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em liberdade A' voz DO, POVO Sem quaisquer ligações politicas.
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Proprietario e Diretor Responsa'lel JAIRO CAL ADO --. Redator-chefe MA.RTINHO CALLADo rOR.

AHO III,. Florianopolis, 5.4 cfti: l*e Dezembro de _.1935 I NUMEHO 3�
Tendo a Chefia de Policia, desta Capital, termina- . E' passiveido o inquerito que vinha procedendo em pessõas detidas, A Lei de Segurança

O que' 'pen5a . que a' ItaJia
no Quartel da Força Pública, como suspeitas de ligações RIO 14�Ontem á tarde

'

ace;te
com.os agentes ,extremistas d� país, foram, �oje, postos afim d� ser sancio�ada pel�

.

. .!.

'

'.
.

em hberdade os srs. Walter Ptnh?, José Rodrigues Fon- sr. Presidente da, Republica, ROMA, 14'- Confirma-seseca, Oscar AmoDn � Fernando V.lheD. I chegou ao Catête. o' original' i 'I
ii

d"
"

d"
III -

que a primeira reação do go-
"Ah! como sa l� Négus "de resoluçã? legislativa que O·r. I er as' oposlçoes verno italiano ás "sugestões-

'- altera a LeI de· Segurança . franco-britânicas será o 'pe-
be amar a gen- recuou Nacional. ��'c�'

RIO, 13-0.sr. João Neves, lider das oposições dido de escla;recimentos-;'-
te portuguêsal" GENEBRA, 14-Acredita-., ._ coligadas, deu a entender, em conversa, ôntem, na Câma- De. re�to e provável- qu�,

.,'
se que o Négus foi aconse-

O comandante da 5a. Heglão
ra, que a minoria parlamentar n�o, aprova,rá as em�nda� a Italia nao r�c�se .mas acel:

LISBOA, 12-Ir.fcrmam os Ihado a recuar do seu pri- R�O, 14--0 sr. G e t u I i o ,á C?nstituiçã�. Ess� atitude ,b,a,sela-se na �mterpretaçao d� �:�Sâ� ��:��.lçoeR as,propos
jo ncis que na paroquia da fre- melro movimento, que teria Vargas, por decreto que as- a�t��5 do nosso esté:l!uto polttlco! que, no en�e_nder da Op? . A ublica ão do, texto do
guezía de Animal, suburbios de sido de recusa absoluta �s sinou, na pasta da Gue�r�, slçaoJ, faculta ao gov��no os melO� �eces�anos para agir lanoPH()are�Laval provocou

d N I propostas de paz, Ter-lhe-la nomeou o General de DIVI- energicamente l,lOS casos de comoçao intestina, Esse artigo P
t b õ E l'Porto e oz, rea izou-se um ,

.

.

te: cer as o servaç es. m pr
casamento sensacional. Dois viu- sido sugerido que seria mais são Arnaldo de Souza Paes reza o se�?m e:., .. : -

d
" meiro lugar.a respeito (,'0

vos, Gabrida de Jesus, de 75 acertado entregar o caso á de Andr?de para o lugar que , .'
-. A leI. reg�l:3fá tambem a Jun�d,ç�o. ?� J�lzes escoadouro para o mar e de

anos de idade, e José Bernardo, Liga das Nações que se pro- exerce, interinamente, de co- militares e a aplicação das penas da leg�slaçao militar, em
ois no que concerne ao tra

de 72. nunciaria a r�sp�i!o de acôr- �andante da .5·�. _Região Mi- tempo _de. guer:a, ,?U na zona de operaçoes durante grave �ado do corredor o qual tira-
A noticia correu célebre pelas do com os pnncrpios do co- htar e 5a. DIVisa0 de Infan-I comoçao ll1testl�a � -

d t ria á Italia as mesmas van-
d d O venant taria' O sr. Joao Neves, nessa conversa, nao se e eve

...' .

Ih t're íon ezas, 5 rapazes e rarari-· .

.�
na interpretação ,do art. 85. Deu a entender, porém, que tagens te�ntOrlalS_ que e 1-

gas resolveram surprehendel-os DO

A tívld d
II .. _I bastava ao govêrno declarar o país em estado, d,e _guerra rou o aco��o c�nl a Franç�

• dia do casamento para lhes fazer S a' IvI a es SIn IS I para que entrasse em vigôr o art. 165 da COl'1StItUlÇ,ao, que 'tc�m a rettIhCaEça?t édas froSnuma manifestação, 'Tudo estava
determima a suspensão das garantias constitucionais, que elt'�s en re � .n r a e a O>

preparado. Um do grupo foi en-

possam prejudicar, diréta ou indirétamente, a segurança malta Francesa.
carregado de comprar foguetes, as

t da B nacional.
'

..

8 i d LI
.

Sayão vairaparigas colheriam bra_çada de ras 'a' rasee r·· ,
..

'

Ao 'legislativo cabe. ria, finalmente, regular, com lei.s t' ,flores, para �ando os noivos' ". . .'.:, ..

.,

d 85' can ar.
saíssem da igreja, ordinarlas, a execução o art.·.

.

'.' . ,

e NÔVÀ,YORi<,' 13-AO José Bernardo, o noivo, PO-,
•.

.'

• O baí lar: no Ramon A DIVULGAÇÃO '
-

.

, ..

'D' S
rem, sabendo do que se planeja- O. primas de, Çenlly Glel- é agente comunista DOS A'TOS DO �:t���r� e:a���: yi;t" n:Y�r�
va, ao alvorecer saiu de casa e ' ,

•

dirigindo-se ao togar onde o es- ser.-Revive-se·' O aS5aStJ.- RJO, 14-Ramon Martinez LEGISLATIVO 29 do corrente, no Town Hall.
. soh 05 aspicios da National Broad·

perava a noiva, dali partiram ps- nio de TobiasWarchawski de la Sierra, bailarino argen- casting Company.la a igreja acompanhados apenas tino ç indigitado matador do A divulgação no Diario Ofi·
EI" bI .r.: h b

.

cial dos trabalhos legislativos da a Ja se su meteu a provaspe os paonn os, que eram so n-
. tenente aviador italiano Hu-,. . de filmagem para a Metro-Gold..

nhos e netos dos dois. RIO, 12 - Como resultado 1 a propaganda comumsta.
B bi

.

f
.' Assembléia Estadual vem pecando•

d d d
. .

õe I'
.

A bibli té 'I did go ar Iam ez sensactonats wn-Mayer.Quando a mocida e acor ou as mveshgaç s a que a po reia 1 10 eca vaI ser apreen 1 a,

'declarações á policia, .depois pela falta de clar:za.
e apare"eu para festeJ'ar a boda vf"..,m procedendo em torno da. so- d P ue nao comparecem

Ouvida pela United, Press Bidu
...

nh d d d B f � O
•

te de ter m..
' ��nera Habi4P.:e-Rtll '

>'.
ara os q

Sayão disse�
.jà 'os noivos iam a cami o a �le a e .rascor, Coram PL5�S pr,e�1 en

Qis�L"l1la'dó1!rises de nervos as,' sessões de ,nosso parlamento
-«Estou encantada comNo-

5ua casinha no Alquirão de Arr! ontem os Irmãos esar e UIZ Getu IIa quer e' dc-5:....f1�';m)rio 1,nput:::L ,�. --e
...os. que la, comparec�m são

Ihmal.. Vibenberg. diretores da bibIioté- -""'i�" _ d d t Va York e--com 85 ma,avi osas

.f. O bailarin,) Ramop é agen�
um peq�eno n�mero e resl en es .

d d I 'f'P" mantl'da por essa organização pac I ICar FI I é oportuni a es que e a o erece aos
..... tt� secreto e correio' do- comu- em or�alloro IS apenas-, uroa

Aj6Ven que moscovita e sobrinhos do tambem
_-.. _ , verdadeIra charada a deCIfrar o

artistas. Apresentarei na Town
14 nismo. -

H II
.

dse casou perigoso comunista e agitador Moi- RIO, - O sr. Mauricio resumo dos trabalhos realizados: a um vana o programa, espe-

CO rn u rn COn - tt I Gleizer e primo, da famotta Cardoso avistou-se, com o sr, "foi àprovado o parecer número rando' q'le o mesmo seja recebi·

denadO á Lienny Gleizer, ha pouco expulsa Getúlio Vargas, no Patacio Gua- tal", "passou em segunda discussão do de um modo favoravel pelos
do Brasil. Moitel Gleizer desapa- nabara, em longil conferencia, de. G. E." LAURO o projéto número tal". circulos musicais de Nova york.

morte
receu de&de 27 de novembro. mais de quatro hora�, em uma E o desavis�do cidadão fica A minha pri;neira tarefa consi�..

, NOVA VORK 12-A'6-
Cesar era membro do Comité das p:imeiras noites do m&s cor- MULLER" ,

na. mais completa ignorancia da te em ap�ender inglês, que eu

•

d 19
J Vermelho dos Estudantes e na rente. materia versada no tal projéto ou quero cantar' tão bem com,? fa-

ven, Ana Downey,.e anos
sua rellidencia morava tambem Adianta-se que o prestigioso Hoje: ás 9 hora�, realizou- no tal parecer.

lar.»
de Idadj'heccbir her 26mo

es-
um dos mais perigosos comunistas, rrócer frenlllunista não atendera se com a presença das au- Mas-háde observar-se- os

poso a

�
n

I
o l�S, d I

ano�, o dr. Joslo Graboz, membro in- ao convite que recebera do sr, toridades e convidados, a
r areceres e os projétos são de

c?ndena pe o

'drlme
e att(�r- fluente de Brasfor. Getúlio Var�as para tão impor- festa de encerramento do ano inicio pub!iead:n na integra.mo e que aguar a a, 8�a con e-

Luiz, em suas declarações, dis- tante palestra, senão em caráter letivo de 1935 no Grupo Es- A isso objetamos nós: I') as
nação á morte, na proxlma sema-

se ter conhecidv Tobias War- particular, sem que fosse creden, colar Lauro Müller, com a public-çõe� são feitas com certo
na.
.,

I I chawski, misteriosamente a,s8ssi- ciado pela minoria parlamentar. realização de um interessante alrazo; 2:) sería necessario o cole-A cerímomahn1c1d tev�
Iogcir nado na Tijuca no ano passado. Nessa palestra, que transcorrera programa, do qual, alem de cianament'3 !lo 1)iario Oficial, pa� Amanhã,'ás 9,30 horas, osnuma �a êaca.

a a a pns;o e
Tobias era um dos assiduos fre� amistosa, teria o sr. Presidente recitativos e hínos patrióti- ra o permanente compulso; 3')nem garôtos que patroam as guar..queen s ountr· :rmf

a

6asslt n quentadores da bibliotéca e era acentuado os seus propósitos de cos, constou a entrega de di-
sempre os pareceres nos adiantàm .

nições riachuelinas,' 'Ievarãocla de uma iglã� d
ot gra os e

a ressaa que estava em contacto pacificar a politica nacional, na plomas aos alunos que con- alguma coisa. a efeito, defronte o seu' gal-re�6Iteres. eImma d
o 'dto, a

com todos os frequentadores, aos defesa do regime, agora tão seria- c1uiram O curSO. Ainda no Diario Oficial de pão, Oi'iginalissima prova
nOdlva'dque ellt�dem af �anta o

.eds� quais fazia preleções sobre as teo- mente ameaçado. hadias divulga-se o parecer n.58. náutica:-uma corrida de pe-ta o e gravl ez OI removI a. ..
-

d C'd
.'

b h d na. sovletlcas e propagava a re-

L (I'
O relator sr. Tiago e astro,com quenas bateiras.

rar�
sua resl enCla,!_ an .a a em

voluÇAo social.

U '15 a
-

r ...o5
os minoristas da comissão, sem ao Em convivia com os· re-ágnmas, enquanto I'-' nOIvo era

A Blascor é uma instituição roenos indicar o número do pro- madores, com as cousas debruscame�te arrebatado do local
nitidamente comunista e mant�m jeto, diz que êle «é de evidente galpão e do mar, muifo cêdo,

.

� cond�zldo á sua céla. A cêna
ligações dirétas com Moscou. utilidade pública e não aféta o ainda, dispertou, nestes ro-.ImpreSSIonou sobremodo a todos

Os seUs socios são obrigados P r e'. 5. t ...e'.
.

5
equilibrio orçàtnentário.»· O sr, wers infantís, a paixão e 'oos : resentel. á contribuiçãO m.�nsal de 4$000 Indalecio Arruda e os deputados interêsse vivo pelo magnificoPassou a desertor o r�is. para despesas de propagan- da maioria acham que «não se esporte do' remo, reaUzan-

major Costa Leite da �omunist�, sendo frequen- devem crear mais encargos que do, agora, um cxplendido
tes alI os rateios p,ua acrescer a

d d" t'
onerem o Tesouro». Tanto uns prélio infantil. .

RIO, 13-0major Carlos da renda e mdhor custear e ampliar COn ena' o .a ..mor e como outros, não esclarecem, en- A competição cOt1�tará de
Costa Leite, que se evadiu do

O
• tretanto, que historia é essa de sete pareos, sendo eril canóe,

quartel em que estava preso, n� reaJUS· I
·

t
utilidade pública e de encargo pa� duble-scull e barco a dois

R' G d d SI i t d t· t pe OS comunls as raoTesouro. remos.10 ran e ou, n o se len 10 amen D·, .

.. .
.

.' ". Naturalmente os displicentes,. ".

apr�sentado dentro do prazo ega,
passou a desertor.

.

RIO, 13-0 fracasso do recente movimento reva ... diante disso, hão de concluir que,l-----·-�---,---,..:,.-.;.----

RIO, 14 Na Câmara o Sr. lucionario deixou Luís Carlos Prestes, delegado do Co- "si �les são �rancos, lá se_enten� O Natal. do Funcio-Livros e folhetos em Henrique Dods.worth indagou mintern na America do Sul e chefe do Partido Comunista dem . Mas nos, o povo, nao nos nahsmo'profusão da Mesa se a Comissão Mixta no Brasil em situação difícil perante o Soviet russo, que podemos conformar com essa fal�
_

de Reforma Economica e Finan� dirige, através dos seus agentes em todo o mundo, a ofen- ta de clareza de nossos mandatá� Rio, 13 - Afim de que o

Rlo,l4 - A' Delegacia deOr- ceira já havia emitido o pare- siva contra os governos democraticos. ' rios, por isso pedimos destas colu- fucionalismo .publico pc,>ssá com.

dem Politica e Social foram reme- cer devido ao projeto sobre o rea- Segundo informa um vespertino carioca os nas ao ilustre sr. Presid�nte do memorar festivamente o Natal, e
. tidos pelo diretor regional dos Cor- just�ment� dos

.

vencimm'os dos f!,rands bon�ets do bolchevismo at�ibuem o fracasso .da Legislativo Estadual se digne de vitar que os seus vencimentos caiam
reios e Telégrafos quatro sacos funclOnanos pubhcos. mtent(ma nao só_ a um erro de tátIca como a uma levla- esforçar-se em encontrar uma 50- em exercício findo, o Thesouro
contendo corre�pondencia, livros e Solucionando, o presídente de- nidade de Luís Carlos Prestes. lução para esse estado-de�cousas. Nacional antecíparà o pagamento
folhetos de propaganda comunista clarou «que como a materiaem as- Em consequencia teria a suprema direção do co- Uma solução, ou ao menos que geral, no mez corrente. Assim é

chegados da Russia nos ultimos usnto era da alçada do PoderExe- munismo, diz a 0[ota do Rio, co�dena�o Luís Carlos os

nObresrepresentan,t�s.in�i�Uem'lque, já
no p,roximo dia 18. serã?

vapores e destinados a pessoas cutivo, em tempo oportuno o Prestes á morte fIcando o mesmo Impedido de voltar á. como de praxe, o ,:hclOnano de pagas as folhas do 10 dUl útil
domieiladas nesta Capital. Governo providenciarb. Rússia onde residem atualmente pessôas de sua familia. charadas, que utilizaram. dos servidores da U�ão.

.

Original prova
náutica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela; nossa historia Colegio "Cora- .f/PTovadas simplesmente: Ezir nes5.6; Araci G.de Sou�a 5,5;' O gal.ls·.dftroC.Moritz 6.6; Astrogilda Cor- DulceS.dé: Souza 5.5; Dllma Bor. 'ii

ção de Jesus", deiro 6,4; Catarina Coelho 6,3; ges 5,5; Ivete Oliveira 5,4; v�r::.: ,e 'os extrem fS-,
Florianopolls

Ediih Tolentino de Souza 6,4; rm Vaz 5,1; Célia Torres 5; Inês
M. José da Cunha 6.2; Veroni- A.Ramos 5; M,Sulamita Outra 5;

, tas
ca Becket 6,2,' Iolanda d'Alascio N 'r M '5 R d1519-Fernão de M,agalhães, na Bahia-O piloto Resultados dos

ar unan. eprova a: uma.
'-,

- 6; Erotidt!� SIlveira 5,1; Ivone R'O II O'"
'-,

,

'I�,rortu:1uez Fernão d' \1 Ih-
.

cJ E h h b LATI U \, ,).." -. genera Isi-
'�," o. ;' Jga aes, a servl�o a �p�n � c ega a a- exames: Mjntenegr,) 5. iVi: d,oro Dias Lopes, !êrifrev.:s'ta-ma do RIO de Jane.ro e prcsegue no dia 27 a pnmeira viagem de , l

circumnavegação do globo. Itl ano Normal Secundário: II ano <"\/"ormal Secundário: A d-- . '. . ,< ; 'do pelo Diarto da-Noite, dis-
" CI'(.' ptooa {JS com distinção: Ali- se que não tinha a.r d f �

1802-0 visconde de ltaborahy-No porto das Cai- FISICA: QUIMICA:, i
ce M.Faria 9,9; Neli Bses 97. d

-.; ".1 a ?r
xas, municipio de ltaborahy, provincia do Rio de Jan�iro, nasce o E T P' 9 6. N ' .

R
' , ma o o seu jurzo ai respeito

di J Aprovadas com disimcão: Irma Aprovadas com distinçãõ: Ali-
rm Ia razza • .' .oemla amos dos acontecimentos revolu-:esta rsta do imperio, oaquim JO.5é Rodrigl,ps Torres, visconde de AI' N' h 99 O" Z M F

.

99 N
.

B 94 9,5; Teodc;>fi,\ Oliveira 9,3; Ivo- cíona rios de novembro últi-It b I· Ice te ues ,; .rce ane- ce . ana .; e I 005 ,;
L 9 Aii ora Iy. 'I 4 'A I d I r. I P 9 L 9 ne uz

.' I,' prooadas slename- mo.838 A a 9, ; .narci ia e O iveira 9, I; r.m· ia iazza .2; Ivone uz .

1 -- revolução «dos balaios�-Na villa de Man· M h O h 9 A A l Z I nle: Mana Castro 8,8·, M.VI'rgl·na Falando 'S b
'

M h b
I art a rt ; proo.sdos ple- provadas p enamenle: u eima O re a persla, no ata.não, te. enta a revolução chamada dos balaios, iniciada ,_ I . E'd' h S 8 8. M Viei 8 6 Lib ti P

" , ona-

I (J' m f' R' d �G E 'd d
. nam;:'l e. • It oares .• . Lauz 8 3; Alonsina Liberato I �ra '.;, 1. era 10('

_

ucc�m !idade do. capitão, Luís Car-
� o vaq, erro es IÇ(l ay.nun o ornes. ra presi ente a provm- da L d L' 84. EI" B 7 5· N ' .

R 7 3· M V' -
8,5, Alrnira jacinte 8,1; GUIO" los Prestes, destacou as s .. tasV Dl Th

-

P' d F' d C E
. .... our es una •• isa . ., _oelma amos " . Ir �.......era, Ice te 8m�l ICes e iguere o amargo, sse rnovimento '

G
.

8 3 D' BI' 8 ') .,

V" 7 2 Lib ti P m�r Lemos 8; Rute Carvalho 7,8,' altas qualldades pessoais, dl-d'
.

d é 1841 d
.. ,'\fCla.; rrce nenng , .... ; glOla terra ,; I era ma uc-

_

.�_
se IC10SO, que urou at

,

' e se esten eu as provincias do Piau I J I' �'\
.

8" Nidi M
'

,

"

7 H.Jena C.Sohn 7,4; M.d.j Lour- lendo que o comunismo e'h '

C 'à tirou o d M I F
.

dA' B
uve ma iY artins , I la otta

I
cmi .

d N
..,'

ye eara, Irou o seu nome i! I anue rmcisco os njos a- ,8 Z 't C' II 7 6 M d Ad' I I AI' es. unes 7 3· Aprovadas sim- tooi D'laia, que' entrou na lucta para vingar a deshonra de duas filhas por' G;l' :�m'Aa lv am1Pe5 o

N:'; - V· di:J p�ova6a95slmM� e�,neCn
e:

m6,I6ra plesmelll .. : Alb: G GriJ'ó68. A..
uma u opia, Il que sobre

um iii' I
' oTla eli,; Ilza . e' acmto ,; ma astro ,;

f
.

�

b
.

" Luís Carlos Prestes ha mui·o

c'1l18'39 " .', ,,' "

Melo 7,4; Rute Costa 7,3; Zu- Aleida Melo 6,5; Heler aC Sohn o�slDa Li �rato 6,8: Có,rª- .I\,rru- tos' '«palpites», mas que a-NaSCimento de Pedro Ll:J.ll-,Em AratUana(RIO I'
-�

L 7 1 A
.

I 64 Alb G {� .. , 6 R h C da 62· NaIr Munan 62· Ollma '

de J .,)
"

b 'Ih " I'
. . elmá aus .; nton a' vete ,; a .unJo , ut ar-

, ,
, '

" , ,
" sua pO"'lllar,"dade' começa aanel'o nasce, o fi ante poeta Jorna l'ita e parlamentar brasllel· T I t' d S 7'M C I 6 C' A d 5 9 G' Borges 6 1· Vllma Vaz 6· M d I'

r'"_ '

Ir· P d L' 'l.J r

d'
O en IDe e )u,a ;. .' e �st� ; ora nu a ,; Ulomar .' , ,. ec mar.»

ru, conse nClro e co UIZ rerelCa e S\luza. Falleceu a 16 de Ju- C Ih 7 M V I B' L 5 9 M d L d N Sulamlta Dutra 5 8' Araci G de T
.

d
.

lho de I §84, isto :é, cor"tando apenas 45 annos de edade.
arva o '; . 10 et,l aler; �mos ,; . e f)ur es \1-

�Ol�? 5,4; .Aleida Me.lo .5, J ;',Çé- ça.Pif�i�l�a;J!�� ���atill: ���
1 , 1 Ill��11 I� Rmres 5'5�veRte Ohvedua 5; I� mo Canabarro Cunha são ra.

N A�TA L E' AN tl BOM II 183� I
. I

ne. amos, eprova a: um. pazes de valor e do eleva-

�935,� IF.
Dr. Pedro de �oura Ferro dROS

-

méritos milHares.
�

--� armac Ia Advogado estabelecida a'Constituição
����" RAU'LIVE,I,RA

' de 1923Rua TrajállO n. I (sobrado"
- ... -' -

... �.' ��. ", .

Está ;doente? Cairo, , 12�A ,'agencia Reuter
- J",'

, ,

anuncia que � gabmete rebOlveu
, Mande<nome, ,edad;ê ,e aI- r�3!,aUrar a Constituiç�o de J 923

guns symptomag; corri ,enve-
e !lão'aprefentar pedIdo de d_·

I
' mIssão.

oppe sei ado para respo'stas �'"""'-:-
_

ao sr. Guimarães, á CAIXA : Comprae pâra vos conven.
POS I Al N�-,23-Nicthérov êcr ó for'midavel e econonll·.
IE. DO RIO.

'

"

-

�

co SABÃO: JNOJO.

Empenhados em sempre bem servir a nos-

sa vasta clientela, e em comemoração do
1.0 Centenéuio desta sua casa, estIpula
mos o desconto., especial de 5 010 para as

COmphls.".�á ristmi e mais 'S °10 para todas

Ias receifaL tJlédicas confiadas á nossq.'es- I

1___ crupu(ósa manipulação. II
���������I

u'nismo-:.L sem Máscara
.

DR. GOe:-SBELS
No Congresso do' P. N. S. em Nurenberg ern 1935
VII Continúação

No {}rógr�tna da Infernacional Comunista declara-se franca � Isto é !l teoria d a base ideológica e juridi.::a do atd�mo vang�licas slÍram uns 2,5 milhões de pessoas. O programa d!stas
ab�tlimiente qu'! a� «luta oontra qualqurr relIgião preósa de ser con· bokhev:8�a. A prática �orresponde:;lhe rigorosamente. atso�iaç.õe� at,:ísta� no campo sexual acha-se bem cal'actemado peJas
duzida ob5tinada:- � !istemá!icamente». Lenin diz no quarto volume Durante o dominio' das Soviets, até ao a'lo de 1930, foram segumtes vlllllcaçõ,�s que naquela época eram propal"d�s a I)ertam nte
dlf5 SUlS obras': i � religião é, ópio para o povo. A religião é uma as;;a�sina�o� 31 bispos, 1.60'0 sacerdotes e 7.000 monges. Segun· em comICIOS e panfletos e que reproduzo textualmente:
espécie de zllrrapa�fspir.ituàl.* do· os úttimo� dados que datam de 1930; estão sofrenJo os horru· Absoluta supressão da legislação contra o abôrto; interven�

, Pu ,hajin�laroú 'no II. congresso dos ateu�: «A lel6iAo pre, r�s dI) cárcere 48 bispos, 3.700 sacerdotes e 8.000 monges e lOJn- ção abortiva gratuita nos hospitais do Estado;
cisa de ief :vthci<tá á baion6ta calada». O judeu Gubelmann que jas,� A Associlção Internacional contra a lIIa. Internacional, que tem oposição contra o combate á pros�ituição;
sob o nome' de':Jar0s!aw'lilci é o ch,�fe da liga dos ateus militantes a s Ia s�de em G�nebra, publicou em 6 de Agotto de 1935 uma es

, supresão_ da� aberraçõ�5 burguesas-capitalistas rerercnt�s 8

da união Sbviétié,à, dill «s�nti ilo-nos obrigados a destruir toda e illtisticll, segundo a qual âtê agora na RÚ:lsia foram prêso, exilldo� casamentos e divórcio; registro oficial facultarivo, educaç10 socia'iza
qu .. l�tier ,ideôlogia, feligios8».---»Se para a vitória duma ddermina- ou mortos 40.000 �clesiá�ticos. Quási todas as igrejas e ca{Jelas or- da das crianças;
da classe se fazem"matar dl:!� milhões de pessoas, como aconteceu todo�a5 foram destru:dé\s ou confiscadas e transformadas em clubes. slJpressão de todas as p�na; pllr� aberrações sexu lis, anis ia
na últ:tma �uetra_j.. ,ssim'\ prt\!isa dI! ser feito, e assim "se falá.» , cinematógrafos, armazens de cereais, etc. de todos I1S «criminoses_ sexuais» condenados.

cO Ateu��' órgão central da liga dos ateus militantes que se, A propaganda at�ista,marxísta existente na Alemanha antes
,

C)mó se vê, uma loucura,metódica tendo por alvg aniq:lÍ�
publità tnensalmentr., escreve a seis de Novembro de J 930: «Iança- de assumirmos o Poder e ;que nó! eliminámos, p::>dia bem figurar ao lar os PO'IOS e suas culturas, e fazer da barharia ba:e da Vill do
remos fogo a todàs as igreja do munde, arrazarernos tod, s as ipri- ladO' do horrendo estado d;e coisas qlle acabei de descrever. A or· Estado.
fOes :t .t, , ganlzação social·democrática «Associação Alemã d,! Livres-peoudo- Onde lestãQ os fautores oçultos dê.;te e!lvenamento do

O en5inÉHeligiol!o é proibido em todo as escolas da Ullião res» CQntava 600.000 sóc:os, e a organilação comunista "Associa· mundo � QJem ideou todo êste absurdo? Quem o pôz em prática
Soviétíta: ,em lugar' dêle faz parte do progral1la das classes o ensi· ção ��_ Livre-pensador�s Prolet�rios» tinha �ns 16�.OOO

•.

associados. na Rússi.l e tent.l �a.zê lo vinJar �m outros Estado;;? Na re�posta a

no do antitríMlló '''mat:x1st.a. AOf T.�nores de 18 anos é proibido Os dIrIgentes mtt:lectuals d'O atelsmo ,;omuntsta eram, quasl sem ex - estas perguntas reSIde o vecdadelCo segrêdo &, nossa atitude cons.

assistir 'áto de elllto- -e a pr�c�. A Lei das Igrtjll!, de 8 de Abril ce�ão, judeus, entre ê!es Erich Wciner, Felix �hrahan, dr. Levy ci:nteme:tte antij�Jdai:a e da nossa luta consequente e sem CO'll;:,ro'
de 1929. veiu priyaf completamente, de todas os' dtreit::>s as comu· Lenz, etc. mlssos contra o )udalsmo; é que a internacionll bo'cha Lta é em rea.

Didades espiritu3i$ e reFgiosasr TodoS' 05 sllcerdlltes e suas familias Em a�s�mbléiãs tendo logár' regularmente, era levada cabo aAuta a lidade uma internacional judaica.
perle�� á classe

-

d<-s cidadãos despojados de àireitos, 'que perd!m' favór'do ateísmo em presença de um tabelião que, contei um emolu·
ilulomálicamenle o direito â trablilhó, pão e moradiã. podendo ser mento de 2 Marcos, recotlhecia ..as declaràções de saída da igreja e·

(�e�krr"'�9� a tod:, ,;a hora. Por efeitos, disto na Alemanha de 19181190E só das igrejas e·

(Compilação de L. Nazar�th)

DIA '3 DE DEZEMBRO-S. LUCIA

A ÇIA. TELEFONICA CATARINENSE,
em �éomemoraç'ão ás hadicionais Festas do Natal e

Ano Bom,; reso)Vtu di�pengar, até' o dia 3 J do mês em
curso, a joi,ã i'niciéll de 100$000 (Cem mil réis) pa
ra tQdos os' "parelhos cujas instalações forem solicita·
das até aqu�la data.

,

QUeil a V. S. procurar-nos e nós nos servimos,
com o maiur prazer, a fornecer-lhe todos os d-:talh..:s

,

e informações precisas, absolutamente sem nenhum com

p�omisso da parte de V. S.

C. Telefonica Catarinense
Praç.a 15 de Novembro, 8

I , I
O MAIOR TENOR DO MUNDO COM

iMAGt)A�SCH. N EI D:ER rem!'

Não me Esqueças'�
Breve no REX

:'Farmaceutlco: _. RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos

de franco e proveitoso funCIOnamenTo, gra·
ças a hOtifO,�a preferencia da ilustre clas·
se médica, farmaceutica, odontológica e do
povo em geral. vimos manifestar publi
camente os, nossos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinçêto, fazendo desta farmacia a sua

casa de confüinça, de respeito e sobre·
tudo de honestidade.

..... ;.. #.

Não discutam -�-

A ÇASA Ql)E REALMENTE'VE�DE BARATO
,E' A CASA MISCEL'ANEA

Bri!lquedoss LO-UÇAS e
ArtIgos de presente 'e
eletrio'idade, acaba de
receber grande novida;'
des--Rua'Tralano n. 8 .. Tel 1.428

Continua no próximo namero

" (

-- ".' --
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r� e�l. Blurnenau - _'oinville Sao Francis ....�o Lc guna LagesFiliaeS I I I Mostr\..Jario permaner�te er.� Cruzeiro do Sul

.
I

Secção (:Ia Secçao de Secção de
FAZENDAS:

r�
Fazendas nacionaes e extrangeiras i'ara)r:rnos FEr�RAGENS: MACHINAS:

l�4 Morins e Algodões Machinas de be-ieíiclar ;madeira
[� Lonas e Impermea veis : Material em geral para construcções:

�

Machinas para officinas mechanícas
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras.ferragens para portas Machinas para laoeiros

��� SRêodupas feitas
c

e janellas., üdnta Machi lar1iOS�emlt.gerdal para a.' !aVOutra: 'arados,
as .anos galvaniza os e per tences grac es, cu iva ores, rnom 10 c c.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, ·Motores de esplosão, lv1otores

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

�'�.'
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transrnissõcs.. [eixos,

. Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, cc rreias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmalt-s Óleos e graxas lubrificantes'

r� Toalhas e guarda-naposj Arame de ferro:_ télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

� Sapatos, chinellos, meias Productos chirr+cos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas naconal e extrangeíras Pneumáticos e cantaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacio11aes e extrange., 1S Material elcctrico em geral
"

� Ernprez.a Nacional?6 l'Jé:�v�gaçâo."H �=:'"t.oc":,�':-�v ..:jpc r.-!i.) "Ca�rl H�ep�J,'e", uA�na",? "Max'
� Fabrica de Pontas "Rita fv1arla" -- Fabrica de Gelo -'F�lta Maria" , ... Esta.lelf '/.:.\.r.atac,a

,

=�����A�1�f�!���t����f����l�����';'�lt2�;�J]i;:t��;�"é��é��R��-Y���Ã�)I�
. .J�:�����i.:?��������:�'����t��":��:'�.��Aru-"�@���8�Q����&& -"&��� �

. �� r.;:!SZ..�� ���",-�� ... "<-J�"""'-'-:-'�'Z..-""""'-�-".���'�.... .....-_�__ .tI .. _ J'-'� �_ - :Wt�����'�""i:""'_::?���-�v-���..,.�·:.Y'WF"'ii'(e.��
_--

l�.g�en1:"C' cde Vapc'res
Enc;Jocg"l S8 cJ!"' classilic açêo. medição c EMBARQUE de

, 1 1
• 1 b r·· d '

todas as ope('1(:; ne mau.n as serradas, pne reia as, em tó-

ros, etc.; cercr es e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serv.ço garantido e rapido
Pr'eç;QS n�odicos

SÃo FRANCISCO SANTA CATARINA

\

j

Com
preQOs

especiais e

horas marcadas

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

FUNDADA EM �a70

Seguros Terrestres e Maritimo

ntoe bem!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CANtO D,2,� PADRONIZAÇÃO "'ODERNA. ALIADOS

c,.'sacos
cte peles

Cretone
de

.........

cores

EM

'A' JNCO:\1PARAVEL C(-:M'JDIDADE DOS PREÇOS

!
10 anos

Sedas

.......r.m. SiM

de
"
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preTa-
•

rencras

e de stock
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I
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A GAZETA

------------,,,'------:-------��------------------------

._- '_ 'Y

-P:__� ...._,..��� __
, ••• __

.•• ;'_,.;�_� ...>.....",..._

�,A Gazeta
Médicos =;

Indica:,
---

Advogados

Grande cOricurso desporti" I
vo cJe "A Gazeta" �

Qual o mel!H3r j�gailor I I Qual o melhor jogador II
de h,te!LI? de futebol?

':R �E ,�� ,§J!�,:��
Dr. Fulvio Aducci

C" -Adyogado '.'

Ex-assistente �� :' :::', �.
,

" :f. -:.'" ",c.) ,; ';
.

,

".," _,Rqa", Jqã(l pinto, -

n: 18,

Cesar Sartori'
' , '(s,Ób'7do) ,

::>j.r.
�-

_.�-_ ��.; :�- "r," ,

Das· 1 o ás �2 e' 'das .14 ás
.'

17 .horas .. ,

.Ó,

(nome do clube)

Dr. Cesar Avila

Dr.

Clínica círurgíca-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente aR. 7/ajanobl

P'icne 1.618

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

Dr'. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Trat�mf!nto' .

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353,

ConslId.. --R. João Pinte, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

B. /-Dr. SYLVIO
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
[estias de senhoras .'-' .Vias ...
Urinarias-e-Doenças do Co-
ração e Pulmões-;:Sifilis
Electroterapia - Ralos

Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11'
Das '16 ás 18

Rua Tra jano, 21
Fone 1384

EL.E
ParI) Naial

e

A,n,g' NO-VD
R-U�

. !.

5i V. 5. está õcsonlrnoõo, cem falta ae energia e àesl'ja recu

perar a acúõe, _força e vigor, Deverá ler o folheto 00 Prof.

t
Suehl PROTEÇAO rm-lTR"i 05 RAI05 TERRESTRES

S EC' � � E""... � �'
mALEflr05. E' enviaào 6RATIS, livre De porte. Toaos 05

... ......iíêjz..!:"i."fl"__ '*"
�, peõíõos Devem ser Dil'igiDos á ('asa Eàitora R, Hermann.

t< Oep. A. I'ulxu Postal n. 875, PORTO ALE6RE.

Iii��BmNWA__��·��� ��__� i" �

I

I-l_ (nome do votante) �11�'��t��.�_��_�""'�.��,��_,""�",�IS��_��""",,",,,,�.�,-�H:�.._����'��e;I811
- - -.-:

. • --_ ,I RerrnresentantE
c�ê�i�� $� .. I �_nJl!!.� I _�mM� �'_H__?'Be"'__

" LANS P -\RA BORDAR II PRECiSA-SE de pessoa ativa e idonea, pa-
pU Ia r e Ag r i... � _

-

-

.

r

....' .' ra representante em conta propria de artigo

. CO la' d'o S�'l:.. n"" �.
nae tem riv�t Gr�xnse $01"11- de grande aceitação, dando-se exclusividade

I � � � menta;) da cores firmes. para esta praça e para todo o Estado de

ta Catharina I" il.5iiAR.CAS.. � Santa Catarina.

nn. �
Para esclarecimentos, dirija-se por carta a

(Soe. Coop. Rcsp, Ltda.) .

ALICE, AMELlA,

AURORA,)
Sebastião M-. AraujoRua Tr�ja�o n. 15 MARIA, MARINA,

.

Rua Marechal Floriano n. 722
(Edificio propri:J)

.

MARGARIDA
I.

- CURITIBA PARANA'

Capita] 136:700$000' A' venda nas· bôasll�11 ��.�.'�.§,",",�,���.�,���������. '
..

"
Reserva 56:424$498 casas l!._,��;;;,-���������;;����������.!J
RECEBE DEPOSiTOS f

�1�,'ln--SEGUINTES JUROS: -I,
I

Combinações
C r u

.

d 5

I
inteiramente

Iv -imIta a' '1. ara. ,

ele.Aviso Previoô]. ala. 1_
novas e muito

I Prazo Fixo 9'1. ara. interessantes
II de titulos de

"""""'-1-
(. apitalização

ie iin9a� •
_

q��cr 5d�d�:�5
o AZ DOS mi gamento [rac-

!ii cionado.

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

(nome: dó
. jogador)

clube a que pertence o jogador,

(nome do votante)

!,f'

Qual o clube' de fM�®bll�
mals simp2tlo:io?

,'.
�\

'O

Advogadq_
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I
.
_::_:�one �:�� I
Accacío M\\'b.l

�
. '

re I ra tem seu escriP-'"tório de advocacia
..

á rua
I .

Visconde de Ouro Preto I
n. 70 .._. Phone t277.-

Caixa Postal, 110.

(nome do votante)

PA6AHQO 05

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

(nome do votante)

Pro'teçao contra os raios
terrestres rnaleficos

Um interessante folheto GRATIS !

Este: util folheto, ao Prof. BUfHL, lriôlco a V 5. àe co

mo poôzr-ó proteger-se eficazmente contra os raios malignos
que emanam 00 só lo e que sõo a origem De muitas Doenças,
como:

Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile
psia, dores de cabeça, tonturas, asma, insónia,
nevralgia, angina pectoris, paralisia infantil, zum

bidos de ouvido, arterio sclerose, doenças da bilis,
do estomago, coração e: bexiga, cancro, . diabetes,
nervosidade, prisão de ventre .

Madista� _

IRUd 28 de

�ete rrib!:o.�3
Dr. Ricardo 1
Gottsrnann i

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, I Q"(sob.) iFones 1631 e 1290

Dr.ArminioTavares ����==.�=� - �
w

Especialista em molestias de .

OARGANTA- NARIZ -- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaào pela faculdaàlZ de

medicina da UniversiDaDe ào

Rio àe 1aneiro. Ex-interno,
por concurso, ào Hospital àe
.Pronto 5t C:lrro e àa A9sisten
ciO Publica 00 Rio àe 1aneiro.
rom alguns anos De pratil:O nos

serviços especializaDOS no Pro RUA T
..R,Aj,ANO, 3?rfe550r Sanson, no Rio 012 10- 1\.'-\_

neiro--na Policlinica àe Botafo- Telefont., l287
ga -- no Hospital àe São 10ão Ex -chde da c1i'{}iC!� do Hospi-Batista ào LagOa 12 no Hospital -

l5affré.. l5uinle). � ·�Dr. Rena't-'O�""""Z tal de Nürnberg, (Professor
Chefe de clinica e cirur- U D

! I d' B kh dt P f Sra. DIga Wana, Bahia-BAHIA-contemplada com CAPITAL DU-
d B b

.

�
. 11.. org UI ar e ro essor

gia de ouvi os, garganta, == ar O$a- Erwin I(r�uter) �
PLO Rs.

nariz, cabeça e pescoço ADVOGADO'

I
Sr. M[znoe! joaqcim Faustino, Rio--Rlo-contemplado com .Rs.

.:!o Hospital de Caridade

I
E�peOiaiiS�"r�nl clrilrgia Sr. José Teixeira, Araujo, Rio-Rio-contemplado com Rs.

de Florianopolis. Rua Trajano, 2 '(sob:) ",Oi .,. Sr. Amefico da Silva Castro, RiO-Rio-contemplado com Rs.
Gabinete adaptado para Fone 1325-Atende cha-

I,
alta cirurgia, ginaecologia, (do- �

Sr. João Seco, Cabo Frio-Rio-contemplado com Rs.
exames da sua especialidade e ;;;;::;::m:;;a�do�s�p=a=ra�o�in�te�ri=or;:;.�� enças das senhoras) e partos, � Sr. José Soares Lemos, Parahiba do Sul--RIO--contemplado com Rs.

com sala de cidlUrgia propria. •..

PÃSCHÔÃl SIMONE S. A., cirurgia do_ sislema nervoso e II ��
Dr. Joaquim Barreto de Araujo, Bahia-BAHIA-contemplado clom Rs.

Consultas iariamente. no .

.

� opnaçoes de pla�tlca
I,

Sra. Maria Amelia Dantas Lima, Bahia --BAHIA- contemp ado com

I Hospital·
de Florianopolis.

-

LIVRARIA MODERNA 1_
_ um titulo liberado de Rs.

RESIDENCIA Hotel La CONSULTORIO---Hua Tra- I � . Sr. Nicolau Dajello, Livramento-RIO GI�ANDE D'J sUL-contempla-
Porta-Fone part:cular 1426, funàaào em 1886

J'ano N. I e das 10 ás 12 e

-

do com um titulo liberado de Rs.
<= Rua Felippe Schmidt n' 8 V S P"

. �

t I ddas 15 ás 16 112 horas. Sr. Antonio . oares, Jrat1l1111ga-sAo PAULO-con em!.' a o com

um titulo liberado de Rs. -

6:000$000
TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
I nformações com os correspondentes para o Estado de

Santa Catharina
ves Junior .N. 26

Campos Lobo & Cia.TELEF. i. 13 J

Dr.. Ivo. d'Aquino'
. Advogado
BLUMENAU

Escriptorio :-Rua I? d�
.

Novembro n. 50
. (Eaifirió

.

Ç�ixa Agricola)
'.0 _. •

(nome do clube)

�"'i.

�:Lt2�5

Sorteios men

saes de amor

tização. com
reembolso

mensal, ao l:
numero sor

teado, do
O U P L O
do capital
nominal.

.Jes Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva
Saback
ADVOGADOS

(Cn:1P0 �;�."; [:_:; ; 1,;"':: ; J (.,,�� r- �'-·(;:I"'�;·"::l --_� ,�k:-.�·
e"''').: ,:.: ..... ,. "'_'""'. '. t_ ....... '� c

1/
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CONSTANTE participação �e 50 °10 nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS
.

RESULTADO DO SORTEIJ r)i� A:VI0RTIZAÇÃO REALIZADO A 29 DE
NOVE:vLBRO DE 1935
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MAN·DE confeccionarSêUS. ternas na acreditada CASA
valendo'..se dos lindos pad:<l'ões

R E N·N'E R
c-o N !Si E- L �! E I R O �1 /ZJtt;j.' F �A ESQUINL\� DA RUA

Caixa postal 129 Tel, �ut. IOD4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia
encaàernarão, Pautação, Tra
balhos ei11 AIto Relevo etc,

[')entistas

Luiz Freysleben
Cirurgião Dentista
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Demitiu-se
• gabill.te

egipela

Certificados
de rádlotele.

grafistas
CAlHO, II.-Causou prolun- Na Diretoria Regional dos

3a satisíação em todos os meios Correios e Telegrafas de
J acôrdo celebrado entre os che- Santa Catarina se acha aber.
(es dos partidos que acabam de ta até 15 do correr:te mês
constituir li frente nacional egípcia. a inscrição de candidatos á
O governo egipcio acaba de obtenção de certificados de
demitir-se. rádio-telegrafistas de primei.

Os partidos da maioria recla- ra e segunda classe.
mam a inten-ilicação dos trabalhos Os interessados deverão
no sentido de chegar-se a urna instruir suas petições dirigi.
convenção-com a Grã-Bretanha, das aquela Diretoria com a

que deveria regular as relações prova de nacionalidade bra
entre ambos os paisrs. . .: sileira e de idade entre 16 a

Foi resolvido pelos chefes dos '40 anos, além de um ates

partidos de oposição ao atual go� tado de habilitação de pes
vemo dirigir uma nota ao lei do soa idônea ou de escola ou

E�ito pedindo o restabelecimento curso! em que haja estudado
da Constituição de 1923, assrm com declaração expressa d�
cerno uma nota ao goverroo inglês que tem pratica suficiente do

manifest�nd.o o desejo unânime do manejo dos aparelhos.
pno eglpclO para que seja reco

nhecida a plena independencia do
território do Egipto.
O comissario inglês, no Egipto"

declarou que o g,werno inglês se I
III ano Normal Primária

opõe a qualquer mudança na po- GEOGRAFIA . J

litica do Egipto', no atual momen
to.

DO
Ser.í finalmente hoje levado él

Jeito nos aristocráticos salões dl
zeterano XII de Agosto o glan

. lioso Baile Caipira que, crr

En ;:e ItaHa'no seu ben ficio, a vitoriosa Socie
AudJzi.oni ,�Ra- dade Carnavalesca Filhos de

diofon iChe vünerva levará a efeito.
, E. I. A. R. OS febris- preparativos de nOH4

,

. ,tlta sociedade para esse notavel

Etta9iQ d J Ronn-2RO m. 31, aconteei« ento ebgante bem indi-
13 ti35 KC.

.

cam o formidavel sucesso que es'

U J Cí}. 'i' J' '.".
._

':'0' , pera. a, noitada d! hoje. '

riora do �,,19 a� ane(TO, 2,,)2() COnfOrme noti iamos OS minero
-

.'
_... : ...-". ,

Programa de transmissão, ra-. vinos 0fe�ecer�o ás nossas fidal-

diotõnks especialpata a �as caipimzinhas qU.t" se a_Prt:-
. AmeI ica Latina ;'.

sentar _;� melhor e mais graclOsa-
nente caracterizadas, custosos mi-

Sábado. 13 de DezembN'de' í935 ;nô� que, desde ha dias, se acham

t'XpOS'05 na mm r L da Conleita-
ia Chiquinho.
.', Tudo, . pois, dá

.

contribuin lo

para. que os nobres salões do sim

páticc XII de Agôsto façam re

viver, hoje, mais uma noite de

esplêndido triunfo social.

Colegio "Coração de Jesus"
Florlanopolls

RESULTADO DOS EXAMES

A POVOvoz

Annuncio- e n .italiano, -,' espanho
e português. Marcha R;al e Gio
OVÍnéz:_ia. Conversação d,;'--&na�
.Íor CARLOS BO�ANDI, Pre
sidente do Tou ing Cluh Italiano,
sobre: Organizaçãp do Tourismo
na ltalia e os tourista americanos.
Nóticiario em espanhol e portu

R b- d J guês. Transmissão de, trechos de
ece emos, ontem, I) sr. oão . .'

Pires Machado f' exma.· sra.,
uma opera diretamente do Estu-

Ç(enhl cartão de Boas Festas e
lo da EIAR de Turim. Noticia-

Feliz Ano No o.
rio em itali,an<;>. Trechos para 50,'

Agradecemos. prano, Marcha Real e ,Giovine�z:a.
O senador Carlos Bonardi

.

Recaiu-se, hoje, ás 16 horas
.

é o Presidente _ de um'l d t� mais em uma das salas do Cine Royal,
importantes socied�'des italianas..« a comissão encarregada de oroce No intuito de facilitar a troca

Touring �I.!.!b Ítaliano, organt;a-.:.d r a apur:lç�� �as candi 1.,tas de cumprimentos por ocasião das

ção tounstica que p .s.ue 'qua,í vota?as ��ra RalOha do; Clnes Featas, a Wesfern, como nos ano

meio milhão de socios. E' e!l� lo- Coroados .
, ant�riores, aceitará entre 14 de

go 'a p'essôa nue' Jlielhor p6d.. fal- Na proxima edicão, de segunda- D' z b ., 6 d J '. C
., .'

..... "', f" d'
'

I
.

f
e eo. ro ...e e anelr0, artas'

lar. sobre, o te\Da de sua confere7, .�I�a, ,aremos amp o,t ln Ol'm�s. Cabo de Natal (XLT) para ex-

.'

.
.

' flCU�, pOIS tem elle tambem um:'!' -E, e"
.

t terior men 1S Russia e as Ilhas

Cllcktail
. '.

I' ;!xp�riencia proveni�nte . por �mi\:

.

I.C rramen o Aegeas á um terço ,d� tarifa in-

A h. L' T' " condn�a , <;?I�b()r lÇ10 com as IllU das au I as te«ral, com um mlOlmo de I O
man a, o ira ems rea.lza- meras iniCiativas do Touring ,á�"

.' I
rá u� I\traenle cock�ail, óf�rec�d?tqualpartence d'!�de ��;ti5simús "do ,G.A.,."Padre pas�j;ito a confirmação es-

a.wclfQa?e de Flonanopolis, 101- anos.
. Anchieta" te serviço lambem e.' -

filha do clando as 9 horas V I
.

d B d"
.' .

••
.. .

s ra ex

, .

.

o untano e g�·:rra! ol},ar I '. i'" ,,' , .'
_-

.

tensIVo ao mtenor do país em

Irrad iação
fOi tamben:' s�b-s�cretano' d;!"��- >\� s 16 horas de antem deu-se trafego mutuo com a Repartição
tado no pnmeuo Governo Fascts- InIClO

..
ao programa da festa de Geral dos Telegraf03, á metade

da Ale Itl.'.- ta, o"Cupandu-�e, após,!,,<:º1!lQ_ De- enc.erramento d:s aulas no Grupo da taxa ordinaria, com minimo de
Grau 10: Alvina Niehu�8,

h..
pJtado, �s�ci(l,lmel)te de queilõe� ,Escola�. Arqu. Pad,e Anchieta', dez palavras, e taxa-fixa de mil

Clara Lange. Herta Hofmann

na' aeron1aull,caa, c{á tecllnica dtHabti-" ,COm)l presença do rev. Pa�re quinhentos. As; cartas-cabo de
Hilda Bôos, Irma Traesel; 9: He',

caçA? de �rm;a'!, �"da org�niza-< Hobe�to repJe�entando s. �xcla. Natal devem conter, antes do en-
leoa Berka, Irene Kreiling, Nor

A estação alemã ';DJA, onda ção uldu,ITl1iL:dQ. �aiz. '

..

__ o"�: --:" revmiL,_f,�. arcebl.spo metropo!lta�o, d.:reço,.a indicaf.ão «XLT», que
ma Duerte, Zulma Luz; 7: Ar-

31 ,38ms., irr�diará amanhã o

R
.

b d·'
,-. d.Joaqul� DJmlng1,1es deOhvelra. entrd na taxação como uma pa-

lete Schnelder, Cbtilde Duarte

programa abaixo, para a Ameri- OU a a a ca"., Pelo Ginásio Catarinense, com· lavra.
Helena Goeldner, Hllma Gomes'

ca do Sul. •

sa COm er.C'l-" I . pare��u. o seu Diretor;pelo Grupo I Essas cartas�cabo quando apre.
Ivone S�lveir., Maria Gonçalves:

A's 23,15 corresponde' às
.' ,

.... ,',. a, .Arq IIdlOces�no S. José, as pr?-. sentadas niAS estações do Telegra- Olga Lima, Olga Selva; 6: Eli

3,15 hs. no Rio de Janeiro e de' J ose fes50�as Jult�ta .Napoleão, Msma fo Nacional devem levar a indi- Silva, Lucilia Ribeiro, Lourdes

7, 15 às 1 I ,15 hs. ._,
,..... .' _-

. " "Glor�a de Oh\'�tra. e pela fi Ga� cação «VIA WESTERN».
M. Costa, M

.. do Ro!ario Vieira,

23.00 AnuncioDJA(alemão. Carvalho�zeta".ono�so auxiliar José Rosa, ..

Vera Vaz. Zltá de Lara Ribas;

português}. Canção popular alemã; ,

. .... _,.. ., ,. ;,1 Findo o' programa a Diretora foi Atos de sabotage e a divulga- 5: Araci Nunes Pires, Aurea

23.05 Radio infantil: Encanla-
. <?ntem. á�A21. horas�, a Pol!�ijt

cu.�primen.tad� por tod�s 08 pre- ção de segredos navais

I Arrud�, �elita R�mo'l, .Hedi R.

menta nas nwnlanhas no tempo Cml teve ClenClil ,por uma puça sellt�s, os quals,em seguida, apre-
de 011' eira, PercI Mannho.

de :J\[tltal. Sequencia de lendas da F.P. de que!' uma das portas' ciaram os lindos trabalhos dos alu- LONDRES, II - O corres- Reprovada: uma.

de H. Weinreich; 23.40 Entre- da casa �e I)e�ocio de proprj�da' nos em exposição,que muito agra- pondentedo.«Daíly Telegraph» em 37 toneladas voam sobre o

meio; 23.45 Ultimas noticias (em de. �� sr. José Carvalhol no Edi- daram a todos.' �evn�port m�orma que, após o
.

AtlântiCO

alemão); 24.00 Para o crçpúscu- ficlO do Mercado Público, estava ,Os diversos números do pro· mpuento reahzado em !�rno do
BI .

lo do Domingo; 00.15 O nosso ab�rta. ,..·1, grama da festa foram muito IlpIaU- caso de csabotage» venflcada a SC�ROSS�, .França, 10

concerto para o Domingo; 1.15 Dada ciSneia "O dono do esta- didos. borco do couraçado «Royal Oak» -.- O hidroplano LIeutt!nant Pa-

Ultimas noticias (em português); lecimento, foi est� ,cm, companhia
soube-se que átos semelhantes fo� flS levantou vôo com destino a Da..

Do! Curitib'l, onde cursa Di- 1.30 Gosto de ler•..versos, can- do c,?missario Agapito Mafra,per.
cam d�scobertos em outros navios kar á, 10 ..55. Desse porto o gran-

leito, encontra-H� nesta cidad.:, o ções e musica: 2.15 E'co despor. correndo toda casà e notando a
Reco Ih ida á de guerra recolhidos aos estalei- de aparelho tentarà um vôo dire-

jovem Lourival Vaz. tivo; 2.30 Da Emissora do Reich falta de algumas moedas 'd� pra-
Peniter,ciãria ros.

to a N�tal.
de Berlim: FazermrJs comprás pa� ta que- havia em uma pequena la-

Co:tsta que o s elementos sus-
p

� n
tnpulaçlo do "Li�utenant

Pelo onibus da Auto Viação ra ° �ia de, :J\(atal. .Uma v;sih �a dentro. �e uma ga,veta. Não O cap. Trogildo Antonio de peitos estão reduzidos a quatro.
aras é composta de s�te homens

Catarinen,e, vindo do norte do oa Felfa de Natal berI1ll�ns(:"i3.00 'nq�ve arrombamento, tendo o ga- Mello. Delegado E�pecial de BI�- Além do áto de «sabotage» sob o coman�o do capltã� Bon·

E�t.ado, ch'�g�ram, on,tem: Maxi- Ultimas noticias.(em alemão);3.15 tuna. aberto a porta pelo lado de menau, npresentou, esc�ltada. á anunciado, diz-se que .as autori- noto O hldr.o tem seis mo..

,ml�l'!nO Batalha, Tabüa B,atalh!l, Leitura cio programa(alem.,port.). dentro, como presume o sr. José Policia CiviI.a sentenciada Johan- dadeJ estão investigando em tor-
tores e pesa tnnta e sete tonela'"

F�Iden t:Julles,. ca�. AntolllC. Mo- O mais importante da semana. Carvalho, visto êle ter fechado as na Mangald, a qual foi imediata- no da divulgação dos segredos'na-
das.

.

'r;lf3 COII�nbra, f\uron B. de Despedidét DJA, (alemão, portu- portas com as trancas na ocasião mente recolhida á Peniten�iaria vais depois da revelação de uma Apezar da agltação do mal o

�OUZíJ, Nlda B. de Souza, ha. !Zuês). da saída. da' 'Pedra Grande". i�formação muito confidencial, que possante apparelho decolou em

mar B. de S,:LJZ t e Geru' Ra-
- clr I t

.

I dezesete segundos.

P
cu ou pron amen'e nos crcu os

mos.
romovido' a Dia autorizados. N d I

-----

ali gran es utas que desdo·

A . M I·sce Ianea IF�-=.3m!Q=.ª_#*,*,.1.. .

m aJ·or
o correspondente do o.Daily bram no campo da actividade lõO-

I
Express» em Devonport confirma cial ou commercial, o espirito mo-

Re II g�1a_oj
i'or ãlo_ de. hoje do sr:

a revel�ção dos segredos navais, demo e bem equilibrado uli�...

Mudand ...-;;e para a rua Tra- .

. Governador do Estado, fOI sem adiantar, entreta�to) de que telephone como a mais inprescin'"

jano a Casa Miscelanea, continua tiPlstl�� ""'"

. promovido ..por �erecimento ��tureza são os ref�fldos segredos divel das necessidades.

es!a coma co�tumcirll am�bilid'l- AaotPo�toMde .maJdor Os cap·I70�:u--�.�.·-,'�Õ.·,.-�:�..

�

....

���""_""""LE·1'ãlZ�A;
de ?e seu.; empregado, em bem Exposição e Adora- n �nto �rtI�s os antos.

'- �� U� ���
servlr o� seus inumeroso fregueses: ção do S S. Sacra-

da força Pubhca do Estado.
Ia dos CI N:EiS-; ,i'çª,.''O'2iO,.',:".0,-. 'A'-�,,�DOS"

coma era antes n3 antiga ca�a a rnento
n r;'l

rua Felipe Schimith e possuidora D I d
'II

' ":';'

de muitíssimos artigos para o Na- Na Matriz do Puriãsimo Co-
e e9a ii � voTo mi Senhorinha-"'''!'''''Í'''"ll------

tal e Ano Bo;}). ração de Maria, realiza-se, ama- Auxi I iar
"

Com enorm� sort:mento d: brin- nhã. após a missa das 8 horas, �
quedo� e dos mais variad;)s, e - a Expo:,içâo e Adoração do S. S'� Foi nomeado delegado auxiliar

Assinatura _ .....-------f,-------

péu é!f. tornar-se li vis:ta obriga- Sacramento. da capital o sr. dr. Edelvito Cam-
"

toria d:>s ;ubitallte, de Florianopo- A's 16 horas, proceder-sc" pelo de Araujo, ex-promotor de ' c'oupon' d'A,' GAZETA
)is. 110 enctUI'11cnto que ser' lolene. Cu.itibanos, empossando·se hOJ·e. H "

.,. ,:--.

• 1M! �-

�OURA5 E: mOREfiA5

Aparecida S ilgadoAlaria

Existem pequenas que quando pas
sam dado, o esplendor de sua beleza.
despertam a atenção fazendo com

que percamos todo o interesse, dado
á palestra entre amigos.

E vocês são o natural motívo de
nossas palestras. exalçando cada quaí
as sublimes qmlídades de beleza.

E com esses comentaríos, alegres
passam as horas em qualquer reuni
ão. em que se tenha vocês, como

ííô-es, -graça e eníeltos.
Com SUl passagem, todos são una

,

nimes em comentarios e tolos olham
"

Da a um sõ temco,
Todos esses olhares acompanham

na até longe, seduzidos pela sua

graça e gosto exótico no trajar.
Quando você usa aquele vestido

escuro. de gola alta, parece um cés
forrado, tendo somente uma estrela,
c essa estrela é você.

Dillá Reis também pensa. assím.

Dom Neça
AHIVER5ARl05

Aniversaria-se, hoje a exma,

sra. 'd. Maria A. Melquiades de
S0uza. ,iuva do sr. Otavio MeI
quiadt:5 d,__. Sou la.

Faz anos hoje o sr. Agnelo
Cmostomo de Souza, Radio-Te
�rafi�ta d'a agencia Panair.
fAZEm AfiaS HOJE!

a senhorinha Edula,
sr, Bento P. taide;

a exma. �ra, d. Cecilia Porto
Grunfeldt., esposa do sr. João R.
Gru.'{Jdt.

rHE6Am Ufi� ...

, Dr . .fllcino Caldeira

Encontra-se nesta capital o

nosso di_tinto e prend 1 conterra�

neo sr. dr: Alcino Caldeira, inte
f:!fl) Juiz de D.r::!ito da comarca

de Porto Uni.\o.

João Medeiros

Regressou de! Laguna, Oi1dc fo;
muito homen;;geado pelos seUfi

amigos, o sr. J)àij Med;:iros, ge
rente da Empl eza Industrial Gar
cia; de Blumenau.

E�tá nesta cidade o sr. Helmu
lh Zimmermann, do COll'erCIO

blumenaue�se.

Chegou da Caj-,;taI da Repu'
blica, o jr}vém Moacir de Olivei
ra,. estudante.

OuTROS PfJU�m

Dep. ROi:_e io Vieíra

i\compê,nhad" de sua filhinha
�. gue h',je para Sã') Francisco,
\'.8 ter�estre, o sr. Rogerio Viei
ra, deputado á AS$embleia Le

ti51ô.liva.

VIajou. hoje, pao Itajaí II gra
Cj05� M:nhorinha Afons;na Libera
te, a)icada aiuna d,) 5:lgrado Co

fCll40 de Jeillli.

HABILITAÇf!iO

Estão se habilitando para. ca
sar, no Cartorio do Régistro Ci
vil desta capital: johann Halls
Elsrn e srta. Sigrun Grete Bu
chler, ambos solteiros.

C,ancurso da
Rainha das
Cariados

EfiLACE

Aprovadas Grau 9: H.lda
BÔ05, Norma Duar'e; grau 8:
Alvina Niehues, Olga Selve, Zul
ma L. da Lu: 7: Eli S .va,
Helena Berka, Hert� Holmann
Hilma Gomes. Írma Traesel Ivo:
De Silveira, Lucília d� Sou:a Ri
beiro, Maria G')nçalv�s; 6: Clara
Lange, Cloide Duarte,- H lenl
Goeldner, Irene Kreilir g Lour
der; M; . Costa, M. do R I io
Vieira, Olga M. de Lima, Perd
Alves Mlrinho, Vera Vaz, Zta
de Lara Ribas; 5: Arlete S.:h
neider, Aurea Arruda, Hedi Re..
Migio de Oliveira.

Reprovadas 3.

Realiza-se, hoje, á rua Novà
Trento, n' 49, na residencia do
seu, progenitores, o casamento .. da
qentil senhorinha Mi!ia Salomé
Elias, filha do sr. Hermogenes
Elias, com o sr. Antonio Spalda,
artista.

AWestern e o Natal
e Ano Bom

fELlClTAÇÕe5

PEL05 CLUBES

Club R. Primavera

O Clube Re(;reativo Primave
ra, Co Saco dos Limões, reaii
zará, hoje, uma grandiosa soirée
d.msante.

ALEMÃO:

•
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