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o sr. dr. Ma
noel Pedro da

Silveira, chefe
do Partido Soo
cial Evolucio
nista, enviou,
ha dias circu-
12res aos dire
torios munici

pais, convidan
do-os a se fa
zerem repre
sentar no pró
ximo congres
so do Partido,
que se reu

nirá nesta Ca

pital, simulta-
.

nearnente com

o do Partido
Liberal Catari- Dr. Nerêu Ramos, que serena
nense, no dia e incansavelmente vem trabalhando
15 do corrente, I pela confraternização caiarinense

L\. conjugação de esfor--

no salão do Cine Rex.
Segundo ouvimos, nesse grar de conclave se processará a unificação dos

dois pa: tidos sítuacionista-, num primeiro e nobre gesto para a pacificação d.. pol:
tica de Santa Catarina, louvavel sob todo o ponto ele vista, principalmente no gra
ve momerto de apreensões e ameaças que vimos vivendo, ante a desmedida insânia
de máus catarinenses.

Por outro lado, o

outros, os srs. dr. Norberto

Dr. Manoel Pedro da Silvei-
�.' t d

.

íluer. ',.. 1 1::'1' . '1
ra, qre, co:n notável despren "mm-

aproveitamento e 111 luei.tes proceres repun icanos, entre to. colabora no congraçamento
Backrnann, em ]oinvile, Querino Kretzer, em Bom Retiro, pa-] poHh�o'

I dre Jacob Luís
Nebel, em Bra
ço do Norte,
na direção dos
nu cl e o s si
t ú ac ia n is ta s

locais, vem de
monstrar que,
embora a in
justifícada e

mesquinha
campanha de
difamação con
tra o atual go
verno, a con

fr at ern iz ação
da familía po
litica de nos

so Estado se

vem realizan-
do, sere n a

mas ininter-
ruptamente.

t .�

ços pelo cor.graça ..

mento geral

ElI. .

�
, �!l��a

A VOZ DO Sem quaisquer ligações politicas.
o sr. Trindade Cruz é-sabe-o toda gente- um

daquêles eleitos pelo Partido Liberal, graças exclusiva
mente ao seu parentesco com o ex-Interventor Aristiliarro
Ramos e, a um discutivel serviço ao Estado numa até

hoje pouco esclarecida compra de títulos da dívida pú
blica.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

ANO II I FIOlianopolis, Quarta-feira, 13 de Novembro de 1935 I NUMEHO 365

��
e

�úJO A' IlA·Quando, iludido pela miragem de uma perpetua- 6i � ., 1.2-.. " �
ção no poder, o sr. Aristiliano Ramos abandonou os seus =="""" ,_ ê""'"'R"' M+","" CF -__�_"""�.�õiiiiiõl ; ;;�� _

correligionarios, em demanda do arraial inimigo, de onde
[t,�t.W1; [fr�:c��� �,�O fEx�rcito, na vIagem, matou e fe-

lhe acenavam com uma vitória pela violência, o sr. Trin- � �
III

dade Cruz, acompanhando o amigo e o parente a quem em ít15lwHmlH�náu ri'Wl pass�iie!ros
.devía a inclusão do nome na chapa situacionis'a, passan- \ () sr. Cap. O I dE' I d Bl'

. A I CAMf I 'JAS, (S. Paulo), 10

I tambem, a sua garrucha e desíe-
d b d "'-' c ega o spe2Ia e umenau, com-micou, on- N d � ho-se tam em, começou a arremessar pe ras nos compa- .

_ dr eh f d P I r' f ," t � l pn _

- o t em que parte e oJão c ou um tiro sobre o' criminoso,
"nheiros de ôntem rem, ao r . e e e

DOIL1ad' pOdr 0J11 gramdâ, quAelo
sr. en ....n

eM laU Paulo, ás 17 horas. em dois car- que tombou mortalmente ferido,
E t-: I d dená b

lo Clernentino Lopes, c. eza o a unta e istamento 1 i itar

)den �O, Slt pOdr fum _

a o �on (

endamos, .

sem re u-
mquêle municipio, foi feri-do"á bala ante-ôn'en, quando atravessava

TOS de segunda classe viajavam Chegado o trem a Campinas, o

ços sua eprlmen e e ecçao para o a versaria, por ou-, ' I
. '. 1,,· doze [arr.ilias de lavradores rurais c .rro em que ocorrera a cêna

tro procurámos atenuar um OOllCO tão infeliz atitude

quan-,
uma

ruaAndü.que
a ClO."'\"!�' •

t'l 1
.

d d
constt ridas de setenta pessôas que sangrenta foi interditado pela po-

d
,'.

r d
.

dd' ianta mais que o prOle 1 a velOU a perna esquer a o
se destinavam ao interior do Es- r

.
.o pensatmos que t�pen�st .at so I atL� a: e ao arn-go e

referido oficial e que se acha já prêso ° crimin�so, tendo sido aber reia para o respectivo inquerito,
) paren e o arras ara a riS e aven ura. .. .

bili d d f'
tado. A viagem decorria normal- Parece que josé Amaral foi

M t
r l d I d

to rigoroso mquento para apurar a responsa I Ida e o ato.
J has, es avamos reuon arnen:e engana os. "O T CI' d b b mente, quan 0, ao c egar ás pro- vitima de um acêsso de loucura.

H
.

d J: d t
. eu. ementmo. segun o se sa e, passa em. . . I d' d V l' , , .

oJe cümpreen emas, em .I�ce e sua pos eelOr
'

-

xirmca es e a mnos, e proxi-

c�ut[i, que ao sr. Trindade Cruz anima somente uma A'S PORTOS DE J!JlGA QUANDO A CORAGEM mo de Campinas, o jornaleiro José
gracte ambição politica, e a sua fuga das fileiras liberais, ROMA,12 - Noticias colhi- E�CACEIA Amaral e Silva, sacando repen- RENDEU-SE O CÉLEBRÉ
em bril deste ano, deve ter se .originado na certeza, que da, nos circulos jornali.ticos, ap - t.narr ente de uma garrucha, des- ABD-EL-KRIM
êle taia, do triunfo matemático de sua corrente. retentemente baseadas em in'ouna- HARRAR. 12 - Proceden- fechcu um tiro em Isidoro Rodri-

.

ROMA, 12 - O Chefe mu-

',ogo que s:: compenetrou da d�rrota, em todo aÇões ficiaf!s, dizem que a columna tes de Gorahei, os soldados fe- gues dos Santos, qu� se aclnva sulmano Abd-el-Krim, que com

fragor e desabamento do prestigio discricionário de seu moturizada do general Maletti ridos aqui chegados, relataram os e� um banc? próximo.' dando manda um Importante grupo lo
parente,') sr. Tri:1chde Cruz não mais descansou, não '- s'á proseguindo no seu avanço episadios ocorridos nos quatros amda o�tro tiro �m. M,clrla M )Ura cal da provincia de Ogaden o
mais comeceu os plácidos dias em que êle passeavaa sua espectilf'ula.r, na frente norte, ten- dias que durou a terrivel luta em Del Saho, que VI"JPva ej� outro grupo de Bagheri. apresentoU"te
pôse de 'mportante nos aViões ('a CP 'Teira, com misterio- do chegado ás po tas de Jijiga, torno de Gorahei. banco. O marido d ,ta, Luiz D",I com suas forças lTlilitares arma
sos recadnÍ10s de lá para cá e (L� cá oara lá. Em toda a hoje á noite. As referidas força8 05 etiopes segundo r<..Íerem, Salio So')rin�o, vendo foJa mulhr:r das, em Gorahei, rendendo-se
pate ona; chegou, êle que nem catannense é, empenhou- esperam ocupar agula cidade ama- scfeeram pesadas perdas, não sen- ferida e ant� a sanha criminosa aos invasores.
se encarniçad�mentc numa campanha impressa e siste· nhã. do passiveI. porém, calcular o nu- de José Amaral, que permanecia
matizada de deprimir, de caluniar e de ameaçar a situa- mero exato das baix1s. de garrucha em punho, sacou,

��Q,,�e Sta. Cat<lrina.· Uma av i ado ra Eles mostram-se assombrados -PARÀ LEVANTAR MO."Aú'�d,1 ha pouco se lhe atribuia a organização da vôa pa r'a O deante dos raids aereos, não obs- RAL DAS TROPAS E-
caravana de alguns oposicionistas, rumo a Port') Alegre, B ra s i i tante se dedicarem durante todo TIOPES
a qual, segundo as próprias entrevistas por vários mtm- o ano a guerra interna, á caça e

bros concedidas á imprensa gaúcha, foi negociar com o
LO�JDRES, 12-Urgente-

a outras emi'resos perigosas nas

general Flôres da Cunha, o padre Cícero da política na-
Infurmam de Lympne que a avia-

quais demon,.tra::n sempre coragemdora Batten levantou vôo para a

cional, um vexante acôrdo para os brios catarinenses. inaudita. Por esse mctivc., eles
America do Sul, ás seis horas e.

Do que êsses políticos fizeram r�a capital gaúcha, trinta minutos da manhã de ôn- gozam invejavelreputação de he-

já a opinião pública de Sta. Catarina está perfeitamente róes, que agora começa e desa-
In�eirada, através de desastrosas transcrições feitas nesta temA' d

.

B t d' I parecer frente aos armame!!tos mo-

CapI·tal. ntes e parhr, dt en Isse:
d

"E
.,

C bl emos.

Retaliações pessoais dos homens públicos conter-
'

spero atmgIr asa anca sem

A A

1 escalas, caso o tempo se conserve

raneos, ameaças, insu:tos, como aque e, brotado com cer-
b O b'" bteza de um cérebro em dLsvario, de que o sr. Nerêu Ra- om. me� o ]ellv_o e

- at::r o

m'"'.
F

mOS era «o Judas da Revolução em Sta. Catarina», htdo; I rectordTha.ntenoN ��I J�: /'r1u1:\150n, e 'rC�m���igaavraelveoseccoo�oe��= r· vetUdo emfim que poderia depnmir o �siado, foi ventílado e
en re les e ,ala, . 5', rC-1 _._ I

propagado pela imprensa mantida pelo governador gaú- cord esse que e de 17 1!2 horas. co SABAO INDJO.
_,,_, _Chf\, Ainda que ignoremos a quem cabe a iniciativa da -Õs estivadores tPois bem: foi esse mesmo sr. Trindade Cruz, em' transcrição, tôlo e rídiculo é esse protesto de quem, pelas ca ari.

�essôa, ôntem; da tribuna parlamentar usurpada a um cata- próprias mãos, já antes do editorial, se envilecêra aos olhos ne 11ses
nnense, que protestou, do alto de seus tamancos, pela in- da opinião gaúcha, pondo á mostra os mais inconfessaveis H d' d 1

. ,

a Ias ec ara�am·se em gréve g�ral os estivadores deserção na imprensa livre de Porto Alegre de um editorial apetites e as mais soezes injúrias. Italal, pretexta.ndo neceSSIdade no aumento de stm salarl'os.de A GAZET", sob a <l.lc ....dçào de qtle, "me",osprezandc a Contra esse vil procedir1ento é que· o sr. Trindade E I dc
u -

•

m VlftUQ,,! es�e pro .uT1ci rnento de rebeldia, e consl'de-
. aravana", esse cJltonal :UI a LI, vulb3uo peia htercessão du Cruz, como, representant� do povo catarinense, devêra pro- d L I d 1
I ran o JUSlOS os rcc cünos êiqll 1 �S tr' balhadore" I •I �stre catarinense sr. dr. l\nton;o Bottini, ex redator deste testar. d FI' ,I' _

�

•

U

'. ", os seus compannel-
dlario e represen�lante de Sal1ta C::.tarina na Exposição

ros e ,onanopoils e Sao Franc!sr.o, solIdarizaram-se, declarando·
FarroUpl'111a.

� Protestar, quando mais não fôsse., co,,] aquela obsti- se em greve.
nada e elevada resistencia do lider minor;� �a, sr. Marcos O caso se á r�30:vidt, tJ! la Delegacia de Trabalho Mariti-� .Es.se protes. to,. partid,o do sr. �r.ln.d,ade Cruz, o .cai Kon.der, que, ape.sa. r dos 3ílúncíos b.ombás. ticos .de sua ida mo, que se re"ll'r� I I'Xel ,I d f

-

S t C t d h E d .
10)P, par ('sse Im, na Capitania dos PorcosIra-vIaJante ua lI1tnga e aa 1 amaçaú oe an a, a arma, na Imprensa o VíZll1 o sta o, aqUI se deiXOU ficar, entris-lou pela De1ega:la de Trabalho Maritimo, que será creada en:\\Supinamente rídiculo, é ridiculamente tôlo.

_ 1 tecido e repugnado. Itajaí. .••

+\

� �cymlC�U�·tt. DO,

ARMAl\1ENTO INGLES
PARA A ETIOPIA

HARRAR, 12 - A incer-

DJIB�UTI, J O-Chegaram
a esta Cidade 12 caminhões
de marca inglêsa e america
na, 6.500 fuzis Mauser 4
canhões anti-aéreos, 3 av'iões
britânicos e peças destaca
das de material, que foram
imediatamente encaminhados
para Adis Ababa.

teza a lespeito do po�to que os

italianos atac[\rão na proximl1 in
vestida augm ....nta as apreenõões,
Llando-se no possibilidade do
imperador Hailié Selassié I vir de
avião a Harrar. afim de elevar
o moral das tnpas.
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GAZETA
i

I

I
,

1

l

• G

�-----------------.. sO • �------------------.
��� f-:�==�deé O orgulho do povo ��_!.!fiJ,e �m� � � FLORIANOPOLISw-� I
correspondendo prazenteíramente a gr.ande confiai"\ça � indíscutivel
preferer\cia que lhe dispensam os cat?rlnense�,t,,:>rna.ndo-a o único em
pório da eleganc1a e da �odd nesta II�d� FlorlanOpol!s, está venderldo

os ma;s variados, ViStoSOS e bellsslmos padroes de sedas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que os preços serãc
mantillos e permallecerão firMes pais não se trata de liquidação
As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
t;asa Tres Irlnãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
ofJ.G

G U E R R
. __o --OGe

<-fJ 0-------- -. (�0=. e �A � C�SACOS DE PELE E *��$500 � RENARDS
�$500 �
7$500 �

�

��
ij�
�]
r �
�

z
w
,
I"'" •
-

LINHO BELGA de 2.20 lflS. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 NCretone de cores 10 114 de ���,��� 6$000 LI.

Luvas�e�Carteiras
Luvas de pelica de cabrílo da melhor qualidade O30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finissimas ultima palavra de J 5$, .50$, 35$, 40$, ,ft
________�..-�,11-!�0$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 VI '

Capas�elborracha

\�

�I Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$, )00 1ft

�I
Idem}) » » })>> 160$» 120$000 UI\

tI Idem» » ,) » finissima de 200$ » J 80$000

«'
-

I
�

Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000

� Meia�M��sselin
� Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 9.p, � I Ot e 11 $000 I-!� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

MORIM de cores sortimentocompleto de 1$6 Por 1$200 � Meras de seda natural, reclame 7$000

«Opala fina de todas as cores' de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500
-

C Opala Superior 2$000 e 2$'200 � Meias de seda Tango 4$000

Gravatas, sortimento sem igual por preços fantasticos >I G • G=. e G..tle WO e G • e e� o

! Rua Felippe ,Scmidt J�ASATRES IRMÃOS. T E L E F O NEil I� 1_lé ;; ilizica que vende as suas �

�:

2
'

2-'-'
- I mercadorias 20"]. mais baratc que

I 4
•

1,.,:: fIJ �-' as praças do Rio e São Paulo, .' O I " !�J' I visto serem as suas compras fei- �

� � dirétamente. �
I P �

1,;1
"" O

I'
'I' ,i 1000 mts, de retalhos para liquidar cl redução nos preço, 50·�·!I � mii .� •• o � f) o. ��,')'"

�O ..... ..� i�

o �------------------------
• •
•• ESTA
Seda Larné de
Seda Pelica q50 cores de

Crep Mongol todas as cores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de ::0
cores de 8$ 1 or

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ ,)

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$
Toil ele Soie CI todas as cores de 7$5 »

Seda Pelica estampada de 10$ »

Toil de Soie estampado de 13$ »

Seda listada moderna cr diversos desenhos de 10$, �

Sultaneta, sortimento de 40 cores de
_ 9$ I)

CREPE MON06L FRACÊS sortimento completo de
todas as cores de 13$ » 1 0$000,

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8f,). 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

nhos modernissimos de 8$ » 6$000
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1 O$OJO

Linho lrlandcz para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11�, 13$, I 4$����$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho e Cretonec

M P A Fi I
6$500 Por

7$ Por
10$ For oCasaco de Pele, tipo da elegancía, por

Capa de pele de 150$
Renard de diversas qualidades de 100$
Idem, idem idem de 200$
------------rz".-:""�rS'_-_

ColchaSdeSeda
-----

550$000
Por 110$000
» 50$000
» J 00$000

'5$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

Colchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja 40$000
-----------_�-:���-------

Linho lrlandéz para homens

Sedas ultra modernas!

Orap ;de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de '10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Plqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
)I 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo
encontrar-se-ão só na Casa lHES IRMAOS

13$000
12$00à
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de
-------------���--------------

Morim de côres e opala

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao.vogados SE'RIE B:-Clubes do Estreito: Coqueiros, S�co d?� LI-
mões, São José, Palhoça, Biguassu e TijucasAS BASES PREMIOS

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'ia�te dia
riamemente á R. 7rajanoõl

Phcne 1.618

Residencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Cliníca Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dõr

r '

i-Praça Pereira e Oli
, .,:lfa, 14-Teleph, 1353

:'onsutt .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

"'onsultas:
das 1 5 ás 18 horas

B.]r. SYLVIO
FERRARO

I) Clinica de Crianças-�o
lestias de senhoras - V!as\Urinarias-Doenças do Co

'.

I ração e Pulmões-Sifilis

l Electroterapia - Ralol
f Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1886

Rua 'Felippe Schmidt r.' 8
I rcilx� postal 129 Tel. auto 1004

'1 Codigo Ribeiro End. Telg..1
SIMONE

Tvpographla, Estereotypla
2ncaOernação, I?autação, Tra
balhos em Alto Releuo etc.

D Fulvio Aduccir.

Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Das

-----,
Dr. Pedro de Moura FerrO

Advogado

•

rerra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Escriptorio :-.Rua 15 de '

Novembro n. 50
(EOlflc:lo ralxa Agrlc:ola)

ITELEPHOHE, 58_

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

:_:= Dr. Renato_
==Barbosa==

ADVOGADO

',i Lojas Ga reia
,

Rua 16 - da Novembro, 70 8LUMENAU

de vendas por atacado e a retalho para'leção SANTA CATARINA\

.TOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLlNES-XADREZES-ZEFIRES

. (Tingimento a Indanthren - cores firmes)
lI't
" JÍlos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupõespes� etc. Colchas, guardanapos, lenço!. toalhas de

ir
\

ba"ho de rosto e de �esa. Confcçlo de ca-

I t misas. calças, etc. Lmhas para bordar.I-

(
,

.

ROUPOES DE BANHO
(Melhores que os estrangeiros)

-'dndição:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fabricação de maquinas em geral, (agricolas e in
dustriais)-moinhos de fubá, arados, bJ,lSmas pa
ra carroças, chApas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

(nome do jogador)

Cleopatra
Edição da Liv. do Globo Porto Alegre

\ Rua Trajano, 21

� �one 1384

I "ientistas I.

\Luiz Freysl�ben I Rua Trajano. 2 (sob.) CostaCi'llrgiãc :Oentlsta Fone 1325-Atende eha-
: Rua Con.elhelro Mafra, 54,,-, RUA DEODORO, 30 - t�=m=ad;;:o=s:p�a:i;ra=o=in::te=ri=or=.=� �����������fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.�����:::P!SCHOAL SIMONE S. A.

f Jes, Salvio de Sá Ban�o deGonzaga
Crédito Po.Dr. Osvaído Silva
pular e Agri-Saback

.

cola de San-ADVOGADOS_
ta CatharinaRUA TRAJANO, 33

Telefont-, 1287

Está em voga a biografia romanceada. Numerosos são os
Olarla.:nente, publicaremos qua- Ser50 ;>,confleriôos a�s pr�m�1�: [ans. Já se biogralai a-n os vultos mais destacados da humanida-

ôlulOIOos em õuas e sequnocs uqcres. I:- ara

d
.

bi f' I d '

ro ICOUPO"bs,;>, aos 5 clubes Oa A. õc qual farão parte Atlético, de. Napoleão teve Lu wIg um iogra o a a tura e sua epopea,

ser ee, co enoo
á A i f' uel ense Iris e Taman-

J I h I d id d

rapltal, ou sejam 09 flliaOos UI! '''Alg sIr t:, f rirá uma Mirko esu ic escreveu um romance notave em torno a VI a e

f r O é le A' e aos clubes ôar"" aze a con e

S Z .

id d F h' d M
.

A

o' E t" � B r

roque'lros Saco õos rica taça, com grau ação em ouro; Cesar. tephan wIg escreveu a VI a e ouc e, e ana n-
'Lfm15:5�1Zsg� 10sé, I?aihoça, ar- Z. Iluhgar,1 b01a �pof int gbl�SI_�_i �u� tonieta e de Erasmo de Rotterdam. Maurois biografou Disraeli,

.

Til t aos não filia· me or oqcoor uI! U e o .
guassu �

I '805, o

gar uma rneõclhc ôe ouro; Z. lu- Bvron e Shelley.aO�'8:i��r R 6AZETA quer res- gar'lumba melôalhg ôe p��a�ér���' Agora Oskar von Wertheimer, escritor alemão, tomou a

O 09 seus leitores essas os c u es e oga ores

d CI .

'd I id

POt" er a

t guntas' publicaremos oportunamente 05 figura sugestiva e eopatra e projetou-a com VI a e co on o

ln eressan es per .

t .

stão ecnôo cu lõc

d d ..
,

··Qual o melhor jogaaor Oe U· prernrcs tque te" " num livro que é um encanto permanente, es e a pnmeira ate a

õcscrnen e es uocooa.te�.��al o clube Oe futeból mais
. !"i0TA-._os 10g!:!00res ô�s clubes última pagina.

.

simpático? flllaOos nao aerco conetõercõos
Todo o fausto todo o bulho da côrte de Cleapatra apa-

" hlO e rernetlõoa a esta õentro ôa serle B.

'b I
R�!lZe�c oSoupons que publlca- recem como um fundo 50 re o qua se movem as personagens

"uaçuo os c

UM FESTIVAL
d d h'

.

moa ôlarlamente,--aos õorntnqos,
principais esta surpreen ente istona.

ás 9 horas, faar.g��á I�te���:����: Temos no inicio uma descrição de Alexandria, seguida
com a preaenç

.r.
'

" t õ s premlcs
.,

d Pld d "

L' 'd

HOTA: os coupons Oe uma 5",· I:- ara a en rega ,:sse
õ D: dum histórico da Iamilia os to omeus, es e o pnmeiro agI

I fO em errcõcrnente preen- que se Oará no Ola Z9 e e

I' fi' .

d CI d d

rh�a que r

a Inôlcação ôe clube ou zernbro õe 1935, "A Saz�ta" or-qn- até Ptolomeu XII , o rei autista, pai e eopatra: o qua r? a

Rua Trajano, n' 1 sobrado

I
íoga��:�� outra série, serão lnu- nizará um excelentetfeshual ôes.j grandeza politica e espiritual do primeiros soberanos dessa estirpe,

fi portiuo com atraen e

programa.] d j d d

T I h rr 1548 tlllzaOos na apuraç O.

l
da crueldade e da degradação de seus

.
egeneraacs escen entes,

e ep one

I §E'R I E. A SE'R IE B da. inteligencia, da vitalidade e da ambição das mulheres ptole-I
- - -

marcas,
d Qual o melhor jogador O que se segue não pode ser resumido no curto espaço

·

M Qual o melhor Jogaar?
d" d f

.

Accaclo O- d. futebol f de futebol. duma ��ta. E' um dese?rolar .agita � e inleressanhsslmo e a-tos doliticos em torno da figura nnpressionante de Cleopátra.Wertheimer, com uma habilidade magistral, conduz comhabilidade a narrativa e nos dá um retrato vivo não só da heroi.
na corno tambem de Malco Antonio, Cesar e de um punhadode outros pro-homens da época.

Um livro que delicia e ins'rue.
Tradução elegante de Maria Guaspari.

Usaro SABAO INDIO quer O NE'GUS PARTIRA',dLzer, --'--�'11j" sobre todos PARA DESSIE'Of', pontos de vista. ADIS ABAB.'-\, 10- Os
I reoresentanres da impr�u.s�lC

.

d I acompanharão o Négus ao (U rS-O � _ qí.i.arkJ zenersl q.. _ _rã es-

Sargentos tabelecid? �m DAessié.
-

. As notícías sobre as ope-C�m a pr�sença do sr. major rações militares serão trans-Candldo Regls, .comandante: �o�- mitidas por correios que fapos docente e discente e oftclah- rão cada um sessenta qui-I (nome do votante) dade da Fôrça Publica, foi rea- IÓI�etros dos' 240 que sepa-._!--------- b�rto ontem, ás J 4 horas, o Curo. ram Adis Ababa de Dessié.
����������������������9i

so de �?r�ntos da nossa discipli- Já partiu para esta última
I"!!

nada mlhcla, cidade uma pitoresca cara-Falou, na ocasião, o sr. man- vana composta de 200 muaJor Candidío Regis, que pronun· res que transportam bagaCIOU, eloquentes palavras s�bre a gens, medicamentos, provifmalldade do curso e sobre as sões e material de cinE"matovantagens due do �esmo adviriam grafia e de fogografia.ao preparo dos bnosos elementos Os jornalistas seguirão deda Fôrçl. O Curso de Sargentos automovel em 14 do corconta 25 alunos e iniciará hoje rente.ás 6,39 horas, as suas aulas.

(nome do jogador)

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador

(nome do votante)

o rigorosissimo e inexcedível aparelhamento de con ..trole dos LaboratoriosRAUL LEITEAnalise prévia de toàa mate ria prima, fabricadaou comprada.
Alias e de toda partida acabada de fazer para verificação das preparações rigorosamente exátas das substancias.
Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão poranimais, acompanhando-se a ação farmacodinamica, decada partida.
Prova de constancia do PH, por métodos electoméricos, de cada partida.
Prova de esterelidade bacteriologica por semeaduI tras e culturas de cada partida.
VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALISADOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS DECONTROLE.

!.. ••.•�.O••---GO.�

.• Ultimas edições da ti
Livraria da Globo

RECEBIDAS PELA LIVRARIA oEN _TRAL DE ALBERTO ENTRES

(nome do votante)

Cléopatra-por Oskar von WertheimerA vida de Joana D'arc-por Erico VerissimoAnchieta-por diversos autoresO Cooperativismo ao alcance de todos - por LuizAmaral
Letras Riograndenses - por Guilherme Krug eNelly R. CarvalhoDemocracia Liberal e Socialismo - por EgydioHervé
Vocabulario Sul Rio-Orandense-por Luiz Carlsode Moraes '

A In�asão de São Borja--por Osorio Tuyuty eOliveira Freitas•
•
".;--....�....'---..

.@

(nome do clube)(nome do clube)

..... ,i!IíIRadio- .. Lampadas e Cinema Falado

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.
ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROCURAE OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH ILIPS

& Cí••
_- FLORIANOPOLlS

Dr.ArminioTavares
Elpeclallsta emmolestlaa de
GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS- CABEÇA--PESCOÇO
(formaOo pela faculôaôe ôe

CTleOic:lna 00 UniuersiôaOe ôo
Rio Oe 1al'leiro. Ex·interno,
por concurso, 00 Hospit<;tl Oe
Pronto Socorro e 00 Asslst.encia I?ublica 00 Rio Oe 1�nelro.Com alguns anos Oe pratica nos

slZruiços especializaOos no I?ro
fe5sor Sanson, no Rio ôe 10-
neiro··na I?oliclinica ôe Botafo
ga .- no Hospital ôe 5ão 1oão
Batista ôo LagOa e no Hospital
6affré.·Sulnie).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoçi)

PA6AHOO 05 do Hospital de Caridade
OS de Florianopolis.SEGUINTES jUR :

_ Gabinete adaptado paraCIC Limitada 5',. ala. exames da lua especialidade eqC. Aviso Previ06·1· ala. com sala de cirurgia propria.Prazo Fixo g·l. ala. Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.Hormon ios e não RESIDENCIA Hotel La
mais Extratos Porta-Fone particular 1426

Entre a moderna terapêutica Gu ia d.pelos HORMONIOS cstandar-
ddizados rigorosamente e dosadas Sau e

em animsia e a antiga, empirico Q�erend? receber este
e hoje ridicula medicação OPO· preCIOSO ltvnnho, sem qualTERAPICA pelos extratos e quer despesa, mande ,en?ep6s de orgãos, ha a mesma di- reço certo ao sr. Oltvelra,ferença que entré a qUIMICA para á CAIXA POSTAL n.
MODERNA e a ALQUIMIA me- 23, NICTHEROY-dieval. RIO .

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua TraJano n. 16
(Edificio proprin)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 q�� ocupa atualmente ;na Abis- �""U - � OU �U II � � a
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,Ontem, publicámos uma nota I mantermos unidos em tôrno de
h .......,="'"""��,="Z"=.."'"'#"� espo r Jva ,ficial da Federação das eolonia:: nossa Aspiração patriótica. I'I.la-oOO������-��� i.•••·."..;;:;A..,..,..�."�'*....,""'._...,..==--".,..,. I
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'A " j'

de Pescadores de S, Catarina, desanime, pois ! Tenho certeza
REDATORES', ( Desportos Terrestres- CYPR!ANO JOSE' f

'

:e ·erenle a acusações que lhe de que chegaremos por fim ao( 11 Nauticos - EDU' ;çfü3�,iU" f f
'

��������.""'...,,.."'......,_.__="" ii· ram eitas através das colunas .desejado termo-I
lo Diario da Tarde, Não se esqueça de que a Pes-
Encontral'ldo-nos hoje com o ea em Santa Catarina é uma for

sr, Mario Couto, presidente da- ça Iorrnidavel e que Você é res

[uela Federação, abordamos natu- ! onsavel pela união, felicidade e

ralmente o assunto. trabalho de milhares de criati ras
-Então; o que nos e scarece brasileiras,

sobre os ataques do DiClTio da Seu muito afetuosamente-(as)
Tarde? FredClÍco vai«:

Regista·s; hoje a data aniver"

saria natalicia do nosso estimado
'" nrh>rr.aneo H dr, lOTSf>. J{1?é 2"� _' _ • ..._ "'j.J"'óu· J ::J

SOl!za, inteligente medico veterí
nario e íu lcionario dos Serviço,> que.

de Expansão Agricola e Pasto
ril.
() dr, Jorge Souza um de-

vo1adJ amigo de,te diario, onde
ma tem co:n destacada competen
cia a secão ':A G'lzf'ta Agrico-
I
"

a
" ,rnann, comerciantes, prestigiosos
rodos os que �aneJam nes,ta I elementos politicas em Braço do

c,as:i ab�açam ,efUSivamente o dls-. Norte, mmúcipio de Tubarão.
tinto ónIversarwnte.

_

LOURA5 E mORENA5

Hilda

Um. dois. tres, dez...
Não liga ninguém.
Perdeu a conta.
Um herói caído sôbre uma cadeira

do Cine Royal.
Domingo de luz e de festa.
�1(1itas meninas.
Louras e Morenas.
Inicio de «flIatinéelt•
Foi tudo que vi e ouvi.
Lastimei a sorte do pobre Z. G.

(Tive pena ao ve-Io em pleno "knouttt)
Parecia Max Baver.
Não era para menos!
Tinha acabado de ouvir muito mais

coisas do que eu.

Goste! de ver. loura Híldal
Não deves deixar que te prendam o

corado.
E>s'muito críanca, ainda.
Primeiro deves' terminai' o curso

para seres eleita deputada da ASSElvI
BLEI A DA BELEZA.

, S011 eleitor e votarei em ti. assim
como em Elsa Silva.

Dom Neça

AhlVER5ARI05

Dr, Jorge José de Souza

Sra. João Barbosa

Aniversaria-se hoje a Fxma, sra,

d. Iracema Bruggemann Barbosa,
consorte do prezado conternnc:o

sr. João de Medeiros Barbosa,
do comercio de Blumenau,
A distinta aniversariante rr,uito

relacionada nesta cidade será

hoje muito fdicitada.

Faz anos hoje o jovem estudante
Alberto Ramagem.

Faz anos hoje o jovem Eu

g 'nio VidaJ, e3timado grafico das
nJssas oficinas,

fAZEm AHOS H01E:

a exme. sra. d. Hilda Leite

Lirn<J, esposa do sr. ceI. Mala·

quias Lim;';
o sr, cei Eugenio Luis Muller,

tabelião na Capital Federal;
a exma, sra. d, Zoé de Mes

quita Rocha, esposa do sr. De
merval Rocha;

o jovem Edgar Arantes;
a senho�inha Hilda Eugenia

da Silva.

CHEônm UNS ...

CeI, M::zrtinllO Ghizzo

Acha-se entre nós, vindo de
Tubarão, onde é adeantado crea

dor o nosso amigo ceI. Martinho
Ghizzo.

forno Rubens Furtado

Acba-se nesta cidade o brilhan·
te jornalista conterraneJ sr, f<u'

, '1".
.

be:l' l� UI tíwo, OIhgente secretarIo

da Prefe.tura Municipal de São

Joaquim da Costa da Serra.

I
I'

Er�'1 'Ve� do imfttituba, 0:1IIto·
ria SII OI!!, de Blumen·am.i
E' sempre assim. A Federação vem trabalhando,

afim de proporcionar ao povo florianopoIitano a intcressan
te partida de futebol, isto é, intermunicipais, pois aqui te
mos realizado ótimos togas. Porém o ttnbituba, que ficara
certo de aqui jogar a 15 ou a 17 de Novembro, desistiu
do contrato, sendo nossa entidade obrigada a 'cumprir de
outra fórma o que estava expresso no programa já cuida
dosamente concluído. Não foi fácil a tarefa, pois' os clubes

tencionais não me atingem porque

escolhidos lutaram para chegar a um acordo com os dire-:
tenhoa s�rena consc ê leia de ha

tores ela F. C. D, Entretanto, o Vitória S. c., de Blurne-
ver cumpr;do o meu dever, .den

nau, club que ainda não pisou nos gramados ílorianopoli-
tro das no�mas por que se.omnt,a

tanos, nos visitará, enfrentando, aqui, a 17,· o combinado a, Federaçao d� Peõca, SI con�I'
da nossa entidade, E' uma missão espinhosa para os nos- n,uo co�o Pr�sIdente dessa utilis

sos, pois O Vitória é, o clube que foi vencido por resultado 5,lma entidade e para c�rrespond�r
mínimo pelo Amazonas, tendo antes empatado, apos

- es.:. t
a confiança que em mim ?erOS;

tá vencendo. O Amazonas é o forte conjunto que já venceu ta�. entre os gran .les, anIm�do-Está em Flori'1Dopolisl desde
O Caxias algumas vezes e daí a conclusão do que é o va-

r � da p�sc,a no Brasil, os ilus-
ontem, o n�sso d,stl�to �trici� loroso conjunto ele Blurnenau. Afim de nos satisfazer o Vi� t:.es branl�uos comandante �ran- OS QUE PO'DEM ENFREN·
sr. Marc0h�(I �Ilartms, cabra�� un ia adiou o seu jôgo contra o Amazonas para 24 do cor-

CiSCO XaVIer �a � ista, presiden- TAR OS ITALlANOS.
operoso e diligente prefeito muni rente naquela cidade afim d d _ Do-

te da Confed_raçao da Pesca no
,

I d T b - ',-, 1 e ar nos. esse prazer. esper B 'I d
.

cipa ó! ,u 3r�?. _

ta pois maior interesse rio nosso meio desportivo a vinda rasl;. com:ll' ante Fred�nco VI- FRE\i!E DJ TIGRE', J 2
O sr, Marcolln,o, Cabr�� des de um clube que pela primeira vez nos visitará, O Vitória lar, o incansav-l batalhador, pe,la -Os ethiopes que op.ram na

:�uta gran�e; �restlglO
Q
PO!ltlco na� virá reforçado com elementos dos outros quadros da mes- c�usa dos pe;_cod(Hes naCIOnaIs;: fre?te n?rte, não oferecerão séria

,uele mU�lc.p!O onde f, geral ma cidade, para que, desta vez, caía o ilJvJto- SêtEC10ild:ôÜ
c m�ndante _So;!en s Barbc'5a, ex-

i resistencia, em luanto não tenl.am
mente estimado, da capital Estão pois os pi .;-, --d· t' t d . presidente da Lonfederai�ãü e co- ch gldo ao sul do boo A"chaughia '., ,... ,IÜ;)::;OS. espor IS as e paI a d t J

.'
. ,

,,'�.

ben,s. ,.po;n�7e â FeJeraç·'ão continúa se esfo;çando para ofe- _

man an e, opper, secretaria da- e á regIão do D�s�ié .

.- .• '1, .

. quelà enhd::rde O R " '. ' , -

recer-Ihes tardes desportlvas empolgantes. .. ..' ,
.

- ."IS .._,eylOLln �}r�ce Ja nao

AqUI mesmo, em Flof13uo- conslttu r um fator sérIO nos aconte-

polis o comandante Lucas Boi- cimentos, jà que nnm�r050S chdes
teux, que ccm assinalado deRvêlo militares sob as suas ordêns se

leia por toda� as i�Iiciativas pa- <ubmeteram 2S forças invasoras.
trióticas, honrou-me, e muito, de- 05 unicoo chefes militare� loc[ e;
Jican,do-me. um de seus magnífi- que estão em condições de eu

cos lIvros - «A Pesca em S, Ca- frentar aos italianos, são, neste
tarina.» momento, oRas Kassa, com (,S

Como vê, eu estou amparado seus i 5 ou 20 míl homens; o

.e sO,tl _estimulado pelos ilustres Ra, Saielu, com 20 mI tambem
brasileiros 9ue realmente se inte-j as tropas imp�riaes do Negus
ressoam ,pelos grandes problemas !-Iaile S:::lassié I, que segundo no-

nac!c n liSo
..

tidas fidedignas agui chegadas.
Ha pouco, por exemplo, rece- estariam realisando as �uas concen�

bi um 1 carta do comahdante Vilar trações na região. de Dessié.
que, embora desconhecendo a pe-

�

i �

quenez dos ataque de que sou

al�, foi pare..:e escrita como quê a Três põor d ia
po;:;ósito de tão ingrato assunto,
- T�m essa carta á mão?, Um cavdlo hoje dizia

. -,El-Ia, em SeUS trechos prm- 'Para um velho burrichó:
cIpaIs:
,. Como andas acabado,

. » Nos, da Pesce, entre os quais Todo cob�rto de pó!br lha você entre os melhores, pre-
bus de 5a. feira. Obrigado pelo cisam03 manter be:n al�o o facho

Os briosos cracks do Figuei- nosso forte, ao Figuerense e aQ� .?O Jp�o sagrado da nossa fé !
rense F,C. Tião e Arnaldo via- festejado cracks. ,?s -Caifáses que sobretudo trio

.---_' pudIam; os gozadores que de t:ldo
Bebidas Nacionais E Extran- riem, continuam a rir, sem Dada

geiras No,;
CAFÉ ;JAV�

Praça I 5 de Novembro 26
.J]nlonio Paschoal

Marcolino Cabral

. Ct��ou.�.!crl\ capita!. o sr.

Vitor Gevaerd, ;;J:��to de -Bros-

Encontra-se nr;sta cidadç os srs,

Padie jacó Lui; Nebal, Frede
rico Kuerten, cirurgião dentista;
dr. And,é Kieralihegy, médico;
João Eloi Schmidt, H 19O Buss,
Jorge Knies e IsidOr0 Schliek-

OUTR05 PARTEm:

Pelo onibus da Empreza Catarinen
za seguiram hoje, para o n lrle do
Estado, os seguintes passageiros:
Simão Vdi, Antonio Perez, Hil
da Mertens, Arnoldo Menem,
Bernardo Rodrigues, Chaueri A·
cras, Osrr ar Neves, H. Barodo
erser, M. h.ubring e dr. Teofilo
Borgu os.

Seguiu ontem para Lages a gen
ti! senhü�inha Ligia Costa Va
lente, filt.a do sr. bomingos Va
lentf>, concessionário do forneci
mento de Luz e energia eletricas

daquela cidade.

NOIVADO

Contratou nupcias com a gen
til senhcrinha Ez.ir Carvalho Mo·
ritz, o sr, dr. Norberto MI
r::md'\ Ramos, promotor de São
Bento,

PEL05 CLUBES

Cock-failPL7rly

Sexta-feira, dia 15 de novem

bro, por ocasião das regatas ofi
cIais, o Lira Tenis Clube
levará a efeitos um dos seus

muito apreciados cock-tails.

Concurren-

Por ato d� ontem: o sr. Pre.
feito desta capital resolveu pror

rogar até o dia 20 do corrente o

prazo vra a apresentação de pro'
postas á c01curreuc;a para a venda
do terreno sito à rua Padre Ro
m;; ns, 45 e 47, esqu'na da ma

Conselheiro Mafra,

TO motivo da publicação da
referida nota, já o amigo sabe,

Além do mais, esses ataques in-

Como vê, meu caro jornaliet i,
enquanto os politiqueiros de nossa

terra querem, a todo transe, en

volver em seu jogo inconfessa el
a Federação de Pesca, nós outros,
sem ambições e com carinho, va
mos cuidando de um melhor fu-
turo para a humilde gente do mar".

Foram essas as inlonnações que
nos prestou o sr, Mario Couto.

Conlbinado X Brusquense
Os brusquensés ha muito vem alll1�j1ndo pelejaI

com o nosso combinado, Satisfazendo o seu desejo, a f. C.
D, procurou trazê-los a esta Capital, no dia 15 de Novem
bro, quando enfretarão o Combinado local. O cIub vem

precedido de fama, é o que nos parece, mesmo porque a

pretensão unica era de enfrentar o nosso selecionado.
Querem, entretanto, os brusquenses que a Federa

ção mande ali o selecionado, brevemente, o qL:C s:; procura
rá de todo modo satisfazer o desejJ daqueles distL:os ra

pazes. Assim chegarão aqui os brusqüenses sexta-feira
cêdo e, a tarde, lutarão contra o Combinado local.

o selecionado
o iíretor técnico resolveu escalar, definitivamente,

o combinado que, jogará a 15 .de Novembro contra o sele:...
donado de Brusque

B,�OS
ARNALDO FREED ..

CHOCOLATE CAmOCA GATO
GALEGO - PARANA' - NIZETA - TIÃO - CALICO

RESERVAS: Pavão, ?ereira e Walde!7]qr,
.

,
I
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ARNALDO E TIÃO Abandona i1 Capital !
E dá na vida outro geito!
Olha, queres viver bem?
Pa3sa a mocar lá no Estreito.jaram até Joinvile, hoje, O exem

plo dado pelos magnificos alvc
negros, foi de grande significação,
Ant,=s de partirem, foram a resi
dencia do diretor técnico da F,
C.D. afim de receber instruções,
quanto os jogos de 15 e 17 de Espancou.novembro. A diretoria do Figuei-
rense teve esse procedimento corré-
to para com a F.C.D" dando pro- impiedosamente
vas, mais uma V?;Z, que ela traba- uma sen hora
lha unicamente com os olhos fitos Hoje pela manhã .,ocorreu
no esporte. Arnaldo e Tião �sta- no lagar Capoeiras, munici
rão, nesta Capital, sexta-feira afi� pio de São José, um fáto de
de tomarem paüe no jogo de 15, véras reprovavel pela manei
bem como no de ,17. Fe1ícitamos ra perversa com que se r,
destas colunas a eficiencia,- o cor- vestiu a inopinada agressãô,
retismo e a lealdade' dos. diretores O cabo Aduci, da Força
do Figueirense para com a F,C. PlÓ lica, por questõe�! futeis,
D, e ainda mais a resolução dos espancou ImpLeçlosarnente a
dois estimados e valorosos despor- sra, dosr. João -�€iarcia. den ..

, 'c·

tistas-Tião e Arnaldo pela re- tro da rcsidencia da mesma.
solução de aqui estarem a 15 de Como a indefê'sa senhora
novembro. No acôrdo firmado corresse espavorida para a

Tião voltaria em avião naval que casa do seu visinho Braulio
ali o iría buscar, ficando Arnélldo Ferreira, o malvado militar
para vir a segú, em v;rtude 2a I ainda a perseguiu invadindo,
comodidade do aparelho, para J

I
a moradia daquele senhor,

passageiro apenas. O presidente atirando a sua pobre vitima
Jorge Proença o ida bLoscdf .ali. ao sàlo com Violenta pran
Porém, f\mbos voltarão pelo ôni- chada com o seu sabre.

construir. Pois lá ninguem nes maltrata,
Ninguem nos bate, é mentira,
Temos folga e a protecção,
De nosso bo;n Sucupira.

Desespéra a nossa aparente
impotência para realizar 03 nos

SO& ideais, mas essa impotência
I será t�an?formada �� força hercú
lea, SI nos não entIbIarmos e si nos T' M.

·E·LEI TOGO VE R NA D O R

allllirante Protõgenes Guirnarãeso

RIO, 12- A Assembléia
Constituin'e do Estado do
Rio de Janeiro eleaeu hOJ'eb' ,

governador o sr. Almira:1te
Protógenes Guimarães e se
nadl)res o sr. Alfredo Backe'r
e jornalista Macedo Soares.
O ,�lIVirante Protóg�l1�s. pe- I.

rClra·i(JQim�rãe0 que foi elei-,'to .

por 23 votos, após ter
prestado compromisso legal Ina Assembléia Constituinte
Fluminense tomou posse do
cargo,

O povo percorreu as . rú8S
em delirantes demonstrações
de júbilo.

-t-- ' .�
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