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hoje o Tribunal negional -------,-------
Eleitora! tomou conhecirnen- Proprietario e Diretor Responsavel JP,!FO CALLADO - - Redator-se cretar!o OSLYM CeSTA

to. da sit�ação. cr�ada na pre-I Ar�C\ II I Fl01 ianop -iS, Sexta-fei�-;- 8 de -Maia de 1936, 1 NUMEHO 507
I.itur» ao Distrito Federal .

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

pelo afastamento do sr. Pe-
dro Enli:sto, reconhecendo o Relacões diotornati- f:!"n!!:';"�Sf;tt�nH�Tf{�� 'fl' o;"'!!'J� f.1!;i a : n I&T n.ilAáto do governo mandando o C,='!1S com O �JaUc no

llli..iQd:",,'�'iiJ �Ii:i"í! tJ U� I'}���UL�\ y-'
.G

. LI mC'�_no presidente da Republi-
cor ego Olímpio de Melo as- '"= • ,I T

. ca assinou o decreto r, conheceu-
sumir a" rédeas do governo

CIDADE DO VATV':�'\�'1\), § orne:o ue erus ll'I [<},1'rI

�fi*'('.7'�.· E T I• 1 '"
.

c. ij i� i(�il
'. do a Faculdade de Direito de!

do Distrito. ,6F) -:f.0C'?Lll1dO o, P. .�ll2.r;O R t- l' 10 d L �'t1 . ,'. PL!o!as.
Debatendo a representa- onr: [121,1., ql�: ac�; a .'-..: ,::.er , ,. i.Z,"-S� co;ml�go, o

Po- intermédio Jo I
cão feita pelo primeiro se.! pub. i'2é do, o LOl. glO (1' C;�-, �:;w :.1n, no "LIRA. T�[\!lS q. lie to rncucad uco o contrá- vcr.ia.ior do município

i

��t�:'a���
cretai lo da Cantara, cr.nsul- (j1ea:s 4":domp:een.dc 67 dl'a' '. \� �L.)),. U,�l :,)rnc,l!) doO tems, en- '* d Li +

•

d E t d Íc-me com a populaçãop elotense
tando se deveria convocar c a;s,' os qUa.IS pro.:e_ , '" I i!,C, JS �';Ll,:;palSr' ercm �t;s d�te, (O a. O Iter� a "o s a o pelo euspicioso acontecimento.
suplente para o carg' do ele, orde!]; de_ bISP.OS, 5J. l,� I

c'ub t".:� ;-10 <<,"--Ll!? lv1 \R,-"l"' ..... �t R.-Segundo estamos in-
conego Olirnpio, resolveu que

ar .:_:!i2· ue Pre.Sbltc:ros � o LlO L'i!-\�)'>' oa VISl;1J�.a c:dac;e O sr. Angelo La Porta, antigo concessionario da formados, o Diretor da Faculda-
se não lJavia dado vaga de de orr!'.:ns de DI(\COn05. �c b,<l:í. Essu. :Ot�p.d;t;5.; e,p�r

I

Lo�eri:l do Est�do, acaba �c obter sentença favoravel n� de de Direito de Santa Catarina
vereador, oois O COfCfJ,0

L' m deles foi nomeado uva amrstosa tua IiltCiO, as 8,1,2 a.çao oue propos co.ntra () Estado, para o fim de anular o Lt-' - I r) L' "'li' 3
. .. } b .

'1
. rece eu, nesta semana, das auto-

Olimnio de .vlelo fôra rJJrJ pv o tapa eão L\ .'

.

por horas d1 man ,:'1 e Co ec...;cu� ao ato 'unilateral da interventoria, ao tempo do sr. General . I , .

d
.

d
I

• Pio A", 11 por Benedito V p r na b ixo alvo ult r' Pt 1 de Assi B 'I id d trá
nnaces superiores o ensmo a

::la prefeitura em virtude de "", reg am a a ,s t LC 10,':5 O omeu ( e SSIS raSI, que consl erou ca uco o carl ra- C
.

1 r·d I 1
,

s,,'r 'pr�sidente da r:'�I;lâra'; :; 52 pl'lu atual Sumo Poo- mo�hrlcaçõ�s. Ito entre o Estado e aquele' senhor para a exoloração dos I' �tPltad' r,·; era, u:n �eefgram1f �'J.
.... . _./ - -

t'f' E I
.,

t
.

I t
. 'lCI an' () com urgencla osse elto

conseqller.tcmpn�<:; �i:1b::ititut,) 1 Ice. m 1ome:�ag';Pl aos vlsltan es serviços o encos. d'd'o h' d
. .t'-'rl1 -6 Fnl"do'" a S'l11ta d Ih" <,I IR"'» f·�, 'I A' t � I 't d

.

t t f
o pe I!) de. recon eClmento a

Jeg':ll do prpfe'tn em caso � ..J �,.,L",.) (l e .aJaI o ,_, 1 1'\ o ere ...... ra
� sen ença anu,ou O a o o 111 .erv�n ')r por ser o en-I F 'd I d D'

.

, �, '�,' C;' d'
,�

d .�. • t . b d '21 I

[...
- .. nossa "aCUl aLe e Irclto.

de impedimcl1to. ...,C lS�O�, e ! epr<2Serltéln.eS. 5a a o, a� noras em. pO'1tO, SIVO a dlSposlçoes sempre mantidas, antes e durante a A _

d' ')'0 ntl'cos ale' n de 21 d> I "

d • d' ,....

t't'
- .

t f
.

I � d c' f'\O que parece a C'1ngregaçao
Não havendo ainda a "a- .Ipl �la ,� c- uma .s�l�e,�. an(sanlc, e ommgo, Lons I U1çao vlgen e, e con orme. Jll gaüJ$ a ;:,uprema d. Fn Id � ., " _ 'Q

g-a de prefeito por ouanto Jcgaçi;es apostohco::s sem ca· com IniCIO as 10 horas da manhã, ICôrte.. t
aCU aae

dra
fct!lUr se hOI'.

;�ern O sr. P�dro Ernest.o rater dip!omatico,. e da 01'- um. [mimado «COCKTAIL-I No caso, trata-se de um contráto bilateral que não
a �_� de tratar_o_c_a�_o_, _

perdeu o n an lato nc:m o dem dos CavalCfrOSb Malk- PP··IRTY»·c AI�m diss . .) os tenw podia ser anulado por vontade ou áto de imperio de uma A mHí'�cioilla,liillll
renullciou, fic3.ri o con2go ZCS, ({UC como se sa e exer .. tas ocaiS oicrecerão aos seus (om- ::;ó das partes.
Olimpio de Melo interi�a- ce 0!rcito� de soberania em pomheiros de Itajaí, ur� lauto. aI· O Estado q�aTJdo deixa a S�la flll1ção de superin- ;z,açãO IIaS
j;1cnte como prefeitJ em vir· I vall�s p�lses .que se. acha0; [mo"so,. qu� se rca:lzala domingo t�ndent.e .da co�u�!dade. para cor. trat�r com particulares, ......0
tude de ser presidente �a! em I el.açao. dlploIflat'ca con, ::0 melO dia .na sede do cll'b. fica SUjeito ao dIreito' privado, e em 19ualdade de condi- e�'�1 � rez�S IIe
Camâra. o VatIcano. Em seglllda publicaremos o ções com as partes com que contrata. sen iiros

Des.�a fó,-ma não será Segundo se declara no progral a da parte esportiva, 3 A sentença que é de autoría do dr. Juiz Feoeral ::ii

convocado suplente. circu!o do Vaticano, 3er.á saber;
l!'�.� ... ., .. • S�bst�tuto, com .f�l1çõe� p�enas, é lima peça .digna de ad··

O Tribunal Reg,onai EieI-1 nOl1le2,d?�Ca�deal no �roxl- r.""' i vgramd. mlraçan pe}o b�Ilno e ]ustez� dos Seus conceItos.

torai conheceu do recurso mo con�LtOrIl.J o pacL e ca- Grnpo n. 1 Esta, pOIS, restabelecida a concessão das loterias
do sr. Cezario de Melo COIl' pUl:h2IJh? Gemeli,. reitor d� 830 hs. -- dupla homem.; do EsíaJo em tão má hora considerada caduca pelo pri-
tra a posse do gcvernador UnIverSidade Cátoltca de iVi.I- 9.15 h.,. - mixta; Il.OOhs. - meiro govêrno discricionario de Santa Catarina..

111te:-ino, tendo o I'resid:>nte 11ar.o.. .
simples homcns. t1 .B. Ldistribuido O recurso ao juiz, r.or. l�OtJVO. da prOXI�TIa 1111,,6,11',"o:�,O .

'; [ icenças
Castro Nunes, mandandoqlle mst1ÍLllçao u�lversal d� Im· Campo n. 2 "l!". ��'·c'li!. :7' . I
fosse o mesmo tomado em prensa catollca, o Vattcano liJ.e r!ill � �Or!a F0ram concedic!as licenças:
t ' emitirá uma série de sete Dupla hornen,; mixta; si:np'es a Ana Orlandina Ramos Ma-
�rmos. I CComo se tratasse de ma- novos selos. lOmens. ,\ oletoria Estalual de Fio- ciel, professora da escola

teria urg::nte o presidente, _

rÍJo;, [wLs, conforme edital pu- mixta
-

de Roçado, no muni-

depois de CI)i1Su!télr o juiz lVlotores eletricos de absoluta : ntervl:il J-,·AImossô bli.::ado no «Diario Ofi:iét!», está cipio de São ]0sé, pelo pra-
C t N

' t' ,.1 1 f' Campo n. 1 [)roced�ndo dur3r.te o corren- zo de 3 mêsf's,' - e a Maria daas ro unes, n:s' l;;eu que C0n illllÇil, P'JUuto ua a arr.;y:i.1

_

o Tribunal Regio;-; I Eleito .. ilSiemensil, V. S., os obterá, por 1 1 te mês á cobr11nça dêste impos' Anunciação Raffs lV1afra, I->ro-
ral ficasse t.m se :::são per- preços sem concurrencia só na 1.30 hs.-simples Sl}"éI�; 2.151 b r'chtivo ao J 0. seme�tr� do fessora ria escola mixta de

manente, afim de o julga .. I «lnstaL*dora dê Florianopolis»- :--duplas snrdS; 3.00 h-.-duplas I
corre:Jle anuo Nova Descoberta, no muni-

mer.to ser f-:::ito hoje mesmo. Rua Twjano. I J 1omens. ,

Des ignaço-es Cpifai�o�e Tijucas, com igual
A's J 4 horas o juíz Cas-

-----------

tro NurJes apresentou o seu !'J e�, (, ....., U in in" _

Campo n. 2
..

parecer em cuja preliminar �. 't Co: .,� ..... ,�
Em portanas foram deslg-

declara que o recurso não POS ,0 pe ._�cr:--: � ...:,.;! Simple homens; sirr.ples homens nados: Henrique Bastos para, onYAL �. n IL
podia �er aceito por se tra- ao Jornalp·;;;ta dllplas homms. 'na Escola Normal Primaria �..y II.lWIRI

tar de assunto do Distrito, Fpolis -. team mixto I. D.I da cidade de São José, subs-

.Federal. S'dPAUdLOA' 9,. (�')p-l O IV. Sd.va e L. Le ,J-2o. dr. Huir a professora Edíte. Spe- Dentro em bréve iniciarão
'0 parecer do ju;z Castro preSl ente a

.. :soclaçao . aw!stêl Boaba.:d e D. M. Jorge. lo. elc, emquanto durar a lIcença escala 110 p )f to de Floriano
Nunes foi aprovado unani- de �mp�ensa �m�lU

.

um t�legrama 1 dup12 home?s Tte. A. cen(\ & á mesma concedida; -e Clara polis, ancorando nos Rato
memente. êO

-'/Ln stro,,�a �2z,.:da, Sr. Artur I
sr. ArmancllO; 20. �r. L. LCill cle Carvalho Ramc.s. para, na nes, os luxuosos transatlan-

------------- osta, mll ar:zando-se .. com o i e sr. T. S. Neate; 1 n. simples escJla mixta de RGçado, n() ticos ing!êses da Royal MailBebidas Naciomds e Extran- apelo da ?'sscclaçã BrdslleJfa,

pa"j'
T. S. l\JE.1tC; 20. Tte. Pena; municipio de São José, subs- LiI1Ps Limited.

gciras só NO ra qu'.! se seja mauido o prece to 30. sr. Ai-rnai,dio; 40. dr. Bo,,- tituir a professora Ana Or- Figura como abO'ente au-
IC�Fti1 ,..,ji\'VA Comti!U!,(onal. segUIdo u qu,,! bôid; sinples snras-- d. Vivi landina r�amos Maciel, em- torizado, em nossa Capital, o

Praça 15 de Novembro neE�u_l� lln_p�s�o ,,_í=�de gravaI ü I SilvL�: duplos sn�as-Ds. Mi- qU:ll1to durar. a licença á conhecido conterrâneo sr. An.
Aido/lio Paschcal pl0fl�:ao d.: p.na,ma. mO:3 e Dn'a Formiga. mesma concedida. • dré Wencthausen.

Sem quaisquer ligações

PELOTAS, 7 - o seria :lar
J\ "g'lS: o Simões Lopes telegr a
fou ao pr eleito desta ::iJade. dr.
Silvio 8arbp.do, n0S seguintes ter-

RIO, 7-- Consta que o mi·
nistro J\gamenon Magalhães. en

tregará ao presidente da r�eru .

blica a lei que re5ula a nacionali
zação das emprezas de .seguro e

cria o Imtituto Federal d;c Se(Tu�
ros no Brasil. O ante-projéto de
verá SCi remetido em séC1l1iJa a'"

mensagem do plesidente a Ca-
mara,

AparelhoG de Radio?
Só «Koerting, a melhor marcô.
Não compre outIo aparelhll sem

ouvir, antes, o afamado "Kceiting",
«Instaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 1 I .

O•.... ilJ
,. ,.

Jornais
italIanos

RO,VIA, 7 - o decreto r(!s·

ningindn o tamanho dos jor,?ais
it;-..!ianos d� 6 para pagilla�,
t:lll� foi promulgado ha algu 15

mês:�s como med;da ddensiva con·

tra as sanções foi suspenso por
mD periodo lim;t'ldo de duas se

manas, durant.� os quais os jornai,.
;lodel'ão, em 4 dias em cada se'

méllla, aumentar o tamanho p.uq
oito paginas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J
� I

Florlanopolls-cê ,-5-1936 2

�U�m--�M�i-c-r-o�f�o-n-e-.�in-s-t�a-·-�:���������,lr��D�-"E:-�A-��-R--T-E�l--�-=a-:-�-a!-!-�-lado na cratéra do O�'�ti�m�o�e�"!p�r�e�g�o, . I nha
���� ��oo�

Vesuvio

A GAZETA

de capital
Vende-se ou arrenda-se, por longoprazo, emjFloria

nopolis,�o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobilialio completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é (ter 9 proprietário de:se leti
rar para tratameoto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Páulo T. Posito, praça� 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

ruidos do
D mundo

Transmite os

vulcão para todo

I�OMA, 6-Ha pouco o Ve- atividade.
suvio falou ao mundo pela pri- Tudo decorreu em perleíta or

meira vez. Varios reporteres das demo emquanto se efetuava a mon

e tações radio-difusoras italianas e tagem dos microfones e a instala
norte-americanas chegaram até á ção dos cabos. A' medida que se

M(;n' anha í��ea r

com 11rr1 :arrega- \ aploxima'\i� (' Ci:11 do trabalho, os

-

", ,,'D '" ,,'

i
:',lii10f S S'jot!' 'anf.;O,� �e a-u-iole-

, c- :;-;1' � t 1''11nar numa formi-
I j , •

;1- "ic:V, i i'Xr1lC: ao que annu novas

l\� ,';' W ,,', ,,' 'H"c! Pb!" bocas. nem bem os repórteres co'

" i' ',*<êi";:' IJUl'mt:>', de [a- m çavam a falar aos microfones.
A isto iuntcu-se uma f0;te chu-

1

V� (V' c.n. ', ,'I.'

CP ",-I 'l ...j r �
., r .:

I
I. l ; �

�

'j O'> op-
,

'

,7
Cm �:�qa,n-'n- I
õ:' tI "g' U um I

Benefrcencta Posta'
Catarinense

A tesouraria desta Sociedade
pagou, a 30 de abril p. passa
do, mais um peculio de.....
2.130$000, ao sr. Nicolau Bel
do, marido da ex-agente de No
va Trento, d. Olivia de Olivei
ra 8ado, falecida a 29.de feve
reiro óltimo.

Este peculio é referente aos

socios da 2a. classe. Para os de
1 a., o peculio é de 2:850$000.

Os microfones foram distribui
dos de tal fórma que os ruidos
das erupções poderam ser registra
dos desde todos os pontos em

que se produziram, sendo, alêm
disso, reforçados por espelhos es

peciais que condensavam as ondas
sonóras e jogavam-nas até eles.
E tanto os speaker como os ou

vintes tiveram a sorte particular
de olhar o Vesuvio em constar.te

"AVISITEM CAPITAL"!
Elegantes e lindamente

e abundante stock
paoronadas roupas para .crlanças, possuindo variadissimo

Artigos para homens na casa A ,CAPITAL, nas duas esquinas da rua Conse!heifo Mafra com a Trajano

OSCAR CARDOSO

, ,

I-' ..;' ,

I

" ,I

,I
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A GAZETA-Florianopolis

Formidaveis

l\F';�'nI � ivos E
S,!\i C/\OO:,

sertelcs propr!as, �rlSs V6Z�$

por, eemana, t0z:18S �s 9il'f:gmt·
das, ter��s e sextas-�alras,

{

EXt ra9ão com globos de crllttlll.

A :"'rláX ima Usura e tl@nestid�de, pois� os ser

�os sãe Pfes:��gjia�JS pl3ltJ ilc_:_1
A J'RE-

Maritimo
r' iI" � (!J' t."1I!I

_, I c , {�. ,)"� '7' r��,. fi1l' r.I" ',- IM!II -g(����I N.1 t �.g - .... l�!':� .'8'Jifj � u ttrU _I G
- -

II

l:�:�-k c:.:� ..z.
.

.z: .....�....._�m.m';.wm&"u_I'Ri;rall.a;W!r,:�1u�m��!irA,..W'l!iI],.�

I!; :;",::"\.�_, J:Z}
})i; ','; ...]�f '�"�

Incontestavelmente a

CAPITA L REALIZADO
RESERV!-\S .\1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES UVIOVFIS
RESPOI'�SABiLlDADt.S ASSUtv'llDA:) [i;1 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

I PRlr\;/� EIR�A Brasil
9.000:000$000

38_ooo:rOO�5000
18.17Q:40J$�)40
E� -l'dc:g�:::.ç,-.g

2 .4_'_I:.�.G/lL�:G63$1 ��1·,
4.133:400.$006

I II
,1

Confie ::. i.:;;X8t:U'�, ...o de SEiU proiéto
á um bom arqultéto.

ESTAVlüS EM 6nlv11-\S CONCIÇÕES, �PAHA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre;�:;O�3 rr�odicc)s

, I

I�p,entes! Sub-Agentes e Refjada,hm::9 �e �v�ld�,$ t�nl
'::1) Brasil, no Uruguai e nas prin�ip�is praça� e5i�rtmgtÚ�,E.

Agen���m Ftorianopolts :

Campos Lobo Gr. era,
Rua Conse.thelro Mafra, 35 (Bubr�d:,) ;;�j;J}. �-<)(.+:IL 't9

TELEFONE N. 1.C,3.'] E!"u. TELt"G,(AFICO ALLLL\r;'d

�r� IIIt '

t
l I J '�e & �1otta

li ,\\ E, '�>llJf\C:':, L o ruo
J/'.I�t I, \.0

P.!:_.l J�
DEEscritóros em

A GAZETA
DIARIO iNDEPENDENTE
Relister�Secrf,�ârio:

Ostyn Costa.

Colaboração
-=��--��- ���

Não será devolvido o origina]
pubiicado au não.

O com :ilo expresso em arti

go de coUaboTação, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade OL endõsso por parte
oia Redação,

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

A COI respondencia, bem como

os valores retativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviadas ao Diretor-Ge
rente Jako Caílado.

Redaçãl�, Adwnistração
E �flçir!ã8

RUA CONS. MAFRA, 5 i

Fone, 1.656

Agent��h; 1ir�9pOndente.
lorto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrare;:. CalIado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

L\raranguá-jaime Wcndhausen
Anitapolis-Anibal Paê.i
L\ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor ( 'mpos
Blumenau=- fAartiniaoo Hilaria
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoiehas=-Pahe Torres
Cruzeiro-Ü' valdo Pereira
Curittbanos ': icdino Rosa
Crescituu ...

-- n;.'\ora.h Alves
Caminha

\,

Joi.!1vile�Xav;2r Schenk
Lages-HosSé�r:d1 Neves
Laguna-Fran,:;: co Chagas Ma-

chado
Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento --João José Arche
Orleans-Edga Mato.

- Porto União- Hem inio Miles
Rio do Sul--Aris!'ide;o lVle!o
São José--José SoEia Vaz
$:., Fra?�is�o,.Gua�acy GoerresJ:!São Joal1l!lm-Joao Palma fB
Tijucas-Osvàldo Ramos ,,�
Tubarão- -ki:t.:Juim Farace

,

1f>--,�. ,"
,_ .

J ••
'

,
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A GAZETA-Plorianopolis

A Gazeta

Advog'adíos

Accacio Mo-I
•

tel ra tem seu escrip-

tó. ia de advccacía á rua

Vis .once de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

I Cai}. 1 Postal, 110. _j
.-------------------

Dr.. Fulvio Aducci
Advogado

Rua Ioão Pinto, rr 18

(sobrado)

lO:ás 12 e das 14 ás
17 horas

I Cr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

RUd Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 154�
I :...= Dr. Renato I==Barbosa==

IADVOGADO

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.)
Fones 1631 p. 1290

Médicos

-'.' ',., R' l·"-ard ....... II._..' ( J1' ....." __,

{30ttsrnann!
i

I Cx cld-: da -jinic.,,ij do Hospi I
I tal de Nürnberg, (Professor'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapecl811ela em cirurgia

geral

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

operações de plastica

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

das 15 ás 16 1 {2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias
,

QNSULTAS

'Idas 10 ás 12 horas

"w João Pinto n. 13
íiiiiiiiiiii>\fle

(f'l rrncõo pela Fcculôrrõz De
1798'

.

t I'
-

d
.

t I A
I
mec/rina �la Uniuersiaaoe 00 - A rns a wçao It] serviço pos a - instituiçso
Rio ae 1aneiro. Ex-interno, do correio geral do P.;o de Janeiro, começando a Íunccionar na casa

II por :onrurso, ao Hospital oe
d d Ih O

.

d I dPro .to 50c nrro e 00 AssistlZn- a ca ":la ve a. epois passou para um pre io a ugaco na rua

" cín !ublira ao Rio oe Tanelro, Primeiro de Ma�'ço, e deste para o edificio em que hoje se acha('ar alguns anos õe pratira nos
'I d 1878ae- ulços especlullzuõoe no Pro instai a 0, o que occorreu em .

fp .aor 5anson. no Rio õe 1a- 1808 ·-Declaro de guerra.s.D« Rio de Janeiro, o prin-r zlro-vnc Polirlinira oe Borcto- d d Jla .. no Hospitnl oe 5ão 10ão cipe regente, epois rei . oão VI,dirige um manifesto ás potencias
Batista 00 Lagôa e 110 Hospital europeas e ao mundo, expondo os motivos que o obrigaram a sel5affré·-6uinle). B I IIChefe de clinica e cirur- transportar para o rasi e ne e fixar a séde da monarchia, Conclue

gia de ouvidos, garganta, declarando guerra a Napoleão e aos francezes permittindo a todos os

nariz, cabeça e pescoço
seus subditos daqui e d'alem mar a repellil-os por terra e mar.dan

�o Hospital de Caridade do-lhe gUGrra por mar e terra.

de Florianopolis. 1826 - .flbdicação de d . Pedro I-O imperador d. Pe.

I Gabinete adaptado para
dro I, do Brasil, abdica os seus direitos à coroa de Portugal, na

exames da sua especialidade e pessoa de suas filhas d. Maria da Gloria, prínceza de Grão Parà,
com sala de cirurgia propria. nascida no Rio dê Janeiro.

Consultas diariamente no
t 868 - - As nossas forcas no Paraguay-O combate

Hospital de Florianopolis. do Chaco, acima de Hum iytà, em que tomou parte a divisão avan-

I RESIDENClA Hotel La I
çada dó. esquadre, corrposta dos couraçados Bahia, Barroso e Ta

P t F L' I 124(, mandate e dos monitores Rio Grande c Pará, conduzindo à penin-PASeNOA• SIMONE S A I
ar a- one part.cu ar ).iii • • .ula do Ara:é ria margem esc]uerda do Paraguayos 1',3', 7', 8' c

As bombas «Elmo 25» de 16' batalhões d� infanteria, uma bateria de quatro boccas dó' fogo,LIVRARIA MODERNA alta aspiração, denominadas «ca- de calibre 4 e um contingente do batalhão de engenheiros para cor-
PunOaOa IZm lSBa seiras», conjugadas com motôr tar as cornmunicações do .nimigo, concentrado ern Humaytà,e evitar

Rua Felippe Schmidt n' 8 em pequeno 2íametro, (o que lhes que elle pudesse ser soccorrido,
l'abca postaIJZ9 Tel. auto 2004 permite serem localizadas em pe' O desembarque, apezar de tenaz r""i3t:ncia 1'0\ pinte d·;:.
Codigo Ribeiro End. Telg. queno espaço), tomam uma insig- paraguayos, operou-se e o, nossos, occupando o territorio, que pre-

SIMONE
nificante quantidade de corrente, tendiam occupal, fortificaram ·se tornando ;, esquadra posição no

, elétrica, mas oferecem resultado flclnco.
A

, Tvpographla, Estereotypla

1 eficiente, prático e seguro.
r encaOernari!o, l?autaçãa, Tro· , '. S. pudera' obtê-las só nabolhos Em Alto Reirzuo eir.· 'ti

������������-�;;;;;����;;;�-;'-; «lntsô.ladora de Florianopolis», á

II Rua Trajano 11.

Indica:

Capitaí 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

:ID A
"

T I'II r .. rmrruo avares

[sp'Jclallsta em molestlas de

GAFGANTA- NARIZ - ou
. vm, )S-- CABEÇA--PESCOÇO

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 2 DE MAIO DE I 936-S.ATHANAZ'0

.

_.;..liI<._

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

TA! ...

1916-A grande g.ierra de 1914-0 vapor brasileiro
1?,io Branco em aguas do mar do Norte, que bmham o porto d �

Blyth, no co,:h 10 de \foróumbc:rlmJ, (! 19Literr-l) é tCyp:delJ> P 1(

um navio allemão,
A tripulação do Rio Bra lCO desembarca no porto meneio-

Dr. Carlos Corrêa,

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio]

nado.
ALUGA-'SE

ASlu�a-sek °d.C)�fortdaveJI chaplét á i AL.E
I
rua pivacx, istnto e oão es- I

Isôa, proxime ao novo Quartel Srs possuidores de radio'do 14 Batalhão. •

Tratar no Banco Agriculo, á T dendo chega o ao meu conhecrrnento que, �ndividuo.

rua Trajaao, .6, em Floriano-
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'polis.

__________ CNICA e, em rn-u nome anda angariando RL\DIOS pala
concertar, (TENDJ INUnUSADO DlVERS,)S "PA
RELHOS), decla o qu' tal i-idividu» não é, e, nunca fOI
meu auxilia.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da rnaahã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

l?A6AHDO 05

PONHA EM ACCÁO A
,

BILlS DE SEU FICADO
SEM CALOMELANOS Faço publico que, somente me re3pousabilisarei peks

aparelhos qUe me forem entre;sues pessoalmente.

SEGUINTES JUROS:

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o flgado deve destillar diariamente um Ilitro de bilis nos intestinos. Se a bilis não
flue normalmente, os alimentos não são Idigeridos. apodrecendo nos intestinos e for·
mando gazes que farão inchar o seu esto·

Imago. Sobrevem a prisão de ventre e o =-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíãiiiíiiiiiiiJiiiiiiiiíiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiíiiiiiiiii;;;;;;; iiiiiõãiiiliiiiiiii;;;;;;;; iiliiiiiiiiiiiõiiõllenvenenamento do organismo. V. S. sente-
...

se triste e abatido; perde o interesse na

Ivida. I ICom saes e outros laxantes. ou com puro
gantes fortes, V.S. nada conseguirá. Taes
remedias estimulam os intestinos sem tocar
a causa. As famosas e afficazes Pilulas
CARTERS para o Figado são as unlcas que
farão correr livremente esse litro de sueco

biliar e que farão V.S. sentir-se disposto
para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com,..
tudo. maravilhosas para activar a secreção
do ligado. Peça Pilulas CARTERS para.
li'igado. Recuse as imitações.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

RUA BRUSQLE N. 15

elC Limitada 5'1. ala •

CIC. Aviso Prevíoôj. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala.

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite

I

I

I
I
I

I

.�������(� - --����i�"
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� At

.."

�
� , .�ençao .... �
I I

r, � Transferíu-se para á rua Tiradentes ��N. B, a ca-se ��

"A Prefe"rida"

Rio

Dr. Miguel
Bt::>abaid

A PREFERIDA

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint::>, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 15 horas em diante

onde continuará a ate nder a sua dist;nta freguezia e o

publico em gerai ...

está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,
stllhoras e crianças.

� VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA I . .. �
� A Casa A Preferida �
� �
� APROVEITEM !

��
� RUA TIRADENTES N. a �1

I (AO LADO D.,\ DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRAfOS) fi]

��� �����
_ .

-

....�. :�- ,.... _ -";(,' ,:. � -.- .<,-

Atenção!

, r'"

Yaurt da

Granja
afamada
Zina

Este produto acha-sa
novarner"te lançado a
verlda nc; príncípaís ca
fés e restaurantes des·
ta cidade ICAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelrJs melhores
médicos d/esta cidad� como um dos melhores re

constituintes naturais dos IlOSSOS intestinos.

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

-

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante Viva-por Giovani Papini
Terras Devolt.:tas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apoiinario

Porto Alegre
Fontes compendiaáas d(! Leg. Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco

Oficina XAVI·EH
==D E==

Antonio Xavier
LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA

HOMENS
..

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Coneelheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

,-
.
.:' ,.;!'.;f ,';",�;. '_'. J' .. � _.
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GAZETA-l-Olorianopolis
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\

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas
,--

-I

��eçO$ sem cOlnpet.dor��'1I�Mais
1

-

E D A.

10$ Por 7$8001
4$000
4�500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$500

12$ Por 8$500
btWOO

10$ Por 7$000
22$ For - 166500

18$000
�4$ Por 17$000'
24$ Por' :�17$000

14$000
15$ Por:Jll1$000

�REP iv10n�=OL artigo sLlpcrior�de
,'REP CHi.1� Gloria

�

Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
'r�DA LISTADA para camisa, artgo finisslmr
r':::REP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP d- Seda Estampado moderno:
SULTANA para Mantaux

'

SULTANE rA para jogo
LENGERlE para roupa branca de
SEDA ESTAMPADA para quimono
SEDA Ide:11, idem, idem, artigo superior de
DRAP DE SEDA, artigo íinissimo de
P2AU DE GAZEL L'\, sortimento de 18 cores

CREP POND,c.,.GE, sortimento de 18 cores de
CREP MAlTE, idem de 15 cores de
C[{EP AIvlCR, modernissirno]
CREP CLOQUE', sortimento de 60 cõres de

,Ar"tigo �oara a estaç30 de invern·ol
60$ Por 40$000 JOGO DE

_

PELE de
65$ « 45$000
38$ " 28$000

17$OnO
500$,00(J
110$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 450$000
« ô80$000
« 45$000

VELUDO CHIFFON de
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELU!)O FiNO de 90 centirnetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de, diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENARD d.; Alasca de
Idem II " artigo fino de
Idem II II "finissimo de
JOGO DE PELE: de

70$ Por 50.$OOQ

CAPA O::. BORRACH \, ultra moda,:tipo
IDEM
IDEM
CL\PA DE HOMEM�impcrmeavel
IDEM IDEM

1936 180$000
17.0$000
100$000
180$000
120$000100$

200$
450$
800$

1:000$
60$

LUVA DE PELICA, para homem de
LUVA DE PELICA para senhora de
LUVA DE CARMUÇA para senhora de'
LUVA DE PANO para senhora de

'

Por 28$000
25$000
14$000
10$000

40$
35$
22�
15$

«

«

«

�orLU'ldavel e "'Iuegua��a.'vel STOCK de lã para o ;!""1verno,
i que foi recebi�::Io recente-

rrusnte dss praça do RIO e de S. PAULO

CHRUA FEL-IPE
TEL.EFON_

R I N

IOT N.22
1.401

P O L. so IF L.

.- •.. , ,,-
_. ,_, ,. �'.I"'\:
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Belissirnas canções!
-----

ara IZ()I Luxuosas apresentaço;�';:; i
. �_

__ __�,_.. -�'�'-·::S'!:'=!:':C1:3:��:;a:;!ra1�......_, -".".,...�"""""'"'"" -"'''''''..._

.........,.,.�..........,...�:;a-R·�NE""'-U'
-..,.��

CARTOAZDE1Sr.'__""""'-""""""""''"''''''���-��� � "..��� .
u �

D At�!Zetl!!!:Jdb_ �!!!��� � Bornhausen
��1.�"awD1Ii::IE"'R'Y i w:;m�1ii"?'r��rl:��� ....5i:itC .. j;�"Sob o sigr'1o i� -="'�"""""'�-'-----

..
---------- ---

(:j.� confL�sarp": ,$�\, VOZ., D o P o v o

ch�oser�����u·��â%<;;go ��: I
�,,,,,,,,,,,c"::rz, .�''''1t..)'''�c,.=..",�c�, "'� ,,,::;:"""",,,,""""""''''''ii Desrne rl t i n d ol'i·i;' "�r) 'cm o situ.acionismo �� f'- t ...-. ..." \ i' ; cí�a'_.. �i, ,J 'I, e concedendo a en- 1 ti" O !.S S .\f,�� � g M- �� U rn a ! rí 'fe n -

horas, Amor que regenera, cemtrevÍ-.la de praxe á impren- "� � C·O n iC s I Robert Monlgnuerye Maurcem1, I J'� """.,.,._ *'�"*"'-="":'
O' Sullivan. '

�a, atnunou, Cjual novo e- t�;::��'J:::$1,,,,""���� --.. _. ..,.."'._"" .._""..,.""""'""''''�

remias, que na hora atual vi-
Tendo o jornal O Dt:RA- CNE ROYAL. ás 7,30 ho .v�'mo:3 no Brasil «sob o At"VER5Ar� '.Js André �rilaif::

TE, que se publica c:n Belo H-· ras, A Marclza dos Secu!os.,igno da c 'lfusão>. O/avio Oliveira p"" h"je a ata do aniversa- risonte inserido em ",,,Ú ..ner o de
Fre,;,. obter '0" riais ele.ri-

E h,. -

.

a ge te
-io ",,,Ii,io lo 0"'0 es.ime.do 23 de abn] último, cm td,""m'

I ,,o, para qualqu. r ftfi !
lr.de aquilatar ('0 ,i0 engabê- r'"s�a h"je, o arnversano

",." .. V I' procedente de Fjor:a:1o�wli" em .

Na�o perca tempo; vá a' «[r s-

.. 'L �

�on�""an;,oJovenJ/"",1dre uaim.j proceuente xre u-rcnano]
. v_"

_

lo palavroso de 4uem per· ,",.,UCto ;lo prezado conterrâneo
"hil encadernador d, <lmÍ'''o" o qual se diz haverem sido p.ê-

"l,dora de FIo",odpoli,", Rca
deu as graças do grão se- ". Otavio Oli veira, diretor de

Ofic;al'. 'o" corno cu c,,plices na p >,50'
.

Tra i 'no 11, e", encontrar, r a
nhor, é rigorosamente ver- Tesouro do Estado.

zcm e [abríco d;� mo-d i falsa; o

I
melhor quaiidade e or preços

dadeiro, mateméticarnente O distinto aniversariante é um Aniversar.a-se hoje, a exma. cap, Mimoso Ruiz e o tenent.e. 1 "

�
I aratissimos,'t funcionario com inumeros serviços sr a, d. NelI Srhmidt Guimarães, P."lra Pires, delegado de Poli. VI:1 Condor retornou noje , a
O

exa o.

d
'

�,

,

r' -l dr,' I'
_

Debatem-se os homens prestados ao. Estado, sen o ain-
esposa do sr. João

_

Guimarães, cia de [oinvile, dirigiu aquêle nos' Fbnilno')o.Js, vinco a. _a,pIta da f
CAFE' BOM SO' NOibli t bilhã 't' O d it stimado e relacionado

sargento telegralista do 14 B. C. I d' uin Re?ubli�a, o n')SSO distinto conter-
IIAVA

pu ICOS no ur II ao ca� IC a �U1 o e
,

_' J',' c

so co eza a rmnrensa a sp.6
-

...JII
do mais tremendo penado motivo pelo que sera alvo de

H01 E: te cart: 110 diret�)r do referido râneo, industrialista Irii1c:, B:lr -

Praça 15 de Novem bro

.

de nossa. história pol.itica. I,ignificativas homenagens. enzern rH�(J5
oeriodico. nhausen, prefeito de Itaj aí, onde

Antonio PaschoatN demos
a exma. sra. d. Maria Gui- .

FlorianopoJis,6 de maio de pJssue assi.ialado presli gio politi- "!&'-r'�"'�"�-''3''�':''':'''''Z'��
os las que VIV , Sra (Jrwjor Marques de

dr. Bri- �
..

""""��""'.,,�� _ ,.""...."""""""" _

�
1udo é instavel, ,tudo � �es- .

Souza
,.

lhon, viuva do sauJoso 1936-Exmo. confrade dr, Ar- l:.:�. , __ � �.� Est.,.haços '. �
concertante e lmprevlslvel. CIO Guilhon; tur I3crnadcs fIlbo--Belo Hori-

UMA OBJEÇÃ (j I ij
I �

�
E o movimento pacificador, Trao,eone hoie o a,ivmaro I a ".hor;oha Hele" Ramo,; zoote Vem d, cheg,,-me à, mão,

�,., "'''''' ...--lcm meio de tanta discórdia da exma. sra. d. Adelina Pala- i o sr. Cantalício Vítor de SOU7a; O DEBATE de 23 de abril pro- O sr. Nazareth, ativo estudiosoe tanto, desc�>ntentam�nt�, dino Ce Souza, esposa do H. ma- i o jovem João Zomer; ximo passado, que obedece à
da nossa historia, ha dia" C5cre-outros frutos na� colher� s�- jc.r Adelmo Marque.> de Souza, o jovém Ari Capela; vossa criterí'Js'l orientação, en-
vend,) "ôbre f} person�lidade donão aumentdr amda mais ,u I oficial reformado da Fl,rça Pu o sr. F�ancisco Vieira, empre- cOrltraodo na primpira pàgin:l, a
3'«arechal de Fnro, qw� melhorcáos, fazelldo crescer o

n�-l blica. gado na flr,ma Hoepcke; negrito, um telegrama proceden-I ilcunha teria se I' e ch'lmassemosmero dos descontelltes, qUl- a senhorInha Edite Cardoso. te dêjt" capital, ::!ando conta das
Marechal 'G2rroT, teceu-lhe osçá desalojados e pr:teridos clas�ista José Ni�oláu Bom,

I HQl\lADO C,3ptllf�S" minha e do delegadl' maiores e mais ra�;ga :los elogios,pelos que, no governo de declmou do convite, para to-
de }),ov:! " c JmD coniVente, n')

ante aos quais quasí se chega (Igabinête, �er�o er.contrado mar parte na comitIva
.
g?- C:0ntratou. casam�n�o com a

gen-j fabrico e p,,<ssagem dO! moedas fal-
cOnclüS3.Cl que o marechal era umaum ardiloslsslmo estratage· vernamental, no centenáno t,l senhormha Mana L\lmendros,

sas,
verdadeira bi):nba sem fel.ma de retornar ao poder. de Tubarão.

.

filhá do sr. Cristovam Almendros,I Habituado ás li�es da impren- Cüarioeme ql� so�, conhe��n-IAturdidos pela confusã,) E' passiveI que nos basto- do comercio local,. � 'I. João ca, não me wtpreeodeu o de,t,-
do u'" POu�" da ht;'o;," d·, mlO�a 'I

reinante. misturam-se os ro- dores duma e doutra corre.n- Cmcio Filho, ma�Ulmsta da lal1-
que dado a semeJh3.�<e ?otJCla, P itfla e do meu L ado, o quedeios.

-

te, o número dos charadls- cha da CompanhIa Condor. pel'J cunho de sensaclOnahsmo a
escreveI: o sr. Nazareth não meAS «madrinhas» guis�- tas, dos anfi�ios e, dos �es- l'HEBf;� UNS que se ,pre�tava. , . C3.\lSOU mÓioa (L� c�,;)eci:: nenhuma,Ihantes perdem-se em mel? contentes, s�Ja multo m11Or·1 A mmha surpreq conSIStIU ape- Ao:; ouvdos <],)S catari'1e:1S�S que Suspens() o esta-do tumulto. A peonagem gn- Quem podera auscultar cuns- Dr. Artur Pereira

nas na falta de e3crupulo do r,or-
j� serem CJ.t:uincl13cs se orgulham. do de guelra em

ta incita, pragueja. ciencias?..
, Acompanhado de sua exma. respondente, ,que abusando

.

da
aind � resôa o tirote:o CGm que Rio do Sul, Ti�'Mas, tudo tem sido vão. E' provavelH ass tm

'. que a
""po," chegou, via acrea, do Rio b8a-fé d",e )o,"al e da ""of taO

fora", ,,,i, "ave! e d"um ao ,men- iucas ele.A confusão perdura. próxima sessão leglslatl\:_a de JanL;iro, o H. dr. Artur Perei- ça do se� honrad� �lfetor, Sé bal-
te fuzilados, em Sant:l-Cr:Jz eAqui mesmo, nessas �,a- nos reserve grandes surp�e-I ra e Oliveira, competente clinico

x�� à vIlela �o:plsslma de trans-
Rüone5 Grand�s, quasí duas cen-' Náo 5e origa em Rio dO,Sulragens que o sr. Lauro MUI-I sas. Talvez, tambem, esteJa-, conterrâneo. mltlr t!lna notICia, que tem �íl�- tenas de nossos digaos patrícios. E'1l Tijucas, Canoinha5.ler durante tão largo tempo mos redondamente engana-,

. 'to de calunJsa com) de perfi,
_ Em Lages, tão linda e aZJ 1ara o ávido rebanho c!e I dos. Talvez, até lá, tudo se I �rotaslO L�al da.

Antonío de l\1or:::ira Cezar, o f.. em São Bento,-::Iiz o Vinhas.�anúrgio, na hora p resen te acomode, e os rebanhos �e- Em avtão <Ia cane!la �et'Lnot Ao con'rar;o do que "''' te- ",a,or cda lor d, vid" ;0 lefe;",tambem pagamos o nos�o encetem o caminho, em ,or- á :�ta ca\)ltal ? sr. P�ú�aslO ea, legrama encerra, �anto eu como; nesta terra, o digr:o �mulo do Ati- E o pessoal nJuito contentetributo de agitação e ínqUle- dem, orientados pelos. gUIsas ofiCiai do RegIstro ClVIl.
o tenente Pedra Pm�s, delegado !a brasileiro, deixou tambem no Vai gritando em cada lerratude. das madri�has e an1mado� I Acha-se nesta capital' o sr. de Joinvile, ter_nos posto �o com-

geio da nos�a gente a mar�a �n- Numa ale�ria ridente:Ontem, era o deputado AI- pela cançao plangente dos
Ciro Bormann, coletor estadual bate aos falsanos, o maXinJo do

delevel de sUa mania sangumana. Negrada, acabou-se a guerra".
varo Catão of�recendo um pastor,es. estranhamente en·

de Cruzeiro do Sul. nosso e:forço, J.rr:sca�do, por ve-,' O sr. Nazareth.
, grn?de conhe.almôsso em Imbltuba á co- ternecldos e perturbad�s ante

zes, ate a propna yl?a. , . ced0r da nossa hlstona, sabe e 'Radio Belmonfmitiva governamental; �r� o o deslumbramento poltcromo OUTR05 eARrEffi
. Certo. de que n,a ittC> J�rnal"-I coohece mui!o bem ao maoh" do (robre o arligodeputado João de Ohvelra e espétacular de um Ii n d o

Pelo onibus da A:Jto Viação tIca se fIrma o mor galardao des-
Atila alagoano, que redun.:laram de (miem, daprestigiando a situ.ação lagu- ocaso...

, . Ca'arioeo" oegu;rarn, H,nr;q ue ,e jorna I. f;c.o cop"aoda a re!th -

em wande numero de viu 'fez e .A Gazela.)nense. Depois, o 1I1xphc��el Entretanto, e 19u�lmente
I Antunes, Manoel de Souza, Irmã Caçà?, que, est?u absolutamen�c de ofandade,rlle&mO no seio de suaSilêncio da bancada tipOSICIO- possive� que, num H'lefavel
R' Id I - Olburgo Irmã convicto sera feIta, com a altl-

familia Lendo aquela informaçi\o
.

D ' -

f ema ai rma,
d- 'd d 'd"

nista á Câmara dos
. e�u- milagre de ressurelçao, o o·

Elizabete, Pedro SaleR Santos e vez e a Igl1l a e proprja� ,

e
O reg;me do AtiJa de Ala Veiu fi mim o Odibntados, alheiando-se mlsteno� garéo deste oc�so se propa- Aloisio Emmendoerfer. quem, <:.�mo o prezado co?trade, >sôas, regime de sangue e de ter- Fazer a confirmaçãosamente de todas as dema�- gue e se comurJlque á� a�mas se tem Imp?st� no c ,nceltv da

ror, não pód,'! e�perar defesa de: De que o melhor é «Belmont»ches pró- paCIficação, cUJa de nossos homE'n� publ.ICOS, EHfERrnQ i�nprensa mmelra pela auster,dade
quem é humitno e que respeita ainiciativa--frise-se bem-ca- restituindo-lhes a fe e o ld:a- Encontra-se recolhido ao Hos- fidalga da sua penal ful�uranl' e
vida e sossego dos s�us pa:ricios.be ao general Flôres da lismo para que a Naçao, .

I d C 'd de ond� fOI' �ub- pelo brilho da sua e eva a cu tu-
Def��dêJo é tentar emparelhar-se

. - ,
, '

d pita e an a, '_

'f d
' v _ •Cunha, a quem .as oposlç�es como out.r�ra a VlUva .e metida a uma intervenção cirúi- ra. Sem maiS, sou con ra e mUi"

corri o conslilu;nle.catarinenses dizem apOIar Naim, rejUbIle pela ressurel-l gica, o nosso pr�zado conterrâ- to afetuoso: (a)«incondicionalmente.» ção do filho.

I neo, jovem Luís de Souza, aca- 8 -5 - ,1936.P utro lado sem apre-
t1«imoso 1?_uiZ A, a.:��c�r.o�����'����d�� �fll�i�la�'r.iO� d.em._.1'c.�.d.e..D.i.[e.it.o.'''''''''''''''''��SM!"&1���.umamBii,�imm••,.;;7••BD e�' as;m;k�;;.aw

sentar mo!ivos, o deputa o
_

,

\
' ás 6 112 e 8112 horas

SARAPiÃO

a fan1'c�s� c��to�'�Q ��rica
OPERE:TA da ART ..FILME

flôr
CINE Rt-X, ás 5, 7 e 8, 30

horas, LI tirador justiceiro, com

Tim Me Coy, o ré: do co/v\.-bo)'.
cr'jE ODEON, ás 7. 1 [8 he,

ras, U11 [ilne da UniversaI- Sw
presas do destino.
UNE IMPERI t\L, às 7, 30

Espancou a

atnanle com

pernas de
os

pau

Já vi dar muito de mão
E pontapés, cabeçadas
E dar até... pescoção
E até mesma .. , barrigadas

1\ I 'IS não sabia, óra, óra,
(Me disse h" pauco o Laláu)
Que alguem inventasse agóra,
Surrar com pôrnf\5... de páu.

Dizendo: -O me'J é batuta
f'lunca vi um bicho ig Jcll
E nele tudo se escuta
Nem descarga lhe faz mal!

conserva o tecido da
n

roupa porque [ava
M'
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