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Corn a reforma da Constituição
instituindo o Estado de Guerra
serão fuzilados os responsaveis

movimentos subversivos.-------
de com o que dispõem as leis militares. Civis, como os

guerra e suas consequencias, ou seja, a suspensão das 1 que pertença.n ás. cl�sses armadas, passarão a ser j�l�a
garantias constitucionais, a' juizo do Executivo. I dos, sempre que incidam ('111 cnme �e natureza. 'pohtIca

Apresentada a emenda ao artigo 161 da Consti- ou sediciosas, de acôrdo C0111 o Código Penal MIlttar.
tuição, que declara o «estado de guerra» para a Nação, A Justiça é rapida, s�maria, nã? dand� ma�gem a

aprovada e decretada que seja, fícara, automática e irne- embargos.e os condenados a pena capital sera�� fuzilados,
diatamente estabelecida a pena de morte, de conformida- não cabendo outro processo para a sua execuçao.
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A voz co POVO Sem quaisquer ligações politicas.

por
RIO, 6-0 assunto do dia, nas palestras de ôntern, na

Câmara dos Deputados, foi a questão da pena de mor

te, que se pretende instituir no país, com a reforma da
Constituição Federal.

Nesse sentido, cogita-se de emendar o art. 161,
da Carta de Julho, relativo á decretação do estado de

unidos para a luta

Exército e Marinha

Depois das generais, reu- Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

nem ..se OS almirantes Aj�O III Florianopolis, Sexta-feira 6 de Dezembro de 1935 INUMEr�O 385

RIO, 6 - Realizou·se ôntem, no Ministerio da Marinha,
uma reunião de almirantes, da qual participaram todos os oficiais
generais da Armada do Quadro da Ativa.

Essa reunião Ici convocada pelo almirante Henrique Ari
seides Guilhem, afim de transmitir aquelas altas patentes as delibe
rações dos generais do Exército, tomadas por ocasião da reunião
que se realizou no Ministerio da Guerra e que lhes foram dadas
a conhecer pelo seu colega general João Gomes.

.

O ministro da Marinha procurou, tambem, nessa reunião,
au.cultar a opinião do Almirantado em face daquelas deliberações
e da situação que o país atravessa presentemente. Domingo próximo,. na V!-IO i1u?tre e

, esf�rçado , !ilhoA reunião se revestiu de um carater absolutamente reser- zinha cidade de Biguassú, de Biguassú major Olívio J.
vado, tendo sido, deliberado enviar ao titular da pasta da Guer- por ocasião da inauguração de Amorim, inaugurando-se
ra uma carta, da qual extraimos o segui te trecho: dos últimos melhoramentos também, o seu retrato.

«Presente, com todo o espirito de solidariedade, a parti- públicos ali realizados,-jar- Falarão o sr. Prefeito, Al-
cipar dos amargos momentos experimentados pela grande classe ir- dím e canal de alvenaria fredo Si) va e vários orado
mã, para cujos destinos superiores v. excia. 6e empenha invulgar- para saneamento.e-serão pro- res.
mente, com () Exérr.ito e os aplausos da Naçãc, a Marinba tarn- cedidos a grandes festejos, ������������

bem nesta hora reafirma estar presente e solidaria, com efusão e prestando-se á pessõa do Reu n ião da
decisão, com v. excia e com e Exército, para a ação conse- major Olivio J. de Amorim,
quente ao grave surto da calamidade que custou sangue e luto ao inequivocas . homenagens.
País, sangue e luto que clamam repressão decisiva e punição Damos abaixo pormenor!, c; -

RIO 4-Reuniu-se a minoriausta». zadamente, O programa das
COIII a ;resença do sr, Mauricio

A t d f t- I A IW comemorações:umen an O � .e e ,- a�onla A's 9 horas-Missa sole- Cardoso.
vo da polic!a do gabinete Lavai ne, na igreja da vila. Participaram do conclave'N°sNATAL, 5 - O governador PARIS 5 O 'I r Ao terminar a solenidade srs. Borges de MedeilOs, João e-

Rafael Fernandes toma providen- :
- S ClrCU os po 1-

I" t
- ... ves, Artur Bernardes, Otavio

ticos não se mostravam ôntern re IglOsa, erao IntCIO, na
Mallgabel'ra e Jose' Augusto.cias para aumentar a capacidade f tei

" ,

b
da policia militar, renovando-lhe muito otimistas com relação ás

1
praç� hron cI,ra a Ig�ej2, ar-

Apesar das reservas dos próce-
o material e aumentando o seu perspectivas do governo LavaI de raq,mn as cUJa, .ren ::t rever-

res, conseguimos saber que o sr.

pessôal. sobreviver ao debate sobre as li- tera em beneficio das obras
Mauricio Cardoso fez longa expo-

gas politicas nacionalistas, o qual da Matriz.
sição da situação politica do Rio

e
' h

' . , ,

d - A's 12 horas- Churrasco , ,

· era oJe reIniCia o porem Il dO
• •

' Grande e disse da posição da Fren-
alcallçará seu per iodo decisivo se- no pateo da residencia do I te Llni f d

- h-' it sr. Lucio Bom. ed nllc,a
em

dace
o

goverdno
es-

nao aman a a noi e.
. ta ua no-grau ense expon o ao

Os nom s d 17 oradores, A's J3 hs.s-Partída de fu- 'd·

I'
e

eL, I tebol entre os J'S' quadros �esmo tempo os seus pontos e
me usive os srs. IHa e 1 Paga-

S C vista em relação ao governo fede-
non, este ministro do Interior, do «Urbano Sales . .,» e

I A I FI"d T·' S C d' ra . centuou que o zenera o ..

d d di 0« Ijucas . .» em IS- �

permanecem na ar em o Ia,
� d bit ofe ecida res da Cunha manifesta os seus

enquanto que sete interpelações pUia � e a a� t J, _ prupositos no sentido de respeito
mais estão anunciadas. Os radi- pZ� a <, mprez&a C� o raçao

aos seus adversarios politicos, se-

Os Estados cais-socialistas, que susten.arn a
unmermann ra.».

id dA's 17 hs.-Chegada de I
não �esmo no senti o e um� a-

U
•

d l balança do poder, ainda não de-
S. excia. O sr. dr. Nerêu Ra- proxirnação com a Frente Unica.n lOS cidiram sobre a linha de ação

O I ham ao Japão que tomarão. mos, Governador do Estado,
WASHINGTON, 5 _ Se- que será recebido em frente

ao Grupo Escolar -[osé Bra- Suspenso o licenciamento
gundo se infere das declarações Ch' d 9· silício». O Chefe do Estadofeitas hoje pelo secretario de Es- a a S será saudado pelo ginasianotado, Cordell Hu!l, os Estados

João Bom.Unidos estão avisando o Japão hd� que se acham observando de ervas A's 17,30 hs.- Abertura

perto os acontecimentos que se da exposição do Grupo Es-
desenrolam no norte da China, colar «José Brasilícto- e da

especialmente na parte que diz Pelo sr. Antenor de Oli- Escola Normal Primaria.

respeito ao Tratado de Obrigaçõe-s. veira, proprietário da Casa A's 18 hs.- Inauguração
• Belo Horizonte, foi-nos gen- do novo jardim e da alame-

M a IS uma tilmente oferecido, em nome da.

I- h
' 1 do fabricante sr. José frei- AiS 18,30 hs.-Inaugura-I n a ae rea tas de Porto Alegre, dois ção, no salão nobre da Pre- Transporte para os presos

ASSUNÇÃO, 5- Os jorn.lis pacotes do afamado Chá das feitur3, dos retratos dos emi de Pernanbuco
anunciam que estão sel,do ulti- 9 Hervas, que tão eficaz é nentes brasileiros drs. Getu- RECIFE, _ O secret:uio da
�ados os preparativos para o es·· no tratamento das molestias lia Vargas, João Pessôa e Segurança Publica entrcu em en
tabelecimento de uma 'línha de do figado, rins, bexiga e in- Nerêu Ramos, sendo, em tendimentos com o governo fede
navegação aérea ligando a cida- testinos e tambem de gran- seguida, solicitado por uma rale no sentido de se;r enviado a
de �rasileHa de 'anto� a AS-I' �e ekito diurético e purga- comissão de �essôas g�a?as este porto um navio espe��al p�rasunçao, passando por Sao Paulo, Ílvo. ao sr. PrefeIto MUnIcipal transporte dos presos politlcos Im-
Ponta Porã e Concepcian. Gratos pela oferta. I permissão para homenagear, I plicados na ultima revolta.

em

A guerra naGrandes
comemorações

Biguassú

Africa Oriental

Síntese da Situação
64' dia de guerra

de exercito, alguns grupos de
inimigos foram dispersados
além do Rio Tacazzé, ao sul
da região de Addi Russí,
Foram mortos quatro solda
dos metropolitanos.

. .

mrnona

Acredita-se nos círculos mili
tares de Dessié que o sistema de
combate por meio de guerrilhas
será seguido de um ataque em

massa, cuja realização esta iminen
te.

Numerosos aeroplanos italianos
bombardearam um grande contin

gente de tropas etiopes comanda
das pelo Ras Seimereh.

O Almirantado Sritilnico de
clara que os movimentos dos na

vios de guerra destacados no Me
diterrâr.eo não passam de exerci
cios de roteiro destinados a trei
nar as tripulações.

Continuam as marchas e contra

marchas diplomáticas em tôrno
do embargo sobre o petróleo.

Prenuncios de uma grande
batalha

ASMARA, 6 - A grande
ofensiva abissinia, esperada des
de a chegada ao [tont do Negus,
acaba de começar. De acôrdo
com as noticias que aqui chegam
a armada cio norte iniciou a sua

marcha sobre Makallé... As van

guardas italianas afirmam que as

tropas etíopes são bem uniforme
das, disciplinas e equipadas com

metralhadoras e artilharia.
Pela primeira vez, pOÍ$, os ita

lianos enlrentar-se-ão com o ver-

dadeiro exército do Negus. As
primeiras guerrilhas realizaram-se
já ao su] do Makallé, espera-se
porém uma grande batalha tão

cedo como os exércitos chegarem
em contato.

Sem numerario
NATAL, 5 -- O Banco do

O chanceler britânico, sr. Sa
muel Hoare, fez eloquente apêlo
ao sr. Mussolini em favor da paz.

Brasil ainda não reiniciou o seu

movimento na praça. Por esse mo

tivo a Delegacia Fi.,cal suspendeu
os seus pagamentos em virtude
daquele instituto bancario não po
der fornecer numerario.

Os círculos italianos se mostram

descrentes dos resultados das con

versações franco-britânicas afim de
encontrar uma solução pacífica
para o conflito, dizendo-se mesmo

que o chefe fascista rejeitará a

proposta formulada nesse sentido.

Expurgando os communis
tas

RECIFE, 5 - Prosegue a

policia nas diligencias para o ex

purgo na capital de elementos sus

peitos de conivencia com o com..

mumsmo.

Comunicado Italiano no. 63 Colação de gráu das
ROMA, 5- Texto do co- novas professoras

municado oficial italiano no.
RIO,6-De acôrdo com uma 6J: Hoje realiza-se ás 20 horas,órdem do ministro da Guerra, e O marechal Pietro Bado- no salão nobre do Instituto de

tendo em vista a situação atual,o glio telegrafa informando que Educação, a expressiva soleni
general Eurico Gaspar Dutrá, co- O corpo de exercito eritreu dade da colação de gràu das
mandante da J a. R"!gião deter- continua suas atividades em novas professoras que terminaram
minou li suspensão do licenciamen- Tcrnbiarn e atingiu a zona de o curso Normal este ano.
to das praças que já concluiram Cociamo. No setor do primei- Após a oração do paranimfo
o tempo de serviço, até segunda ro corpo de exercito, tem si- das novas educadoras, sr. prof.órdem, pertencentes aos corpos do intenso o serviço de pa- Luiz Trindade, diretor do Deparsubordinados ao seu comando. trulharnento além das nossas tamento de Ensino, proceder-se-á

linhas de Dolo e Makalé. E- a entregue dos diplomas.
tiopes armados foram obri-

_

gados a se porem em fuga em

P tDebre, a sudoeste de Makalé. agamen as
Alguns chefes de menor im

portancia e adeptos do deg
giac Cases submeteram-se
aos oficiais da coluna do Dd
nakil em Azbi.
No setor do primeiro corpo

A Delegacia Fiscal do TeSQu"

ro Nacional neste Estado, inicia
amanhã, dia 7, os pagamentos
ás pencionistas dos diversos mi"

nisterias. das 9 ás 11 'loras,

. .....,. --MIt.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florianopolis, 6-12-935
ria Alves 7, j; Rute Costa 7. j;
M. José da Cunha 7,1; Nilza V.
de Melo 7, I; Zenita Campelo
7, I; Ant. Ívete Tolentino de Sou
za 7. Apr. simplesmente: Ed.r-
Tolentino de Souza 6,9; Catari- �l� - ��j

Resultados dos (la Coelho 6,7; Ezir C. Moriiz RIO, 4-Estão causando sen-

sabe� Exames 6,7; Zuleimo Laus 6,7; M. Ce sação as revelações feitas pelo
Q I I III ano Normal Primario: leste Carvalho 6.5; Veronica Be chefe de policia á irn, rcnsa.

�entll r Aanarquia na Etíopia cker 5,8; lolanda d'Alascio 5,7; O capitão Fdinlo Müiler disse
I I I PARIS. 4 - O avia- FRANCE5: Ivone Montenegro 5; Reprovadas: que ha muito tempo a policia es-

BERL- Il\J�., 1 e .;

• • dor negro Julian, chamado pelo Grau 9: Alvina Niehues, Hilda 2. tava ao par de tudo que se p�s"
• 1 4 - Os jorr.ais aiernaes, em qU:}SI sua unam- N

. o .

S
midade, publicam comentarios severos sobre a nova modalidade, l egus para mstruir as tropas etio- Bôcs, Irma Traesel, Zulm� Luz; I ano :J{ormal Secundario: sava. oube da presença do sr.

o

I
.ncas demitiu-se depois de oito grau 8: Clar,) Lange, Helena HISTO' RIA DA CIVILIZA- Luís C:.r1os Prestes no país. Este

posta em pratica pt' o governo de J\ddis Al-eba e por certos ccr- nêses de estadia em Adis Abeba B k N D OI LO ç
-

.

jd I' er a, orrna uarte, ga 1- AO: escreveu ao capitão oão Alberto
respon entes te egralicos, ou ingcnuos ou pouco escrupulosos, cor". a h d r d I
qual se procura iludir a opinião [ ublica internacional.

�, c egan o em aris, ec arou ma; grau 7: Clotilde Duarte, fiprovadas com disiincão: El- uma carta pedindo que o mesmo

«0s homens de Addis Abeba-v-acrescenta a impren-a ale- que reina na E'Íopia completa anar- Helena Goeldner, Zita de Lara la Fonseca, 9,9; Dulce 'Feanan- esquecesse os conc-ites depri-noro-
h quia, acrescentando ser necessário Ribas; grau 6: EIi Silva, Herta des 9.9; Hilda Castro 9,6; Ma- sos qtl'� emitira sobre êle no últi-

mã- se ac am com seu cerebro tão obliterado, que nem chegam êl b d E
I que isso se sai a em to a a LUO- Holrnann, H;lma Gow,,:s. Irene ria Lauer 9,6; Neli Carvalho mo manifesto lancado no Brasil.

pensar em tornar p ausiveis suas enormes mentiras. :;

E d pa. Kreiling, Ivone SJveir�, Lourdes 96; Alaíde Balsini 9.5; Ceci- O sr. João Alberto respond.u queaí anunciaram a retomada pelos etiopes da pIaça forte O N f
d� Makallé, porque--e aí está a balela-os italanos haviam dei- eglls é impotente para a- M. Costa, M iria Gonl;al ves M .ia Costa 9,3; Marta Hobold não podia acompanha-lo na pro-

xado ali sórn-nte 1.200 homens, quando f.. sabido até pelas pe- ��t�on�:-�d:�:to:. I;;u:e��:��z�h:' �o �o�rio IVi�iV' O�a Selva. �,2; �Ida Hülse;1' 2 1prov� �aga:da �omun's� pr
sei arngo

dras da rua C)11 � precisamente em Mdkallé se encontra o grosso I
erci arin 10, era az: grau as p eruunenie: . �aro 1I1a . o presi �[Jte elu ia Vargas.

d t d·
o

.
[es já se submeteram aos ita i- 5: Araci N. Pires, Arlete Sch- Kehrig 8,9; Edite Coet mann A.lem d-sso, ° sr. Carlos Prestes

as ropas expc icionanas.

Da mesma lo: ma são inverosímeis as noticias relativas f\CS
anos e outros se submeterão. r eider, Celita Ramos. H.::di Re- 8,8; Ermelinda Puhl 8.8; Ma - ha dez a'1OS estava fóra do Bra-

.

r: d d I
Disse mais: que as populações mígio c!e Oliveira, Lucilia Ribeiro. ilda Carvalho 8.8; H iidé Cu- sil, estava portanto desambientado

sucessos etíopes no jronl sul, que é valorosamente defen i o pe os das regiões ocupadas aceitem d... R d 3
.

8 7 J 'lo F d M I o 7 d b' d Citalianos. O general Gréiziani, ao invés de bater em retirada, co-
eprova as: . nha ,; u la . e e o o , ; e na ii sa la o seu país. on-

d· Addi Ab b di d
bom grado a bandeira itali ma. II ano {}{_ormal Secundário: \bénia Sans 8,6; Almerinda E. duia dizendo que êle es'ava com-

mo IZ IS :_ a, avança meto ica e segura nente, como e-

monstram os fatos. FISICA: 3. da Trindade 8,5: Mari Baier pleta nente errado. A policia. en-

E d
. Os italianos repeliram Aprovada; c.irn distlncão: Alice 8,3; Lo-i Reis 8,2; Sõnia Cu- tretano, nada poude faz�r C· ntr a

ssa estupi a manobra do gúverno do Negus H"ílé Salassié '

I· I
o (o _) d ROMA 3-F")1' dl'"trIOt1ul' M. Faria 10,' Ivon� L'jz 9,4, nha 8,1,' Heloi�a Tavares 7.7,' o sr. Prestes, porque este estava

conc ue a Imprensa a emã- não sutIu outro ettIto senão o ne e- '. ;; , "

o

..

d d do O SCgLllllt.> COITIUlllCado Emilia Piazza 9; Nelí Bôos 9. Amalia Weber 7,7, Normil. Ra- beneficiado pela Ilnistiao M..lS se;-
momti ar (IS meto os e que lançam mão os etiopes, coíirmando a

�

.

b b
. .

I
. . I oficial' -AploVJdos plena nente: Teodo' mos 7,7; Livia Moura 7,6; C3.- guía os seus passos, sabendo até

sua llTIens'\ ar afia. que os toml lI1,anavave mente m :ntuosos e 10-'
.• 010. 8 2 M V·

..

V··d d·· 'd
.

b d d' 110 maloechal Badogllo 111 ra Ivelra
.

. uglma lei cilda Ritzmann 7,4; Euni,.e Aví· a c�ca onde ettava hospedado.
cap lZCS e JS :ermr a enOr'Ill ac'c e o a sur o e suas 1I1comparao -I':

.

o

V I'S b I I for na em telearama hOJ'e re- ra 7,8; Afonsma Llberato 7,6, 7,4; Ia A. Z'l.nini 7,3; Aprov:Jdas POJsuia tambem dO�lIm�ntcs S),
�

e a e,as». ., b •

ceb'do, que uma coluna ita-' CÓla Arruda 7,2; Noemia Ramof simplesmente: Nali Pereira 6,8; bre a fii1alidad� da Aliança Nl-
lian t repeliu um ataque des· 7.2; DuLe S. de S.)uza 7; He- Silvia S.�JeC:Hval!1o 6, I; Zulce· cional Libertado:-a. O capitão Fe·
feriJo por 200 etiopes na lEoa C. Sohn 7; Liberati:H, Puc ma L. Puvoas 5,3; S:omara G. linto Müiler acentúa que a vida

Povo fórte e heróico! regi i.O ao sul dos desfiladei- cini 7;-./lproGadas sOmplemenfe: d'Eta 5,2; EudxJuia André misterioS1 do �r. Carl03 Prestes,
ROMA, 4- Afim de! ofert ro d� Abalo. O inimigo disper- ?ute C�r�alho 6:3; Aleida Mel, Aterino 5; M. Ini Vaz 5; Isl agora, acabou, com.) taTlbem a es-

cer lesi,tcncia ainda mais eficitn sou-s � em fU'8'a deixando 6,1; A m;ra Jacinto 6,1; Ivet' 001. Arruda 5; Natália Berre-I pécie de aureola de bravura qu�

grand � quantid�d� de mortos. OOiv�ira 6,1; Maria Castro 6,1; ta 5; Rute Vieira 5. esse m:stério lhe dava. POIS C' sr.

As nossas baixas constam Lacínia Burger 5.7; Guiomar L�- II ano Normal Pri,nário: Prestes em vez d� ir pessoalm:!n-
de u:n oficial e cinco askaris mos 5,3; Vilma Vaz 5,2; Dilna PORTUGUES te ao terceiro regi!nento de infaw
feridos. Borges 5, I; Célia Torres 5; M. Grau 9: Clcuza Batt, Erme- taria ou a Escola de Avilção pre-

Varios destacamentos de SulamOta Dutra. lindl Müller. Grau 8: Adehi- feriu fugir. O sr. Felinto Mülier
na encarregO:l-,e de levar a efeit< '.Im corpo el itr�u do exer.::ito Reprovadas: 6. de Trind·\de, Iolanda Medo, UI- acrescenta que a opini.io gemi eo'

'sta tarefa o O consumo de ca-: e hegaram até a zona de Mel- Ir! ano Normal Secundário: ciné:t Barbi. G'au 7: AdJai le tre os próprios renlt) 03 f: d�)?ri.
�orreu c,msiderave.l reduçi10 vist, fa. ALGEBRA: Freitas. A'1ita B�rka, Celeste Co- morosa PC)! esse: áto, poi P,e,;tes

����������������!������ Aprovadas com distinção: Mar. micholi, Cléia Zaninni. D:rce S. r1ei�0u 'ieus corr�li3io'1arios e.TI

TI W; NATA I-! ! cilia de OEveira 9.8; Dirce Za- SJuza, Inoá d'Aquino, M. Cor· p'ngo e não apare:::�u.

� � 1 96 ElO B G
.

94 délia Gomes, Mo de Lourdes
e 1 ,; Iza . arcla .;

( rr-)A"'DE E XTRAOI-'D RI
�

-- N'ldl·a Mota 9,.1,' juvellOna Mar- Bandeira. M. do! Lourdes Gue- Dr. Pedro de Moura Ferro
�h I' E ...... INA . oh EXPO S I CAO O E tins 9; des, Sofil Grans. Grau 6: Anita
BR I NQUEC (',:) S ENFEITE:; PARA ARVORES-ALBUNS E aprovadas plenam::nk: M. d 1 Damiani, Edú Maia, Hilda Silva.
LIVROS INFANTIS, NA LIVRARIA CENTRAL de Alberto Entres Glória I�lves 8,7; lv1arta Orth Ilza Melo, Ivone Ferrari, Mo d::

8,5; Edite Soares 8,4; Zuleima Lourdes Mdeiros, Vaoda Bemar· Ado!hid� Frc::ita", C!,�li1 Z'1.'·'1i.
Laus 8, I·, M. José da Cunha dini, Vanda Iconomus, Zuleima I 'd' A .

I F
'

M I G 5 C O
nOl {....q-l'!1O. von; ',�rr Ir;, Z'l-

7;9,' lolanda d'Ala'scl'o 7,6,0 Ze" e o, rau : oncelção urofi- I' l\1I I r_elm3. '!C:.). ",ráu 7: 1-\:1la D_im:'

I
nita Campelo 7,4; M. de Lour- no, Helena Regis. ani, C�ie5te Conicholi, M. d�
des Lima 7,2; Arrovadas �im CIENCfAS: Conce:ç'io O:ofinJ, Dirce SO!.lsa,
plesmente: Erotides Silvpira 6,8; I

Grau: 10 Ermida Müller, Hdda d; S lva, Lourd 'te Band .j-
M. Celeste Carvalho 6,8; VéfO- Ulcinéa Barbi. Grau: 9 Adelai- ra, Lourd�s lVIde ros, Va'1da

I nica Becker 6,8; Astrogilda Cor- de Trindatle, Clélia Llnini, Cleu' Bernardini. Gráu 6: Eda M:aía,
deiro 6,6; NIIz.a V. de rt'lelo z� .Bott, lolanda M�lo, M. CI.)�- H.:I.!na Regls, Ilza ívLlo. Gráu
6,5; Ezir M. Moritz 6,4; Ant. neha Gomes. Grau 8: Adelal- 5: Vanda Inconoml!'.R.eprovaJa:
Ivete Tolentino de Souza 6,3; de Freita�, Celeste Camicholi, I uma.

M. Violeta Bayer 6,3; Rute Cos- Inoá de Aquino. Grau 7: Dir( e Aritmética:
ta 5.9,' Edite Tolentino de Sou- S. Souza. Eda Maia. Grau 6: G' 9 Ad 1 °d T' d JTau·: ea' e nn aJe

Za 5,6; Iv n Mon'elegro 5,5; Anita B::õrb, Conc�ição Ourofino, Clf'uza Bou, Erm nda Müller, lo:
Catadn\ Coelho 5,3,' Jolanda Helena Regis, Ivone Ferrari. So I d M I (" 8 Cl I Z.n a e o. urau : é :a a-

Selva 5. fia Grans, Vanda Bernadini. Grau nini, lnoá d' A-juino, M.Cord�;ia
PSICOLOGIA: 5: Anita D.wlÍani. Ilza Melo; Gam�s, Sorria Grams, Ulcin:a

Apr. com disl,'ncão: Irma All'- Lourde�e Bandeira, Lourdes M�- 8 b' V d B dO. G ' 7t ar I, an a ernar Im. rau :

ce Nichues 9,6;
,

Marcilia de deiros, Vanda Iconomm, Zulei- Amta Berka, Cdeste Comicholi,
Oliveira 9.6, aprovadas plena- ma Melo. Helena Rcgis, Zuleina Mc!o.
mente: Dirce Zanela 8.8; M. de Repr, a las 2 Gráu 6: Adelaide Freifas, l' nOta
Lourd�s Limll 8,8; Nidia Mot a Geometria: Damiani, Ivone Ferrari, LO;Jrdete
8.8; Eli.:a B. Garcia 8,6; Marta Gráu 10: Erminda Müller. Ban1eÍra, Maria de Lourd�sGuc-
Orth 8,4; M. Violeta 8aier 7,9; Gráu 9: Adelaide Trindade, A- d�s e \!laria de Lourdes Med�i
Dirce Bhering 7,7; Edit!'! Soares nita Berka, Cleusa Boa,

- lolandl ros. Gràu 5: M. da ConceiçJ.o
7,6; juvelina Martins 7,4; Pstro- Melo, M.Cordélia Gomes, Sufia Ourofino, Hilda Silva, lisa MJo.

����������������������������������������i�ld;a�C�o�rd�e�ir�0�;�,�3�.,�M�0�d�a�G�I�Ó-�G�ra�m�s�.�U�lc�in�é;a�B�a�rb�i�.�G�r�á���:�R d 3
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Il'\CONTESTAVELMENTE O MELHOR [:lNEMA DE NOS� 1- REX-SA CAPITAL E E' O PONTO DE I-\EUNlÃO OlARIA DO
I == ==

«GRAND ....MONDE»
__j

- -

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

não me Esqueças
I

A,

o

que a ve ld" de carne verde foi
limitada para alguns dias daguerra semana.

Agora, o governo diminuiu,

Orie rata II tambem, as licenças necessa.rias
_ rs_ para as matanças de gado, InO°

vação esta. que entrou em vigor
no dia de hoje.Nem

lia.O rei e a rainha dão o

exemplo •

I?OMA, 4 - roi a'1unciado
olicialmente que o rei e a raiaDa
doaram á palria a3 mas alianças
de ca<amento as quais foram usa

das durante 39 an' s.

E.�sas joias foram mandadas a

Muosolini, para que este mande
fundi-l"s, pf\ra empregar o ouro

l1:l campanha iniciada no serüido
de evitar o exgotemento das re

serva� �f! ouro do Banco da Ita-

te ás sanções, anti·italian1s. o go
vemo, além das coléla'i de ve

lhos metili" mandou recolh �r,

tambem, roupa VElha e papel u·

sado. A Cruz Vermt,lha italia-

Brinquedos - Bonecas m Enfeites R
A
Z
O
A

IVE
I

S

e outros presentes para

NATAL
maior sortimento da praça

E

ç

o MAIOR E MAIS VARIADO SORTlN\ENTO DA PRAÇA I

GRANDES NOVIDADES!

NÃO fAÇAM SUAS COMPRAS SEM VI :lTAR ANTES A EXPOSIÇÃO 0,-\

LiVRARloL\ CENTRAL

Revelações...

cl1@ Q1hefe'
de P(��ic�a

Colégio "Cora
ção de Jesus",
·F I o r i a n o p o I is

Advogado
Rua Traja'lO n. I (sob.ado

APARELHAMENTO SONORO REPRODUZINDO TODOS OS
SONS-COMPLETAMENTE SUBSTITU DO -AUMEl�TO

DE TE'LA - NITIDA E O' lIMA PROJEÇÃO

�OMANCE MUSiCAL INESQUECIVEL, NU MA NOITE

I ARTE, NO

�INEMA-OROULHO
DE fLORII,NOPOLlS·

Beniamino CANTA DOZE TRECHOS DE OPEr�AS E DCAS CANÇÕES, Q:.JE SÃO O REPERTORIO ARTlSTICiJ DO fAMO
SO TENÔR ITALIANO, NESTE fIL ....1E

TROVADOR --RIGOLETTO-CARMEN-FAUSTO-i-\IDA-ELIXIR DO AMOR-TANNHAUSER
LOHEl\lGRIN-A AFRIÇANA--CONTOS DE HOFFMANN

._---------------_.__._-

I� -
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Blurnenau - .Joinville - São Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�oJde. Secção (:ie
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeirasl�para�ttr!rnos FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões �
Machinas de beneficiarjmadeira

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas] mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras" ferragens para portas Machinas para la oeiros

Roupas feitas e janellas, tirita " Machinarios em geral para a lavoura: arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences .

grades, cultivadores, moinho .etc,

Linha para coser e sergir Fogões e Camas. Locomoveis, Motores de esplosão, lvIotores

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
-

�
Sabonetes e Perfumarias res Material em �geral para transmissões: [eixos,
Alcolchoados "e' Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

. Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos ' sorios, serviço mecha-nico

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

� llChanitos «DANNEMANNI' Bebidas m:cionres e extrangeiras Material electrico em geral

� Empreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max'

�/ Fabrica de Po��as "Rita fVlaria" -� Fabrica de .Gelo "'Rita' Maria" -- Estaleir "Arataca"

.�9��V�VD&����i�������:}��������g����,VÂVÂ'VAYAYl

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN -

TRAL DE ALBERTO ENTRES
• e
� Cléopatra-por Oskar von Wertheirner . e
• A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo •
• Anchieta-por diversos autores �
e O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz •
G Amaral '. G
G Lelras Riograndenses - por Guilherme Krug • e •
O Nelly R. Carvalho �

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio
Hervé '

Vocabulario Sul Rio�u/'Jndense-por Luiz Carl-os
de �oraes '

A Invasão de São Borja--'por OSOrlQ Tuyuty' � ,I,
O Oliveira Freitas ..
" '-'_

------------- o.e ••••�.GOe,---'-'-·:·· •••
O
• --.é-e.. ������ �

.

•
•• �. ��.�.� ���O.O.G-- .'�----

· � , '

Companhia "Aliança da Baía"
-

FUNDADA EM 1870
o.

G Seguros Terrestres e Maritimos 1.1
• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil .• '1CAPITAL REALIZADO 9.060:000$.000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157'
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

r:a Brasil, no Uruguai e nas prlnclpaís- praças' e8trangelral.

Agentes em Ftortancpol is: ,e
• ••

I Campos Lobo & Cía. 1"1 "

! Rua Conselheiro Maf a, �5 (sobrado) Caixa -Postal, 19 tj ti Extração com globos de)rlstal.
... TELEFONE N. 1.083 'END. TELEGRAFICO ALLIANÇA 1:, �.1fi

E'
, · �

� A maxi:rna lisura e�honestldade, pois, OI ser- f

i SUb.:�:�O:!�See: �I�g!:�:u I�aj��ges i I
teios são presenciado. pelo p0:J �

....._..---�.·_---�...fMJ �--�.G•••·---�-_·==.�...�IiI� ",�\

Filiaes ern:

Sociedade Immobiliaria Catharbrense Limitada

Villa Balneslria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente rpprovada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Preíeitu a.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
e melhor presente e Natal que V. S. (Jade brindar seus hlho».
Llnc�o Vista Pcncrcrnlcc,

Esplent)!t)o projo t)e banhos.
Optimo nascente t)e agua potouel,

Terrenos completamente planos.

R VILLA BALHEARIA DISTA a:
,

1000 metros õc Ponte Herdlio Luz,
800 õo 6"art)e Quartel E'et)eral. em cons+rucção.

60-' �, A upa Escolar 10sé Boiteux.
a sét)e t)o Districto 1oão PessOa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianop,)lis á JoãO
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5oC'let)at)e se encarrega õc conatrucção t)e Préõlos

os lótes cõquln õoa, meõlcnte o pagamento t)e uma entrcõc á
unsto e o resta te em pagamentos rneneces,

Informações completas, á Rua Conselheiro l'tfafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

.. __,... �

... :- ""�.;.,�.-- -.�-:.
".-11-:

"

Lages

Adolar SchwarzFabrica de MO'leis� Catharinense
D E '-',"

Paulo Schlemper
, DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro .Mafra, l26 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 163�

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e E�BARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rápido J
Preços modicas ISÃO FRANCISCO SANTA CATARINA f

O.Or-----��.O�••G�-----·•••
• •
G Ultimas edições da -

Livraria do Globo

SIPP�:;�IMACHÃDO ....J,,�
no::sTuS ���� p=

DÓUA. "\" � especiais e

C>�� horas.mareadaa

....�"-' Raios X

\t\'V Diatermia

�.....�V Raios Violeta

�
.

Rua Felipe Bohmídt, 38

"geneia Moderna de Pu1,
blicações, corn séde em São Paulo

" é, autorizada e fiscalizada pelo Govern�
•• Federal e possue a carta patente n. 112

todolos Estados

F"ormidaveis

r----------------------------------- ____

80rtelol proprlos, tres vezel

por semana, todas as legun
das, terças e sextas-feiras,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o
t
Z
III
s
-

LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000 L
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000 rCretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000

o:Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

r�·�T*--------------
Luvas e Carteiras

OLuvas de pelica de cabríto da melhorjqualldade •

,

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

fi)Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

Capas�ib�rracha

I,' Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 ,"

I� Idem» » » »» 160$» 120$000 UI'Crep Podange Estampado modernissimo 13$000
"

Idem» » � » finissima de 200$ » 180$000

��:� I������ ��������� ��!� : ����� �,d,
Idem» » impermea��:��;ensde 220$ » 180$000 tIfIt

«
Crep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000 Meias Mousselin �

I Morim d��s e opala Meias Moussetin ultimo tipo modernissimo 9.",)10$ e."'jl1$000 l-I
" � Chlffonete, as melhores meias do Brasll por 14$000\ MORIM de cores sortimento completo de 1.$6 Por 1$200 W Melas de seda natural, reclame 7$000

«\ Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3:;:1! 1 $500

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

�

Gravalas, sortimento sem igual par preços fantasticas--

--------------------0· 0=. ..--------�----------
·1. gRua Felippe Scmidt Jm��Aq���d!���?;; T E L E F O N E

.

o: iI •

fi) 2 2 I mercadorias 20·/.maisbaratcque'

1 401 IL .. as praças do Rio e São Paulo, 11\
'

(I ! �odi�:i::en�!. suas comprasfei-. U
•

! 1000 mts. de retalhos para liquidar cl redu"ção nos preços 50·1· i
,�- .•
�. ' ••". � • oe ,.

0'G .....
"

l

r

\
c\

Artigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três

Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda
.

("V

T U F F I A M I N & I R M A O S·
. -.

0--------------0. • O--------.------O_fi ,,__ • é o.orgulho do povo ., _.

• w

• O-·de FLO R lAR O P OLIS·-D Cf
correspondend':> p azenteíramente a g ande oonfiar'ça "9 indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispens9m os c3tarinenses,tornando-a o único em

pório da elegan�;a e da moda nesta linda Florianopolis, está vendendo
os ma;s variados, vistosos e belissirno$ padrões de sedas.

Cie.ntificamos a nossa numerosa freguezia que os praças serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidaçãD
As senhora') e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres Iranãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos
�' ','

, � .

..

GUERRA
'*

c

•

I ij_ �
Od
•

:
•
•
•
•
•
I)
•
•
•
•
,.
•
.,
•

I
•
"
D
•
G

., .
• •
•• ESTAM
Seda Larné de
Seda Pelica Cl50 cores de
Crep M, ngol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento.' de ::0

cores de 8$ l ar

Crep Marrocain, sortimento de 40 cõres de 9$ ,

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12 �
Toil de Soie CJ todas as cores de 7$5 "

Seda Pelica estampada de 10$ »

Toil de Sole estampado de 13$ "

Seda listada moderna CJ diversos desenhos de 10$ •

Sultaneta, sortirn into de 40 cores de 9$
CREPE MON<JÚL fRACí:S sortimento completo de

todas as cores de 13.$
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$
Seda Estampada para kirnonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

--:=. O---------------0 Cf
0=8 • •

� C�SAOOS DE PELE E ••
� RENAADS
M,

i
�'
�,
V��

�
I�,

P A FI I A
6$500 P)r 4 �500

7$ Por 4$500
10$ For 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancía, por

Capa de pele de
Renard de diversas qualidades de
Idem, idem idem de

550$000
Por 110$000

» 50$000
» 100$000

150$
100$
200$

--------------���-------------
Colchas de Seda

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

Colchas de �seda com 3 bicos
Colchas de seda com franja

--------------��� .

Linho Irlandez para homens

36$000
40$000

J 10$000
lo 6$000

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho�=-e�etone8$
16$

» 6$000
" 10$oJO

Sedas ultra modernas!
, Drap [Je seda sortimento de;20 cores de 24$

Peau de Gazelle, sortlmento.de 18'cores de 35$
Crep Podange, sortimento dê 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amõr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, 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
Jt 19$000
» 15$000
» 11$000
" 14$000
" 16$000
» 40$000

<

Estamparia daI mais ricas emall modernas dI) RIO e Slo Paulo
-

'Iilcantrar·se·ão só na Casa lRES IflMAOS
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Por ato de ôntern, do G iverno d i Estado, foi en

xoncrado o SI" tenente José de Sousa Lima das funções
Sro, dr, N('/'('{[ Ra '70S de Dcl. gado de Policia da. C�pital. , '.

'

, Atribue-se essa demissão a uma divergencia SUl gl-R-greS;(lll _onhm, por VI: a e-

da cnt.c a Policia Civil e o juizo de Menores, quando da
�ra, .

de sua v.'g m ao hiCl d.e I cxibicã : em rep-ise no Cine I nperial ante-ôntern, do íilm
l�lnro,.a e\'1c. sr a, d. B�atnz

A "//1/1 do Tesouro", que o delegado da Capital achou pof d�rne:as } 1'ua" e5'2�sa �_) sr,

der ser assistdo por pcssóas de tojos as idades, enquandI. N reu Rtws, G)VerlCldor
toos co.nissaros do juizo de Menores, censuraram a peli-do ES'adJ,

d 18d d cu!a. d ctar i.ido a imprópria para menores e anos,
Toda a ternura e toda meiguice Transsorre hoje a Cita (.

:::b'''::������J��1�[���1 Cornprae para vos conven-Iízerr m em ti a S[;.1. morada j erpé- aniversario natalicio da =-. Eh�(YI!ra-ce nesta car1ila!, o sr,

q �1 [�?r (iJ\ n,.. "2'91 �!H:� .,� 'W ecr O formidável e econorni-t,<� era d Est-"r ele c - uza Co.;tv A'l'OiU D, ssa, n ),;50 d.st '1[0 co- 6 I. th.l • � -.J,!.\ � r.·o '" .!+J
� m e _

��
SAB -O INDIO

'

ie{!� olhos, cuja côr n_HD::a tentei i :'r'ús;;' d 1 ;r.' Indi:)'J-éatarin_m; lega de imprclJ.,.a e diretir d) O dJ �{i �'.'fI t,.; e B i fi I a o �
co

A.� ,__

o

_'))�,erva.r. sao,r.:randes e llnC!?S.

I
Costa, ('O comercio Íoco]. .flllJorguese eJ,ldeII' Llgc'Da. oJ � � fi Ma� � !ifl1jneL� ..

A luz irrad-ada deles. deixam-nos
!I.J � fia ii � Q;\ilI..., tIMlI � 1._' �

I I .......,. ". . .

.... ��� .....� � �"""'�"'3;""a matutar. razao pera qua sempre Aniversaria-se, hoje, o sr. I-len- Dep, Braz umong: ';\,6""'ért Eu�::: uma por preço t:r.;..�...?.... �.... ..,..,.. .., '" .:!.":.O��.,..""""

m � �.f!....,. -Ii
OSmr subtraí a fita-los.

'F
.

d
.

d v'V d ião T'-a'é1r co 11' VW!u. io'1llll UNice, tCd0S te apreciam, todos 113'0 nque erran, o comercio t>�ta
n d t d E t d \",; e ocasiao. . l, MI S S as: ••

_.. .

heareSSflU o norte 0·5 é\ o, ,..;.,
1\ [\11 MOUR \ Srie zumbrir-se ante tua encantadora praça.

o

ny 'luzar 110 eRVa() sr. dr. Braz Limongi, deputa- HOTEL Realisar-se-á amanhã, rnis-beleza resplancectda pelos louros ca
do a' Assembleia L�p.:islativa.

'"
.

belos, que dimanam perfumes pari- Ocorre hoje o aniversario nata,)
sa em ação de graças, na 111-

s;enses e Que são fO.mados por P? I cio do sr. J0:3É ::"'lIp'rcio L0p(;s. OUTR05 PARTEm U�ar o SABAO l'\JDIO quel tenção de Pedro Evaristo,quenos anelados. contador ela D.:lfgacia Fi'cal dr
no altar do Sdl1tissimo,'E' I' d t d 'b abenl0S S

.

I
.

J
' dizer, eCul1om:a sobre todos m .. a. o os nos ':m s • , Tewuro Nacio'lal neste E lado l • gu;u 10F para aragua o sr.

-missa por alma de Joãop lrém. acima de tua formosHra. co
1 I b d [te, SiLio Pinto di Lm, oficial O" pontos de vista.

locas a simplicidade de tua pessôa. nosso apreciaa0 co a ora � r.
de Prado Nascim:.:nto, no al-

Pa;a;�oi lío.da Prínceza da Cidadl

d
f

3fZj1 anods hoje 00 jov1d,m 0Nl,svjal-
d·)

�:a BJ�r�ao'l1á viôJ'ou hOJ'e o sr.

�� O [j!&Jpa�t.a 13! ��r /?'o�.��oração de Jesus,
ioàos os teus slíbdílos se Oi'gu- l, ,i 110 o sr. sva o c n,

dd �n e �fti t:o � e -missa votiva de bodas deIh n em te prestar hOlUdrias. d,rdor d:1 secretaria da Assem tte. Timote,) Morein, oficial
lt dEm alto grátl hifrarquíco estás n' b1eia. Focça Pública, E 'lI U C a t"F:: iio prata. ás 7 horas, no a ar e

con'1<>:ente das LOURAS E MORENAS - T N. Senhora.
�abes Íc..mbe� escolher tll�S �mi-I Completa, hoje, mais um ani Fc;&l':llr�b�""�L!!

F.--:st'lv','d-:ldesde N--.S.gumhas. todas )a�,r\l\das, prillclpaI- versaria nat"licio o inte)i�ente me =-."...,"""""""''''''''"'��=.,."",.,.
Sob a sábia oricnta�ã:J elo � �melJte a Alba Gr11,1• I' J 'L
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f'll d . sr. inspdor federal da Nacil}- da Conce,'çãofl'nO.O'e upcrclO, 1 10 o sr. 'osé Borba carpinteiro de
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d J ',-, nalizaçã\1 do Ensino, sr. pro,
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coml�sarlO e po

I c,ur preta c .rc.� 1,lellte a rua
I C' I João dos Santos Areão, (J :J\[ovenal: A'" 19,30 horas, alC1a nestl\ aplla.

I
t:.steves jUI1IO!', e, mesmo um

Dêpartamento de Educação, começárem no dia 29 do cor.

I
homenzinho de SJ'lglle nas

cumpri:Jdo o pedido que lhe rente até o dia 7 do mêz vin-fAZEm AtiOS tiD1E: rfllcll'as»
d«,:>. fôra feito oelo sr. ministro él douro.I I J' 1 Dado o viclo da ernbria- t

a exma. >1'3. O. f 1enrlC]uct
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1 EducaçfiJ, deu inicio ha tel1l- Missas: No domingo, dia 8
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lf3cmucél, VlúVi\ í) sr capltao I
'

, _;� pOS, inadzanao agora, a el- de Dezembro, celebrar-se-ão
J .". 1)' •

I n"lCI1,
te tOlltn, � pi atn..ando j I 'f' , ,�oalUill, --erf"!p\ r !In urWil, . .1 lt t�lra ue qllaclros gra ICOS, que missas, sendo a primeira as f

a f'xma. sr.! d_ Nic,,!im Gô j :opcltas C PO'luO cm a, a
representassem o movimento horas, com COll1unhão Gera:d' O]"

. I

I
kn,ão nervuso, os moraclO- .

-

van '� j Ive'ra, l'IlIV-l dO sr.

d d -� "in totum" do enSlílO em e a segunda, solene, ás 9 ho Veiga, avenida Herc li) Luz,J 'C
-

d OJ'
. res a LIa \)Jl � res�'Je,

J _ose nstovam e lveaa;
H I 1 1l0SS() Esta' ....

, I ras. e ruas F'emaado Ma" ad ),I /'J {" a c as, porq(1:l.qlJerI111- E 'f'
- L'r{ d o J d d O lJa eX.na. sra. c. 1..11' 1 \.JUeO s
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t stcs gra IC05 S.ao, .[1 a-I P,�(}dssão: Na nlesmo a J

I v lscon e euro í reto e[�o:le" en o;a do sr. Alvaro Ai - t·vo 03:'B, lCnvcs'IU �Oíl �a ? Yia, iíld!S co.npletos qUê OS ás 16,30 horas, realizar<3e-á, praça Getulio Vargas." L.'_· ! b, r d· comerciante ol1stantll1Q .__,{JI- ánntl'�os C e'·'.fad"llhos l'elato-JU"to °rJe�. nosso co a ).a ,),
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,. �'Jl:l impreload� Santos. lp'I(�S, (;�a ell.Uc.to da. J'lla ii,os�pois,apena�,ul1larápida ��e��ft O "�p;���ft. Re.al.ne H.oma, agre iI1 o-o

vista d'olhos e Ja se: tem, fi I \i]J U \e a : . ii 'o \IP,oSsa hoje, a data aniversariE tO
,

tl ;01\1,900 I unosamen e,
prêso á retina, tJdo aquelenat !icia do 'nosso c01lerrane,
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Ontem, nova:ncntC', ás 23 'd ]f b là T'"ma )f Gustavo da Costa p( reirél Contratou Cas1P'cnio CO'TI ."

t' 3) horas, o !10SS0 «110 J1en1" t11�JaVçi�1��nto intenso a a a c-

n a lO ,'avaresdo a!to comerci!) des'a p'açl, �e1t:}-senh�ririha Eiy, f:lha do sr. voltJU á rib:tlta .
• 1 O

. 1 .

d r QJ2C se.l,·am OS gráficosA azel(! �.')v:�, '::ú LI Slln c I indalecic ;:: \....a_{ro, o sr. Por dissensões d0111::�ticas, c
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Ih renresentando o nu 11efO eanivcrsar ante, cumprirnentcls, José M )11, ui ot.

!
-'orba co;:, );]"'cou a S'lara [ POJTO ALEGRE 6 A p'J11'C'la g�LClcha IJrenJeu

I�
-- """ �"""""'"""�---=="""'" ........=�) 'f �, b , eSL:olas federais, estaduais e .\.. �
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I II '()rlclo a fôra de casa em . oAníem em São Gabriel, neste Estado., o capitão RenatoI�-:;:;.-
.. · �, ) 1 -.. "o l11unkipais, qUer' sejam OJtros

�.::'1z"8·,:t:"'3"_::.A5L:J:•.t,.j,,!
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V·;IPoiICe)ndcl,C.a, granJe alando e
com alusões ada mJdVi;�lento

Ta lares da CU!1ha Melo, ex ·co:na'ldantc. da Força Pública
, ..

catarinense, em virtude das dtividades cOl11unistas que a-I.;t, �� I
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,f\ 4'0 CJllti.'.lLIO I',a-') S'l f <:fei� do professorar O e os seus
,
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eSfJectivos oi"d.2nados, desde que.e o ICla vI.n 1 �senvOJven o.
r.�

'�I � a to com o oc?r.'ldo fez pLlb!i� o diretor d0 Instituto J2 Edu- n.
, -ma Ra=nha das� "':----::::�-::o-;� ar ariin�Cia :a a sua Ira, p.JsS:lld� .a -:acão até os p-ofessores ad COl1Ci�r-SD lU ..-- ---

r�AULS\fE;RA )tl·cnder ::qL��e�'qr��ls�::l�lo�a �l��- Ju;�tos, são UII1 agregaJp in-I Cines Cariad05�1 B�15a, ; ,
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r teressan te e de real valor pa-Farmaceut1co: -- RAULlNO HORN FERRO '.an",àva dos aldLlo.� lJOOleS
ra o nosso alorioso Estado I

F L O R I A N O P O L I S do ?ia.,. . _

1 que, na Cénll�al1h'a d.:: alfabe- Arnanr\a á,s 16. horas, re_�li ..

ClentlÍ:cada a Pul!Wl, co
tl:açãu, está em 40, lugar. Z �-s e a cri iiie I ra a pu ra ça o

Completand) 170 corrente mês 100 anos '3ue se
� es�ava ��riflCan�o�, Estes graficos irão, d::n�ro d O CO N CURSOde franco e prol'citílso fllTlcionaí71Pllio, gra- a rua Esteves" jU,llor, ap�cs I em pouco, para a Capital Fê-

ças a IzOjirOSa prcjáencia da ilustre (.ias� sOll-se e�l. prelldt.;� o. BOI ba, d�râ!, onje par·tic;parão da
se médica, farmaceutica, odontológica e do �L1C: re��lllldo a) xadle� p,as- exposiçãJ do aniversario do
po:'o em geral. vimos mançestar pllb/i- I S(IU� ,calma llente, a nOite no

COllven:o Estatistico, a se rea-
camente os nossos sinceros agradec ime/l tos clzad alt,

lizar no d:a 2) do corrente,
a todos quantos nos honraram com a sua I Até sexta feira p;,óxima
distinção, fazendo desta formacia a sua

:

nos salões do D2plrtamento
rasa de confiti17ça, de Nspeilo e sobre- O "Camoos�' chocou se cOrP Jê Educaçã), nesta capital,tudo de /lOllestidJde, o ':Wastminster" ,JS resjJ�ctlvos gráfiCOS fil:arão

BUENO.3 AIRE3, 5 -- Com- expostos á curiosidad2 pú
municam de Ramalho, que frentt blica,

Empenhados (177 sempre bem ser.'ir a nos-
a esse porto chocaraT,-se o vapor Ac Jnse h:llnos, pO;'iss), a -1\ referi:J.a comissão tem poderes para anular todo e

sa vasta eliel/tela, e em cumemoraç{io do
b .,. n .

! todos o'.)' que se interessem qualqu�r votos, que nio 5eJ'a identificado pela mesa, evitando ass:mraSli�lrO «�ampo'» com (J mg ez
1,0 Centenário desta sua casa, estipula- «Wdminst::r», resu1taado ambo' e all1e,l1 Sa lia Catarina, c exploraçõ�� e malicias, que po;sall dm?3.rar o brilho dessa tão be n
mos o desconto especial de .5 % para a� I� com aViltra�, sem, porem perJel ::I não perderem ess.a_ rara organizadl festa soc:al.
compras á l'ista, e mais 5 % para todas i a SU:l f's:abilid,de e sem desgréJ- i)portLll \ dade de venflcar o Am mhã circulará nos «COROADOS,), a 2'1, SS'RIE
as receitas l7lé�licas �ollfiadas á nossa es- I� ças pes,a_s, Ambus os vapore� I �lue realmente somo� _

e o n d:)3 cou))ns d� côr verd " conform� haviamos ciê,lt,ficldos aos

____c_ro_P_.l_d_�a�_il�-:-�-�-�-�-�-�-�-.�-,�-��__�_�_�_os_a_m_�_�_�_.�_:_:=�=:����:����0�.������'��Il�,������I�����,�n�1�3���r.la_d�e��m�iil�;�;m?'�m:�i.'m�cE�B�.i.:.�.e.:�::����a���:dlsal�dulas
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provocado a demissão
Delegaoo da Capital

Està de-pertando o mais vivos
entrsiasmo entre os associados po
Líra Tenis Club, o grande tOI�

neio de tenis a realizar-se no

di 1 I 5 próximo.
O "r. diretor esportivo já deu

inicio ás inscrições, Nesse torneio
só poderão tomar parte JS sócios

quites, os quais deverão procurar
na séde do c1ub a lista de ins-

LOURA5 E: mORENA5

[\fier:. Selva

Amversa-ia-se, hoje. o sr , \ji

iy Busch, do comercial h·al.

l'HEônm ut-l5 .••

cnções.
Esse torneio será acompanha

do de um explendido cocktail.

Rro, 5 - O projéto do rea�

justamento dos ci, is deverá ceme�

çar a vigorar a partir de janêiro
próximo. Os contratado� que nào

estejam incluidos nos orçamentos
terão o aumento de I 5 por cen

to, qua'ldo perceberem menos de
4')0$000, sendo 10 por cento

quando receberem acima da mes

ma qUilntia. Soble o funciónario
efetivo nada é pOl�ivel informar,
da:la complexiddd� das tab �!as
propostas.

AtilVER5f1RI05 com a costumada pompa,
a procisão de N_S, da Concei�
são, percorrendo o itillerario
dns anos anter iores, na ordem
inversa, isto é, Praça Getulio
Vargas, nu Almirante Al
vim, Largo Benjarnin Cons.
taut, rua, Blumenàu e jo é

Fcsteja, hoje, a d.1!a do ani,
versariü nataJici0, o no'so e�tirna
do contcrraneo sr, Nicolilu VIei
ra, ex-chefe de: impre·sào d, sl,

d,iI' ;0,
·\..;sociôndo-s� as homel�Rg 'n�

de que será alvo Jq Gazela, fe
licIta-o, afetuosamente.

major Oustuvo Pereira
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A ..Comissão do JU'RI, g le vai julgar o concurso dos CO
ROADOS, reúne-se allanhã ás 16 hons, n) salão d� espera do
CINE TEATRO ROYAL, pua efduar a prim �ira a?:.Iração dl
quêlc pleito.

A m�3a apurad'Jfa fic,)u a,sim constituida:
Lourival Camlfa pela E'npreza, Pre;idente; Luís da Costa

Mdo, Contador G�ral d) E3tad); O ,lín C')stl pela A G L\Z E.TA;
.\1. E, l\1Jritz pela E'll?reza, senjo convidados acompanhar a reu.

nião, a red3ção dos jc.rnais «O' ESTADO,), «O DIA RIO DA
TARDE» E A «REPUBLICA,).

Lavando�se com o Sabão
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