
Alt t eneme�\

a situação européia
E' i'ricerta ainda a retirada da Italia da Liga das
Nações, devendo o primeiro n.inistro Musso
lini esclarecer a atitude italiana perante á Ca
mâra dos Deputados

ROMA, 14--Durante a sessão extraordinária da
Câmara dos Deputados, na tarde de hoje, serão aprova
dos os decretos de anexação da Etiopia, e da concessão
do titulo 'de imperador ao rei Vittorio Emanuel.

Espera-se também que o primeiro ministro Musso
lini fará declarações relativamente á ati�lde italiana em fa�,��������������������������������������������_-,
ce da Liga das Nações.

Não obstante. os circulas bem informados desrnen
tem que a Italia pretenda retirar-se da Liga.
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te austriaco
inquietam a ltalia Consoante divulgação, através da imprensa local,

da Diretoria de Estradas de Rodagem, a neva e importan
te rodovia, ligando Florianopolis á Laguna, pelo litoral, a
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S ' b Ieira, é estranhavel que, na organí- 0Je, o COmISSariO a· reire, e a vo o rec o compreen i o entre arretes e asa

Benito Mussolini, o aual sempre considerou o principe ,tarnem eg, '

d· delezaci d 23 distri B (C d!'" b ')'
.

d• zacão das Comissões da Câmara dos la á e egilCla o o. istnto.Lt ranca ampo e tlaSSIam u, cujo serviço e consoli-
seu protegido, como o chefe supremo do fascismo austriaco. Os ita- Deputados, os representantes oposicío- foi solicitado a dar uma guia de dação ainda não se acha concluido, o que está sendo ata
lianos souberam que os acontecimentos v rilicados de certo tempo nistas de Santa Catarina, não fossem remoção para o Necroterio do cada com afinco, no mais a excelente rodovia p xlerá ser
a esta parte na Áustria; redundariam, inevitavelmente em uma tcn- contempladas com um lugarzinho, Instituto Médico Legal, para o cor- transitada, sem embargo algum, em toda a extensão.
tativa dos fascistas ou clericalistas no sentido da abtenção de Íiber- apenas, em uma das referidas comís-

S E
d 1 S h h· d sões, já que são estas em tamanho po de Jovelina drt ilva Porto, m edições anteriores, deste diario, já publicamosdade de ação. Todavia, a ação o sennor c U3C ,mgg, segun o se

número. de 23 anos, casada, dom, stica informes detalhados sobre a rodovia Tubarão-Laguna, des-acredita não enfraquecerá materialmente a politica austríaca, porque No Senado, os srs. Artur Costa e e moradora á rua Carlinda, 120" tacando, sempre, o seu grande valor como fátor aprecia
o atual chefe do gabinete, tal como .principe Starhemberg, está VHal Ramos faz,em_ parte, resP7ctív�- estação de Nilopolis, que estava vel a circulação da riqueza industrial sulina e a excelen-
firmemente convencido da necessida de de uma intima cooperação 1l1ente� das Comíssões de Consht,ulçaQ internada na Maternidade de te da sua construção.
com a Italia, pela qual evitará a ameaça alemã no que concerne á e Iustiça e de Segurança Nacional. . ., H

. -' .

d A Na Camâra, o sr, Diniz' Iuníor foi, C sscadura 'e a.h �Jera a fa.lecer, _

. oje! pela man,ha, alirn de proceder a sua maugu-iadependencia a ustria.__ escolhido para a de Diplomacia e Tra- em consequencia de uma delivran- raçao, seguiu, desta cidade, em automóvel o sr. dr. Ha-

O C�E�IT-O tados: o sr. Carlos Gomes, para a ce primatura e criminosa. roido Pederneiras, diretor da Diretoria de Estradas de Ro
, � ...., I

.

de Constituição e Justiça; e o sr. Abe- Procurando outros informes, dagens, e acompanhado do jornalista Jairo Callado, dire
������������������__����� l�rdo Luz para a de Segurança Na- soube aquela autoridade que, pou- tor de .fl Gazeta.

cíonal,
d' f I
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IFicaram a ver navios os S1·S. Rupp co antes a ecer, a partunente A U una ora, quan O] e3 av�mos com o jorna
Junior, José Eugenio Müller e Durval declarára ao medico a cujos. cui- no prélo, recebemos o fonograma abaixo, que transcreve-

O sr governador do Estado recebeu ôntem a pro- i MeIquíades,---a�it�de compat!ve1 só- dados estava entregue. que, do mos:
. .'. '. mente com o ultimo dos três Cava- seu estado era responsavel a CUT('O- «A Gazeta Fpolis Fizemos viajem de FlorianopoP"SI'tO do crédito de tres mil contos cUJo pagamento plei- , , .
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v ,. Imos do Apocahpse. que é almirante. V·" P
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tea junto ao govêrno da União, o seguinte telegrama: sa Irguua ereira outeiro, mo- IS �guna em oras e ,mtnd�O�: o que. a, es.a. o
«O TI ibunal de Contas concordou com a operação CAFE' BOM SO' NO

radora, lambem, em NilopoLs. esplendido estado da estrada, gr�'";'3.:) a (Jpero�ldade In-

de tres mil contos, competindo ao Executivo abri-lo no
A administração da Materni- cansdvel. d? dr. Harold? Pcd�rnelrJS e �nes Gualberto.

segundo semestre. Abraços Hugo ..JAVA dade vai oficiar ás autoridades A rodovia inaugurada evidencia tambel1� interesse do go-
Ramos». Praça 15 de Novembro do Estado do Rio, narrando a �e�nador Nêreu Ramos em prestar serviço ao sul, bene-

Antonio Paschoal· f d d t L d t d
.
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P,--etende ain.. .' ,ra�ao eficaz �eCrelan? Viação. lOiro.
Integralls"
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I Ainda 'não cessou a Apo-s-e--n-t-a----tas �gredl. guerra II
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dos DJIBOUTI, 14-Anuncia-se
Dr�a

que as tropas italianas de infiltra� 'A nossa conterrânea pr;,)f. d.
ção, logo depois que desembarca� Maria Jlubosa Bom, que serv;u
ram do trem em Afdem, encon� d 29urante anos à nossa Ins�ru-
traram uma séria resistência p'or .

ção, em CIIJO serviço se inv.<'.Ii�
parte de elementos do importante dou, foi por áto de 13 dêste
centro de Asbatafari. Este fato mf:s, justamente arosentada.in�ica que a provincia de Arussi A' prof. Maria Barbosa Bom,
se enconha ainda em estado de

quo l·ncont t I t f
.

d.
'_ - es ave men e OI e exem-

guerra e potencialmente capaz de piar d"d- -, f· -

.
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'"' lcaç:"\o a sua pro 155ao,

reumr orças que venham a amea-Ilev"'mos as n f l··t -

d d f D··b·
a" .ossas e leI açoes por

çar a estra a e erro JJ outI- e"s-e merecI'd 't d "

Add· Ab b
-, o a o o governo,

IS a a.
que, sem favor nenhum, é um

reconhecimento dos seus meritos,

RIO, 13-0ntem á noite, a

policia teve conhecimento de uml

cêna de sangue ocorrida á porta
rata. do nucleo integralistas, mstalad l

Pelo seu advogado, sr. Alci- à rua Licino Cardoso n. 286.
des Gentil, i:1terpoz um recurso A porta daquele nucleo, esta

extraordinario plra a Côrte Su- vam os integralistas José Ferreira
prema em defesa do mandado de e Firmino Antonio da Silva,
Segurança ímpetrado ao SUjJericr quando passaram quatro indivi
Tnbunél.l Eleitoral e indeferido. O -:!UL'S que os provocaram, chaman·
sr. Magalhães Barata quer vali- do'os «galinhas nrdes».
dar a sua eleição, cUote f) que Dessa provocação resultou fe�
custar, afim de substituir o Si. rir�se forte discussão em meio da Badoglio, vice-rei da
José Malcher. qual um dos provocadoles sacou Et�ópia

Por isso é que, em visla de de uma faca e procurou t:raval�a ROMA, 14-A Câmara dos
não ser admitido o recurso para em Firmino, que a �egurou, so- Deputados vai reunir-se á tarde,
a Côrte Suprema, o seu advoga- freI'.do ferimento na mão esquer� em sessão extra'Jrdinaria, afim de

TOKIO, ; 4 - Jnformam de t-Isinking á Agencia Do- do pediu carta testemunl- ave!. da. Ato contínuo. o agressor ven� ratificar 'Js decretos de 9 do cor"

mel que o estado�maior do exercito de Kuantung publi- Esta já subiu á Côrte Suprema do-se seguro por José, feriu·o gra-, �ente,. relat.iv05 á �onstituiçãO do

cou um comunicado segundo o qual cêrca de vinte cava- e deverá rp.ceber parecer do sr. vemente com uma profunda faca�, Hnpeno faclsta e a nomeação do

l-=;iros sovieticos teric:.m penetrado em territorio mandchú Luís Gallotti. nomeado plOcura- da no hemi,·to(ax esquerdo. marechal Badoglio para o cargo

nas proximidades de Uchidatze, na fronteira oriental. e dor da Republica ad-flOC pelo mi- Praticado o delito, os quatro dê vice�rei da Etiópia.
teriam sido repelidas pelos guardas da fronteira mandchú. nistro Edmundo Lins. A carta individuos invadiram o Hospital Tanto os deputados como o

O mesmo comunicado anullciava que aviões milita� testemunhavel deverá ser julgada Central do Exerci·o. São êles público ostentarão a cami!a negra.

res das forças aéreas da Mongolia Exterior tinham ater- na próxima se:nana, decidind,o, serventes do referido hospital. A sessão, para a qual foram pe�

riss:.tdo a 8 do corrente nJS proximidades de Sargute, então, o Tribun'il sobre a admI:� Os feridos seguiram para. é\ As· didos muitos convites, dará opor�

perto do lago �air, na Mandchuria, d nde haviam regres-, sibi.bilid;de d<J recurso extraordI- sistencia Municipal, onde recebe- tunidade a nova e imponente ma·

sado á M(mgoJla. nano. ram curativos. nifestação patriótica,

de 3 mil contos de réis

Suspensos os proces
sos dos prêsos

politicos?
SÃO PAULO, 14 - O «Diario da Noite» informa

que o procuranor da Republica em São Paulo, vai dirigir
á Côrte Suprema uma consul1a sobre o andamer..to que
deve dar aos processos a que respondem os deter.tos po
liticas.

Esses, prêsos não podem ser julgados, visto esta
rem suspensos os processos das pessôas incursas na Lei
de Segurança.

Novas violações do
territario mandchú
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Sem quaisquer IigaçõesA 00 POVO

Proprietario e Diretor Responsavel
III

..JAIRO .CALLADO
I NUMEHOde Maio de 1936Sexta-feira 15 513Florianopolis,

V,tima de
uma inter ..

A oposição catarl- v6nção Cltli.
[nense em branca nu- •

I vem ..
mDnOSa

da ser gover
nador do

Pará

RIO, 14-Não desistiu, am

da, apr.zar de todos os r('ve7es,

de ser governador do Pará, o

tenente coronel Magalhães Ba�

ROMA, 14-Comunicam de
Adis-Ababa que vai ser creada
br,�vemente naquela capital uma

linha de auto omnibus.
O governador da cidade, sr.

Gius�ppe B0ttaí anun-:iou que
e5tavd em estudos a reorganlza
ç?o dos serviços públicos de ilu

-

':lini'lção e abastecim"!nto de agua
a�3i:n com� do', servi�os policiai �

Omnibus em Adis ..

Ababe.

_._ ............ _ ..
"
..... ..-
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A G A Z E T A Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

A V O Z D O p (;) V O DIA 8 DE MAIO DE 1936-APPARJÇAO DE
FLORIANOPOLIS, sexta-feira, 15 de Maio de 1936 SÃO MIGUEL

1802-Construcção de estrada-O governo Imperial,
attendendo a pedidos e julgando de sua necessidade, autoriza o go
verno provincial de São Paulo a construir uma estrada de rodagem,
de sua séde para o Oeste paranaense. _

1823-- Fala do thrôno-Na Constituinte do lmperio tra

va-se acalorada discussão sobre a fala do tlirõno, em virtude de ha
ver o Imperador. depois de prevenir os legisladores contra as consti

tuições lolalrr.enle theoreiicas c melatshçsicas, declarado que deí-nde
ria a Constituição, em elaboração, se fosse digna do Brasil e delle
Imperador; phrase esta julgada oflensiva aos creditos dã assembléia.
Encerredo o debate, foi aprovada a seguinte moção: «A assembléa
confia que fará uma constituição digna da nação brasileira, digna de
si mesma e do Imperador» .

1 936-Uma segunda objecção-A' ephemeride que as

signalava o nascimento do Marechal Floriano,publicada neste diario,
o nosso intelligente confrade A.B. estranhou o elogio feito áquelle
ex-Presidente da Republica, a quem qualificaram de A1arechal de
Ferro e, todo irrequieto, nos mandou o seu protesto. Acceitamol-o.
DI! facto o elogio foi rasgado e um tanto ampliado...Precisamos.po
rem dizer ao nosso joven A.S. é que não fomos nós que conferimos
o titulo de t74laréchal de Ferro a Floriano Peixoto, nem o de ma

rechal de curo ao general Carbs BiUep-court, victima de um punhal
assassinio. E, finalmente, que não fizemos elogio algum ao coronel
Moreira Cesar, a q:lem se attribue a responsabilidade dos actos de
deshumanidade praticados em 1894, na Fortaleza S. Cruz.

Vejamos: Em ephemeride anterior, dissemos, diante da His
toria Catharinense, da autoria de illustrado contcrraneo nosso, que o

mesmo coronel-governador provisorio, ao enviar suas prezas para
aquella Fortaleza, recommendava, em telegramma, ao seu Comman
dante: 'Ponha em prisão segura, que significava apenas:-fuzilel ...

Eis ahi todo o "elogio" que o "Sr. Nazareth! teceu ao allu
dido coronel! ...

Parece-nos que não ha via razão de magoar-se o referido
A.S. que, intelligente como é, deixou de reflectir melhor e com mais
calma; pois assim como foi Floriano qualificado de Marechal de Fer
ro, o nosso objectante, o poderá chamal-o Marechal do '?:eTTor. Na
capital federal levantaram, em homenagem ao mesmo Floriano, um

caríssimo monumento, mas o nosso intelligente confrade, pode tam

bem censurar e criticar de quem cogitou e levou a effeito d constru

cção de tão significativa homenagem. E, dest'arte, cada um com o

seu gosto e com a sua opinião...
DIA 9 DE MAIO DE I 936-GREG. NAZIANZENO

1774-Nasce O visconde de S. Leopoldo-s-tê, então

villa de Santos, capitania de S. Paulo, nasce José Feliciano Fernan
des Pinhe.iro, depois visconde de São Leopoldo, eminente historiador
e homem publico de nomeada.

1819-0 ataque a S. Nicolau --O general Chagas San
tos, é repe!lido no ataque a São Nicolau (Rio Grande do Sul),mor
rendo na luta o jovem tenente-coronel Arouche, 'natural de S. Paulo
e autor da ,7õ'CemoTia hisiorlca da campanha de 1816.

1824-Cisplatitla para o Brasil-A incorporação da
Cisplatina ao Brasil é reafhrmada em Montevidéo, em consequencis
da nova ordem de coisas criada pela fundação do, imperio e jura
mento da Constituição.

1888-A abolição da escravatura-A proposta. do

governo Imperial mandando abolir a escravidão no Bra�il depois de
discnsao acalorada e vehemente, é approvada na Camara dos Depu-
tados por oitenta e tres votos cuntra nove.

'.
'
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Lampadas de bôa qualidade e

por preços baratíssimos são vendi
das, hoje e sempre, só na "Insta
ladora de Florianopoli�"-Trajano
n. 11.

Juiz
substituta� Ga�ela

Despor-tiva Foi nomeado o dr. Cercino
T"vares da Cunha Melo para

Dr. Pedro de Moura Ferro exercer o cargo de Juiz Substituto
Advogado I

da 5a, Circunscrição JUdiciaria,
Rua Trdjano n. 1 (sobrado) com sede na comarca de Lages.

REDATOR- ACIOLI VASCONCELOS

Em baixada de Remo Desportos, confirmam a de-
, . cisão do Congresso Sul-Ame-

c. ES",hver_am o�t�n: em nos- ricano de Futebol reunido ali
. a �I:daçao em visita de d�s- dando o Brasil como séde
pe�ld�, os srs. Léo Pe!elra do proximo certame Sul A comissão de zeladoras da igreja de S. Sebastião,
Ollvel.ra, AI�er�o Montz e Americano desse esporte em avisa aos interessados que, com licença do sr. ArcebispoJoaquim Oliveira, compo- 1937
nentes da nossa embaixada

. Metropolitano, estão angariando donativos para a compra

de remo, que na Baía irá
Parece-nos que �inda é de um novo sino para a referida igreja.

defender o nosso pavilhão.
cedo para essa t:l;dla gen- As listas, rubricadas pelo sr. Cura da Catedral, estão

Cheios de entusiasmo nos
tiJeza, p.0is havera apen�s a cargo dos srs. jairne Carreirão, Teodoro Ferrari e Se-

di
no proxrmo certame contí- cundino Carreirão.

isserarn das suas esperan- I d
ças e probabilidades de uma

nenta, quinze anos e es- Florianopolls, 13-5-936.

colocação honrosa paço para o ultimo que aqui -----------

foi realizado em 1922 porEstão em ótimas condi- ocasião dos jogos latino.
ç
tes de treinamento, sendo americanos.

que o barco que levam de-
pois de algumas reformas Ten istambem melhorou bastante,
o que nc:s leva a crêr. que Lira Tenls
melhorarao nossas anteriores

Icolocações nos campeonatos Estivemos ontem de ma-

brasileiros. nhã assistindo ao treinamen-
A' distinta e gentil comís- to do pessoal do Lira.

são que nos honrou com Ficamos satisfeitos com o

sua visita, fazemos nossos entusiasmo reinante entre
melhores votos para que moças e rapazes.
realize o seu ideal. Uma verdadeira parada

de elegancia e esporte.
Pelo que vimos podemos

noticiar corno verdadelrarnen
te brilhante c primeiro torneio
que esse clube levará a efei
to proximamente.
Esse torneio será uma es

pecie de seleção para os

jogos futuros deste com as

cidades de Itajaí, Joinville e

Blumenau.
Damos parabéns ao Lira

pela rapaziada garlharda que
conta em seu seio.

AVISO

dos rins. Essa limpeza com

H,cL":!TOL;t perioQ1.camente
Quando o seu filtro está

aujo e cn tu.pido que faz o

Snr.? Limpa-o, natural

mente, para desentupil-o.

\\) Certame Nacional
de Remo

BAI'A, 14 - Em virtude
das distancias dos pareos,
as regatas do Campeonato
de Remo serão realizadas
frente ao Cáis do Porto, e

não em Itapagipe como fôra
noticiado.

exccu t ada, garante a saúde

pr-eser.te e pr-evine os acha

ques (1:1 velhicc.

Pois ha �10 seu organismo
um filtro que desempenha
funccão :::;�ortante e deli

cadi;sim.�, da qual depende
o seu bcrn c:;i..ar, a sua saúde,
c a sua vidr.. Esse filtro são

IiELMITO/:, toma-se como

uma ver-dadeir-a limonada,
dissolvendo os comprimidos
cm. agua com assucar,

OS seus rins; se elles estão

cujos c c;.tmebdos de impu
rcza�, eUn1.pl-C limpai-os, 'c'" ,.::':.:-
usando, pa<'<1 esse fim, os r����='

: cxccllcn t es compriluidos de �_�%:�
\ BEL: lITOL da Casa "Bayer", ��..E.:.,

o melhor dos desinfectantes �== .

�
-

� �'��\
\

ti ELMITO Lv�:+"

10:000$000
BAI'A, 14 - O governa

dor da Baía, auxiliará com

10 contos de réis o certame
brasileiro.

As bombas «Elmo 25» de
alta aspiração, denominadas «cas

seitas», conjugadas com motôr
em pequeno 2iametro, (o que lhe

permite serem localizadas em pe-
.BAI'A, 14--A Companhia bueno espaço), tomam uma insig-

• de Dócas daqui cedeu o nificante quantidade de corrente

Armazém de inflamaveis elétrica, mas oferecem resultado
atualmente desocupado para eficiente, prático e seguro.

guardar as embarcações dos V. S. puderá obtê-Ias só na'

Estados. «IntSáladora de Floriancpolis»
A chegada dos gaú-

Rua Trajano 11.

chcs e os outros Deseja consertar o

concorrentes seu rádio? Procure o

, _ sr. Bouzon, á rua felippe
.
�AI A: 14-A deleg�çao Schrnidt n. 20, que será pie.

g�ucha e esperada aqui no namente satisfeito.
dia 16 do corrente, hospe-
dando-se no Grande Hotel. NOs demais concorrentes es- OVO
tão sendo esperados no dia
23.

Para guardar as

embarcações

V. S. precisa modificar ° seu

motor monofásico para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese
ja concertar qualquer aparelhe
elétrico!

Então, lembre-se que só a

<Íneteladora de Florianopolis», a

única no genero poderá atendê-lo,
com serviços garantidos e sob
preços módicos.

Rua Trajano J I.

Radio Club
Blumenau
A nova diretoria da Radio

Club Blumenau, ficou, assim or

ganizada, conforme comunicação
que recebemos:

Presidente, João Medeiros ju
nior; Vice-Présidente, dr. Paulo
de Carvalho; I o Secretario, Adol
fo Wollstein; 20 Secretario Eri
co Müeller; 1 o tesoureiro, Raul
Deekee; 20 Tesoureiro, Vitor
Hering.

Comissão artistica.

'.

E' a marca mundialmente conhecida cerne a
.

mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimento, em nitidez. volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas,

RheingantzGrupo Esco
lar Dr. Oliveira e Silva, dr. Aqui- O

les Balsim e Carlos Frank.
AZ DOS

'Chapéus
Futebol

Foram dadas, ôntem, pelo Go-
O Campeonato Su I vêrno do Estadoj por intermedio Comissão de propaganda.
Arnertcano de Fu- da Secretatia da Viação e Obras Dr. Arão Rebêlo, dr. Piragi·
tebol será no Brasil Públicas, as necessarias providen- �L..I I 1..1�S be Araujo e Bruno Hildebrand. p

cias no sentido de se abrir con- __.... .--. _..
rocurem

RIO, 14 - Noticias de currencia publica para a constru- Comissão técnica
Buenos Aires, enviadas para ção do predio do Grupo Escolar E' QUAL I DADE Edgar Ferraz, Ewaldo Müel-l

NO SEU

��C�o�n�fe�d;e�r;aç�ã�o�B�ra�S�i1�e�ir;a�d�e�d�e�H�a�m�o�n�ia�'��I��������������g����������������le�r�e��Jo�s�é�C�o�r�de�ir�o�.���������()�r�rl����;:����()�r�

I-VISITEM "A

ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE:

CAPITAL."!
Elegantes e lindamente

e abundante stock
padrcnadas roupas para

•

crianças, possuindo variadissimo·

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

CAR ,CARDOSO

/

''! •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-Florianopolis

A Gazeta

Advogados

I Accacio Mo-
•

te I ra tem seu escríp-

tório de advccacía á rua

Indica: 11-
Bi anco de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

Praça 15 de Novembro, 26-sobrado � Fone. 1.360

PRIMEJR(I F. UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grarldes vendas fi

ma iores lucros

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratortos Raul Leite

I Dr .Arrninlo Tavares I
�Ip .elaílsta emmchntias da

GAFGANTA- NARIZ - OU
VlD )S-- CABEÇA--PESCOÇO
(r. rmaào pela rarulàaóe àe

meCcina (la Universiàaàe ào

I
Rio àe ianeiro. Ex-interno.
por .oncurso, ào Hospital àe
Pra .to 50e orro e àa Assisten-

I ria !ublica ào Rio àe Tanelr-o.
rOI' alguns anos àe pratica nos
se ÜiÇ05 zsp eclo+lacõos no Pro
fr.�sor 5an50n. no Rio àe ia
r lÍro·-na Pc llcllnlco àe Botafo·
10" no Ho=pi:nl àe 5ão ioão
l3a:ista ào Lnç,ôa e 110 f-Jospital
5affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
�o Hospital de Caridade
ce Florianópolis.

I I Gabinete adaptado para

I exames da sua especialidade é

com sala de cirurgia propna. Aparelhos de Radio?

, �onsultas I:;' di�riame:1�e no Só «Koerting, a melhor marca.
HospItal de ). l,onanopohs. Não compre outro aparelh- sem

I RESIDENCI� Hotel La I ouvir. antes, o afamado "Koerting".
Porta-Fone part:cular 1246 I «Instaladora de Florianopoli�»

Rua Trajano 11.

Caixa Postal, 43

..

_jornal

FLORIANOPOLlS

A PREFERIDA

Rio

Motores eletricos de absoluta
confiança, p-oduto da afamada
uSiemens", V. S., os obterá, por
preços sem concurrencia só na

«Instaladora de Florianopolis»
Rua Trajano. 1 1

---������e
�

I
�

m

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoôj. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

Prisão de ventre?

PONHA EM ACCÃO A
,

BILlS DE SEU FIGADO
SEM CALOMELANOS
E Saltará da Cama Disposto

Para Tudo

I
o figado deve destillar diariamente um

litro de bilis nos intestinos. Se a bílis não
flue normalmente, os alimentos não são

digeridos, apodrecendo nos intestinos e for ..

mando gazes que farão inchar o seu esta ...

mago. Sobrevem a prisão de ventre e o

envenenamento do organismo. V. S. sente
se triste e abatido; perde o interesse na

vida. I

Com saes e outros laxantes, ou com pur
gantes fortes, V.S. nada conseguirá. Taes
remedios estimulam os intestinos sem tocar

a causa. As famosas e efficazes Pílulas
CARTERS para o Figado são as unicas que
farão correr livremente esse litro de sueco

biliar e que farão V.S. sentir-se disposto
para tudo. Suaves e ínoffensivas, são, com
tudo, maravilhosas para activar a secreção

I' do figado, Peça Pilulas CARTERS para o

Figado. Recuse as imitações.

Vís.once de Ouro Preto

n. 70. - Phoi.e- 1277.-

------- '- �_...-

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAF'E' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Rheinga&nrlz
,'nrrr__ • rzr mutB9Ili!IIf�i'P:5�n��

LÃNS PARA BORDAR

não tem rival. Gral1de sllrtl
mente de cores firmas.

�JlARCAS:

ALlCF., AMELlA, AURJR'\
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casas

lcaiX 1 Postal, 110. -,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital J�

.,fé

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

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

ü'tlmc emprego
de capital

I
I

lr��
� Atençao I .. 4;

III Transferíu-se para á rua Tiradentes

,
N. S, a casa .•

[I "A Preferida"
��iiiiiiiiiiii���iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii;;: onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

•

publico em geral ...

I
�

I
VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA! ".

m
�

A Casa A Preferida
, j

�� APROVEITEM . �
� RUA TIRADENTES N. a ��l
-�1 (AO LADO D!. DIRETORIA DOS CORREIOS E TELE.GRAFOS) ��� �.
O� ����?������

5

I
Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria- i

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

Mobiliar io completamente novo, instalações san.tá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprieta rio de se Ieti
rar para tratame.rto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

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

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

'

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n: 18

(sobrado)

1 O ás 12 e das 14 ás
17 horas

:)t�·

Itr. Padro de Moura ;erro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

1__Telephone n' 1548
__

1
'1 . - Dr. Renato I

==Barbosa==
ADVOGADO

Rua Trajallo, 2 (sob.)
Fone J 325-Ater,de cha-

mados para o interior. I
-----------,

R�Dr. Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)

I�on"s
1631 ..

Il9�
Médicos

I Drp Ricardo I
I Gottsrnann
Ex-chefe da dinic/i do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Esplel.lllla em cirurgia
geral

! alta cirurgia, ginaecologia, [do
� enças das senhoras) e partos,
I. .

d
.

I CIrurgia o sistema nervoso e

l operações de plastica
I
� CONSULTORIO·--Rua Tra-
j jano N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 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

i CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13

jTelefone

_ .....

\

,

,

Dr. Miguel
BI:>abaid PASCHOAL SIMONE S.

AliLIVRARIA MODERNAClinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

PunOaOa em t8B6 IRua Felippe Schmidt rr 8

1.1l'alxa postal 1Z9 Tel. aut, 1004

Codigo Ribeiro End. Telg. ,
SIMONE

Tvpographla, Estereotypla Ieneaclernarão, Pcutcção, Trrr
balhos em Alto Reíevo etc, \

- • p.....�ç'

Atenção!
Yaurt da

Granja
afainada
ZinaI

Este produto acha-sa
novarner\t.e lançado a
ver'\da 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 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

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devollitas�por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do SUI-POI Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apoiinario

Porto Alegre
Fontes cornpendiadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Oficina XAVIER
==D E==

AntonioXavier
LAVA - TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

IIAL.E TA! ...
Srs. possuidores de radio

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, �ndividuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE' �
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala
concertar, (TENDO INUTILlSADO DIVERSOS APA
RELHOS), declaro que tal individuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarci pelos
aparelhos que me forem entregues pesso alrnente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

RUA BRUSQLE N. 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-,í�����;:J".J .Joir\v���;e E.; C,O � rancisco Laguna Lages �
� 1I1€'18S er"'n: l\f1ostruario �)ern'1ar�&ente er.n Cruzeiro do Sul ��

.

Secçtj(_) '".:�E:� Secç80 de Secção de �if.� FAZEND AS: �'1
LV �� Fazendas nac'onaes e cxtranrerar t_)�;-2 I-('rno� FERRAGENS: MACHINAS: 00

�.� Morins e Algodões
�

Machinas de benericiar madeira ��,� Lonas e Irnp -rmeaveis Matc.ial em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas ,iI
�. 'j Tapetes e trilhos Cimento-ferro em bar las. ferragens para portas Machinas para Iaoeir.is ]
Id Roupas feitas ( janellas, tinta _ Machínarios em geral para a lavoura: arados, �"[� Sêdas Car.cs Gal vanizados e pertences grades, cultivadores, moinho e:tc.

ll�

t� Lnha para coser e serglr FoVijE's e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lv1otores

�l Lã em novellos e meadas Lonç esmaltada - apparelhos de jantar-talhe- eléctricos

�'f� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
11lf�4 Alcolchoados e Colchas Louç. sanitaría - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

�] Cortinas e Cortinados r.. L s (1. oleo e esmaltes .rleos e graxas lubrificantes

!\t�] Toalhas e guarda-napos r ,&11 .. � de íerro - télas oara todos os fins Autornoveís e. Caminhões FORD Peças, acces-

�� Sapatos, chinellos, meias Prodvctos chimícos e f- iarrnaceuticos sorios, serviço mecnanico

tl� Depositarias dos afamar'os Conserva- racional e extrangeíras Pneumáticos e câmaras de ar GOODYER J�
� Charutos «DANNf1\llANN:I- E? -b'das nacionaes e cxttangelras Materia: electrico em zeral �
� -

�

N

� Empreza r'�aclc,�""[a� de �';�.f:��:/ =:'�', �?ÇE'O II�'-icepcke"-a'vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
�� Fabrica de f: ornas '�Rit8 hl�-e:�r!,��n ,. Fabrica do Gelo ;lR�ta (\/]aria" - Estaleiro 'Arataca" �
;,�������:�-a.-'J��,.�l@�"'�i.':'·A};���iJ�r���-0�,{i;'r�\:,��:;;-F���:'i��2!��?��0_;;,:'.�"r.�i?�,r.r{j):_��]��.:��41�:�����;;f���T-".;;':��;'�f>����A'\Ik�W'.Iit����� �d."'V;,.::.:.�tz.� ���_�c �\.�_"'....:C:.;;"."",a:so�J. �_.... '��_..J.,......._._._� .....,",,"",__ . ._�.:::.._...
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I

DR. SIPPEL DR. �iACHADO

I:"".'Clinica e pro- Esjaecíatísta
tese geral em molesfias

��
da bôca da bô ca

I� (JONSULTORIO: E.dr:lçfw sem elôl'

�., RUA p, COUTINHO 88 (jONS1JI}�'OJUO: �

i? �::='_72<l �.nú.l) RUA F,. SCHMIDT� 11\�Ii"'-"""---�

�

nrce� ,;.
. ! �

i

.',

Fo rrn idave IS. 'Si)r�8ifl2 pil'i3�rilJi, tres vezes

p�r semana, gr.;;!JlllS �s �egt.m·
das, ter�Mi� e ��Jds�·�oii"SftD.

EXt ração I:om globlls de cr1atai.

APERI'TIVOS E
SAI,GADOS

Fornece COMIDA A DO,\'\ICILIO A PRE-
""""""""2,",,,,, ..

ÇOS MODICOS.
----l.�----'��-----

(:- - �
�:..-....;

L'fW:l��L:'-�1lZ5i�;_�-�

( --i
"

Terrestres e

PRI!\Ar=-iF:CA Brasil
CAPITA " REALIZADO
RESER\t tl�' ;-':;/.:S DE
RECEIT "-. E \\ 1934
Pi-(OPRll. . .)ADES INlOVEIS
RESPOI\::�ABiLlDJ\Lk:S ASSUlvliDAS EtvI
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
1 JA96:9 12$949

2.435.014:063$157
4.183:406$606

��I:1l ..��e.:.G! Sl.lb·Ag�3itc� iJ ��tl�l:.1dureú foie ! �ariasi em
�a-,_Bra§il, roo U!1'!..!2uaí e nas ilrirwipais praçafll estn !lge!1l"2!.

Agente� em Fdcrianopolis:

Campos Lobo & eía.

ESTAMOS EM 6TIMf\S CONDIÇÕES �PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

'Preços modicas

Rua Con::�,-;he1ro &ti]arrz', 35 (sobrado) Caíxa� Postal. t9 ��
TELEFONE N. 1.0D3 FhD. Tt LEGRAFICO ALLIA.J'vÇA e�

��
Treska Jr. & Motta

rOf�l{;ADOS PELA rUNIVERSIDADE DO
DE JANEiRO

RIO

Flua Felipe Schmidt rJ. 2

��- ..

�R��!;:N�
Redator.Secretarl.-:

Ostyn Costa.

COlabora9!�'"'

Não será delJo[viJo o original
pubilcado IbU não,

O conusiio expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso tJor parle
�a Redação.

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

A CO!respondencilltJ;Jem como

os valores relativo�aos an

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

ladação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i
Fone, 1.656

Agentes··correspondentes
�'orto Alegre - Dr. Aploni�

Bottini
Curitiba-Petrarca Callada

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhauseli
Anitapolis-:-Anibal Paes
i\ngelina--Armando Schfuidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rJartinianr) Hilarie
Bom Retiro-Joaquim Simõei
Canoirahas-P.o:dro Tor!"es

Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Encdino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

Joinvile--Xavi�:, Schenk
Lages-Hossan:·,II NeVt�s
Laguna-Fran-; 'C:G Chagas Ma.

chado
r.,afra-Pompilio Claudio
Nova Trento-JoãO José Arche
Orleans-Edgar MaIos
Porto União- Hem jnio Miles
Rio do Sul-Aristides Meio
São José--José Costa Vaz
S. Francisco-Guaracy GoerreSe8
Sãojoaquím-JOão Palma
Tijucas-Osvé.lldo Ramos
Tubarão- - J{;C1.:juim Farace

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAZETA-rlorianopolis

Senhoras e Senhorinhas d� Flerianopelts !
Com 9 chegada de estação invernosa precisais compr'ar cas2'�COS, péles,
costumes e outros vestuarios, paraZabrigar-vos das int9moéries dotempo.

PROCURAI A.

Casa Tre I
de TUFFI AMIN, & IR

-

AOS
•

que já recebeu Urt:1 formidavel stock de artigos para o inverno

A nossa jeunesse-dorée . compra seusj :estid: na c••• Ii
Tres �Irmãos, p .irque é lá que as sêdas, em abundancia, abri-Igam que as senhorinhas e senhoras dernr.rern na rscolh��'d�
seus'[vestuarios.

Elas ficam indecisas dcante de tão lindas sejas e lindissi-

I mos;padrões. Díficil de destacar a mais t'ela de�tre tantas bele_zasJ

As jovens florianopolitanas se trajam com apurado gõs-

to, porque adquirem suas sêdas na preferida Casa Trea IrmãDs,

possuidora de stock de tecidos finos como não o possue

OU-Itra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu

II porte alia-se a beleza dos tecidos. II _""'�

• =-�
Renards legitimas, Luvas. Carteiras, Cintos e Gólas dos últimos�rr,c)delos,

os ir,ais usados r')o Rio e em Sao Paulo

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e :deslurllbrantes sêdas

,Mais de 1.000:000$0001,�. DE STOCK
_

r-

-I

��eços sem com�!��2!�sl
SEDAS

CREP MONGOL artigo superiorlde li
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
SEDA LISTADA para camisa, artigo finissimr;
CREP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP de Seda Estampado moderno:J
SULTANA para Mantaux
SULTANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDA ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superior de
ORAP DE SEDA, artigo finissimo de
PEAU DE GAZEL Li\, sortimento de 18 cores
CREP PONDAGE, sortimento de 18 cores de
CREP MAlTE, idem de 15 cores de
CaEP AMOR, modernlssimol
CREP CLaQUE', sortimento de 60 côres de:�

10$ Por 7$800
4$OGC
4:&\50('
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500
I! $500
6$'íon
8'$500
b$OOO
7$000
16�500
18$000
17$000
17$000 M:tJi""féiW&iiHBJ<'

14$000
11$000

12$ Por

1 0$ Por
22$' For

�4$ Por
24$ Por'

15$ Por

Artigo paraEa estação de inverno
60$ Por 40$000 JOGO DE �PELE de
65$ «45$000 � "..�:��

38$ «28$000 CAPA DE'�;BÔRRACHA, ultra moda, tipo
17$000 IDEM

500$000 IDEM
110$000 CAPA DE HCMEM impermeável

Por 50$000 IDEM IDEM
« 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 finissimo de
VELU)O FINO de 90 centimetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENARD da Alasca de'
Idem n " artigo fino de
Idem n n n finissimo de
JOGO DE PELE .de

70$ Por 50.$000

1936 180$000
1'10$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 senhorajde
LUVA DE PANO para senhora de

40$ Por 28$000
35$ « '25$000
22$ « 14$000
1 '1$ « 1 0$000

Formidavel e ''''Iuegualavel STOCK t?9 rã pa.ra,o ;raverno,
que fOI receblclo recente-

merlte das praç,a do RIO e de S. PAULO

F

RUA FEL.IPE SCI-IMIOT
TEL.EFONE 1.401
ORIANOPOL.. Si

.2

� ....
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o sr. Harpedes Pereira da
-Canoinhas, meu caro�Silvio, Silva, funcionario do resouro do

no aureo período de sua prospe- Estado;
r,dad(�, do ramal de Caxias e a exma. sra. d. Natalina Sato-
q"i>!'i1o a herva trouxe a todos rato Alves;
05 lares a riqueza e a abundan- o jovem Ivan Natividade; do e evma. esposa e, pelo noi-

cia, como tambem nêstes bicudos o sr. Manoel Isidro da Silva, vo, o sr. des. Alfre.io von Trom-

tempos de agora, das sete vacas comerciante; powsky e exma. esposa.

mesquinhamente magra�, com os o jcvem Isidro Costa, operador PELOS CLUBES
ossos armando barraca sob o couro do Cine Odeon;
pelado, que até parecem o. gado a exma. sra. d. Egidia Carrel- Desferro 'Recreativo Esporte
de nossa Ilha a morrer, translor- tão. Clube
mando o lavrador em mendigo, a �

d
.

d
" I CHE6Am .. UHS Deverá realizar-se, amanhã, nosmorrer sempre e raiva, e raiva

que êle não pôde sopitar contra Celso Ramos salões do Desterro Recreativo
a inominavel incúria das honradas Esporte Clube animado baile. ACASA DE FALECER em
e brilhantíssimas administrações: Chegado de Lages encontra-

p Lisieux O senador Henri Che-
id d C I R Clube 'Recreativo rimavera

Canoinhas, meu cara amigo, na se nesta CI a e, o sr. e 5') a-
ron. Lembra-se, aproposito,

fortuna como na adversidade, so- mos, prestigioso politico e fazen� Reelizar-se-á no proximo sa- que êsse velho politico, mi-
h eu sempre do que 05 patricios deiro naquele municipio, bado, iniciando-se' ás 21 horas, nistro várias vezes no govêr-
do Duce charnam-jettatura e nós

I
Encontra.se nesta cidade, vin- animado baile no simpático Clube no de seu país, tendo feito

os cabôclos, como remota home- d d L J - Cru7 Recreativc Primavera, no Saco parte dos gabinetes que ti-
,

bibli
o e ages, o sr. oao �

nagem ,do subconsciente aos I I"
Junior, ex-prefeito e abastado co-

dos Limões. veram á frente Poincaré, Tar-
cos fe�lsteus. chamamo'! apenas;- merciante daquele municipio, Ótimo conjúnto orquestral abri- dieu, Briand e Clemenceau,
«caveira de burro», que outrora lhantará a noitada do Primavera. foi amigo de infancia de San-
eram simples queixadas. OUTROS PARTEm

PALEClmeHTO
ta Teresínha. A estação alemã DJN, onda

-Mas, coronel Hilário, a pro- Para BIumenau viajou a exma, Foi visinho de Teresa IV1.ar- 31 ,38ms.,irradiará amanhã o pro-
Quando sentir falta de ape-

pósito de quê, tanta divagação? sra. Coralia Luz, viuva do dr. l='aleceu no distrito de Co- tin e jámais. esqueceu, em
grama abaixo, para a Ámerica do tite, digestão difícil, eruta-

-Impertinencias de velho, meu Hercilio Luz. queiros, a senhorinha Adelia AI- toda a sua Vida, apezar das Sul ções, estomago pesado e for··).: :o..(
amigu; dê velho trôpego no an- meida. suas idéias dout.rinarias da A's 23,15 corresponde às te sonolencia após as refelS';' �
e que, por isso, encon tra vaga- Seguiu para Laguna o sr. O enl'erramento verificou-se no esq�erda, as vlrt�d�s que 3,15 lls. no Rio de Janeiro e ções, procure verificar qual I

rcs pala luJo observar, Pois, é as- Teodureto "vila, representante cemiterio local. notara em sua amiguinha. 7,15 às 1,15 hs. a causa destes transtornos.
(,I: C"dútnhas, dentre os muni- comercial.

mISSA A APOSENTADORIA CO,u
22.50 Anuncio DJN, (alemão, Na maiordia dos casos, mes-

ip-os politicamente recem-rea- .Vl h 1) C I I mo quan o se apresentar cer-
instados, foi dos que mais sofreu. Para o sul do Estado segui- No proxímo sabado será ce TODOS os vencimentos é na- espan o. anção popu ar a emã.

ta azia (originada pela fer-
L:'l mandava, até então, o sr. AI- ram: Edson Silveira, Schwain, leblrada. dSS 7,30 horas, na Cda- turalmcnte, um justo e digno �2.55 Saudações aos nossos

mentação gastrica), a caus 1
Luis Zavarizi, Osvaldo A. Atai- p-e a do enhor Bom Jesus os f' d

.

t d
ouvintes.

d da I fvaro Machado, o farmacêutico, rm e carreira para o o 23 00 R di d J d H' ecorre a msu iciencia de
Não sei bem porque êsse pendor de e Romeu Natali. Passos, uma missa em intenção funcior:ario público. Não 01>1 .

.

C
a lO

.

a uventu

eJ f.{ acido cloridrico no SU�O gas-
dos Machados politicos para a EHLACE

á alma do jovem Israel Neves compreende assim um velho. G'enahnad: l\fomposltores na ..

trico, O que é facil corrigir
farmácia. Gentil. falecido na Capital Ja servidor da Prefeitura de Ni- e23arl5 Ca!:, 't d co.n o uso dos comprimidos

Emquantl) isso, o Ritzmann, Realizou-st:, ontem civil e reli- Republica. terói. Devendo ser aposen- 'ã
an

3m1s o os juntos de Acidol-Pepsina da Casa
deputado, e o seu confidente, o giosamente, na residencia do sr. lnstalacões de luz e força aume.n-I tado por imposição da lei, um2a3c3anOç AO popubar1: t t t S Bayer.

d b d Alf d T r ,.

t dorí t . cem a IS a eu o� u-
E

.

fAlinôr, preparavam o «caldo» esem arga or re o von rom- tos ou reparos em iastalações ele- recusou a aposen a ona, a,e- d t' M' H II t
. sta msu iciencia é a cau-

k
.

d '. d
.

d t f
e rca ana e er oca musica

oolitico da situação. pows y, pat a noiva, o consor- Incas para qualquer fim só deve- I gan
O que am a em orças I d L I I b l I 'la da má digestão das al-

,

dI' Cl'O matrimonial da senhorinha f" t t"
a egre o au en a u a ur.

b' 1Isso, até que um ia o vo m� reis fazer com a «Instaladora dI'> su IClen es para con muar a 23 45 N t'
,

d'
.

I ltmmas, responsave porMaria Felicidade, com o sr. Car- ..
v

t b Ih . o IClas mun lalS e a e- .

d,�!Çssa festivamente nas fileiras li- Flonanopohslt Rua Tr�jano II ra a ar.
ã (1 uma vasta séne e desor-

berais, com as alviçáras de uma los Miedeldors, funcionario de
a única especializada �o gener� Trata-se de funcionario com

m

�s4 �O H d dens de ordem toxica.
o-;er:retària d' Estado. E', na sua COilsulado Alemão, nesta capital. e que trabalha a preços verdadei� 47 anos de serviço interru- I 15 N t� e

sd?�esaes'ale� Os individuos com dispe-
an;)ga Ouro Vcrde, com o cam� Paraninfaram o áto civil por ramente modicos. pto, pois nunca faltou á re- _. ( )0

lClas mun lalS
psia hipo�acida ou com fa!-

IJO perfeitamente delimitado agi- parte da noiva, o sr. dr. João partição, nunca pediu licença mae,s30esPM' .

d d sas dispepsias acidas, queAcacio Gomes e exma. esposa,' CARTAZES é'
.

t t
. uSlca e ansa.

d 't I l'iam'5� duas correates situacionis- e� O que. maIS 10 .eres�an e, '2.15 Eco d AI h per em empo a usar a ca 1-

�as .. chefiadas pelas, duplas Alí- l' d )' I d.! DO D IA nao qUlz gozar jámals um 2 30 1"'\ '
..

a eman a.
. nos, ao invés de usarem ose eltora o que. a, o vo ar",

CINE REX '7 8 30 h
,.

d' d fé' I
. . .Juhohl Cenas campesl�!lôr-Machado e Osvaldo-Ta-

ao Nerêu na futura eleirão. .'
a6 e, .0- UnlCO Ia e nas, que a el . comprimidos aludidos, apre-:s I d d C Ih j , nas com mUSlc.a campesma. tá'baJipa, que jógam no momeúto -O' não é preciso conjecturar ras! uma 10 a opereta a me e conce e. 3.00 Noticias e serviço eco-

sen am�se qu SI sempre com

uma partida muito séria Os li� tais cousas, coronel Hilário. A Ahança -. A valsa. do Adeus, Além disso tudo, que pa� nomico (aI.) mal estar, com erutações fre�
be�ais da velha guarda venceram próxima eleição é para sucessão ('om musica de Cho�lm. rrce ser sem exemplo na bu·· 3 15 M' d d "(

. quentes, sendo tambem víti-
as eleições e hoje o Alinôr é o governamentaL. CINE ODEON,as 5 e 7 hu� rocracia nacional, o velho ._

uSlca e (lnsa. contl-
m. as de enxaquecas e de và�·,_��·

b C d d l'l J 'd t b t· d I
nuaçao). t b 1t""prefeito ... mas, no embate, es o- --Não, meu caro Sílvio. Oras, avan O O e te, com oe servI or em��e o s ma o em 430 N

.. .

_

nas ou ras pertur ações.
rou-se o seu prestigio. combate {; duro e audaz o lida- nrown o boca-lalga. não receber a gratificação .' ( )otJclas e serviço econo

O uso do nAcidoI-Pepsinan
M CINE IMPERIAL ' 7 30 d" I t b t

mico esp. t b I d' fAinda ha dias eu ouvi do a'� dor. O Ivo não dêscansará, en-
" .' as,

a IClOna a que am em em 445 D d'd D,TN (I ã
res a e ece a Igp.stão, aI de�

C h I b 'T' d d' 't N- b h
. espe I a J a em o,

dchado, em sua far-nácia em a� quanto não frepublicanizarlt o úl� oras, em u tlma eXI lção, I U O Irei o. ao a rece e a qua� h I) saparecer o esta o aU'J-to'
noinhas, as mais a::res lamenta- timo liberal e «liberalizar» o úl- pode acontecer. tro quinquenios, no valor de e_s_pa_n_o_. xico, tornando o individuo
ções, acusandG'�se de excesso de timo republicano. CINE ROYAL, ás 7, 30 ho� riuási 50 contos, porque é ve ser concedido ex�oficio, e perfeitamente euforico. Não
lealdade partidaria, e dizendo ras, O crime do grande Ho- preeiso requerer, e êJe não nunca solicitada! E' um caso perca, pois, tempo, e use-os
que desejaria muito ver qUlil o Silvio fel. requer, pois entende que de- único! ás refeições.
á- _· _' I �

F--·c'--�----�-;�--'���·���E����.�����������������������I���E���������--- A ALM-\ DE UM GRANDE AR1ISTA PROFUNDA!\1ENTE REX\
" T''''_

COMPENE rRADA NO DESE.MPENHO DOS\ SENTIMENTOS DE .

\ DOMINGO OUTRA GRANDE ALMA· ás 6 fl2 e 8 112 horas

_E_'M__I_L-J A N N I N G SO DESESFÊRO DE UM
PAI QUE PROCURA ARRAN
CAR O FILHO Á VIDA DE DIS�

SIPAÇÃO ...

III "

. �\, ;U�\ D,�,\��:'�Ir.:�

�. �� '��C::;�[�\�iSu��T��:��
DE NAÇÃO I

o gigante da expressão, no grande filme da ART-FILMS

alma III a s c a r a d a
E o G�ANDE ASTRO DA TÉLA SURGE,

DE NOVO MAGNIFICO! ...
PRINClPE, EMBORA-E MESMO HERDEIRO DE UM TRONO-ELE SENTIU AS

BASTONADAS QUE LHE APLICAVA O PROPRIO PAI E REI.-

Encontra-se funcionando, dia
riamente, e com satisfatória Ire
quencia, desde sábado último
quando foi inaugurado,o moderno
centro de recreio -Palado das
1):versões, situado nos altos do
prédio Chiquinho, á Praça 15 de
Novembro.

Semelhante a estabelecimentos
congêneres em voga nas grandes
capitais brasileiras, o Palacio das
Diversões trouxe uma inovação á
nossa capital em materia de pas
satempo e divertimento familiar.

Nêle o viajante, que por aqui,

Ao pé.da Ia'
retra

D O p O V Oo zve do noivo, o sr. Bruno Tietz-enzern m-ms H01E:

mann e exma. esposa.
O áto religioso, que se reali

zou na capela do Espirito Santú,
teve como testemunhas pela noiva,
o sr. Carlos Eduardo de Azeve-

Pa Iac iO das I perman:nte.me�te, a�orta, ou mes

• _
mo ° citadino impelido pela neces-

Diversões
Miscelânea
o POETA FRANCEZ MA
LHERBE se caracterizava,
como aliás quási todos os

poetas, pela sua absoluta in

diferença em materia de po
litica. Quando lhe falavam
sobre êsse assunto, êle di
zia sempre que não devemos
nos envolver na direção de
um navio, onde somos sim
ples passageiros.

sidade de distrações.após os cansa

ços de um longo dia de trabalho,
encontra o divertimento egradavel
e que satisfaz.

Perfeitamente instalado, com

serviço de bar e bôa música,
com interessantes jogos permitidos,
o Palado das Diversões é um

centro de _�randl! atração.

Vende-se um cavalo enci
lhado, pêlo alazã.o. Tra
tar na Charutaria Rio

Branco.

INão perca
tempo!

o caso é de facil
solução

IrradiaçãD
da Alelt\a

nha

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Jainvíle

(MARCA REGISTRADA

conserva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez ::.��\

............................�
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