal de 69 apólices depasitadas �111 conta

de custodia no Banco Brasil-Rio

João H. Horn
Guarda-Livros

31de De)2:srPbro �935
•

28:293$400
30: 117$900I

� I33:841$200
�ki
{f'J.

32:7S8$7002�
�

30:397$900(�---�
121 :567$9JO�

��

1 :OR2$500

350$000', Saldo exercício de 1935

"

5:969$00°1
1 :725$000)�

CONTA DE COMPENS'X.ÇÃO

Valor de 69 apolices depositadas em cjde
custodia no Banco do Brasil-Rio

1;553$200

t;"

1 66$500t:

56: 567$800,
121 :567$900

69:000$000,

190:567$900

Alth.o de Oliveira
Presidente da Junta

�����������������I:-����""�\""""I�_���_�_���•..;uT.-;:r-;;_�:::tD�,a���.�'_����W���""'�I;;l-�,�=""",��m�_�.�....���.�1'�������'�"'"

I.."! 'I
C r �anças, p o-s-s-u-;-n-d-,-o-v-a-r-iadi55 imo I

"
IT .-

----------

Elegantes e lindamente
e abundante stock

paoronadas
c I-

.

-

,

.

roupas para

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquinas da rua Ccnselhet.o Ma.fra com a. Trajano

•

·····'8,.. C�."�('-I
.

"
,

\

�,'G'_" >

6··,· ...·· "�c .'.�
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A arte musical é, sem dúvida,
a que contem mais prevas de que
ha uma cousa transcendente e di
vina que nos rége neste vale de
lágrimas!

Ha, nessa arte da Dôr e do No velho casarão onde esta'
Prazer, uma como misteriosa têia

" Um contingente da Policia Eg·
localizada a Cadeia Publica do pecial foi requisitado com urgende insondaveis segredos que nos
Estado de São Paulo, á Aveni- era.

dão, ás vezes, que pensar muito da Tiradentes, achava-se recolhi-
seriámeute.

do o j 1 b did
PI'd

o o Jovem e temrret an I o
or exempio: uma cor a re-

J ' Rb' F' J
.

tezada, sendo tangida, nos dá,
ose

.

I

eldro ana. un�or, hqdu,e V d d'd F
.

h, t
assassinou a maneira mais e 1- en o-se per lOS, com ana

em sons armomcso, as no ar que d 14' A I' PJ" f
"

_ d f it
"on a, com tiros, nge ma a- urnor a testa, os uginvos arrom-

c

'7oemé
o

acod
e per �I o �allr. glioli. batam os íôrros das prisões 18

ssel Ud!D tOS IDalds tSllFZY
es

Inumeras foram as tentativas de e 19, incitando 05 outros detentos
e xemp os o ranscen en a esmo

f "I I d f
" ,.

d D·' A t uga por e e eva as a e eito, sem, a evasão e á resistencra extrema,
a ivma r e. '

O t I d t t
entretanto, resultado algum. grn- 14 companheiros da detenção

u ro exemp o e que ra a o "')'
. _] ôr-l aderi I ' I f ht· di did 'tO d ças a vIgI ancia exercina em tor- a emam ogo aque a açan a.

an 19O compen 10 I a IC.O e d ô
P d M h I no e sua pess a.
a re oura: num trec o me 0- UI

. .

d I'
d' - d timamente o Jovem e 10-

d
ICO, ed �Ie:s. notas .sao to as

quente tomàra-se docil, obediente

�
acor e e tO�IC�, e'dge d o�- e disciplinado, motivo pelo qual Contidos, de longe, pelos fuzil!

\:l o o acompan d,n o e«

omdl- foram afrouxadas as vigilancias ameaçadores, ficaram os fugitivosnante> e, mais a eante, passan o b I II "I encurralados no této da Cadeia.
�. melodia a Iormer-se com somen- sdo

re a ce a ,por e e ocupa· '"

a. i A's 6 horas, afinal, quando o
te notas que se encontram no

Assim, ás quietas, abusando dia começou a raiar, uma simples Pelo onibus da Auto Viação C tacorde de «dominante», exige, granada de gaz lacrirnozenio im- Catarinenie chegaram ontem do ar azasda confiança que inspirava, trama- centão, o ouvido a aplicação do
va e chefiava êle um motim no plantou o terrcr entre os amcti- sul do Estado: Tarquino Balsini, DO D I A

ac-.mpanhamento com a ntônica. n Arí Pal'za An Imo c. I A P b C bpresidio, no intuito de fugir da nados, que se renderam sem mais ,se rgu a, n- ara ens I aros ancarios,
1\ lísterios inexphcaveis que le· velha cadeia. relutancia. to��o Do�e, Li.cini� Gon�alvesl I CINE REX, tÍ.s 6,30 e 8.30, E' bem grande a novidade

varam o veiho Padre Moura, co- L I M t Z d O t

Em companhia de quatro pra-
i I lar lOS e o ICO uge. horas, No temoo da inocencia, Ireis gozar gózos vários

mo levam a muitos musicos de l'

fama, a diter que acima àe to-
APR.OVEITANDO A MA· ç�s de armas emb.aladas, .

o S!. Do norte chegaranl: Adernar uRma
linda pelicula da R. K. O. Com toda a comodidade ...

d
' DRUGADA J aulo Gomes Perena, funclOnano J. Mell'ne, Carlos (�aval"antl' e adio, com Irene Dunne e John Ias as r.!gras e ensmamentos mu- ....

BP' 'd f!
", . . do pre5idio, subiu ao fôrro, fa- Pa-tor Schll·emann. oles. assareIs VI a o'gada

SlCalS esta n sur·remo Jmz a quem
�

C
....

d[' Cêrca das 2 horas, nove pre- zendo descer os prêsos, um a um. INE ODEON, ás 7.30 horas, \...-omen o até ... cOoJsa fina: ..
,

nos devemos cingir:-O Ouvido! O P d 1
�

\

50S do xadrêz. II fizeram uma Faria Junior e seus companhei- OUTROS PRRTEm críme do draGão, com War- ão· �- ó, quindim, cocáda .•
Mas ha ainda muitos outros

6

curiosa escada humana, uns 50" foram recolhidos a celas especiais, Para o norte seguI'ram hOJ·""'. ren WllIian no pap�l de Philo Tereis, emfim, bôa sina.
fátos que comprovam o quanto e

I
'"

V
transcendente e divina a Alte �re os outros, pela quai subiu. Fa- sendo' instaurado um in9uerito' Augusto Büchler, Davi Zocicka- ance.

1\1usical! na, a}cançar.do e této �a pnsão, em torno da ousada te�t�tlva de chwili, Licinio Gonçalves, Cipria- CINE IMPERIAL, ás 7.30, El E na nossa terra então

que ele arrombou facilmente. fuga, que fracassou, tehzreente, no Almeida e Valdemiro Med>:!i- dorado, com Richard Aden e E' que a cous" desacata,
Galgando o fôro, o bandido mas em circunstancias rocamboles- Madage Evans. Pois ha muito camarão

ros.
C E �,atirou para os companheiros um cas e empolgantes, como nos foi INE ROYAL, ás 7 e 8,30 1\ corvina é tão baratal!! ,\

lençol resistente, cuja extremidade nárrado por um alto funcionario E'ALEClmEHTO horas, Vivamos hoje, com Joan .,,:).. lU 'I ,

foi amarrada a umà das vigas do da Cadeia, testemunha do sensa" Faleceu outem. apc)s longos pa-
Grawford, Gary Cooper, Fran- Plantando urr I

..':.!,)
této.

.
cional acontecimento. dt'cimentos, a senborínha Leonor chot Tone, Robert Young. ros�ira e,"zcontn ���

,

,r�:.�
Por essa escada improvizada das Chag"'s Santo.• , fl'lha do sr

.

d 11 r_ f pepitas de ouro. 1#. l/JPrecisa obter materiais eletei- ..., rIO e � yazeta, o érecer3.m ôn·
subiram os detentos, que trataram I f maJ'or A."'.tonl·o Martl'ns dOR San- l

.

d f 'dcos para qua quer im? .. em, no conceItua o e pre en o

logo de atingir o melhor local Não perca tempo; vá á «Ins- tos, sub·comandante da Força Majestic Hotel, um almôsso ao

par'a a ambicionada fuga. Publl·ca. d'
,

I dtaladora de FlorianopolislO, Rua nosso Ishnto cc ega e imprensa
Trajano 1 I, e os encontrará da O enterramento realizar-se·á sr. Eduardo Vinhais, redator do
melhor qualidade e or preços hoje, ás 16 horas, no Cemitcri" vibrante e sensacional jornal A Noi-

f baratissimos. Público de Itacorobí. le, do Rio.
orro ft. homenfagem prestada, pelos

de fi Gazela, ao talentoso cole·
ga carioca decorreu num ambiente
cordialidade.

1'.,

Nossa Vida "Club ·15 de Outubro"
�_-.... _ •__ w."

AHIVE�SARI09

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra, d. Gil
bertina Linhares da Silva, digna
consorte do estimado conterrâneo
sr. Florisbelo Silva, do comercio
local.

fAZEm rn'fO!5 H01E:

I.

De ordem da Díretoria, convido os srs. sacias e
exrnas. famílias, bem como as associadas do grémio, pa
ra o PIC--NIC que este Club promoverá domingo, dia 3
de Maio, em Ribeirão. A condução será feita pela lancha
São Francisco, que saírá do Miramar ás sete horas da
manhã, regressando ás dezesseis horas.

José Meira
10. Secretario

oD oz vo o

5EHTE HOVA

v

o sr, Valdir da Lu'Z Macuco,
funcionario do Tesouro do Esta
do;

o sr. Hugo dos Santos Lessa,
funcionar j") postal;

o sr, Henrique Boiteux Piazza;
o sr. Rodolfo Bàtista de Arau

10, funcionario estadual;
o sr. João G. Camargo, Iun

cionario federal.

Benevenuto ICamâra
Beltrami municipal

de Rio doSul
Esposa, filhas, filhos, genro,

Ha dias, com a instalação
nóras, netos e netas - doloros-a' da Camâra Municipal de
mente atingidos com o falecimen- Rio do S�I, foram eleitos
to de seu inesquecivel espOSfl, para. comporem a .Mesa os

pai sogro e avô . seguintes conselneiros: Au-

,BÉNEVENUTO. BELTRAMI g�sto .Brandes,. presidente
• • I veem, por este meio externar, sin- (l:beral),. FranCISC? Ra.�h,O lar do sr. Mano Rauh�o cera gratidão ás dedicada! irmãs vlce-p�estdende (íntegralls-.

e de sua exm�. esposa d. Rita do. Hospital de Caridade, aos drs, ta): J?ao Berto, lo. secreta
de Jesus RaullOo acl a-se em f�s- Miguel Boabaid e R. GottslDann e r!o (hberal) e Wa!ter �er
tas com o nascimento de um 10- á todas ás pessôas que enviaram nng, 20. secretário [libe
tecessante menino, que tomou o

pezames e f1ôres e áqueles que' ral).
nome de �aimundo Raulino. levaram á .ultima morada G cor- v--e-n-d-c---s-e-u-m--c-a-v-a�lo-e-n-c-i-CHEGAm UH5 po do que�ldo morto.. . Ihado, pêlo alazão. Tra-

Apr�veltam a oportunidade p�- tar na Charutaria Rio
ra convidar s�us parentes e arm- Branco.
gos para a rmssa do 7. dia que
farão celebrar, no dia 2 de maio.
eabado, ás 7 horas, na Igreja San
to Antonio, confessando-se gra

De Tjj�cas c�ag.ou o sr, Jacó I t,os
aos que co��arecerem á êsse

Tavares, industrialista. ate de santa religião.
_·,.i

Diversos detentos tenta
ram evaair-se O bandido

Faria ..Junior chefíava a

façanha

EM DESESPERO

'Dep, Gallotti Junior
Está nesta cidade vindo de Ti·

PRESOS juras o sr. Benjamin Gallotti Ju·
nior, deputado es tadua].

NOVAMENTE

o aumento de
vencín7entos dos
bancarias ...

SEBASTIAO VIEIRA

Motores eletricos de absoluta
confiança, pr:>duto da afamada
nSiemens", V. S., os obterá, por

preços sem concurrencia só na

«Instaladora de Florianopolis»
Rua Trajano. 1 I Que terra bôa, Manáos I

Aquilo lá é tesouro

Pois até já sob os Váos
Todo o mundo encontra ouro,
Inda ha pouco uma senhóra
(Não pense que é brincadeira)
Encontrou e sem demóra
Ouro bom numa... roseiral

ALARMA

SARAPllo

DOIS NAVIOS
.

,enl perigo.
NOVA YORK, 27 - A

MacKay Radio Corporation in
forma que se encontram em peri
go no Atlantico-Norte dois na

'fIOS.

Trata·se do Saint Queniin,
que expediu sinais de S. O. S.
quando se. encon�rava a 49',08
norté e 37' ,25 oéste.

O aludido ,apor sofreu avarias
no leme e informou estar com a

cabine do radio inundada.
0«Washington>, que se en"

contrava à meia-noite nas proximi
dadt:s, seguiu a toda força em

socorro do Saint Quintin, espe
rando alcançaI-o ao raiaI do dia.

O outro navio em perigo é o

Ivanhoé, que radiografou S. O.
S. quando navegava a 51',38
norte e 33',04 oéste, por se lhe:'
ter p3rtido o leme.
O Pilsudski, partiu em seu

socorro.

Os ruidos produzidos no

foram motivo de alarma.
. Imediatamente os guardas se

inteiraram do que ocorria, sen

do logo todo o quarteirão ocupa
do pela Cadeia cercado por tropas vende-se no distrito de João
d�.For_ça Pública, dos quar!eis! Pessôa,

.

a peq�ena distancia
vlslOhos, emquanto em pedido de FlonaãlOpoMs, uma casa

auxilio à Central e comunicado o provida com agua luz e esgoto.
fáto ao diretor do presidio, .que Preço de ocasião. Tratar na Cle
compareceu prontamente ao local. dito Mutuo Predial.

Fa 'eceu na Capital da Repu
blica, ha dias, na Beneficiencia
Portuguêsa, onde se encontrava

em tratamento, o sr. José Ribei
ro, conceituado comerciante desta
praça e proprietario da casa de
calçados A Samaritana.
O extinto que era consorciado

com d. Emilia Jorge Ribeiro, foi
durante muitos anos viajante <:0-

mercial de várias e important�s
firmas de calçados do Rio e de
São Paulo.

----- - -_-_ --- -

Vende-se ou arrenda-se, p::>r longo prazo, em Floria
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações san1tá
rias etc.

O molivo da venda é ter o proprietario de se reti
rar para tratamedto de sua saúde.. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

Dr. Pedro de Moura s:'erro
Advogado

Rua Trctjano n. I (sobrado)

O'timo emprego
de capital

ConvDcação de
Integralistas

miSSA

Será celebrada na proxlma
sexta-feira. ás 7 horas, na Ca
pela de N. S. Bom Jesus dos
Aflitos, no distrito de João Pes
�ôa, missa de setimo dia, em inten'
çio á alma de Laudelina Amo
rio Dal Grande.
ALmosso

O diretor e o redator-secretá-
---

A Chefía Municipal de Florianopolis tendo
necessidade de alguns informes afim de completar
fichas e fazer a entrega das cadernetas de identi
dade, convoca a todos os companheiros para com

parecerem á séde do Nucleo, á rua João Pinto co.

32, ás segundas, quartas e sextas feiras, das 20
ás 22 horas.

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Oia. •• Joinvlle

conserva o tecido
(MARCA REGISTRADA

arou pa porque lava facílme.nte e com rapídez
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