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POSSUIDORA DE MAGNANIMO E
,.",

CARITATIVO eORA.QAO, SOL.IOARI-
'ZA ..SE E PRESTIGIA O NOBIL.IT N.,
TE MOVIMENTO OE ASSISTE elA

AOS FIL.MOS OE L.EPROSOS

ulher catarinen

A ilustre dama
campanha

d. B@alriz

Com a cornparencia de elevado número de senhoras,
realizou-se, sábado último, ás 17 horas, no «Clube 12 de
Agosto», a reunião convocada pelas ilustres senhoras
Eunice Weaver e Olga Teixeira Leite, afim de ser enceta:'
da a nobilitante carnpanha de caridade de assistencia aOf ���������������������������������������������

filhos de leprosos. A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Foram escolhidas para capitães dos grupos de ope

ração, as seguintes senhoras: Beatriz Pederneiras Ramos,
Diga A. Silveira, Córa Guimarães, Marita Corrêa, Otilia

ANOCruz, Carmen Colonia, Ida Simone e Antonieta de Barros.
Com a palavra, a professora Beatriz Brito lembrou a

necessidade do auxilio dn Imprensa para o bom êxito da Um síno chama ao
campanha. pagamento de im-

Para a campanha financeira que se inicia, e que du- postosrara toda essa semana, foram apresentadas entre outras
sugestões) a da «bola de neve», pela sra. dr. Osvaldo (RDV,-Serviço EspeciaJ.)
Cabral; da cobrança de passagem dos autos e pedes-

Como é conhecido cuidam-se ago·

trcs, na Ponte Hercilio Luz, pela sra. Carmen Colonla, e r� na Alemanha com e�pecial ca
a da solicitação do aumento de 100 rs. nas passagens

rinho dos costume�,�nhgos.
das empresas de ônibus do Estreito. São josé e Palhoça,

Usos observados f�e mente pelos
pela sra. Otília Cruz. antepassados resuscitam em toda Foi levada a cêna, sába-

A Comissão Executiva de Assistência aos Lazáros fi-
I a parte,
A' do, em última récita de as-

cou assim constituida: presidente, Altamiro Guimarães;
Com esses, gesto renovador sinatura, a conhecidissima

vice, dr. Carlos Corrêa; tesoureiro: Armando Ferraz; se- apareceu, pOi el,? numa pequ�n.a opera de Glacomo Puccini,
cretário, Osvaldo Mélo. cidade da �avler� _de nome r�- A Bohernia.

A's t 7 horas de amanhã rea.izar-se-á, no salão do tmong u�a msntuição nunca mui- justo é notar o papel
«Clube 12 de Agosto», a primeira reunião-relatório. to _aprerJada., proeminente desempenhado

Ontem, as ilustres damas catarinenses Beatriz Pe-
1 rata-se 9ue apos da

renova., pela sra. Solima; «Michia-
derneíras Ramos} espôsa do governador dr. Nerêu Ramos; ção da prefeitura daquele peque- mano Mimi» foi cantado com

e Córa Seára Guimarães, consorte do presidente da As- �o lugar colocou-se de novo um muita arte.
sernbléia sr. Altamiro Guimarães. organizaram a comissão SIDO antigo a cha.mltr �om as suas Rodolfo teve em De An
do distrito de «[oão Pessõa-, Estreito; tendo hoje iniciado bada�adas os cidadõe s a pagar geli um interprete na altura,
a constituição das dos municípios visinhos. sPuEs Impostos: cantou o seu Raconto com

ste 51110.e um pr,esente que bastante agrado. Em todos
fez ha 300,a,\('s atraz um con- os duetos com Mimi nota.
selheiro municipal que no tempo va-se a naturalidade' da sua
dêle já se aboreceu sempre gran- dramatização.

em demente com a pouca vontade Callini deu-nos um ótimo
que os conterrâneos mostraram Marcello.
na hora do pagamento dos im- Sargenti cantou bem a

postos. ária do capote.
RIO, 6--A Diretoria de Aeronautica da Armada fez!Norneacões

A sra. Cóca Diva... a sera Odar á publicidade, para conhecimento dos aviadores na-. Muzetta, ratifico o Que ante-
vais, achar-se já ínstslado na Ponte da Base de Aviação riormente se disse: é fraquis-
Naval, em Santa Catarina, um mastro pintado com cõres Foram nomeados Pedro Anto- sima; dramatizando com na

internacionais, para sinalização. nio Vieira para exercer o cargo turalidade no 2' áto com Al-
Assim, quando estiverem içadas, nesse mastro, as de Oficial Privativo do juizo de clndoro, a cêna de histeris-

bandeiras C. E. do Codigo Internacional de Sináis, a sua Di�eito da comarca de São José; mo por lhe parecer mais pe- RIO, 6 - Sob o titulo "Bloco do Norte", escreve

significação ser? a seguinte: e Evald� Schaefer para �xercer o culiar do que a arte de can- um jornal:
«O mar é demasiado fórte para amerissardes; deter- cargo de Inspetor. de tazenda. taro "Assegura-se uqe o senador Medeiros Neto será o

, mino que o pouso dos hidra-aviões seja feito' na praia de percebend? os vencimentos marca- A orquestra desentoou um candidato do norte á sucessão. Os governadores dos pe-
fóra, onde serão reabastecidos». dos em leI.

_ pouco no primeiro áto, rnan- I quenos�Esta�os, a começar pelo sr. Alvaro Maia, não re-

CAFE' BOM SO° NO D
•

d I te rido-se, porém, depois fir- nunciarao. Diz-se que o governador baiano está coorde-
epols e e-I me. nando elementos em torno do situacionismo central, para

praç�l�d�embro INSPIRA ser incautos A impre�são que se t:I? queo norte apoie um único nome na sucessão."
é que, devido a má locali-

O SR O VAntonio Paschoal a "vidente" zação da orquestra, esta não S �L-
Reintegrados cuidadC"Js a

tornou-se ouve os cantores, nem estes --1--------
saúde do Pa-

invisíveL.. àquela.
Knop DO ARANH�cs funciona· � �

,

d 't' pa CA��PJNAS,6-Recentemen·
r lOS em 1 1-1 te a policia local registrou diver-

dos e f'n -I 932 CIDADE DO VATICA- sas queixas contra os furtos prati-
NO,. 5 -. � estado d� s�ude cad�s por .uma "vidente" que con.,Forneci �

PORTO ALEGRE, 6 -O do Papa inspira certa

mqUleta-/ seguiu fugir da cidade. mantasgeneral Flores dt! Cunha mandou ção. Entre outras vitimas figuravam I
P. AL�GRE, 6-Estamos seguramente informados de que

reintegrar todos os funcionarias Pio XI não assistiu esta ma- Vitalina Rosa, roubada em vários o governador Flores da Cunha recebeu u.n telegrama do ernbaixa-
que foram demitidos por motivos nhã ao encerramento dos exerci- objétos de ouro e um conto de ao Hospita I dor Osvaldo Ar�nha, insistindo pela sua ida ii capital argentina.
politicos em 1932. cios espirituais: .

réis em dinheiro e um sitiante que de Ca ridade O embaixador Aranha lembra ao :;;eneral Flôres da Cunha
Â noticia causou sensação, Segundo informações semi- a troco de rezas milagrosas entre- que ali, «á sombra da Conferencia da PaZ} poderiam conversar de-

pois era o cumprimento da clau- oficiais, S, S. o Papa Pio XI gou á curandeira a importancia Até o dia 19 dêste mês, ás mcradarnente sôbre a situação brasileira» .

�ula c.Jo "modus- vivende", que não póde caminhar por motivo de 5:000$000. 12 horas, receberá a Irmandade O general Flôres da Cunha ainda não respondeu.
determinou o seu rompimento. de lima paralisia parcial na per- As autoridades policiais conse- do Senhor Jesus dos Passos e --------------------------_

O governador, fazendo a rein- na direita. gunam agora identificar a esperta, Hospital, na sua secretarf i, pro-
tegração por vontade propria, O médico do Sumo Pontifice, como sendo Madame Lola que em postas em castas fechadas, para
cumpre sua promess?, dize-ido professor Milani Constant, acha. companhia da filha, reunindo di- fornecimento todos os artigos ne

que readmitiria todos aqueles cu- se permanentemente ao seu lado. nheiro dos incautos partiu inespe- cessarios ao seu consumo, duran'os direitos fossem liquides e cer- Todas as audiencias foram adia- radamente desta cidade, ignoran- te o semestre de janeiro a junho
, s,

. _

das por tempo indeterminade. do-se o seu paradeiro. do ano p' futuro,

A
Pederneiras Ramas, dirige essa· ali.'euistica

GAZET
Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

mi Florianopolis, Segunda-íeíraj? de Dezembro de 1936 I NUMEHO 645

Companhia
Italiana de
Operetas e

Operas D6ra
Solirna

La fjoheme

A CANDIDATURA

Osvaldo Aranha
do

saiu
cartaz

Mastro de sinalização
para os hidra·aviões

Santa Catarina

RIO, 6-Esta semana foi assinalada por um fáto que
ocorreu mais depressa UO que seria de esperar: a candi
datura do sr. Osvaldo Aranha saiu do cartaz.

Apezar dos desmentidos opostos pelos governadores
de Pernambuco e da Baía á noticia de que tinham vetado
aquela candidatura, ganhou terreno a impressão de que u

movimento que estava sendo feito em pról do nome do
embaixador em Washington havia esbarrado em resísten
cias acertado ernquanto se afiguravam intransponiveis. O
mais porque seria retira-lo da ordem do dia antes que
surgisse algum véto definitivo. E foi o que se fez. Veiu
então á tona o nome do sr. Met.leiros Netto, considerado
papável desde que seja verdadeira a iniciativa atribuida
aos governadores de Minas e de Pernambuco, segundo
a qual «o norte se aproveitara' da divisão do sul para fa
zer prevalecer um candidato seu».

o sr. Medeiros Net.J
candidato do
norte

insiste na ida do governa
dor gaúcho a Buenos Aíres

Convell'ção
geral da
P.R.FII.

RIO, 6 - o ar. Artur Bel-

nardes embarcará está semana,
para Viçosa. afim de presidir a

conven�ão ge�al de P. R. �v1,
que vai apreciar o momento po
litico e fixar atitudes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

e uma guerra russo

2

espanhola! - Vinte e dois mil sevlenecs delen ..

,

dem a capital -- Mais quatro qui-
naclonallstas .. • Violadalemetres avançaram

Ira em Mdarid.
TETUAN, 6 - Durante a sua irradiação das 16 horas res não

de ôntem, a Radio Tetuan anunciou que as tropas do general vota ram CINE REX, ás 5,7 e 8,30
Franco que operam na frente de Madrid continúam a avançar. horas, um filme de emoções com I r rna nd ade
Afirma-se que a defesa da capital foi confiada a 22.000 milícia- PORTO ALEGRE 6-M'

Buck Jones e �10na Macis, Ter-,de S.S.Sacra-
nos IUSSOS, continuando a luta de rua entre elementos comunistas d 80 'I I it d

.' adiS rordos bandzdos.
I mento e N S.

O 'I'
e mi e et ores eixaram e • •

e anarquistas s naciona istas prosseguem em seus ataques con-
t t E t d 'lt' I

'

das D"-, , , ,.

d
vo ar nes e s a o nas u imas e el� CINE ROYAL ' 7 30 h O restra os redutos 1OmlJgos, tendo avançado extraordinariamente u- _ 'I' 'f"

,as, O·

rante as últimas 24 horas. O avanço foi quatro quiloraetros, ç�ebsl�
me uSI�e mUdltos19unclOtlanos ras, 3 milhões na barri'ga,com

A
. " h" pu ICOS, maiores e anos, que SUSI' Vernoa e And ' Bguerra apresenta-se como se )8 não seja entre espan OIS, I

.
1 re erney.

.

h" b d L C b II
nem e eitores são.

e sim entre espan OIS e russos, que rece eram e argo a a e-
O d

.

I t' t
ro quinhentos minhões de pesetas para auxiliwem o governo. d pro��ra ar d�edglona es a

t

0-

f' d d d M d id I I'
. man o vanas me 1 as.acrescen ano

A zona neutra ixa a entro e a n pe o genera ISS1- d
. ,

t
F f" I d I 'I'

, ,

I' '1
o-se que )a apresen ou numerosas

mo ranco 01 VIO a a pe os rmucianos govermstas, que a I insta aram d
'

I id dã
um deposito de viveres e material de guerra. d

e?unclas dcan ra os. cr a

0d que

Pela estrada de rodagem que comluz a Guadalajara con-
eixaram e cumprir o seu ever.

tiniram a sair numerosos milicianos que se dirigem para o Lavante.
Em Bucelona Ioram prêsos varios oliciais por ocasião àa partida
de Luís Compaoys, presidente da Generalidad.

os a zona' neu-
80 mil eleita-

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

TETUAN, 6-A broadcasting local comunica que, se

gundo informes procedentes de Burgos. nos violentos combates
travados na frente de Bilbáo morreu o chefe nacionalista fernan-ldo Chairubro.

Em Madrid as Juventudes Anarquistas recomendam que
os seus filiados sómente acatem as ordens emanadas do general
russo DemaitroH.

Em Tarragona travaram-se violentos choques entre varios
setores governamentais, dos quais resultaram elevadas perdas em

mortos e feridos.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498BASTA

de sangue!
PARIS. 6 - Por ocasião dos debates travados na C�"

mara das Deputados. o sr. Chasseigee, falando a respeito da poso
sibilidade da mediação no conflito espanhol, gritou: ilHa possibili
dade de mediação. As nações da America do Sul. que falam a

mesma lingua que a Espanha, devem colocar-se á frente desta

mediação e dizer para os espanhóis que se batem nos dois campos:
nBasta de sangue!".

RECEBE DEPQSITOS

I?REiRHDO 05"

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'r. ala.
CIC. Avtscl'revíoôj, ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

SEVILHA, 4--O general Queipo de Liano declarou
ao microfone da estação emissora local: «Durante as operações de
ôntem as tropas nacionalista o; apoderaram-se de 9 tanques russos.

As operações de hoje foram muito vantajosos.
Prosseguiu o avanço efetuado no setor de Pozuelo, além

dos três quilometros anteriormente vencidos.
A's primeiras horas da noite confirmava-se que as tropas

nacionalistas partidas de Carabanchel atingiram o Manzanares.
No setor de Pinto e Valdemiro o inimigo tentou atacar,

mas foi imediatamente-�rechassado.
A aviação nacionalista vôou sôbre Ma-:!rid e bombardeou

esta cidade a partir das 9 horas. Levantaram-se várias colunas de

fumaça acima da cidade onde se declararam diversos íncendios.
Foram feitos numerosos prisioneiros que ainda não pode

ram ser interrogados.
As tropas governamentais atacaram sem êxito. Villareel,

na frente norte. Combate de grande envergadura desenrolou-se en-

tre Santander e Valencia. As fôrças nacionalistas puzera-n em de-

ba,n?ad� os vermelhos que abmdonaram cêrca de 500 mortos,

38.l0."pnsroneiros e carros de assalto.
" O>

Reinou grande atividade na frente de Madrid onde um G
avi�o de caça abateu três aparelhos inimigos. U

A artilharia anti-aérea abateu três ,aviões inimigos. As nos- •
sas metralhadoras fi"" 'I'm cporPf mais dris ar �rplhr.� Todos os i�

I'

. '�.-';. 1;5 -.

1,'(/4,J F::I
I r
.. �.\ '

� �\
"':

.�
\

CARTAZES
DO DIA

Diretoria "de
Estradas de
Rodagem

Religião

Foi exonerado o engenheiro
Roberto Garrido Portela do cargo
de engenheiro-inspetor interino da
Diretoria de Estrada! de Roda
gem.

..1.
j

Foi nomeado o engenheiro civil
Raul Olimpio Bastos para exercer
o cargo de engenheiro-inspetor da
Diretoria de Estradas de Roda·
gem.com os vencimentos marcados
em lei.

Foi eleita e empossada, a 25
de novembro último, a nova mesa

CINE ODEON, o lider, foca- administrativa da Irmandade de
liza, ás 7,30 horas-O caso das II S. S. Sacramento e N. Senhora

p'f.r�as bonitas, com War�e� I da,s
Dôres, que ficou assim consti

v.. Ilham, Lyle Talbot, Patncla tuida:
Ellis e Genevieve Tobin, Provedor-Procopio aorja; i'

vice-provedor-Bruno Szpoganicz;
2' dito-José Renato de Souza;
I' secretario-José de Paula Ri
bas; 2' dito-lIeitor Veiga de
Faria; tesoureiro- -Flavio Ferrari;
mordomo do culto--Alvaro Mafra;
consultor juridico-e-Carlos Fran
cisco Sada.

Exoneração

VENDE--SEno local Caiacanga, (Ba-
se da Aviação Naval)

uma grande chacara, com

opmar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

MESARIos: prof, Herondino engen�o de farinha. Tratar á

Silveira d'Avi!a, major Gustavo rua Tiradentes n. 16.

Silveira, Marcolino
_ Lima, ALUGAM�SE quartos. Tra-

Rodolfo Formiga, Francisco
Miguel da Silva, Martiniano tar pelo fone 1436.
Oliveira, Lupercio Lopes, cel, ������!!!!!!!!!�����
Pereira e Oliveira, Pedro EYa� Emídio Cardoso
risto Dias, Bernardino Borges, JuniO rAlberto Veiga de Faria e Aga
pito Velloso Rodrigues.

Novo partido

I gaúcho
PORTO ALEGRE-6-In-

formam de Pelotas que elementos
dissidentes da Frente Unica que

acompanharam os srs. LindoIfo
Color e Bruno Lima vêm desen
volvendo grande atividade, organi
zando uma caravana que percor
rerá todo o. Estado, para a forma
ção de um novo partido.

Igualmente lançará o grupo um

novo jornal para defesa dos prin
cipios que préga,

Defesas ! fiscais em

geral

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Guarda-I ivros

Casa. Macedonia

Residencia:
HOTEL MAJESTie

'_", _ ........ __�__.'_""""'_' _ ,.. ... ,_ •. _,_ .. _-- .•

r'" ';'�-�. r- ...... " •••",-.... -
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Rua felipe 5chmiài
FONE: 1401

FL.ORIANOPOL.IS
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Mertrtz: FL.ORiANOPOL.IS
Blurl"lenau - Joinville - Sao Francisco �. Laguna -

Mostruario permaneote eno Cruzeiro d'o Sul

Secção de Secç�o de

Filiaes em:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveís Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoein.s
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J orornoveis, Motores de esplosão, iVlotc7f.s
La: em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar �talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res' Material em geral para transmís-t.es:
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
l�inas e Certínados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
rqalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, 4_CCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimícos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco
� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GCODYER =� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material elecfrico em geral =
� Ernpreza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rv'Jaria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �.� �
.�.A.VAVAY'.à...V���_�����M������VA.���.

�•••O••D.O G o.e••o.o�G Rua Trajano, 2 '(sob.)
� • \

Fone 1325-Ater,de cha-

:: Companhia "Aliança da Bahía"i
mado. para o interior.

I ; I Dr. Aderbal R.
• FUNDADA EM 1870 �

• • da Silva

� S T t M lti • J\dvogado

O eguros
.

erres res e arl Imos • RuaCons. Mafra, 10 (sob.
� Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"'J Brasil G I Fones 1631 p. 1290

OICAPITA L RALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

'

RHa Trajano rr 1 sobrado RESIDENCI�- �ua Este-

TelePhon� n' 1548 I i_v�����r I�'3 �6 I

A Gazeto

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrlp-

tÓI ia de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

�

Allent", Sub-Agentes e Reguladores de·' Avar!as em todol OI Eatados I Partos _ Molestias de
C:D BrasU, no Uruguai e nal prlnclp21ia praças el:ranuelr�r. Senhoras e

Agentes em Florlanopol is : Molestias de crianças

@.4i&�.'�,'
Campos Lobo & Cía. i:,.,

Diretor da Maternidade:
�

Medico do HOlpital
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19 (Curso de especialização em

�� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA • }
.

d h )� • mo estias e sen oras

!,:',' Escritórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade

'f}{# � até ás 8 1}2 da manhã

� Sub-Agentes em Blumenau e Lages I e á tarde=- Consultorio:

� � ANITA GARIBALDI, 49

.,e�.I�••--------.--------.I•••••••·------------

o�.o.------.------

Ateníae bem!
II

o •
• •

I Agencia Moderna de Pu- •

blicações, com séde em São Paulo,
ti

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
e

Federal e possue a carta patente n. 112
• ln. 70. - Phoi.e- 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. I
I Dr. Pedro de MOlIra Ferro I
1

Advogado

!ndica:

t1

Forrnídaveis lortalol proprlol, traI vaza.
por lamana, todal aI 'agun
daI. 1ar9.' a lextas-felral,

•
•
"
o-
O

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnica médlGs de erían
ças c aulunos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

� Dr. Renato=
==Barboss·

ADVOGADO

I Dr. Rioar'dol
GottsmE)r"lr�'.

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lah. de
Saude Pública do Rio de

Jane:iro
Executa analises para eluci

dação de diugnosticos

Extração com globol de crlatai.

A ( .. 1ax•• :-rl� IIIU. à honestidade, POil, DI ser

t81�l ilu preltloncladol pelo povo.

-e .-

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

Ex-chefe da clínica do Püspi
tal de Nürnberg, (P.úfesBor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeciaU$!a em cirurgia

geral Rr_,iJência: Rua Vhconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-J524

LABORATORIO DE
ANALISES

Médicos

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

operações de plastica

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. J 8 das 1 O ás J 2 e

das J 5 ás J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

CLJNICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVI HA

Dr. Carlos Corrêa

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena-

_

mente satisfeito.
____

leiIiII

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l"RICOLINES--XADRFSES_ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - Côrea firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de me-a.

Confecção de camisas calcas etJ >, c.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 estranjeíros]

0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabri�ação de maquinas
em g�ral, (agrícolas e industriais)
=-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

LOJAS

GARCIA

'(

..

._,_
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4. GAZETA-Florianopolhi 7-12,-1936 5

ueremos o nosso ei" !

LONDRES, 6--0 rei está firmemente resolvido a não

renunciar ao casamento, mas, como é natural, não ha possibilidade
de obter qualquer informação sôbre o fundamento da noticia.

rVlovirnento grandioso
favor do rei

LONDRES, 6-0 manifesto entregue hoje á imprensa pe
lo sr, Winston Churchill, diz textualmente que «se fôr forçada a

abdicação do rei Eduardo, isto equivaleria a um ultraje, que obs
cureceria com sua sombra muitos capitules da historia da Ingla-
terra» .

Dernitir-se-á O gabinete

o pOVo inglês manifesta�se ao lado do soberana Eduarda VIII, na
�. toso caso de seu consórcio com a béla &lfIericana sra. SilhpsDn

j
LONDRES, 6- O gabinete pedirá demissão segunda ou

terça-feira, se o Rei recusar·se a tornar uma decisão.

Viva o rei!

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

Representantes neste Estado:

Victor Busch " Via ..

Rl0mel1'-

ver abdicar, virá diretamente a Cannes.
O sr, e a sra. Rogers são cidadãos norte-americanos e fo

ram hospedes de rei Eduardo, durante o último cruzeiro realizado

pelo soberano inglês. Detetives ingl�ses e [rancêses guardam a vila
em que êles moram nesta localidade da Riviera francêsa.

do duque de York gritando: Queremos Eduardo! e Eduardo
tem razão!.

CANNES, 5- Uma pessôa da casa do sr. Herman Ro

gers, onde a senhora Wally Simpson che(,ou hoje á noite, ma

nifestou que o rei Eduardo telefonou ao' sr. Rogers, que, se resol-

em/H ornenagens Clube dos
a urna delega- F..d,a brasileira unClonarlOS

PúblicosRIO-4-A delegada brasi
leira d. Maria Luiza Bittencourt
recebeu a visita do Conselho In- Movimento do.) departamento
corporado das Mulheres Argenti- medico e cirurgico do Clube dos

Com êsse manifesto o sr. Churchell manifestou-se claramen- nas. Foi de grande significação Funcionarios Públicos Civil de
te rival do primeiro ministro, e leader de um movimento popular essa visita, pois que a delegada Santa �atarip.a.- periodo de 2
em favor do soberano, movimento este que poderá alcançar uma ex- brasileira traz representação de de abril a 30 de novembro de
tensão e um poder imprevisto se o govêrno fracassar em seu inten- d

.

f" d 1936to as as associações ermrnnas o .

to de precipitar os acontecimentos, e forçar a abdicação imediata Brasil. Consultas 1.084
do soberano. Curativos 71 1

Se a abdicação do rei, que neste momento está na bôca Escola da Injeções 25 J
de todos os subditos britânicos e nas manchettes de todos QS jor- C Intervenções Cirúrgicas 22
nais, póde ser retardada alguns dias-v-o que constitue precisamente Omerc iU Visitas domiciliais e hospita-

....
"

o objetivo da ofensiva do sr. Churchill-a investida do sr. Wins· lares 456
ton Churchill contra sir Stanley Baldwin fará dêle o mais proemi-] Resu Itado final do Atestados 33

n�nte. candidato par� o cargo de primeiro ministro e�. caso de '" anO Iet jvo de 1936 Exame de urina 110
núndia do atual gablDete, dado que, segundo se noticia, o major Visitas noturnas 27
Attlee, leeder da oposição laborista, se teria comprometido com o CURSO DE ADMISsAO Visitas urgentes 18
sr, Baldwin a não substitui-lo no cargo de primeiro ministro. (Estão incluidas nossas visitas

Sabe se, aliás, que ôntem e hoje, antes de dar a público PORTUGUt:S - Abelardo hosp.talais e domiciliais)
o seu mrnifesto dirigido á nação. o sr. \Vmston Churchill consul- Berreta, 4; Abelardo Duarte, 4; Vacinações
tou com os mais importantes leaders políticos. Abelardo da Luz.Andrade, 7; Exame de fezes

Os lemas das duas tendencias são respectivamente: «Confie- Alvaro Sel�a Gentil, 5; Heraldo Exame de sangue
mos em Balwin» e «Queremos o nosso reI.> Bom da Silva, 6; Ivan Parenta Exame de membranas

LONDRES, 6-Um grupo de parlamentares representan- Nativi�ade, 3; João Andrade,.3; Socios hospitalizados
do todos os partidos enviou ao rei Eduardo uma carta pessoal, José Nicolau Faraco,6;. Laudelmo Socios atendidos
prometendo o seu apôio em qualquer ação necessaria á defesa. dos �ellense,�; Manoel Dias, 3;�a
seus direitos constitucionais. no Gonçalves, 8; Paulo Henrique

Moritz, 8; Rubens da Silva, 4;
Valdir Voigt, 3. Reprovados:
20.

RIO-4-0 almirante Proto

genes Guimarães, em entrevista
concedida a um matutino, depois
de defender a sua administração
das críticas que lhe têm sido fei
tas e esclarecer a posição do E s

tado, em face do momento politico
nacional, assim se referiu á suces

são presidencial:
- «O Estado do Rio, até o gação norte-americana.

momento, não assumiu qualquer
compromisso no tocante á próxima
sucessão presidencial da Republi
ca, nem autorizou qualquer enten

dimento sôbre o assunto. Póde
afirmar, entretanto, que o Estado
do Rio não irá a reboque.quando
não Iôsse por outros motivos, por
que dispõe de um eleitorado su

perior a trezentos mil votos, com

que concorrerá ao futuro pleito.
Até agora, porém.não aplaudiu

Bebidas Nacionais e Extran- nenhum nome, nem vetou ne-

geras só NO 01um» . RIO, 4 - Ouvido por um

CAFE' ..JAVA vespertino, o sr. Paim Filho con-

Praça 15 de Novembro ALUGAM-SE quartos tra- firmou que fera incumbido de
Antonio Paschoal tar pelo fone., 1.436.' importante terafa.

FRANCÊS-Abelardo Ber- Interpelado sobre se sua mis-
reta, 3; Abelardo Duarte, 4; Abe- Co n1 OS q ue compram a prazo são se relacionava com o proble-
lardo da Luz Andrade, 7; Alvaro ma da sucessão presidencial, tor-
Selva Gentil, 3; Fritz Werner A União do Comercio Industria e Lavoura, em no- ceu o assúnto, dizendo:

LONDRES, 6- Realizaram-se. na noite .de ontem várias Reuter, 3; Heraldo Bom da Silva, me de t?�OS os comen:iantes varegistas, seus associados,l -"E' passivei que trate, tam
manifestações populares de lealdade a.o rei. A �ulhdãO, �ransportan- 4; José Nicolau Fataco, 4; L:'\u-I vem solícítar das pessoas que compram a prazo com .C::l- bem, dêsse prob�ema, que já está
do cartazes, percOlreu as ruas aos gntos de VllJa O reü « Que- delino Pellense, 7; Manoel Dias, derneta, ou de outro modo qualquer e que não estejam na ordem do dia".
remos Eduardos. Deante do Palacio Real e.do Dowining Stced,

13;
Mario Gonçalves, 8; PauJo'em dia com os seus débit�s, .0 obsequio de procurarem 30bre o "modus-vivendi" disse

o povo repetiu. e�sas, manifes.tações durante minto temp? �(nrigue MOr�I7., �; f\ubens da os seus c�edores p.ara a líquidação �os mesmos: pois, que já na.da mais existe, pois
A marona dos manifestantes era composta de Jovens e de Silva, 4; Valdir VOIgt, 3.Repro- que a partir de janeiro próximo, em virtude da lei Fede- que o rompimento foi definitivc,

mulheres que bradavam: Viva o rei! Flag-llee e Baldwin!. A' vados: 21. ral de vendas mercantis, todas as contas de cadernetas Quanto á reeolução do Par�
frente do cortejo era transportada uma bandeira onde se lia: < De-

r;,'''' e!c. q�e. não forem I�quidadas d�ntro de trinta dias, esta- tidv Republicélno Rio Grandense
,"ois da visita que fez a Gales do Sul, não o abandonaremos». ARIT�iIE TICA- Abelardo r�o sujeitas á extraçao de duplicatas, que deverá ser as- de não tomar conhecimento d

Foram pedidos reforços policiais para dissolver a multidão .. Duarte, 3; Abelardo da Luz .An- sinada e devolvida pelo comprador sob pena de multa. re..Íica do sr. Lindolfo CoI r.
O cortejo dirigiu-se então para Trafalgar Square, entoando o hino' drade, 6� Alvar� S�lva Gentil, 3; Para evitar aborrecimentos e talvez grandes contrarie- d;ss� que a «exposição do fát::
For hes jolly good fellow, A's 23 horas, a multidão novamen- �eraldo Bom da SI�va, 4;Laude- d::td.es entre o comprador e o vendedor, motivados pela não se referia pessôalmente"
te se reuniu àiante do Palacio de Buckingham, entoando o hino na- Imo Pellense, 4;�ano Go�çalves, obrigação deste perante a lei, á qual o comprador tam"1 sr. Colar. não se justificando

0.0

cional. Entre os manifestantes encontravam-se muitos amelicanos. 8; Paulo �ennque Montz, 9; bem está sujeito, será conveniente e mesmo necessario
I atitude do ex-secret"rio da F �

Um numeroso grupo de populares dirigiu-se á residencia Rubens da Silva, 4.Reprovados: que todas as contas sejam liquidadas mensalmente.
I zenda de 5tU Estado.

a

26. 8..... •••es .�GO••
GEOGRAFIA-Abelardo da : It

Luz Andrade, 6; Alvaro Sr.lva., C r e d I' toM u t u o P r e d I- a I "
Gentil, 3; Heraido Bo�n. da Silva. • , "
4; I van Parente NatlVldade, 3; ii G
Joaquim Borba, �; José Nicolau

Cf .,
Faraco, 4; Laudehr.o Pel!ense, 6;
Mario Gonçalves, 6; Paulo Hen
rique Moritz, 8.Reprovados:25.
ME'DIAS DO CONJUNTO

DAS DISCIPLlNAS-Abelar-
elo da Luz Andrade, 7; Alva.ro
Selva Gentil, 4; Heraldo Boro
da Silva, 5; José Nicolau Fara,co,
4; Laudelino Pellense, 6; Mario
Gonçalves, 8; Paulo Henrique
Moritz, 9; e Rubens da Silva, 4.•
Reprovados: 26.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

o Estado
Rio

do Nenhum :re
sultado con ..

ereto

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

II 1 elefone. 1595

não aplaudiu
nem vetou
nenhurr'l BUENOS AIRES, 4 - O

enviado especial da «Agencia
Brasileira» á conferencia Pan
Americana diz que é provavel
que a conferencia seja encerrada
sem nenhum resultado concréto.
Entretanto ficarão articulados
grandes li isúntos como o inter
cambio cultural, politico e co

merciai inter- americano, segundo
o plano estabelecido pela dele�

nome

oES E...JA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho
8
19
4
1

32
2.731

Importante
.. -

mlssao
confiada ao

sr. Pai.,., Filho

o maior e rnais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDIT:O. MU�UO PRE-D IAL, destaca-se das maIs sénas e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessiveI a todos-2$OúO

-exige apenas
.

a contribuição de 1 $000 para cada sorteio
.

-a extração de seus premios é feita unicameme sôbre
o numero já realizado de cauernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois �orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

..

I Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I
• CREDITO MUTUO PREDIAL :• e••••••'--�-----•••--------- ...

I
I

•
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(MARCA REGISTRADA)
recomenda-se tanto para roupa fina comó para rOUpa comum

.,M�!!t:'�·"'·'''''''��!.���.��� .-

s��2YUlc��
••• -7

EspECIAlIDAOE

onfraternização
•

perarla

I
I I

RIO, 6 -Por ocasião da última audiencia que Nossa Vida
lhe concedeu I) sr. Getulio Vargas, o sr. Assis Chateau-
briand, diretor dos Diarios Associados teve ensejo de ex- AHIVER5ARI05
pôr ao presidente da Republica o seu plano de levar ao
Nordeste brasileiro uma caravana de 400 operaríos de
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. '

Essa viajem não só.nente permitiria aos trabalha
dores do sul conhecer as regiões nordestinas, inclusive as
obras contra as sêcas, como também forneceria ótima
oportunidade para a expansão dos sentimentos de contra
tenização das duas grandes regiões do Brasil.

O presidente da República mostrou-se vivamente
interessado pela exposição do diretor dos Diarios Asso- Fez anos ontem, a exma, sra.

ciados e prometeu toda colaboração do Ministerio do Tra- d. Estér de Souza Costa, esposa
balho á obra projetada pelo sr. Assis Chateaubriand. do sr. Indio Costa. Impressionante €trâma de san-IO sr. Getulio Vargas, referiu-se á recente viajem gue ocorreu-se, ontem, cêrca das
de industriais e banqueiros paulistas aos Estados do Nor- Festeja hoje, o seu amversa- 17 horas, á rua Major Costa, GaIvão ao deparar, de maneira
te, acentuando a utilidade daquela iniciativa dos Diarios rio natalicio a galante menina Travessa Urrussanga. tão insolita, com mãe e filha,Asnociados Nilséa, filhinha do sr. Agspito B I

.

I d. ruta e VIO ento emonstrou, exxultando de ódio provocadoOnte A
.

eh t bri d D' d Veloso, funcionario do Domínio f
.

dI'm os srs. SSIS .... a eau nan e ano e pre eitamente, a que grau e exa - pelos exagerados gólpes desferi-
Almeida Magalhães, diretores dos Diarios Associados, da União.

tação póde atingir o individuo dos á sua honra e com a vonta-
estiveram com o Ministro do Trabalho afim de expõr a I."AZEm BH05 H01E ferido no seu zêlo de homem, no de dominada, relaxada e anulada
s. excia. os pormenores da projetada excursão, amôr próprio e susceptibilidade.ou pela inconciencia, investe, impi-O sr. Agamenon Magalhães não escondeu seu a exma. sra, d. Maria Candi- ridicularizado e diminuido pela nadamente, contra lzaltina lerin-
entusíasmo e não hesitou em formular um plano arnplian- da de �lmeida;. , companheira eleita. do-a, com gravidade, no busto e
do de maneira interessante o projéto primitivo. a �e�ma Mana da Conce.l- Fátos como êsse são COtnU/IS costas, a pranchasos de facão de
_ Opinou o, titular da �asta do Trabalho pela exten- Çã�,. ftlhl�h� �o sr

". tte, julio e diarios, mas as circunstancias campanha. produzindo fundos
ça� da viajem ate Belém, afim de que pudessem os opo-I Vletr�, .cuurglão-denttsta da For- particulares de que cada um se sulcos.
ranos conhecer mais a extensão do terrttorio nacional. ça Pubhco.

reveste, trazem, sempre, em seu O criminoso no seu desespêroO sr. Agamenon Magalhães, ademais, ventilou a EôHTE HOVA bojo, algo de atração para nú- feriu tambem, sua sogra, d. Oli-
idéajde transformar o navio a ser utilizado para �ssa mero não pequenoside leitores que via, na coxa, COID um tiro de. .

f' fI t t O lar do sr. Guilherme Gon- I dVIaJem, em eIra U ,uan e. se interessam pe o noticiario e pistola «Mauser».
Assim poderiam a I

-

d t
r çalves, do comercio desta praça, "I

.

Ss popu açoes O nor e aprecIar a Y sensação e ne e encontram a exrs- olicitada a presença da po-
produção sulina. As mercadorias ou generos expostos se- está de parabens com o nlSC1- tencia dos orgãos não oficiais. licia, que compareceu incontinen-
riam vendidos a bordo t mento de uma menina que tomou f' , O que, ao mesmo empo que preen- A teia sangrenta que envolveu te, as vítimas oram removidas e
cheria os fins da propaganda, permitiria a realização de o nome de Ligia.

o casal João Maria GaIvão, cabo medicadas, sendo que Izaltina

�u�m�lu�c�r�o�q�lj�e�v�ir�i�a�m�in�o�r�a�r�a��s�d�es�p�e�s�a�s�d�e�v�i�a�je�m�.���
HOIUADO do 14 B. C., secção de metra- encontra-se no Hospital de Cari-

lhadoras, e sua esposa Izaltina dade em estado desesperador. (RDV.-Serviço Especial.)-Com a gentil senhorinha Osce-
de Souza, arrastando-os no rol- Olivia, após os medicada, foi Por muitas vezes um médico norina Andrade, filha do sr. Fran-

.

A
.

d A d d f' dão do intortuuio, é o resultado recolhida a sua residencia á rua extranjeiro ou mesmo na Alema-
CISCO ntomo e n ra e, o 1-

d d f' C Ih' M f 6.c d h d.

I d M
.

h M t
as escon lanças mutuas que num onse eiro a ra no. .'T, on e n a recomen ou seus pacientesera a ann a ercan e, con- b id f'lh I I' d I

t H·· repente e commumente surgem en- tam em resr e sua I a za tma. uma cura numa as mu tiplas es-:O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á tratou casamen o o sr. errmmo
d I - dil J M' G I dd S Ch I· '1 d I

tre man o � mu her e sao ar J 0- oão ana a vão que apre- tações e aguas ou balnearios
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE os antos uva, pi oto U

I I Idi' 1° CD
•

hlt d C N N C tei
sa e ma evo amente, exp ora as e, sentou-se. ogo apos cometer o c imaténcos no l.,elC •ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios apuan, a . . . os ena.

d
.

d d I' C d d 14 B C Ado dI'quan o não, as mais as vezes, e do, ao oman o o .., eterrnmação o ugar exá-do afamado prodúto G. U A R A I NA, contra dôres, grípes -

f d
.

d
.

dustri h A d d

I II
HABILITA�AO

..

ormenta as, mUI e III ustna, por ac a-se preso. to que eve ser procura o, cau-
e resfriados. F' b P I" Civil fterceiros. OI a erto, na o reia IVl sa requentemente vacilações porEstão se habilitando para ca

I=-iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiii!iiii!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-.! rigoroso inquerito. I parte do receitador,�- lO •

d
-

E·· sar: lrineu Estanislau Cardoso e Verdade é que GaIvão, em-

LlqUI açao xpaslção J dI' F'd 1° I·
'

b d d d
E a resultan_te dêst: estado.�e Ess.a lacuna preencheu agoraor e ma I e IS, so teiros e resi- ora viven o

. iadarn
o e sua desesperador desconforto verifi- I a Sociedade Alemã do Fomento,de perfuma'�l escalar dentes nesta capital. esposa: aproxima adente ad

um
cou-se com a' cêna grandemente de Turismo, creando em Berlim

•

C pRECISA-SE de um oficial a�o, tivesse proc�rad 0,
a to o o

selvagem de domingo, que pas- no Potsdamerplatz no edificio Co-rias na asa de alfaiate para trabalhar
transe e p�í. m_als ,

e _uma rez, saremos a relatar, procurando re- lombo um consultorio em queTrês, Irmãos Foi aberta ôntem, ás 9 horas, em Lages. Tratar na AI- dma rec�ncI façao �o dO r�l�z�- constitui-Ia o mais fiel possivel serão prestados informações a

a exposição de trahalhos dos alu- faitaria Màchado
S
a porJnter erencia e ma

e consoante os detalhes por nos médicos e seus doentes sôbre o

nos do G.E. Arquidiocesano Jo-
ouza ensão, sua sogra. recolhidos. uso dos diversos sities de cura_

sé e da Escola Normal Primaria C a Ian ização Possuia, assim, o pobre [Jo- Esse serviçl) que encontCQu um

anexa aquele estabelecimento de t mem, trazendo Quardadas :onsi- Um b i I hete grande éco especialmente no mun-

�nsino, dirigido pelo ilustre sa- aus riaca go mesmo, consideravel a�ervo de Conllta'llos que, Bntem João do médico, é inteiramente gra-
cerdote revmo. frei . Evaristo queixas e humilhações sofridas Maria GaIvão recebeu de Izalti- tuito e se acha sob a direção do
Schurmann.

'

Procedente da Austria, passou de sua esposa, que msuflada por na, sua esposa, um bilhete con doutor Krone ate eutão secretario
A magnifica exposição tem si- em Herval com destino a

.

Colo- sua mãe, cometia as mais desa- tendo o mais grosseirO ataque geral da Sociedade Alemã da
do visitadissima, sendo muito nia Tailer, numeroso grupo de bridas e grosseiras provocações, á sua honra.. . �ocjedade Balnearia e Climate
apreciados os trabalhos dos alu- tirolêses, que chefiados pelo con- visando despertar o ciume naque- O hom�m, �esvanado de raIva rica, atend� unicamente a médi
nos daquele moclelar educandario, sui Walter von Schussungg, vão la alma já ha muito embrutecida, procurou, mf.atlgavelmente duran- l:?S respechva��nte a doent�s en'

comprovando assim o grá� de trabalhar em agrigultura no inte- torturada e obsecada pela mais te todo o dia, em encontra�-5e vla?os por medlcos do extenor ou
adeantamento dos estudantes. rior do municipio de Cruzeiro. atrós das desconfianças. com a esposa, para uma exphca- de mtenor.

� _ ....

Urna caravana de 400 proletaríos deSan ...

·

ta Catarina, São Paulo, Minas Gerais� Paraná
Rio Grande do Sul, por iniciativa dos "Diarios
Assoclados", visitará o norte.-O presldsnte Ge
tulio Vargas apoia o rJrojéto; o ministro do Tr-e
batho sugere sua ampliação.

--------------------------'------------------------------------

�A�G�A.ZETA
A 'voz DO POVOAniversaria-se hoje, o estima

do conterrâneo sr, Francisco Se
petiba, do comercio local.

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira, 7 de Dezembro de 1936

Transcorreu ontem a data ani
versaria do prezado conterrâneo
sr, José Lupercio Lopes, conta
dor da Delegacia Fiscal e nosso

apreciado colaborador.

Violento drâma de sangue
o cabo Gaivão do �4 s.e. fére, gravemen-
c-s, a esposa a pr-anchasos de facão e a

sogra corn urn tiro de pistoLa'ómauser"

o crime ção e conseguente desagravo.
Foi justamente o que se su

cedeu, á Travessa Urussanga,
onde Izaltina e sua mãe Olivia
passeiavam e foram pilhadas por
GaIvão. '>

Çj

Encontra-se em to
das as Farmactas

Posto de i nforma
ção para mêdrcos e
doentes em Berlim

Brindes "Guaraina"
HABILITAI-VOS

Consoante a grande liquida
ção :Jue vem realizando em suas

mercadoril1s, a Casa Trêa Ir
mãos já iniciou a venda por pre"
ços redusissimos, do seu variado
e fino stock de perfumarias na

cionais e estranjeiras.
Af. pessôas de bom gôsto e

trato poderão, dispendendo pe
quena quantia, adquirir excelen
tes perfumes naquele conhecido
e,tabelecimento comercial.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Joínvile
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