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FORTALEZA, 28 - Noticias de Quixadá trazem os

:::Jdalhes dt: um Crime praticado por uma menor de dezoito anos

de idade Trata-se de Raímunda Aíres, filha de Franciscv Aires
': Antonia. Aíres, a qual confessou friamente ter envenenado ao

mesmo tempo os proprics progenitores e dois irmaosinhos.
Raímunda Aíres assim decreve o seu gesto:
-Ha dias, me veiu a vontade de pôr veneno na comida

de casa. Mas, faltava-me coragem. Afinal, me dispuz a envene

ma o, velhos. Estando ambos (Ó13 de casa, coloquei arsenico na

panela de fl!ijão. juntando-o á pimenta.
Posto o almoço, êles acharam o gosto diferen'\e, e disse

ram que a comida estava ruim. Desculpei-me, alegando que havia
deitado muita pimenta, mas vão me servi, mentindo que já tinha
lIhrlOssado.

Neste mvmer o. algl'em perguntou á pequena criminosa de

�I.lixadá porque filél" .emelhante loucura, ao que êla respondeu
naturalmente, sem a menor emoçõo:

--Porque meu pai me amea ..ára de pôr Da rua, por causa

:10 meu uamorado. FORTO ALEGRE, 28 _

A velha, envenenada pela' filha, morreu dezoito horas depois Telegrama de Pon�al da Barra
do ingerido o venenc t: o marido vai passando muito m.11. lnspi- informa que Leontina Gandran
Ta cuidados o estado d0S dois irmão de Raímund'l, tambem «n- Gauterio casado com o comer-, w

ciante Ruí Ganterio, ult;ajadél. e RIO, 28-Esta manhã, como

X- I' difamada por Dórcí Rodrigues, de de costume, o mecânico automo

�4 anos, a�5ilssino�-o com trêS bilista do Arsens! da Marinha,
tiros de revolver, indo em se· Dante Rizzi Palombo de 25
�uida apresentar-se :

s autorida-I anos, solteiro, residente no Campo
des, ! de São Cristovão n' 40, saiu do

As COrridas I Arsenal, afim de treinar n" pista
da Gavea. Ia acompanhado (Jor

na Derby seu amigo, também volante, o ter

ceiro sargento contador do Exer
cito, Otavio dos Santos, de 34

Recebemos. ôntem, a ccrnu-
anos, casado, morador á rua Ma-

nicação que publiquemos a seguir: noel Vitorino, número 39.
«limo. sr. Redator, temos o Ficaram no Arsenal os dois

prazer de comunicar que, foram d P
• • •. 1 I( companheiros e treinos de a-

feitos arranjos espectais pela.,Ca- I b
.

A t P' h1 I W' I Ltd
om o, o operano r ur 10 o

De, ana.. Ire ess co� que_ Neves e o funcionario da Conta- Festa da Di.esta afiliada a Western 1 elegnt j .

d M
.

h O ld G
L d

.

do l ' ona a arm a, sva o on-.

E �.Co
I td', drara

a .td,aosmlssDão b
o

çalves Cortez. vlno aplra-
resu ta o as coro as no er v , P"

.

d d d' nmeiro tremou o sargento: to S&ntopara to as as partes o mun o. Ot
.

d d d lt 90' ..,

I d d avio, an o uas vo as a
A guns os tempos e trans- '1" h'

.

.

f
.

doi qui omehos oranos, e Isto porque
missão oram os segurotes: . OIS· denci d id

d N Y k B
coma com pru encia, �VI o aos

segunA?s para
C °Ivoo dor " bue- perigos que a pi:>.ta oferect:.

nos Ires e o oDla o \...,a o;

três segundos para Montreal, qua
tro segundo para C"iro, cinco

segundos para Shanghai, seis pa

raJamaica, Lagos e Sydney. Res

peitosas s3udaçõt!s (a) T. S. Nea

te, Gerente da filial".

� criminosa, urna
'f,essa friamente tudo

anos,

A 00 povo quaisquervoz Sem ligações politicas.

Ar�o
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-------
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JAIRO CALLADO
Maio de 1936 I NUMEHO

AS=!:i�::a�U�ia-!Na pista da mórle Jlfãiêtiiliãl
dor ���� ��::�n�;

Môrto, num desastre, o Regimento
d t

· da C�rna:a
quan O r !nava para Munícipal
D "Circuito da Gavea" Ha dias, uma comissão (le

vereadores, .desobrigando-se de 1'1-

cumbência que lhe cometeu a C 1-
mara Municipal de florianopoÍls,
vem desvelando, numa coníort ,
dôra harmonia de vstas en.re

oposicionistas e hberais, em 1'.'1 \
borar o Regimento Interno, que

regulará os trabalhos daquela <15-'

sembléia de representantes .io
povo florianopolitano.

E inútil nos parece encar ec.-: a

importancia dessa tarefa, d . ''.jue
certamente os vereadores da. \:0-

Na ocasião do desastre, corri- missão. Na verdade, difícil e o

próximo a barata 32 o carro n'f mistér de extirpar da ref.l'í H '1tO

90, O mesmo em que lríneu Cor-Itudo qumto h.'1oreç, é.; i;!d' e
rea, ganhou o campeonato. tações ambíguas, .is exprt'" ��s

de duplo senti mente, tno de
vêzo em nossos textos �f'g&i, e,_
de um modo particular, 1'1'),', -ia
borados pelas assembléias [" ',ti
cas, suscitando sempre 1.1k:rr: ,a
veis discussões e !1rand� r·t'rda
de tempo.

� .

Do trabalho até agora 7;:Jt�a
do pela cvm\�são, !1(\d3. ou Tlá,.,..
si nada 5abemo5. De resto, ,-;'i0

é razoé\vel e compreensivel. �;1 :.' 'W

tarmos que é uma 0br& é::l:da
em gestação.

Pouquissimos pontos ap""\ilS
pudémos colter, aqui e aii, '.·ffi

várias palestras nas rodas d· :e

readores. E si i�tio frisamo>. cc ce-

Após a:s duas voltas flelo Cir
cuito. Otavio passou a direção a

Palombo, recomendando cuidado
na passagem em determinados tre-

Novo secre .. lchJ� na segunda volta, Otavio do

tário lado da estrada, de relog o em

punho, marcava o tempo, que era

do C I d AI e a fragilidade de nQs&as ird )r-
OJlSU a o e- excelente. VI Cangres• mações sôbre o assunto.
mão Palombo, ao completar a ter-

Entretanto, dos raros infü: r[\<!S
ceira volta, animado, corria com 50 de Estra' .. reunidos, dois pontoli fIlereC'ê"I.1m
toda a força, avançando a 120

� d R d de logo o nosso reparo.quilometros horilfins, e, numa das 6}.� as � ,.. a 'f.., �.., O primeiro é a pressa-salvo po-

curvas,lembrando-se dos conselhos
9em gano--com que se pretende ; dna-

do companhéiro,diminuiu um POU-j ti' .li
t I I A •

h
ar aOor ue a re evanCla, que

co amare a. di'd '

E, a II 5 kilometros, o carro.l O governador do Estado, em somendte eve. se� conc UI o apos

d d· I ( .

I d " d'
acura as cogltaçoes e tróca de

errapan o VIO entaulente, fOI pro- reso ução e ante-ontem, eSlgnou

j'd"
. d- b Ih .,' 1

.

P h
.

H d P
I elas Vlsan o um trs a o �0J)(lO

]etar -se contra um po�te, na ra- os engen euos arol o eder- d d
S D 'f d

.

O' d E d d
e ura ouro.

ça antos UlOont, espatt an O· neuas, lrelor e slra as e. O d' t d
se. Ot1vio, avisado, correu para Rodagem; Anes Gualbérto, Resi- i "t sdgun.

o

t
o ex

�rR 0. pro
o local, onde populares já pres- dente �m Tubarão e José Gomes' pOSI o,. e ��c U1r-'\�, no . eg';�en-

I d 01" R 'd L to, mSposltlVO, oetermman]1) a
taVl\m !lo'conos ao vo an�e ensan- e Ivelra, eSI ente em ages,. - d tdi'

.

• . . . Impressao e o o o pape, K\O.
glJentado. para conshtuaem a comissão que . , , d'
D b I

.

d E d VI C proJetos, pareceres, emel'l as, dc.
ant.e, numa am u ancla a representará o sta o no on- d 1- •

'd

IA·
.

d C b f
. E -que eva ser dl,tnbUl o !)Ha

SSlstencla e opaca an:!. 01 gresso Nacional de stradas de h' d d
'.

I d d· H R d
con eClmento e estu o as tlus-

eva o Irelam"nte para o os- o agem, que se reunirá no d de' I O

Pdita1 de dPronto SOdcorrod' onde Rio de Janeiro, de IS a 24 de ��s ;;�ea p:��enaa ass:�l�l.� i'd;
eu enlra a em esta o e shoc, novembro do corrente ano. .

b'
: .

f I d' apenas qUinze !Uem ros, me li.lS1ve
a ::cen o momento apos. .. M ( d'" )S f I f do Deslgnaço-es a esa sem troca Ilho , edten�

o reu o vo ante ratura d d ' .

d' l'

crâneo e c,)"!fusões graves na re-
emos esnecessana e ISpfl '.JOSê:l,

Foram designados: o sr. Mi- essa medida, sem outro resultado
gião lombar.

Cam - guel N!colau Spyrides para reger, prático, que êsse de onerar am-

Esta- O CARRO «32,. no corrente ano, uTla das cadeiras da mais o pingante cofre do Mu

da Escola Normal Primaria do mClpl'l.

Instituto de Educação de Floria- Fóça a atual vereação '�;;3e sa

nopolis; e Eusa Duarte Faria para, crificio e lerá, contríb:úci,) para
• I

no Grupo Escolar «Lauro Müller}}. que, com a economia resultante.
desta Capital. snbstituir ii pr :>fêS- acuda a Prefeitura a necessidades
sora Maria Gonzaga, emquanto mais urgentes.
durar a licença ii mesma concdida.

venenados.

Centro Academ'ico
=�=de Fevereiro-

o centro Académico XI de Fevereiro tem o prazer
de convidar ás, autoridades federais, estaduais e munici

pais, aos corpos docente e discente dalFaculdade de Di
reito e dos estabelecimentos de ensino desta Capital e a

IOdas as pessôas que ° desejarem, para ouvirem a confe
rencia que, no próximo dia 30, sábado, ás 16 horas, o

ernmente brasileiro Dr. Raul Paula, Diretor Geral de Es
tatistica do Ministerio da Agricultura e Secretário da So
ciedade de Amigos de Alberto Torres, realizará no salão
nobre dói. Faculdade, sobre o tema A imigração [aponêsa
e a judaica.

·VIOL.ENTO
.__ =-
-

INCENOIO
A 120 QUILOMETROS

Desastre Que mulheres!
JERUSALEIV\, 27 -D11ran

te uma batida, nas pcoximida- Estiveram. ôntem, em Pala
des de Nazaré, os agentes cio, em vi�ta ao sr. dr. Nerêll
de policia foram apedrejados' Ramos, Governador do Estado,
por mulheres arabes. Um dos lOS srs. Hans Spengler, ex-secre

policiais, fazendo uso de Sl!a tário do Consulado Alemão em

arma, matou uma jovem ara- Santa Catarina e Lu�wig St!blich,
be. que veiu assumir aquelas funções.

Ü nosso' conterrâneo sr.

'Nemesio Heu�.i, atualmente
rcshli neio na Czpital Federal,
SOfreu grave acidente, na es

!r1da Rio-São Paulo, resul
ta:Hlo a fratura do braço di
reito,
---------- --------------------------------------__

sassinado, no Rio
..

_wawa

Grande do Sul,
o prefeito municipal de Soledade

PORTO tlLEGRE. J8 -- Com relação ao assassinato do major José
pos Borges, o prefeito d":! Soledadê, o general �lôres da Cunha, governador do
dD. recebeu o seguinte telegrama:

«SOLEDADE. 27 -- Gal. governador Estado -- PALEGRE. -- Acaba de ser

as�)asSii13do nesta vila (I major CampO'-; Borges, digtlo prefeito municipal, por Leonar
do Sdrín. ex-preIeito municipal, em plena rua.

O autor do homicídio foi recolhido á prisão.
Ig:1üram-se as causas do doloroso acontecimento. Respeitosas

{a.) Afaria H. Morais, juiz municipaL>

O cano em que Palombo cor

ria, o nUrflero c:32», foi levado
a reb::lque para a ofIcina Je uma

agencia Forel. FIcou inutilizado.

I Fôra reparado, ha tempos, pelo
saudações.--I mecanico G3spar, e vendido pelo

sr. Mario Mendons-a, agente da

Ford, á Liga de Esporte da Ma
rinha, por 25:000$000, em pres-

tações,
A «barata» numero j I perten

ceu ao malogrado volante Irineu
Correa, e ainda estava com esse

numero. Ia correr no Circuito da
Oavea com as côres nacionais, pi
lotada por Palo!l)bo.

U�t DETALHE

pi5.lmos. outro inluito não ter, �s

sinão O de resaltar a esc;' ;ez

,

�eahza-se sabado e domingo
próximos, na freguesia .da S.S.
Trindade, a festividade do Divi
no Espirito Santo.
A' noite de sabadCl haverá no

vena e leilão.

Domingo, ás 10 horas, mIssa

solene e á noite leilão de pren
das.

Os festejos serão abrilhantados
pela banda de musica Amôr á

.J1rle.

Ermifãa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Juizo I Miscelânea
Menoreslde

...

1936

�AS C I N CO I O bando de
GEMEAS

i.�,s irmãs DiGne, as pe-I
querruchas mais fama- j
!ias do Dl. undo, comple
taram, ôntew�, 2 anos

"Lam
peão" agindo em

Pernambuco

.

crianças, possuindo
I-"!

._---

variadismo

ii
I
I

--.u.,

I Deseja concertar o

seu rádio? Procure o

sr. BOllZOIl, á rua .felippe
I Schirnid tn. 20. quejserá ple
I narrente satisfeito.

rua Conselheiro Mafra com a TI ajano

, i
i � OSCAR; CARDOSO

_/._----
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Secção �de

FAZENDAS:
Fazendas, nac'onaes e extrange'ras para tcrnoe FERRAGE!�S: MACHINAS:
Morins e1 Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Imperrneaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

,
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lvlotores
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados \

fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �� Emp'reza Nacional de l'Jave�açao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' _. Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�PAV.ÂVAV�������,.������'"""��(���������������������P'âVA��.

r , J

... ,

Blurnenau ,�Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente ero Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

1\11atri2:: FL.ORIANOPOL.IS
ern:

���•••"-------.-------.G�••��G

m Fitentoe bem! 'õ'(�'N"T'iSTASl
DR. SIPPEL DR. MACHADO I

�
· �
· �

I Agencia Moderna dI! Pu- :
blicaç�ões, com séde em São Paulo- I
é autorizada e fiscalizada pelo Governó

..
Federal e possue a carta patente n. 112

ti

.

�---------------------------------------'

I Forrnídaveis lortelol proprlol, trel vezel
por lemana, IodaI aI legun
daI, ter7,!1 e sextas-feiraI,

I
•
•
O "São P�dro"Extração com globol de cr'ltal.

A máX i rn& IIlura e honestidade,' pOil, OI lOr-

____ .. �os 8�0 .pres:ncladol pelo p0:j
Especialidades em:

Companhia "Aliança da Baía"
FUNDADA EM 1870

seguros Terrestres e Maritimo

todos �08 Estadol

ESTAMOS EM 6TIMAS CONDIÇÕE'; 1-' i\RA

NOS ENCARREGAR DESSE SEI�VIÇO

Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934
,;001)
�

I
Confie a execucão de seu projéto

á um bom arquiteto.__ Ap,entes, Sub-Agentes e Reguladores de Avaria-110m
(I �u Bralll, no Uruguaí e nas prlnclpail praças e.trangelr�8.
G Agente� em Ftorlanopol is :
•
• Campos Lobo & Cía. �
• •
li Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Catxar Postal. 19 O
• TELEFONE:N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA •
· �
• Escrítóros ern Laguna e ltajaí ii,
•
S b A t 81 r�'L

�
R F I' S h i dt 2ti

'_

u - gen es em umenau e�"; age�'� • e ua e Ipe c líb'llu n. - ��
• .� 1 �
.••�••�.�-�, ,,_"'�_____ tt"�&,êft,'-S.�_����� 9,,,:�'�����tt,i''I;,-----==-==-_-:_ -�,���,����.��"" � _�� � -q�����'�'��r14��1�)U�' \.I������ .'"F-�'� ,.,j,� ,-_.� ��-�)'

•

Preços rnl..�dicos

Treska .Jr, & Motta.
FORMADOS PELA UNIVEHSiD/\DE DO

DE JANEIRO
ElO

•

Lages

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator�Secretarlo:

Oslyn Costa

Colaboração.

Não será devolvido o original
pubiicado �u não.

O conosito expresso em arii

go de coilabotaçõo, mesmo soli

citada, não implica em respon..

sabilidade ou endôsso por parte
da Redação .

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$001
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an
.

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

Redação, Admnlstração
.. OfIcinal

RUA CONS. MAFRA, 5 i

Fone, 1.656

Agentos--correlpondentea
lorto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paeu
-\ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor C,mpos
Blumenau- �Aartiniano Hilarie
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas=-Pedro Tor:-eli
Cruzeiro-OFvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciama - Dinorah Alves

Caminha

JOÍlwile-Xa v: r Schenk
Lages-HosséHl..h Neves
Lagllna-Fral1':;�co Chagu Ma-

chat.',
Mafra-PomrJili) Claudio
Nova Trellto--joão José Arche
Orleans-E.dgar Matos

I Porto União+ Hem,inio Miles
Rio do SuI--Aristides Melo
São José-José Sosta Vaz
S. Francisco.Guaracy GoerreSeIJ
São Joaquím-João Palma
Tijllcas-Os·/c.Idc Ramos
Tubarão- -kc1yuim Faraco

I
I .

I
I

I
.1
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A Gazeta
Advogados

r-Acca�io-Mo-I
•

feira tem seu escrip-

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

(Curso de especialização em

molestias de senhor as)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da' manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBAI DI, 49

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DE,POSITOS

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

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões díarías: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas e

ma ióres lucros

_Java _Jornal

tÓJ io de advocacia á rua

Visconoe de Ouro Preto

n. 7fJ. - PhOJIP� 1277.-

Dr. Carlos Corrêa

·1 Dt.ArminiO:Tavare�Esp' c!allsta em molestlas de
GM GANTA--;NARIZ - OU-
.

',''', )S-- CABEÇA--PESCOÇO

I (f, rmaôo'�ptZla ; faculoaôe Oe
mtZL clnc (Ia UniversiôaOe õo

I
Rio ôe Janeiro. Ex-Interno,
por .oncurso, õn Hospital Ôli!
Pro .to Soe orr-o e ôa Flssisten-

I cio !ublica ào �io ôe Janeiro.
rOI· alguns anos ae pratica nos
se viços eepeclcüzcõoa no Pro
fp .sor 5anson, no Rio Ôl? 10-
r dro--na Pc llctlnlco ôe Botafo-
10 -- no Hospltnl ôe 5ão 1oão
Batista 00 [,tlgOa e 110 Hospital
"3affréa-6 u i n le),
Chefe de clínica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade

I
de Florianopolis.

, I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
�--------- 1 RESIDENClA Hotel La I���CHqAL SIMONE $. A.

_ P�a-Fone part:cular 1246

LIVRARIA MODERNA

runOaOa em ssse

Rua Felippe Schmidt n' 8,
faIxa poetaI IZ9 reei. auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeJg.
SIMONE

Tvpographla, Estli!reotypia I"enccôerno-ão, t>autação. Tra.
balhos em Fllta Reíeuo etc.
- ...-

PFl6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S'I. ala,
CIC. Aviso Previoôj. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
das I 5 horas em diante

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

Rio

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratorios Raul LeiteI Cab. 1 Pos{al, 110.

--_._,- ---�---

Prisão de ventre?

Aparelhos de Radio� IRheingantzSó «Koerting, a melhor marca.
Não compre ou tIO aparelho sem O AZ DOS

ouvir, antes, o afamado "Koerting". ,

«lnstaladora de Florienopolis» ChapeuSRua Trajano 11,

Procurem
NO SEU

Fornecedor

Epilepticos

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua Ioão Pinto, rr 18
(sobrado)

Das lO:ás 12 e das 14 ás
17 horas

Atenção!

Este produto acha-Sê
novamente lançado a
ve""ada no�; príncípaís ca
fés e restaurantes des
ta cidade

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

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re
constituintes naturais dos nessas intestinos.

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

Yaurt da

I Granja
afainada
Zina

V. S. precisa modific�r o seu

motor monolásico para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese
ja concertar qualquer aparelho
elétricoê

Então, lembre-se que só a.
{( Instaladora de Florianopohs», a

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

I Rua Trajano 11.

I.�,��������������-�����������.

I Atenção 1 •• � �
II� T.-ansferíu-se para á rua Tiradentes

'I
N. S, a casa

[I
" A Preferida"

�iiiiiíiliiííiiiiiiíiliiííiiiii.liiiiiii-"iiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiíiliiííiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiíiiiiii__i"""__� onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico ern gerai ...

-

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.!VRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante Vivo---por Giovani Papiui
Terras Devoh.tas=-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-pu! Alcides
As Pantéras-por Lois Wiltoll
Cancioneiro da Revolução de

Fontes compcndiadas de Leg.

SEMANALMENTE I�ECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Oficina

Lima

1835-por Àpoiinario
Porto Alegre

Soe. Brasil-por Djal
ma Rio Branco

O'timo emprego

Ensino gré'tllitamente o

modo seguro e ivfalivel para -

a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Pastai, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

XAVIER

de capilal

Rheingantz
LÃNS PARA BORDAR

não tem rival. Grande lortl
mente de core. firmes.

Advogado
Ri:J Trajano, n' 1 sobrado

I_�el��one ����_I
� Dr. Renato=
=:::Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.3e cha-

Ifiados para o interior.
I
I

Dr. Aderbal R. I
da Silva
J\dvogado

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

II
Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Fioria

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

Mobiliario completamente novo, instalações san.tá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de "'f'se ieti
rar pua tratamento de sua saúde. Para informações diri
jam-se á P&ulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
FlorianopoJis.

MARCAS:

A LIC F.:, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA, ;

MARGARIDA
,""" "-"�

A' venda nas
"

bôas
casas

A PREFERIDA

I

I

! �

Médicos

I
'

IDr. Ricardo I
Gott.srnann
Ex·chde da clinics do Hospn
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg 8urkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.erV050 e

operações de plastica

CONSLJLTORIO---Rua Tra
jano N.' I e das 1 O ás I 2 e

das 1 5 ás 16 112 noras.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N, 26

TELEF. 1.131

Dr, Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções+-Ginccolcgia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13

I Telefone

==D E==
AntonioXavier

LAVA- TINGE E REFORMh "CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERV!ÇO GAr�ANTID() - PREÇOS MODI.COS
Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

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

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

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA! ...

Casa A Preferida
APROVEITEM

RUA TIRADENTES N. e

�
(AO LADO D!.;DIRETORIA DOS CORREIOS

..
E ITELEGRAFOS)

�������_ u _ _

_
-�:'Io;,t .".,., ��

AL.ERTA! ...
Srs. possuidores de radio

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, �ndividuo
sem escrúpulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala

I '
concertar, (TENDO INUTILlSADO DIVERSOS APA
RELHOS), decla o qu� tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabiliserei pelos
aparelhos qu� me forem entregues pessoalmente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

RUA BRUSQlJE N. 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA-l-'[orianopolis
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Fleriancpolls !
Com a chegada de estaçao invernosa precisais conlprar cas·';;,·'COS, péles
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das intç.?rYicléries do rerY" po

PROCURAI

Ca a T
A

s I

.�. G-----.-O
ee(IGIC.��e1�c.I.G.'H}���.� --�-

�� �------. e
e

i Senhoras e Senhorinhas de
..
•
�
•
•
e
o

li
•
fi
•
�
"
•
•
•
•
SI

/ .
•
o
•
�
o
'.
ti
fi
•
•
-.o Rendas legitlrrlas, Luvas, Ca rteiras,Cintos e Gólas dos últimos modelos,
" os iY1ais usados no Rio e em Sao Pau�o
I

1
, I

t

m
de TUFFI AMIN, & IRMÃOS

que já receb'eu UF.I formidavel stack de artigos para o inverno

I As jovens Ilorianopolitanas se trajam com apurado gôs-II
II. to, porque adquirem suas sêdas na preferida Cala Trel Irnlãlls, Ipossuidora de stock de tecidos finos como não o possue

ou-,I
tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sínuosidade de seu

II porte alia-se a beleza dos tecidos. �

A nossa jeunesse-dorée compra seus vestidos na Casa I
Tres Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri- I
gam que as senherinhas e senhoras dernr.rem na escol ha de

'IIseus vestuarios. [

EI<Js ficam indecisas deante de tão lindasseJas e lindissi '

II mos paurões. Dificil de destacar a mais l'ela de"t re tantas belezas. II

J

I
, I

Suntuosas, atraentes, esplen d [das, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas

II Mais de 1.000.:000$000 I,DE STOCK
----.-------------- �eços sem comp�tidoresl

S E I:) A S

CREP MONGOL artigo superiorjde
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
"SEDA LISTADA para camisa, artigo finissimr

, " CREP de seda para camisa, Ultima Moda
.. '.i • • SEDA LAQUE'

, lCÉ:�: �,., CREP dr: Seda Estampado moderno
.. ,

,t'SULTANA para Mantaux
,.,.", SULTA�E rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDAQESTAMPADA para quimono

. SEDA Idem, idem, idem, artigo superiorõ de
DRAP DE SEDA, artigo finíssimo de

"PEAU DE GAZEl Li\, sortimento de 18 cores
t ('i CREP PONI?AG�. sortimento de 18 cores de

':�:i;X?'; CREP MAl TE, Idem ?e. 15 ,cores de
;; 'r C�EP AMCR, modernissirno '

t CREP CLOQUE', sortimento de 60 cõres de; 15$

Artigl'"' para a estaçao de inverno

60$ Por 40$000 JOGO DE PELE de
65$ « 45$000
3i$ « 28$000 II

17$000 �
500$.000 I:
110$000 I

Po 50$000
«fl00$000

« 300$000 I

« 450$000
« ô80$000
« 45$000

VELUDO CHIFfON de

ERMl!'1ETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUDO Fil\:O de 90 centímetros de largura
CASACO DE fIELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENAHD da Alasca de

'

Idem II artigo fino de
Idem 11 11 finíssimo de
JOGO DE PELE de

100$
200$
450$
800$

1:000$
60$

10$ Por

12$ Por

7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$500
8$500
6$000 ;:-

7$000
16�500
18$000
17$000
17$000
14$000 �':(.!f y,.,;....

"o .,

.

11 $000

,._"','., J.

10$ Por
22$ For

24$ Por
24$ Por'

Por

70$ Por 50:WOO

CAPA DE BORRACHA/ultra moda, tipo 1936
IDEM
IDEM
CAPA DE HOMEM:impermeavel
IDEM IDEM

180$000
170$000
100$000
180$000
120$000

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

40$
35'"lP
22$
15$

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

"

{(

«

"Inegualavel STOCK de !a para o ;nverno,
que foi recebicio recente-

mente das praça do RIO e de S. PAULO

RUA FEL.IPE SCI-IMIOT N.22
TEL.EFONE . 1.401
ORIANOPOL.L. I s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ELECTRDC T
quando estendiam roupa
�-----------------------------------���-----------------------------------------------------�

irnpressionante de duas

G�3be'ã

Dr. Msch id« Rios D�u'nos hoje o prazer d

E' FI 1'" d
visita o sr. J iaquim Simõ�s,

, stá em onanopo IS o JUIZ e
d, B R'J di d' M h d R'

. zen .::IrO em orn etiro e

1 ueito sr. r. rc '1) 105.

I d t d /I C1 te-correspon en e e JZ J'
i Sra. Cecilia Simões naquele municipio.

E F" l' I fALErlmEHT05ncontra-se em lo.ranop ),15,

acompanhado de seu filho Dar
val, a exma. sra. d. Cecilia Si-

I·
mões, competente proiessora nor

malista e esp�sa dJ sr. Joaquim
(Simões, '

FAc-S1MILE do chéque, pago a beneficiada Acha'·se nesta capital, o sr.

Francisco Dutra Junior, presiden- .�------------IO cliché que acima estampamos, é o exemplo Irizante da insegurança pessoal em qualquer ramo de ira-
te da Câmara Munipal dê' Or-

balho. E é por isso, que a Lei obriga aos comerciarios, á contribuircm proporcionalmente, em quotas infimas, para I As bombas «Elmo 25})
I

eans,
a formação de um pecúlio vitalício que os assista quando invalidados ou auxilie materialmente as pessóas depen- alta aspiração, denominadas
dentes, em CdSO de falecimento. Pelo onibus da Auto Viação- seiras», conjugadas com

A primeira aposentadoria por invalidez, em Florianópolis, é a demonstração do plano de ação do Instituto Catannense chegaram: Sabeb B�r-I em pequeno �iametro, (o que
de Aposentadorias e Pensões dos Comerciarios. habaza, Julio Oliveira, Jose BroQ3- I permite serem localizadas em

A senhorita Maria julia da Costa, empregada da firma Romanos & Irmãos, estabelecida nesta praça á rua p3rg�" M M lt� 15 C>;>a, Frido quen o espaço], tornam uma

Conselheiro Mafra, teve a sua aposentadoria por invalidez fixada em 75$000 mensais, tendo contríbuído apenas com lino Althoff e H�Jr!qLl� Zin ner nilicante quantidade de co

10 quotas, no total de 45$00:). O cliché cujo fac-símile publicamos. é a quantia t:orrespondente á5 m .!nsalidades mann. elétrica, mas oferecem resu

atrazadas que teve direito a associada, no p�riodo compreendidú de 22 de Oatubro de 1935 a 30 de Abril do cor- I eficiente, prático e seguro.
rente ano,

ourROS I?'R�rEm '

V. S. puderá obtê-Ias s

Aiém desta aposentadoria, o Instituto, em todas a� regiões, têm correspJndido ao que dele e')p�ravam os Regressou ontem para a La- «Insta.ladora de Flor:a.nop
comerciarias. beneficiando inumeros associados. gUlla o sr. José Freitas, secreta- Klla Traj1no 11.
-'f""U1WI4Ri1Ii!!Ji!I'Ii!Illiirrmm::= WM&_tiliIYBi!l,1lII!.1i'lI_1III_1l.._M '11I1 �

"Virgem Especialiàaàe'
de Wetzel " Cla. III. Join.la

A morte
BUENOS AIRES, 28 - Duas mulheres ainda jovens

morreram ôntem electrocutadas quando se achavam entregues aos afa
zeres domesticos.

f.�tela PEsce C'arbone, de 25 anos de idade, depois de
lavar alguma roupa, foi estende-Ia em um arame que estava em

ccntáto com um cabo eletrico de alta tensão.

Ao tocar o arame, Stela sentiu um choque e começou a

A VOZ DO

Congresso catarinense
contra u analfabetismoItalia Sparaponi, que se encontrava perto, correu em auxi

o dê Stela, agarrando-a pela cintura em urna tentativa para salva r

la ermga.
Antes não o tivesse feito porque a corrente propagou· se

á jovem Sparaponi e ambas sofreram os mesmos efeitos.
Ao serem conduzidas para um hospital, faleceram em ca-

Convite especial aos soclos da CN E

A Comissão Executiva de Santa Catarina da
Cruzada Nacional de Educação convida a todos os

seus socios a assistirem a todas as reuniões do Con
gresso Catarinense contra o Analfabetismo, que será
instalado 110 proximo sabado, 30 do corrente, ás 20
horas no Edificio da Assembléia Legislativa, sob a

presidencia do Exmo. Snr. dr. Nerêu Ramos, Gover
nador do Estado, e com a presença do dr. Gustavo

Armbust, Presidente da Cruzada Nacional de Edu
cação.

Qualquer pessôa, nos termos das bases organí
cas do Congresso, á publicadas, poderá se inscrever
como Congressista.

minho.

A renovação
da secção de Boa

Vista

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua TYdiano n. I (sobrado)
------------------------,

pedia lôssem suspe-sas as eleições
em Bôa Vista, naquele rnunicipio,
até decisão do recurso para o

Superior Tribunal interpôsto da
decisão do Tribunal Regional
que anulou aquela secção.

o Tribunal Regional, em sua

sessão de ôntem, indeferiu una

nimemeote, uma petição do clr
João José Cabral, advogado dos
candidatos Pedro Andriani e

José Baíer, de Tijucas. em que

Expressiva demonstração
o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciarios concede, em

Plortanopclts, a primeira aposentadoria por invalidez

Cumprindo brilhantemente a sua finalidade, o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciados,
criado em bôa hora pelo Governo Federal, vêm demonstrando concretamente a razão da sua existencia beuefíciando
muitos associados.

Muito já fez o Ministerio do Trabalho pela assistencia soclal dos empregados das muItiplas atividades
existentes. A creação das Caixas, é incontestavelmente, uma das grandes obras do Governo da Republicá. que no

seu vasto plano de assistencia, fére a fundo o complexo dos problemas das classes trabalhistas. amparando de urro

modo geral as classes produtoras e solvendo de vez os problemas de grande alcance social -- que se faziam impe-
rativos _ .. a exemplo do que já fizeram todas as nações pr )gressistas e cultas.

.

Creando por Lei o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciarios, nada mais fez o Governo
da União, do que instituir um regime de completa segurança funcional aos comerciários, merecendo corno devia ser,
desde {age, toda a simpatia da classe, que viu satisfeita uma das suas mais justas aspirações.

.,
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o Sabão

conServa o tecido da.

jóve

o o

,

I 1\tlotores eletricos de
'confiança, peoduto da
!,Siemens", V. S., os obter'
preços sem concurrencra

I <lnstaladora de Florianopol
Rua Trajano. 11v

Vida

l AHIVER5ARI05
I

ri� da PfI�feitura daql1el�
Aniversaria"se hoje, o sr. An- pio e nosso colega de im

fi!oqulo Nunes Pires. farmaceuti
co, residente em Gaspar.
fAZEm BHCJ5 HOJE:

Para o norte seguiram
dr. Nelson Ribas. Rodolfo
gt, Alice Rosa dos Santos,
los Baxter, lIca Lucchi e

Camilo.o sr. Carlos, filho do sr. Ra
fael Digiacomo;

a senhorinha Olimpia, fAlha do
sr. Francisco Duarte Silva;

a senhorinha Eisa Ribas Pes-

HOltlADaS

Ajustou nupcias com

rinha Córa, filha do sr.

d
Fidelis da Silva, o sr.

o co-I valdir Vieira.
A

soa;
o sr. Maximo Pereira,

merclo.

-Contratou casamento

gentil senhorinha Edite B
expeditora deste jornal e hl
sr, Venceslau Botelho, o sr

varo Co.>ta, maquinista da
Iaudega d esta Capital,

Porfiric Gonçalves

Registou-se, ante-ôntem, o ani
versario natalício do njSSO talen
't0so conterrâneo e apreciado poe
I ta, sr. Porlirio Goaçalves, des
pachante aduaneiro nesta cidade.
A Gazeia, embora tardia

mente, felicita-o.

HR31LITRÇÃO

E�tão se habilitaado par
sar, no distrito do S.lCO do

Manoel Pedro m ões, neste municipio:

IV\e,ira �vila, .e a senhorinha
Assinala a data de hoje o

I
melinda Z'lVanze.

aniversario natalício do nosso con-

terrâueo sr. J\lhnoel Pedro da VISITAS

Silva Junior, escriturario da Al- (J4(''lrfinho de Hara
fandega de FJorianopohs. O ani
versariante. que é estimado em

nossos meios sociais, receberá, ho
je' ao lado de sua exma. [amilia,
os cumprimentos dos seus amigos
e admiradores.

rHE6Am UHS

Esteve, ontem, em visita á

redação o jovem pintor co

neo Martinho di" Baro, que
veio agradecer a noticia publi
quando da sua chegada
cidade.

I Agradecemos a gentileza.

Faleceu, ante' ontem, em

tos o nO,30 jovem conterrâneo
roldo M elo, filho d) sr , A
da Costa Melo, hmcionario

Inspetoria de Saúde dos P
naquela Cidade.
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