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RespoRta altiva do povo brasileiro
--Partido Comunista daEspanha---

ao

Populares, revoltados, atacaram a embai
xada espanhola, na Capital da Republíca, ape
drejando-a, corno dernonstração de rer.:>údio
ao audacioso e descabidoprotesto contra a
são de comunistas no Brasil, o que vale por
uma intromissão na nossa politica interna.

AZETA

•

prl-

RIO, 27-o presidente do Partido Comunista Es
pan�ol � mais alguns deputados dirigiram ao sr. presiden
t� Getulio Vargas um telegrama de protesto sôbre a prí
sao de parlam �ntares comunistas e agitadores do crédo
verrn el ho.

Ontenl, á nOite,grande número de populares ataca- ����������������������������������������������ram a embaixada espanhola desta capital, apedrejando-a) A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.como prova de repulsa e sevéra condenação ao ousado
protesto dos comunistas espanhóes.

A Câmara de Comércio Espanhóla, daqui, protes
tou, energicamente, desaprovando o telegrama dos chefes
comunistas da Espanha.

Prevê-se novas demonstrações de hostilidades aquêIc país.

Proprietario e Diretor Responsavel
Ar�o II I Florlanopolis, Quarta-feira, 27 de Maio de 1936

------------------------- ------------------------------�
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�-------- Semana ruralista

Apólices
estaduais

MartDs ás
dezenas

num 'bonfii
to arabe·
judeu

.

JERUSALEM, 26 - Os ara

bes congregaram- se hoje na Mes·
quita, onde permaneceram mes

mo depois do signal de recolhi
mento, mas foram proibidos de
sair para evitar desordens.

Em jaffa tambem tentaram sem

resultado desafiar a ordem de reco
nhecimento. Umagran de demons
tração de Beduinos. em 8aershe
ba foi despersa depois que o go
vêrno recebeu um memorandum
em que os arabes reiteravam as

suas reclamações.
O numero de mortos nas hos

tea árabes-judias chegou a trin
ta e cinco quando um policial
arabe foi fuzilado. O total dos

A prisão Tubarão
das parlamentares íncur- O ex-ministra Vitor K�n.
sos nas penas da Lei de I der aconselha '! plantio

Segurança do algadao f

TUBARÃO, 26-(A Gazeta) Prosseguem intensamente,
diepertando vivo interesse em todas as camadas sociais, os traba·
lhos da semana ruralista em Tubarão, instalados domingo ú'timo Durante o mês de junho pró-
naquela cidade sulina. ximo vindouro ficam suspensas as

A semana ruralista, que se está realizando em todo o Brél- transferências de apólices nomina

sil, é urna resultante incontestavel da patriótica propaganda desen- tivas da Dívida Pública do Esta

volvida, nesse particular, pela Sociedade Amigos de Alberto Torres. do. afim de se calcularem os juros
O dr. Portos Velozo, em aula para escolares � socios e preparar-se o expediente para

do Clube Agricula, solicitou aos professores, ali presentes, a apre-
o seu pagamento.

sentação de relatorios para a fundação de um Clube Agrico]a, Não obstante, a compra e ven

obedecendo o seguinte plano: 1) causas da fundação do clube; 2) da das mesmas apólices pódem
.

3) I·
.

4) bl d 1 b t ser feitas, no dito mês, por meioorganização; ivros necessanos; pro emas o c.u e e c.

A' s 15,30 hs., inaugurou-se a exposição dos prodútos de escrituras públicas ou particu- feridos é de setenta e três, de-

agricolas da. região, o que impressionou vivamente. lares, as quais, passado aquêle pois oa insurrétos em A c r e

A' noite perante assistencia númerosa, calculada em mais periodo, deverão ser apresentadas apedrejaram e atiraram na poli
de duas mil pessôas, no edifício D0m Joaquim, o dr. Lourival ao resouro para a lavratura do cia, matando um oficial. A po
Menezes fez a sua conferencia sobre «Tubarão e seus problemas competente t':!rmo de transferência. licia teve que atirar na multidão.

agricolas>. O rmfessor Luiz Sanches Bezerra Trindade presidio osD· d
Dois assantantes foram feridos

trabalhos durante o dia e o dr. Afonso Veiga presidio a parte eS I9na aS quando as tropas responderam ao

A t d agricola. Né' sessão noturna o dr. Vitor Konder, ex-ministro da

I
fogo dos insurrétos que estavam

posen a o Viação, ",que se achava presente, .em brilhante alocução concitou Foram designados o agrimen- impedind.o a passagem de carros

oe caboclos tubaronenses ao plantio do algodão, prometendo-lhes sor Pedro Rodolfo e [ulio da blmdado�, perto de Neblus.
O sr.�governador do Estado a assistencia financeira e sugerindo-lhes se associassem em um con- Costa Neves para exercerem, C

•

assinou áto aposentando Maria do sôrcio de plantadores, alirmando-lhes, como representante idoneo respectivamente. os cargos de au- aIxa
Rosari? Meira Lima, da .escola de firmas industriais de Blumenau, que todas a safra será adqui- �iliar-técnico e d� e3c�iturano ?a- de Pensões e Apo
mas<;uh�a, �o Saco �os LI�ões" rida por. áquelas, ao mesmo pr{'ço pago aos plantadores do norte hl�grafo da Resldencla da Dtre� sentadorias dos
no mumClplO de Flonanopohs. do BraSIl. No decorrer da SUl oração, francamente torreana, torra de Estradas de Rodagem, Comerciarias
������������:.:el o dr. Vitor Konder exaltou o rude trabalho du heroico cabôclo com séde em Lages.
ij •• i catarinense, que abriu caminho ao emigrante europeu, no sertão

� Re II g I a- o � primitivo (lo Brasil, ensinando-lhes a defender-se contra as aspere-
� H sas naturais do ambiente bravio de .então, Seu discurso póde sin-
� i tetisar-se, como um livro e urna glorificação ao trabalho básico
�r;a:-\"'s"'S"'Z' �":"*,,rz-'� •

"o1ãlo.=oaO §"'ern"j.: de colonização brasileira, levada a eleito pelo nosso rude traba-
lhador rural, a que chamou de inconsciente dI) seu heroismo. His'

nari�ta"- toriou o rr enenice de Alberto Torres, passada em Itajaí, neste

Estado, ond . o pai do grande brasileiro exerceu a função de Juiz
de Direito, assinalando ter sido do desprezo e do abandono ao

cabôclo daquelas terras que Alberto Torres teve a SU'i primeira
inspiração nacionalista. Apêlou para a Sociedade Amigos de Alber
to Torres no sentido ele que o ajudassem na propaganda do
plantio do algodão, certo da eficiencia sugestiva daquela socie
dade. ° dr. Raul Paula, secretario-geral da Sociedade '\migos
Alberto Torres, em arrebatadora resposta prometeu levar avante

o projéto do dr. Vitor Konder, assegurando que mandaria, termi
nantemente estudar as possibilidade da produção algodoeira no

Sul do Estado e íel.citando a núrnerosissima assistencia pelos aus

picios dessa tão promissora iniciativa. (a) João Santos Areão.

RIO, 16 - A comissão de Justiça da Câmara deve esco

lher o relator do pedido de licença para o processo dos deputa
dos detidos.

O nome que estava sendo lembrado, nos concilies da maio
ria, era o do deputado baíano sr. Homero Pires.

A minoria tomará conhecimento do caso, primeiramente,
pelos seus representantes na Comissão de Justiça, e só depois
que o parecer lôr �ncluido na ordem do dia, é que essa corrente

politica o discutirà no plenario" A at-tude da minoria depende da
formula que está sendo estudada, e de cuja existência fornos 05

UPICOS a noticiar, ba uns dez dias. Nessa formula, segundo divul·
gámos, se fala em liberdade para os deputados detidos e em exa

me da questão no seu aspéto rigorosamente juridico e constitu
cional.

Na ocasião precisa, o sr. Juão Neves subirei á ribuna,
lendo a defesa escrita pelos deputados AbguuBastos, Otavio da
Silveira, João Mangabeira e Domingos Velasco, e com tais elemen
tos comporá o seu discurso.

Condenadô
a' morte

MOSCOU, 26-Foi hoje
condenado à morte relo Supremo
Tribunal de Presidio Konstantirl
Siemenchuk, acusado de ter feito
um govêrno de terror na ilha de
Wrangel.

Siemenchuk foi prêso com um

cúmplice, M, Startseve, que lam
bem foi condenado á morte por
ter assassinado o dr. N. A. WoU·
son e A. A. Kuleno.
A viuva do dr. Wollson de- A autoridade Arquidiocesana

daroll '1ue Siemanchuk lambem marcou para Dia do Seminarista
matava à fome colonos russos e o domingo de Pentecostes.
esquimós e raptava moças esqui- Ficou determinado que em tOQ
mós. das as matrizes, capelas, colegios
As investigações do govêrno e institutos de caridade se deveria

confirmaram o testemunho da comemorar êste Dia com orações
viuva. e colétas especiais em pról das

Quando a sentença foi anun- vocações sacerdotais, o que cons

ciada, Siemenchuk chorou, 'em- titui urna iniciativa de grande al
quanlo sua esposa caia desmaiada cance para a Igreja em nosso

no chão do Tribunal. I Estado.

Concurso para
sargentos

O Instituto de Aposenta
dorias e Pensões elos Coo.
merciarios por intermedio
do orgão local, Caixa de
Aposentadorias e Pensões
dos Comerciarios de Floria
nopolis, instalada nesta cio
dade, á praça 15 de No
vembro, efetuará no dia 29
do corrente mês, o paga
mento da aposentadoria, por
invalidez, á associada se
nhorinha Maria julia da Cos
ta.
Somos gratos ao convite

que nos dirigiu o gerente,
cm comissão, da referida
Caixa, para assistir essa
altruística solenidade.

Acha-se aberta, até o dia
15 de junho próximo, a ma

tricula para candidatos ao

concurso para sargentos da
Fôrça Pública deste Estado.

Imposto
territorial

Até o dia 30 do corrente
mês a Coletoria Estadual de
Florlanopolís procederá a co

brança, sem multa, dó im
posto territorial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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seduzir

RIO, 26-E' inteiramente in
fundada a not.cia, de haver um de
sentendimento entre o Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos e o

Ministerio das Relações Exteriores, a
respeito do tratado econômico-comer-

POllCO tempo depois da saída cial que está para ser firmado entre

de Miguel Perez para a roça, Jw- o nosso país e a Alemanha.
lio acompanhado de um camara-

Esse Iratado, que está sendo

da, FranciEco Ramirez, dirigiu-se c::ient�do pelo próprio �re3idente
para a casa do empregado e lá I G.et,ulIo �arga3 e conduzIdo, pelos
reincide na sua atitude anterior rn-mstros das Relações Extenores e

querendo forçar Maria Flôres � da Fazenda,. é basea�o na politica
submeter-se aos seus caprichos de nação mais lavcrecida, e das suas

libidinosos. cláusulas principais têm tido conhe-

•
Bd cêrca de 3 mêses, Julio Foi neste momento que a no-

cimento os chefes de missões diplo-
Caleia, espanhól, lavrador, casa- bre mulher, depois de repeli-lo máticas do Brasil junto aos govêrnos dos paises cem os quais temos

do, com J 4 anos de idade, admi- com energia, teve de usar do uni- tratados idênticos.
iu como empregado e sacio na co recurso ao seu alcance, para

O embaixador Osvaldo Aranha, deante de uma interpela- iii:

•

t rça pa.te das cclheitas que fi- fugir ao seu temivelperseguidor- ção feita no parlamento norte-arnericar-o por um deputado e por Deseja concertar o Miscelânea
z csse no sitio, o seu compatriota correu da casa, tentando saltar outras criticas manifestadas por politicos yankees que se empenham, seu r-ádio? Procure o

lVl;guel Perez, de 26 anos', casa- uma cêrca de arame que logo na atual campanha politica de sucessão presidencial dos Estados-Un:- sr. Bouzon, á rua Felippe
do com Maria Flôre�, brasileira, adeante faz a divisa do sitio com do�, apenas se dirigiu, poro intermedio d? ltamsratl �o presiden�e Ge-I Schimid tn.' 20, queserá pie
,je 22 anos. Logo que o casal o de um visinl:o. Vendo que lhe tulio Vargas solicitando inlormaçõ-s detalhadas sôbre as cláusulas namente satisfeito.'

d 'o

J I' .

d do tratado teuto-brasileiro. --'-----.nu ou-se para o SItio, u 10 co- escapara e prêsa cobiça a, JulIO
meçou a voltar suas vistas com alvejou com quatro tiros á infeliz As cláusulas básicas do pàcto econômico-comercial com a E ae ições na
insistencia para a mulher

.

de �e-l m��her, ferindo-a mortalmente em
Alemanha não permitirão, em absoluto, a denúncia do tratado que B I

·

> ez, que estava longe de imagmar vanas partes do corpo.
firmamos com os Estados Unidos nem resultará, por parte dêste go- e 9 ICa

) f,,· r3f(CO que a esperava nas Praticado o crime, Julio, pos- vêrno a erecção de um regirnen especial de quotas sôbre a entrada
: ãcs de seu pretenso conquistador. teu-se deante da vitima, assistindo- do nosso café no grande pals norte-americano. Os cato licos vence-
l-' L it I ' J r' I Ih 'I' O D�partamento de Estado �a União Americana, terá, em11<:JI ua mente, U,IO Ia pe a o e os u rimos momentos, com uma

lr1nhã ii casa do seu empregado dureza de coração revoltante. tempo oportuno, notificação oficial sôbre êsse assunto, que será trata-

crnpre que este já havia saído _ '_'---'- do pelo embaixador Osvaldo Aranha, que tudo vem fazendo no
.

f' r���������oo�� sentido de desenvolver as relacões comerciais do no iso pais com osI sra G serviço com o rm, agora � lijI ::$ 011_"

,;c:coberto, de conquistar sua � LUltS OROFINO E � Estados Vnidos,
,,1u1her. i� SENHORA �I!'!l � Lampadas de bôa qualidade e Bebiac as Nionaís e Extranfínalmente, no dia 7, ele apa- � participam aos seus pa- � b,: h bi I

' J!I � por preços zratissimos são vende geiras só NO
,Q, �,llora f; itua e, sem mais ',�, rentes e ás pessôas de.rl.lI dl'1i '!I as, hoje e sempre, só na "Insta- CAFE' ,.JAVA�-: '. ,bul \ f",z a sua declaração I ij

suas relaçõe,s e amiza- � ladora àe Florianopoli�ll..L-.Trajano Praça 15 de Novembrod,· ,;,ôr á ,1\h'Ía Flôre1, oferecen- ij de °f'lhnasLCulmltSento de � 11 A,,.,tonzoo Pa,"clzr:al'I <" tO _

o

t'
'

�� seu I o I!!; n . 'L _, v

uo�'<,e Ln.ao, Cllllca;nen e, UlTla ce- � Fípolis, 23 de maio de 1936. � ��������������������������dnL'l d� dez md rexs. Como era r.l'I, �.

�V����'��"'3:'�""��""'''Jr,atural em uma esposn honesta, ""'''''',,.. "''''''"..,."..'''''.... ''' ""'., """""'""",.,.�.....

l\,/I rI'" ft Ji. -

�? , ,1< !()r(;�, ! :'p .. lí� as prc.HJo<ta,) ft Iile 1ftçaode JUliO ,�, Lvi" o fm, de Jnse':I-1 A' JO 30 d A

•
o'' ,1 ,,,.J '"

o

f o

'"

te o Ia este mes, ven-'

('U'�,".
'-O' 'u"",jUPl �uspeIta mura, d h B Id'

, , ,

d e-se terrenos na c acara ornas-

l!n��d-3� lO�O d,ep'l�l>
<:iO hc,;�ontro siso com frent� para á rua Con

{J0 ruanoo, dan 0- ne COD eClmen- lh' M f 12$000d sei elro a ra ae preroto o que SE' pasmra.
' ::$

o melro quadrado.
50-

Não perca V. S. esta grande
PA- oportunidade de adquirir, por preo

\ ço
tão baIXO, oterr"ros em pleno

'[ cOlação da Cidade e no local

H"';'iiado do OCOrrido, MI uel
mais aprasivel de Fiorianopolis

j...i , h d d
g Tratar com Delambert. ou na

, Crel', acompan. a o e outras Alf
o .

B
.

á J - I" d Ih alatana ounassls rua- oao
peSÓloas pan,:ntes e sua mu er e r:' 9

'

'd'
, , ,.mto no. .

clt:. �rrt'ao o aSSaSSlnlO, procurou _

]:, j' fez-lhe ver que precisava, As bombas «Elmo 25» de
, " J I'

'

d
o

d' iI, r �'e oe seu sItIO, para que I a ta aspuação, enormna as «ca-

. L� Ill,uro não houvesse entre eles seiras», conjugadas com motôr
: ;ualquer incidente desagladavel. em pequeno 2iametro, (o que lhes

Para isso desejava que Julião permIte serem loc.alizadas em pe-/
.l'e pagasse as plantações feitas, queno espaço), tomam uma insig-!
.i-", do ludJ resolvido amigavel- nificante quantidaàe de corrente I
, j�". elétrica, mas oferecem resultado
J .ti,0 Garcia apôs-se porém, á eficiente, prático e seguro.

;Ada do casal, prometendo que V. S. puderá obtê-las só na

llão mais iria, á casa 'de Miguel «Instaladora de Florianopolis»
Perez, certo como estava-dizia Í{ua Trajano 11.
(� lW_';.ma

e o emnb�,xa��or Osvaldo
Aranha não se entende
ram quan'lo ao i!r\aiado

teutc·bl�asã�eiro
SOROCABA, 26- -Faí ôn-I ele---que não havia no caso mais

tem decretada a prisão preventiva do que um malentendido.
de Julio Garcia, o autor do bar- Acomodadas assim as coisas
baro crime do bairro da Apare- Miguel Perez, concordou em fica;
cida, neste município. e no dia seguinte dirigiu-se iogo

O crime de Julio Garcia, pe- cedo ao serviço, como era seu cos

las circunstancias de que se ie- tume.
vestiu, perpetrado friamente r,ontra
uma Índeff>sa mulher que repelira
as svas propostas deshonestas, é
um ,:3::�('s monstruosos delitos que
o pedem inspirar rei ugnancia pe
ln seu autor:

O fáto, que st: deu no sitio IpQ
nga, teve origem nos seguintes

." :,pcedentes.

ANTECEDENTES

A TRAGEDIL\

PEOCURANDO UMA
LUÇAO P..AZOAVEL

-

'<A {) CASO

E' QUALIDADE

E' a marca mU'ldialmente conhecida c�m(!l a mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimel',to, err� nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE:

Pt-llL.IPS
*= e.r..-.

,-'- "

realizan1 importantes ne-
M ..dfI.

goclaçoes
PARIS, 25-Segundo o correspondente do «Paris-Midi»,

em Roma, as negociações diplomaticas entre a Inglaterra e a ltalia
continuam a se desenvolver ativamente, a despeito de todos os des
mentidos oficiais. As negociações, diz o correspondente, não são

levadas a efeito através da embaixada italiana em Londres c sim por
meio de uma personalidade semi-oficia] do governo britânico, em

Roma, que já foi recebida várias vezes pelo snr. rvlussolini. O cones

oondente diz ainda qne o governo inglês usa este processo afim de
facilitar o esclarecimento para futuras negociações entre os dois paisec.

Por estes dias

VENDA AVULSA DO GRAN
DE MATUTINO CARIOCA

o Jornal
Agencia PROGRESSO

Felipe Schmiát, 5
6-6

Na última sexta-feira da
Paixão, os fiéis católicos de
Paris tiveram a comovedora
surpresa de, sem sair da sua

capital, admirar e venerar o

turnulo de Jesus Cristo. E'
que, na crípta da igreja de
Santo Antonio de Padua, sita
no boulevard Lefévre, ío: re
constituído o Santo Sepulcro,
tal como era ha 19 seculos,

BRUXELLAS, 26-0 Mi- quando o corpo do Salvador
nistro do Interior comunicou ás 1Í repousou durante tres dias.
5.15 horas da madrugada os A ante-câmara sepulcral e a

últimos resultados da:, eleiçõe oedra redonda selada no fun
em todo o país, os quais ão do, bem assim os guardas
os seguintes: Ca'oli ios 63; Li- posta?os � entrad� do turnu

berais 23; Soei �Ii,tas 60; Rex,:, 10-215 O ImpreSSIonante es

las 21; Nacion�listas Fhmengo, petículo que milhares e mi-

16; �omunistas 9.
'"

hares de fiéis parisienses pu-
leram admirar.

rarn

Agrade
cimento

Nos estaifiros navais cia
Holanda está em via de aca o

bamento um IUÀuoso hiate
encomendado pelo shah da
Pérsia. A decr,ração do inte
rior é adP1irave!, sobretudo o

salão, todo ornado de :nati
vos orientais antigos. No iim
dest� mês de maio, o hiate
deverá seguir para a Persia,
devendo observar este itine
raria: pelo mar Baltico e gol
fo de Finlandia, êle atingirá
Leningrado; de lá, atravessa
rá t )da a Russia, su!cando
o lago Ladoga e os novos

canais até atingir a Volga. De
Astrakhan, enfim, o hiate
atravessará o mar Caspio e

irá ancorar no porto persa de
Patlavi. Será o primeiro hiate
real que por ali aparece.

�,�
,

.

missae

I

Antonieta. Amorim

Abilio Amorim e fócmilia, Ara
balde Amnrim e familIa, agra-
1ecem de coração a toda, ao

pessôas, que os confortaram du
rante o doloroso transe da morte

de sua filha, irmã, cunhada e tia
A�tonieta Amorhn, bem com

estf!nde sua imorredora gratidão
10ti que enviaram corôas, rama

lhetes e cartões de pezames.
Aproveitandf) a oportunidade

convidam aos seus parentes e pes
sôas amigas para aSSIStir a

missa de 70_ dia, que mandam
r.elebrar, na' próxima sexta-feira,
dia 29 do corrente, ás 7 hnras,
III capela do distrito «J ão Pes
,ôa �

, Estreito" a�tecipando seu

tecooheciraento aos quê comp,ue
c�rem à êsse áto de piedade c i ,tão
�

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pascho,11

CAPIT L."!
padronadas roupas para crianças, possuindo variadissimo

CAPITAL_, nas duas esqu�nas da rua Conselheiro Mafra com a TI ajano

ISIT
E�egantes e lindamente

e abundante stock
Artigos para homens na casa A

OSCAR

\
\

CARO
'. ' ---
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A GAZETA- Floriancpolis
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Advogados

11Accacio Mo-
I r.

•

18 I ra tem seu escrip-

tido de advccacia á rua

ls,;onCie de Ouro Preto

t 71). -- flhcl- P' 1277, ,--,
I

I .aíx ; Po:,tal, 110. I

I Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, o- 18
r!i.�h (sobrado)

Da�: 10�ás 12 e das 14 ás
i7 horas

\
&1<,

I ndca:

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde_':'_Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

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

Rua Trajano n. 16

(Edifício preprio]

PA6AHQO 09

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.

I CIC.
Aviso Previoô'], ala.

Prazo Fixo g·I. ala.

'ASeNOAI. SIMONE S.

A·ILIVRARIA MODERNA

PunOaOu em 1888

Rua Felippe Schmidt n' 8
Cal"a post::112Z9 TEI. auto 2004

Codigo Ribeiro End. Tdg.
SIMONE

Dr. M�guel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
das ) 5 horas em diante

T\lpographla, Estereotypla
encaOernarêlo, Pautoroêlo, Tra.
balhos em Alto Reievo etc.
-

Atenção!

Yaurt da

I Granja
afainada
Zina

Este produto acha-sa
nov·amenta lançado a

verlda no�) príncípaís ca

fés e restaurantes des
ta cidade

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

METROPOL. '

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

constituintes naturais dos nossos intestinos.

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

---,------------------

IDl'..ArminioTavares I
Esp'Jclalista em molestlas da

GAFGANTA- NARIZ - OU
'::::> )S-- CABEÇA--PESCOÇO

r (f, rrnnõo pela foc:ulaa�e ae
mec;rina nc Universiàaae ào
Ria de Janeiro. Ex·interno.
por .oncurao, àa Hospital àe
Pr-e .to 5ae orra e õo A5sisten
ele !ublic:o ào Rio àe Tcneh-o.
ror' alguns anos àe pratira nos
se' v;ças �sp-rlaliza(',os na Pra
fI' .aor 50nson, na Rio õc 10-
r c�iro-·na Pclirlinic:a àe Batafo
jO •• no Hospttnt ae 5ão 1aãa
Batista ao L(lg�a e 110 Hospital
r.=Jaffré--6uinl e).
Chefe de cIinica e cirur

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

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna,
Consultas diariamente no

Hospital de FlorianopoJis.

I RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone parCcular 1246

_java _jornal
, I
,I

I Cf. Pedro de Moura Ferro I

V. S. precisa modificar o seu I: I

motor rnonofásico para trifàsic. :il '

ou fazer novo enrolamento? Dese· .1'.'Ja concertar qualquer aparelhe I

elétrico? I:Então, lembre-se que só 2:
'

<Ínsta'adora de Florianopolis», ; I
'

,.. d' d I
I

umca no genero po era aten ê- o
com serviços garantidos e sol i '

preços modicos. iiI I

I Rua Trajano ) I. :1',
m���������������' 'II1.���l�À��� �����.'

I At ow, �JII� , ...ençao ... ü �:
� �J'i . �."

r j Transferiu-se pará á rua Tiradentes �III
, I

N. S, acasa, '�!'I
; I " A Preferida" 'II

'" I

I
'i III!
Ir '

:1,; I

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-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 Apolinario

Porto Alegre
Fontes compendiadas de Leg. Soco Brasil-por Djal

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Oficina XAVIER
Dr. Caetano

Costa Jor.
Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13

J Telefone

==D E==
Antonio Xavier

LAVA - TINGE E REFORMÁ ;CHAPE'U3 PARA
...

HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICaS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -, Fone. 1.360

PRIMEJR( I E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite
I.

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas e I

ma iores lucros

Advogado
I�Hd Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I :_.:= Dr. Renato= I
==Barbosa-:

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atede eh.-

Imados para o interior.

.:Dr. Aderbal
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 ..

129:___j

_G_a_iX_a_p_os_ta_I_,_4_3 FL_O_R_I_A_NOPOLlS_l.

Médicos

I Dr. Ricardo I
I
Gottsrnann

� Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Proíessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Elpeclall.�a em cirurgia
.

geral

I alta cirurgia, ginaecologia, (do-

I enças das senhoras) e partos,

I
cirurgia do sistema cer.voso e

operações de plastica
f

I CONSULTORIO---Rua Tra

I jano N. 1 S. das ) O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

RUA BRUSQLE N. 15

----------

Rheingant�
_. .

"
..

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre outro aparelho sem

ouvir, antes, o afamado "Koertingn.
«lnstaladora de Florianopolis»

Rua Traj 10 1 I .

o A.Z DO�

Chapéus

ü'tlme emprego

Procurem

I �e:�9;;..� I

Epilepticos f I
Ensino gratuitamente o

' 1'1
modo seguro e inlalive] para lia cura da EPILEPSIA. , "Cartas para o dr. Buchmann. ,'i IICaixa Postal, 2658 -

IRio de Janeiro _. Brasil I
&'5ri*' iA ""E*t I)
Rheillgantz I !

de capita�
Vende-se ou arrcnda-se, por longo prazo, em Floria- I

nopolis.Ío conhecido Café RESTAURANTE ESTRE·
LA. Tltmbem se faz identico negocio com o ESTRELA

I HOTEL, único na Capital, com- 39 quartos sem pensão.
. Mobilialio completamente novo, instalações sanitá-

rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de "'se Ieti
rar p�ra tratamento de sua saúde. Para informações diri

jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.

Florianopolis.
LÃ�S PARA SORIJ""

I_iiiiiiiiiliiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
não tem rival. Graflde
mente da cores firme:

�liARCAS:
AL.ERTA! ... A LIC F:, AMELlA, AU

MARIA, MARINA
MARGARIDASrs. possuidores de radio

A' venda nas
casas

Tendo chegado ao meu conhecrmento que. ;ndividuo
sem escrúpulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO·TE'
CNICA e, em meu nome anda angariand- RADlOS pala
concertar, (TENDO INUTILlSADO DiVERSOS APA
RELHOS), declaro que tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me reapousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pe-soalmente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

, I.

onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico ern gerai ...

A PREFERIDA
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.I

� A Casa A Preferida
�
�
��1 RUA TIRADENTES

� (AO LADO Df. DIRETORIA DOS

.�����-------------���.

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA I ...

APROVEITEM ,
•

N. a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FI'll·aes em.· Blurrlenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna t_age!;'.� iJ
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul Ih�i�

Seoção (je .

Secção de Secç�o de \�iFAZEND AS: l\�J

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �,
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira !�l
Lonas e Imperrneaveís Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas I"�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeii ,;3 ���
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados) \ 1Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. \"t-1Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de espIosão, lviotores .:�
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electrícos ��Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, i�
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona t!\�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes ."l,\�

t � .�Toalhas e guarda-napos Aprame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �.;�
Sapatos, chinellos, meias roductos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechcnico l.fJ

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER !' '1
� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material .dectrico em geral i��� Ernpreza Nacional de I'-Javegeçao "Hoepcke"--vapores "Car: Hoepcke" "Anna' e Max" �,,�
� Fabrica de Pontas "Rite r\/laria"

-_
Fabrica de Gelo ô'Rita rv'iaria" - Estaleiro 't\rataca" ��

.��AV.bVAVff&f���������������M��&��··;����b�������!;��.'�;§}

l\/latri2:: OPOL.ISFL.O·RIA

A GAZETA
D1«UGM!'(ff!PZS;w=n;"t")c-twMtJ Z IR .:eWA:,",��
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Ostyn Costa

COlaboração
�-=== : ---��-�::.�.".

,
. &;iii#"� (:�""'" "'",",,,,,rrr,,,,""M"""'II'"!F""M!"""'''''�$��••••----.----G.8����@)��...... -

=� l'

I.�,: I
DR. SIPPEL DR. MACHADO I•..w Clinica e pro- Especialista

I'SO tese.geral em moJ.r::�stias IG

I
da bôca da bôca

I(JONSULTORIO: Extrac;âo sem dôr rI:

RUA P. COUTINHO 88 I
UONSUL'W'ORIo:

'

� V::�LL:::'LL:::::I�LLL iLRL"L:��'�'L�L��=;:J

Não será devolviJo o origine]
pubiicado (pu não,

O cone dia expresso em arti

go de coElaboração, mesmo sali�
citada, não implica em resron

sab,"jdade 04 p;1dôsso iJOT parte
d" Redação.

Agencia Moderna dt) Pu
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

(I
Federal e possue a carta patente n. 112 Assinaturas

ANO 44$000
SEMESTRE 24$ JOO
fRIMESTRE 12$OOa
MES 4$(100
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

��.(i----------------�*��

: I Caf·e'EIi �
.

& � SExtração com globos de cr'slal. O" ão P�dlro"
A máxi rru:1 lisura 8 honestidade, pois, os lar- � Especialidades em: APERI � IVOS Elelol slo presenciadoI pelo povo. � --- �,Al.GADOS

------�._---._. -._-�----- � Fornece COMIDA A DOMICILIO A I''RE-

ti'���••G"-- -
. -Il) teIl)GGD���§l� ,

ÇOS MODICOS,
...,

• Cozinha �

�•••eDOfjtJ.�==-----. ..eGe'••��ê· SOBRE A DIREÇÃO De' PROPRIETARIO ;;
tJ O • RUA FELIPE SCH�\1IDT N. 1 @

!e:·'.·�.� C·ompanhla "AII·ança da Bal'a" �:I o FLORIANOf'OLIS $
111(: " e.�·� ?

• .� e
•
t,l ef)����I���1��O�.G�. NO ESTADO DE SAN'L�

I
��, . �. CATARINA:

�'''.' !,..'..�.'" rVa i cIInstI' lU ir? !....;;; t\raranguá-Jaime Wendhausen
't2@ {_� '&).i$ Anitapolis-Anibal PaeJ
� ,���� ��(�;$ .t\ngelina-ArmanJo Schmidt

PRIMEIRA d B S'I �f.:�i'k � Biguassú--HeitorCm1Poso ra' ii; Siga o ·nosso conselho: ; Blumenau--Martiniano Hilarie

3������g�g�ggg I � MANDE FAZER UM PRO]E'TO. COM ! �����t!�O �;d�uiT�i:��es
18.170:403$540

�
ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO- • Cruzeiro=Osveldc Pereira

13..496:912$949 CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
-

Curittbanos+Eoedino Rosa
2.435.044:063$157 TRES CONSI RUTORFS DE CONFIAJ..JÇA Creschena - DiwlfflÍ:l Alveil

4.183:406$606 � Confie a execucào de seu proiéto
Caminha

!u�enlel! Sub-Agentes e Reguladores de lvarlasJiem lodos �os Estadol I á um bom arquiteto. JoillVile-Xavi,: Schenk
� c:.,�..Bralll, no Uruguai e nas prlnrlpaís praças eslrangelrss. Lages-Hossllm.h Neves

ii ESTAMOS EM ÓTIMf\S CONDIÇÕE.3_ �PARA Laguna-Flanc:éco Chagas Ma-
Agentes em Ftortanopolts : NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO chad;•

C C � Mafra-Pomp:!ic Claudio

: ampos Lobo & ía. ii Preços modicas Nova Trento-1oão]osé Arche

�'J.tá R C >" M f 35 ( b d) C �p t I 19 .� Orleans-Edgar Ma�oJ

:: ua onS81nelro ara,. so ra o aixa�, os a . : Treska J r & 1'v1otta Porto União-- 'i�'rr i.;:; lVl:Jes

=1' TELEFONE:N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA ;,;, FORMADOS PELA UNivERSIDADE DO RIO Rio do SuI-ArictIdt5 M< d
'((ij'

E't
' I I

., �J DE J NE RO São José--Jozé Costé\ Va;..
� serl oras eOl L.ôgu na e taJal =1\

A I
•. FranciscC) Guaracy Gocrrcsen

!'.� S. Ab-Agentes e- Blumenau ef.1Lage·us �''fj�\",t-.é·j!,., Rua Felipe Schmidt n. 2 ,� TSãl'J?UJoaquÍOm-IJdoãoRP,Jma,,/;,,0' ... '-, .

. , • !f

�'; i 1 i ca�-=- � s�<), ,(\ ',amos:.Ofi...... --G __oe.o�••s.. GIHI���.
Tubarao . ka'JUlID Faraco

Forrnídaveis lorlelol proprlos, Ir.s vezes

por seman., IodaI ai legun·
daI, ler;al e sllxtal-felras, A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas. de vem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jali'fi Ca�!f.iÍi!,

Redação, Admri!siraçãl
e OficInas

RUA CONS. MAFRÁ, 5 i
I i

I
l Fone, 1.656

Agentes··CGrrespondenfto8
Porto Alegre - Dr. Ap1onic.

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

(,
FUNDADA EM 1870

seguros Terrestres e Maritimo
\

\
Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMlOAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

r

I

\

'"
,

'"

•

"1':1: .t,
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GAZETA -- Horlanopolis

1 ,

I/
,

I

Senhorinhas de Florianopolis ! /

I
&IR,

G
Corn 9 chegada de estação invernosa precisais con-'pr'ar ca.s�cos, péles; �
c�osturnes e outros vestuarios, para abrigar-vos das intemoérle:::� do te�' po. �
PROCURAI A

que já recebeu uel formidavel stock de artigos para o inverne

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

(. t

('" I

"

{ p
("'�r.
�, .. r$

Rendas legitlrlias, Luvas; Ca rteiras, Cintos e G61as dos últimos n'')odelc}s,
1

os irlais usados no Rio e em São Pau:o

de TUFFI AMl

A nossa jeunesse-dorée compra seus
'

vestidos na c••�-ll
'1

Tres Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri '�
'l

gam qúe as senherinhas e senhoras dernr.rern na escolha de ''i

seus vestuários.

--

-,IAs jovens florianopolitanas se trajam com apurado gós-

to, porque adquirem suas sêdas na preferida Casa Tres Irmãos, Ipossuidora de stock de tecidos finos cc mo não o possue ou-

de seu I
II

tra casa de Santa Catarina. �
Elas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e lindissi- �

��os pa<1rões. Dificil de destacar a mais bel� dentre 1:�:���:�

SECAS

CREP N10NGOL art.go superior/de
CREP CH!N Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior

. , ,�,EDA LISTADA para camisa, artgo finissime
.. �

Ct�\EP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CI1�EP de Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SULTANE rA para jogo

': LENGERIE para roupa branca de
SEDAFESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superiorjde
DRAP DE SEDA, artigo finissimo de
PEAU DE GAZEl r.«, sortimento de 18 cores
CREP POND,c..,GE, sortimento de 18 cores de
CREP MATTE, idem de 15 cores de
CREP AMCR, rnodernissimo'â
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de;

Artigo para a estação de inverno

!10$ Por 7$800
4$000
4'$500
5$000
7$000
11$000
5$80U
7$500

11 $500
6$500

12$ Por 8$500
6$000

10$ Por 7$000
22$ For 16$500

18$000
24$ Por 17$000
24$ Por' 17$000

>'�14$OOO
15$ PorJ,� 11$000

JOGO DE PELE de 70$ ror SO$Ol'G

CAPA DE BORRACHA,�ultra moda, tipo 1936 180$000
IDEM 170$000
IDEM lCO$OOO
CAPA DE HOMEM5impermeaveI 180$000
IDEM IDEM 120$000

LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$000
LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade

IL:te alia-se a beleza dos tecidos.

'I-Mais de 1.000:000
DE STOCK

--_._---- ....'�
.

ooil
. I

e
,.

eg I I STOCK de �ã p'ara o ;!I'vet�no,
ln ua �9Ve que foi recebi��Q t-�J:cente-

mente das praça do RIO e de S. PAULO

VELUDO CHlfFON de
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VEl.UDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELUDO FiNO de 90 centímetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estran geíro de
RENARD da Alasca de'
Idem n " artigo fino de
Idem n n n finissimo de
JOGO DE PELE de

60$
65$
38$

Por 40$000
« 45$000
« 28$000

17$000
500tOOO
110$000

Po 50$000
«rl00$000

« 300$000
« 450$000
« ô80$000
« 45$000

100$
200$
450$
800$

1 :000$
60$

I
.

I

I
I

.-

.. , ... '�
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" exercito e a ,

•

II

ri
fundidos numa só força viva, manterão o regime em

mas" ..·declarou o general João Gomes, mínístro da

G��(fg},�r
A

RIO" 26 � Como acontece todos os anos, ante- OOOO�J�����'��OO�
ontem, apos a solenidade na praça 15 de Novembro, o ti- � G t·1h H

4ttular da pa�ta da !'Aarinha, acompanhado da oficialidade ii ale I a �
do seu gabinete ío! cumprimentar o Exercito. � ��__

A cerimonia realizou-se no gabinete do general João �:s1�� OO����
Gomes, no Ministerio da Guerra.

O ministro da Marinha, cumprimentando o Exercito,
proferiu ligeiras palavras alusivas a passagem da glorio
sa data, a qual rejubila não só as classes armadas como
a toda a nacionalidade.

Respondendo as palavras do seu colega da pasta da
Marinha o titular da Guerra, pronunciou um breve dis
curso.

O general João Gomes, declarou então que o Exer
cito e a Marinha, fundidos numa só força viva, manterão
o regimen em que vivemos, porque este é o que a na
cionalidade Quer.

Em seguida o ministro da Guerra convidou os pre
sentes a erguerem suas taças pela felicidade das classes
armadas.

RADIO CINE ..

PHON BRASI·
LEIRA S.A.
Recebemos a seguinte car

ta: "FLORIANOPOLIS, 23 de
maio de 1936.
--limo. sr. Jairo CaIlado, CINE IMPERIAL, ás 7, 30diretor de A Gazeta, nesta. h J h W 1o.T

A S oras, o n aynes em - J va

m.o. e �. _ pista do traidor.E' com a maior satisfação
que levamos ao conhecirnen- CINE ROYA:"', ás 7, e 8,30to de v. ? t�rmos acabado horas, Noite de valsa um filmede construir e Instalar na Ca-, .. '

.

it I F d I íeit
aa Cine Alhanz de entrecho deli-

pi a e era, com per ei o d
êxito, a nova estação de

ca o,

5.000 watts da PRB7 "-RA- CINE ODEON. às 7 horas,010 EDUCADORA DO BRA- _

Ç'IL-- E t
-

stá t _

urna grande sessao dupla com os
,)

. .'
ssa es açao �s a rans ilmes- Que semana e Cava-

1TI1!lnd.o na freque_ncla de 900

I
t
heiros da triste figura.quiloctclos e Ioi desenhada I

e fabricada inteiramente em _ __

nossas oficinas. 11
Gostariaf!l�� i.rnensa�lente I nstalações de luz e força, aumen]de ter a optnla? Imparcial de os ou reparos em instalações ele.

v. s
..

e do.s leitores de seu tricas pára qualquer fim só deve
apreciado Jornal, de corno e reis fazer com a «lnstaladora de
est� sendo recebida :ssa es-I Florianopolis», Rua Trajano 11,
taçao, em comparaç_ao com a única especializada no genero

t�,d�s as o�tr�s estaçoes bra- e que trabalha a preços verdadei
sllelras, pnnclpalmente as do ramente modicos.
Rio: Radio Tupí, Jorna! do
Brasil e Radio Transmissora
Brasileira; e em São Paulo I
Radio Difusora, Radio Re-'
cord e Radio Educadora Pau
lista.
A Recepção no Rio de Ja

neiro e nas proximidades, de
onde nos tem sido possivet
controlar, é perfeita e suporta
galhardamente qualquer com
paração, rnrsmo com as es

tações mais fortes de fabri
cação estranjeira.
Qualquer ipformação que

v. s. se dignar 110S enviar
com ° maior prazer será re

cebida.
Prevalecemo-nos da opor

tunidade para apresentar a

v. s. com os nossos agrade
cimentos as seguranças de
consideração e estima.

Pela Radio Cinephon Bra
sileira S. A.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7 e 8, 30
horas, Terrivel armada, uma
pelicula da Art-Filme com 11m

elenco ssprecndente de garotos.

III

que vive-
Guerra

Singular
desarmamento

o v oA VOZ DO
--------------- -----

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

O Japão, a estas horas.aceitan
do proposta britânica, terá con

cordado com o aumento de 40
mil toneladas para a classe dos
deslrouers, mas ... reservando-se o

direito de conservar destroyers e

submarinos japonêses cuja aboli
ção fôra prevista anteriormente.

E a isso chamam de "auspicio
sos resultados da Conferência de

na e nosso colega de
cadáver, no eixo da curiosidade Nossa Vida
nacional.

O cadáver. envolvido em sua AHIVERSARI05
mortalha verde, foi proces-ioml
mente transportado para a I�reia
do Rosário, onde esteve exposto Festeja hoje a sua data nata-

"SantaH depois de á visitação pública. licia o prezado conterrâneo sr. An-
morta -Uma santa! repetiam todos. tonio Sbissa. funcionario da Dire-

I
E a romaria prolongou-se ininter- toria dos Correios e Telegraíos Seguiu ontem, para Laguna,

.0 caso da san.ta de .Caeté,.e:n rupta pela madrugada a dentro.
e nosso apreciado colaborador, acompanhada de sua filha Car-

Minas, teve um tnste c Imprevisto Mas o cadáver certamente.após men, a exma. sra. d. Maria José
-pílogo que ilustrou mais uma for- o repouso tumular de dois lustros, Aniversaria-se hoje, a "enho-, da SIlva Ri!a. esposa do sr. Ma-
midavel decepção aos eternos se- estranhou e muito aquêle bulicio rita Zita. filha do sr. Roberto noel Roberto Rila.
quiosos de fenômenos sobrenatu- todo e ...expôsto ao ar puro,entrou

I
Moritz, sub-diretor do Departa-

d d Ed II Para o norte do EstaJ( em
rats. em ecomposição. mento e ucação.\

A I d I d A's ho d d onibus da Auto Viação Catari-
en a correu cé ere: o ca á- ras tantas a ma ruga-, .

A J M
ver de uma mulher sepultada, ha da. uma comadre do velório, de

l fnZEm nt-J05 H01E:
I nense segUIram: na orge, a"

d .,. d C '·f .

d I
I

.

M' d C '. riano M. Bueno, Alexandre Pa-
ez anos, no cemiteno e aeté, 01 ato mais acura o, evantou o � a me:una arra a onceiçao, .

k OI H 1\1 "tconserváva-se imputrescente, per nariz, aspirou' profunda e longa- filha do sr. Harperes Pereira da tIs�. ga erger e ateus .::l e-

íeito. t" d' - Silva- demck.
men e o ar em varras irecoes e � I va.. ,

. fALEC'lmEHTOSOs milagreiros reuniram-se dos sentenciou convicta indicando o a senhorinha Arací Momm, fI-
quatro pontos cardiais. cadáver com o beiço estendido: lha do sr. Francisco Mornm, Iun-
Ao cemitério de Caeté aflui- -Está cheirando mal. Não es- cionario estadual.

Imprensa.

OUTROS PARTEm

Em r.om)1Il.,11i� .:lI" sua irmã,
senhorinha Adelia Bauer, viajou

para Laguna, o revd. padre Har
ry Bauer, vigario da paróquia
de joinvile.

Antonio SbissaDesarmamento".

Hercilio Guimarães

Faleceu, ôntem, na cidade de

Laguna, o sr. jornalista Hercilio
Guimarães, Iuncio-i ·uio da prefei
tura daquela cidad .

ram as figuras obrigatórias nessas

ocasiões-a policia, os jornalistas
tão sentindo?

C'HE6Am UH5
A principio a observação foi

recebida com ;a frieza de quem Do norte chegaram: ArturDeterminada a exhumação, o se vê despertado de belo sônho. C Iosta, Antonio Manoe, cap.coveiro, nervoso, decepou com a'Mas o máu cheiro tornou-se mais Lucio Carneir," Maria H. Silva,oá um dêdo da mão do cadáver. penetrante mais intoleravel. AI B T r: I t'
O

.

I
'

, varo onzon, . v.ava can I e

sangue Jorrou e ogo espouca- Todos rendêram-se, então, a

J
- I h

ram as exclamações: evidência do fáto.
oao �. e sen ora.

-E' santa! Olham corno jórra O cadáver voltou áe préssas e Acha-se em FlorianopoJis, ac im-

o sangue! Está quente ainda! sem acompanhamento á sua se- panhado de sua exrna, esposa,
E a fama centuplicou, a nova pultura e Caeté perdeu uma ótima o sr. dr. Cantidio do Amaral,

foi levada aos remotos recantos ocasião de ennquecer-se com o advogado em Laguna.
r:lo Brasil pelo fio do telégrafo. E t

.

unsmo.

Caeté, até all, apagada e esqueci-
da, transformou-se, graças áquêl-::

e os CUrIOSos.

Declaração
u lBiit-

Declaro ao comercio em

geral, que não me responsa
bilizo por conta alguma con

traída em meu 110m.c, a não
ser por mim dirétamentc pra
ticada.Estci nesta capital o sr. José

Freitas, da Prefeitura de Lôgu- Ceraldo CardosoF.
..--_._--- ---_---

-------

o preferido cinema da capital
apresentará 9n"'lanha

GIGANTESCO! ADMIRAVEL !
u rn -riln"'\e

SOBERBO!

�Chàr'es
'60Y&[l
IMPERIAL.

(a) R. Castro." 7 e 8 112
___________________•• lIIIili!fiií4ril1A HMlií!!@IiIIi·'rt\ilMtíiiiilWiillt4#!i!f?t1W!3W&MHj

Simp:es vocabulo, a primeira vista! mas, na

realidade, um monurnr.nt);de arte!

Um cascatear infrêne de emoções continu2.s e

grandicsas que se desenvolvem em quadros
deslumbrantes!

"

AMA
Soirées

H
Chies •

o Sabão

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

(MARCA REGISTRADA

conServa o tecido da roupa porque lava facílrnnetee com rapídez-

mu aac®�·..B6 gsu-a.-..B�jE 'S5PP���, B��";�hMF�'�.Bé ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




