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realmente apenas divergindo alguns deputados.
Sabe-se agora que os maiores adversarias das

emendas constitucionais foram os srs. Artur Bernardes,

Rorgcs de Medeiros e Otavio Mangabeira" os quais [j.,

iharn como propósito, no combate ás emendas Pedro
Aleixo, enfraquecer o governo do sr. Getúlio Vargas, pre*
parando o terreno para o advento de um golpe de força.

O sr. João Neves procurou faze-los concordar com

as emendas mas não conseguiu tornar vitorioso o seu

ponto de vista.

e 2 contras.RIO, 18 - As Mesas da Câmara e do Senado I depois, encerrada a discussão.

promulgaram as emendas á Constituição, que serão pU-I A votação acusou 32 ta voraveis

blicadas amanhã no «Diario do Poder Legislativo», en-

trando imediatamente em vigôr.
Depois de lido o parecer da Comissão dos Cinco

na sessão de hoje do Senado o sr. Abél Chermont leu
uma declaração de voto contraria ás emendas por consi
dera-Ias desnecessarias e perniciosas.

O sr. Vilas Bôas tambern votou contra.
O sr. Artur Costa rebateu os argumentos, sendo,

RIO, 18 - O -Diarío ela Noite» que, como é sa

b.do, havia no seio da minoria duas correntes em tôrno

ela questão das emendas, sendo que ficou deliberado que
os oposicionistas teriam liberdade para votar.

Posteriormente ao que fôra deliberado, a minoria

apresentaria em plenario um voto único, como aconteceu

rra
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irolc-ettopePOVO quaisquerA voz DO

Proprietario e Diretor Responsa'/el JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR

AHO II I Florianopolis, Quinta·Feira, 19 de Dezembro de 1935 I NUMEHO 396
Durante o Natal

ROMA, i8-0 Papa pro

pôs á Italia e á Etiopia uma tre

gua nas hostilidades durante o dia
de Natal.Mais uma C O n·· .. �ll�côrdO POliti".v � ;'ICO em Si! Paulo COMUNICADO N. 74 DO R.

���������;���������������������._�����_
MINISTER!O DA IMPRENSA E Violentos combates

SÃO PAULO, 18 - Divul- PROPAGANDA ITALIANA. ADIS ABEBA, IS-Segundo
gtlm-se aqui as dernarohes no "en- ROMA, 19-0 Marechal Ba- f

CO �<"n J!
in orrnações etiopes registram-se

li. ,� fIl, lÃ -,.. tido de estabcleeer um trezua entre a'oglio telegrafa que o combate I
.

1 b.. '"' � � atua mente VlO entos com ates per-
o P. C. e o P, R. '

que _ teve inicio no dia 1 5 entre to do rio Takazze,
O sr. Cirilo JlIn;"r declarou ��i Timchel e 'Dembeguina ter-

que é impossivel, nomom-nto que minou no d:a 17 .--Nossas forças
atravessamos, PPl1 'H-5": n 1 existen- atacata 'TI a coluna abissínia que
cia de lutas entre os pê. t.dos. O tinha el tuado ,uma manobra de

Os br'8sileiros estão' á meiY'cê dGS V� .. sr , E!j:sj,'n;oí cfl[!nou qu' abon- ubterlúgio, no pssso de Dembe-

• Mc..&t-...n: I de.lu·i< as fileiras d P. R. ?, q'jina e dl�'persaranJ-n� depois de

C ln rJras que O::3CoU e5 1& � IIen lfUj lia cas � o seu partido adira ao� gover- urna encarmça �a luta a arma bran-

RIO, 18--A versão até ha visitar sua noiva, residência I buscar.i--Não posso falar... I no. Cl.-A< rerdas inimigas averi-

pouco corrente de que o ca- onde permaneceu até ás 10 foram as últimas palavras de -,
--_ - �H'1.d':l; 'up,t:'wm de. quinhentos ho·

dete Azuir Menezes ter-se-ia horas da noite, conversando Azuir. O fio telefônico acu
I

I" 'd
mens. De nossa "parte tomb;r�m

suicidado, torturado por uma despreocupadamente. De lá, sou um rudo forte. como j o I ncenc Ia :: °tb convento de
Jte oficims�. vinte entre wb-;)fi-

t á
- d diri t d Ih Ih ti 'd

rue erg . .

I
-

d
"

supos a m açao com a e- mgiu-se para o cen r0 a ar are o e ivesse SI o ar- ClaIS e f o da 08 naCIOnaIS, quaren-

núncia de seus colegas da cidade. rebatado. E nada mais s NIU4.NSTER, J 8 -- O. la- ta e o+o !.;,aduôdos eritrêus e cen-

Escola Militar, envolvidos na A' meia-noite, recebia o soube de Azuír, até a madru- moso ,:(lilve�l? francisC1�o Rie: \ t� � noventa e sete ascaris: dois

última intentona comunista, general Sotero uma angustia- gada seguinte, quando apare- tberg, C,)USLUldo em 16 9, fOI oficiais, dd'� soldados e vinte e

está posta de lado pelas ul- da telefonema lia filho, deno- ceu na delegacia de policia u.n quasi que completamente destruido, cinco ascaris feridos. - Nossos

teriores diligências da policia tando a sua voz agitadissi- popular trazendo as roupas on.em, por um Iorrnidavel inc-ndio. aviões bombardearam com tficá-

que se convenceu tratar-se ma certo terror pânico. de Azuir, dizendo tratar-se dê cia uma coluna inimiga a sudoés-

'de um assassinio. Azuir dizia: Estou ameaça- um suicida, que se despira te de l'il1acalé.

Recapitulemos OS fátos. A do de morte e tenho receio na praia de Copacabana, E 5 Continuam as submissões de

27 de novembro, data em que de seguir para a casa. Per- lançando-se ao mar para, na - SCO y a d e chefes de Deggiac Cassa Sebhat

aqui deflagrou o movimento, gunta-lhe o pai: Onde está dando sempre, desaparecer Aprend
·

e que se apresentem ao Comando

Azuir Menezes, filho do ge- você, meu filho? Eu o vali na noite. O popular natural- Q' � Z S da Coluna Jallcala di Azbi na

neral Sotero de Menezes, es- mente foi prêso e fingiu-se de Artífices SJrIlal'".
\ tava de serviço na Escola Mi- A pacifica- 10uCD, sendo enviado para o Foi concluida a sistematização
Etar. çãO nO Rio Hospicio, onde foi examina- Amanhã, às 10 horas, á I de urna WW3 ofaariz(içâo nas 10-

A1ta madrugada, vigifante • do por psiqu airas que con- F I' S h d nJ\� cáhdades l'á ocu"'padas, Foi Íosti-

G de
Ippe e mi t, prédioonde a e

em seu pôsto, foi abordado ran e cluiral11 não sofrer o homen-
'

I t'd R I R ,..lA
'

d B I'ha pouco efteve iIlstalado, a
III a ,a . e,a eSL,!enCla e' �s eI

Por dois colegas., seus arrJ zinho das faculdades mentais. M com ) r sd - L -

Casa iscelânpa será ina 'd U I Iça0 em OUlras reglOes,

gos íntimos, que o ccn vida- _-
$ ,sendo recambiado t Policia: ,! ugUla a .

h f A'
.

f
.

RIO 18 A b d I b uma Ínteressunte exp0sirão de tra- (,:lll0S c e es t�m r�ccntemente eJto

ram a aderir á intenton?, o q�le I '

' anca ale· A policia examinando as
:t

t d b - Fracassaram as tentativas
1 h C S balhos dos alunos da Escola de a os e su mlssao.

Azuir repeliu com veemência, ra gauc a: na amara e 110 e-
:oupas de Azuir, :lotou a falta

de paz

d t AprendIzes L\rtifices. GENEBRA 18 O I
declarando que estava dis- na o.' re\Jmu�se iJara, omar co- de seus sapatos e de obJ'étos Hoare renunciou ,

- pano

nhecImento d s nt ndIm nto d Convidanrlo-nos para assi�tir- d f b"
\ pôsto a de-nuncíar a trama o e e e,s e d� valor, inclusive a carteira

e paz ranco- ntâmco parece

dos que tão vilmente traíam Porto
,
Alegf(� em torno da for�u- do dinheiro, estando as rou _

mos ao àto, estivera.TI hoje em LONDRES, 18-Acaba de que (!stá definitivamente condena-

o juramento á Bar.deira e á la Jose Ma,na dos Santos-Pllla, pas completamente amarfa-
no%a redação os professvres Ro- renunciar o cargo no Ministério do, em consequência da oposição

r átria.
' sobre o �abInete de co?celltração, nhados como se tivesse havi-

dolfo B�sco, Diná Camissão e Eu- das Relações ��teriores dl\ Grfí.- do imperador Hailé Seíassié, das

< .' Termmada a reumão o sr. genid Sdva. B.etanha, o mInistro Samuel John pequenas potências, do Conselht)
De fáto, malS tarde mterro- C I M h d d' I "", do violência, G t I 'J' r H

. ar os ac a o ec arou ao vw-
rl'l ·03 pc a genh.eza. Curn�y oare.

I
da Liga e do próprio sr. Benito

gado pelaiS supenorets, CtOITdlO rio da :Jx_oite que não se trata de Prêso O cei. D�nie! I�""" _. M l'
soldado ( e raça con ou o a h T d"

.....

r�"
',',:\ 1"'--cj n��.S)-'O'
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fLm I I '

usso mi.
_

d d
'

. cone avos. rata-se e um acor- COsta k "'\�lY! l \.L . _._.,. l�\..._-:
a ver a e o que ocasIOnoudI' ddl!�'

"," t """':::tio< • �.' ,

"_ser a cél�la extremista des-
o no a to senti o

adPa avEra, Pda- SÃO PAULO, 18 -Foi prê-t
""---===� ,...

. - �

������������ COn!e Iho
A

•• ra o congraçamento o sta o d'
.

'd d
mascarada e presos ou vlgla- d E d

' so quan o assistIa as com as e

dos os implicados. en °d Rsta °bl�ara
com o gover-I domingo na M.ooca, sendo remO-I

o a epu Ica 'd 'd' d P
,

Logo dep0is dessa denún- O
"

VI o para o p,re':I 10 o aralSo,

.

h d á oz ao
sr. Lmdolfo Coelho tambem

o r')ronel Damel Costa ex coman

cla, C egan O casa, p avistou-se com os frentunistas no

-

,

,- 1-
CIJ. rente de sua atitude ao dante do Regimento de Cavala-

meSMO sentido. . J F P b1 d
seu pái o v,eneral Sotero na 'Ja orça ú .ica e irm&o o

que lhe' aplaúJiu o gesto. 'Crescem em general Miguel Costa.

COTltudo, ante' constantes au (jac ia os
e mist�riosas ameaças que CO ri)uni5 tas
lhe vinham fazendo os extre-

mistas, andou alguns dias te

meroso de qualquer desforço,
tendo se armado ,de revól
ver, estado de ânimo êsse

que, a':?s poucos, com () tem

po, foi serenando. No dia de
sua morte, tranquilo já, Azuir
saiu de casa sem (Arma, 'indo

colar de
•

cnmes

nlstas
para o

Os abexins atravessaram o rio
em varios pontos. As lutas conti
nuam na vizinhança de Aksum,
a 30 quilometros de Adua. No
vas lutas foram iniciadas no nor

te de MakalIé. no distrito de Tem..

bien e na provincia de Gtralta.
Ainda não viéram noticias de

talhadas,

Protesto da Italia
GENEBRA, (18 U.P.)-Se"

gundo se diz, a Italia telegrafou
á Liga das Nações, protestando
contra o fàto da Etiopia estar Ia
zendo uso de balas dum-dum, cu
jo uso é proibido.
Alexandria em pé de guerra
LONDRES, 18- Informam

do r.gito, o porto e a cidade de
Alexandria foram postos, hoje oe
noite, subitamente, em estado de
defesa por se temer um ataque
italiano vi!ldo do Dodecaneso.

Eram já altas horas da noite
quando diversos vasos de guerra
britânicos chegaram aqui, afim de
reforçar a potência nav'll aq.,i reu ..
nida.

Consultivo
'I�euniram-se, ho;e, ás 15

horas, em sessã) ordinaria
.

. ,

os membros do Conselho
Consultivo do Estado.

, PO�TINA, 18-0 sr. Benito Mussolini, em discurso que
aqUI p��nunclOu por ocasião da Ínaug'H2ção das obras de restauração
e reabilitação das terras antes pantanosas, da região de Pontifla, disse
que «uma ,lação de 44 milhões, não de hahitantes apenas, mas tam

bem de almaf, não se deixará mi�lificar 011 ludlbria.r.»

. Mus,solini reiterou o desafio da ltalia as sanções e a deter-
mmação de Impôr a sua vontade, ,,3 Africa Orienta!. BANDO DA

«C_anlra n0�.-ê·sse ó Du,::e,-t-�tão as filej"as cerradas do NO ITE
conserVáJom111v, ego?'\mo e !lIpocrLia. EmpenL Imo-nos em una ba� Ontem, a diretoria do
talha para ,cnfr fitar es�e apaeato e é uma ba� 'lha árclua,. mas a lc-

I aplaudido Rancho Carnava
vare�os a.e ao tm. E uma prova J,:l. qual sanemos vitoriOSOS, Será lesco Bando danoite que tan
premo l�mpo, mas não era o tempo que importava, e sim a vl,ória. to sucesso obteve nb último
A hal! r-ã. "nv.ard a na, da nação para aquelas L:.fla.S LJ,j'�':ir;;.s, Carnaval, reuniu-se em seu

e�quanto �.S"S,�S ter:�\n�� forem, ,pTotegldas yda bandeira d,a !talia.\ galpão, �fim de dar inicio aos
c. povo I •• ,.auo;es��tlra �o, �ltlO por .m�lto tempo, espeCli'lmçI1Le l pr�parat:vos para o próximQ
quando sua conClenCIa esta limpa e o duelto J,,) seu lado,» relllado da Folia� .

Refreia CarlJ'
naval(i s�a

. ..,BELE'M, 18 - Na trrre do
reEervatorio de agua, situada no

posto mais alto da cidade, ama

nheceu, hoje uma imensa IJétndei
ira yermelha com o emblema 50-

vlctico. A polIcia esta agi'ndo pa
ra saber quem co!ocou a bandeira
nesse IccaI.

A vderana sociedade musical
«Amo.! D Arte», dando inicio
as cOl!lemorrções ca,navr j"scas,
nesta Capital, re3iizará, hoje, no

jardim Oliveira Belo, uma exce

lente retreta,

.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aguardem
ainda neste mês

Papa; boêmio
com Adolphe Menjou
Mordedoras

de1935
com Dick Powell

e Gloria Stuart

Er,tre dois
amores

e

Pneus em

fogo
com LYLE TALBOTT

e MARY ASTOR

HOJE HOJE o llder dos cinemasás 7 e 81:2 horas
A Universal apresenta a obra

JO'PVrlmEadNeNs'at Leevine lDOMINGO.ATeWmARNER BROS -FIRST NATIONAL PICTURES

DOMINGOa honra de aprese�tar. na prev�legia.da téla do-
.

LlDER DOS CINEM.\S a pnrr eira produçao cmematogra-FORMOSAS fica de MAX REINHARDT, extraída da comédia classica de SHAKESPEARE

sensa- Sonho de uma noite de verão
Uma joia musical I
Uma revista feerica

cional com
WILLIAM HAINES

JUDITH ALLEN
Joan Miljan -- Joseph Caw-
lhorn-TED FI? RITO e sua . Interpretação magistralorquestra e mais um soberbo

Icast de artistas do radio
Alegre I Encantador! D;.veltidu !

I 'AVISO
OS �ngressos. numerados para as sessões de 6 J 12 e 8 J [2 horas, achar-se-ão a venda a

Preço 1�OOO I
• partir de quinta-feira, ás 3 horas da tarde, na bilheteria do LIDER.

----�����----��.

II' Na.tal dasPe-
los Reilisch 20$000, Cia, S. Nova fórma de fazer Bibliografia

t
· ·

Cruz 500 cigarros Yolanda, Cabo reclame

ln.
enclarcas Submarino 10$000, Crédito Mu- CU RIANGO

tuo Pre lial 10$)00, Cia.Telelo- BUDAPEsT, 18 - Causou -

Relação d.ls pessoas que con- nica 20$000, Casa Moelmann extraordinaria sensação aqui a ines Grande romancista, grande pce-
I tribuiram para a festa :lI[alal dos 10$000, joão Abraham lenços, perada decisão da celebre canto- ta, teatrólogo, Afonso Schmidt é

Sentenciados. até o dia 17 de Casa Outra 3 pares de meia, Dr ra de operetas hungora Sari Fe- no entanto grande conteur. Se
dezembro: Cirurgião Dentista An- Remigio de Oliveira J 0$000, dak, que tenciona entrar no mo- us livros de contos Os Impunes,
tenor Moraes, 2$000, Hotel Me- Diretor do Banco d) Brasil 20$. nasterio por s estar camada do pa'- Brutalidade e Pirat»ra ai estão

tropol J pacote de cigarros Liber- Café do Comercio 500 ci- co e dos aplausos publicos> . rara provar o que dizemos. Quem
ti, Antonio d' Acampora I caixa garros Rubí Galdino Vieira 2 la- . A cantora foi recebida pelo art não se recorda do sucesso des
de sabonete, Livr aia Central tas de bananadas. J'l.é Daux cebispo hungaro, ao qual expos, s: s livros admiraveis?
5$000, A Favorita (Agencia Lo- 10$000, Consulado Allemão em audiencia, que durou mais dt Com l\lonteiro Lobato e Ma-
teria) 30$000, Dr.Antonio Ama- 30$000, Roberto Oliveira 5 la- uma hora, os motivos, que a cbri rio de Andrade, Afonso Sch- I
'cal 5$000, Diario (a Tarde tas de goiabada, Osvaldo Haber- p;am a entrar, proximame ite, no midt forma o grande trio de ')
5$000, A Economizadora do lar beck 2 kilos de amendoas, Ze-' convento. Ela realizará seu mten- c onteurs da sua geração. Poucas
uma caixa de brinquedos. Barna- non Pereira Leite 5$000, Eh� 'to logo depois' da temporada dr vezes o Brasil deu um escritor de
bé Vieira Dutra J 0$000, Sapa- seu Francisco da Silva 5$000, operetas atualmente em função no tanta força descritiva, de tanto
taria \1va. Perrone Sapatos de Padre Blessing 10$(100, Ruth Teatro Municipal desta capital. poder de comover como Afonso
ténis, José Cupertino Medeiros Hoep�e 5$000, Tabacaria Men- E' desnecessario dizer que to- Schmidt. Alguns de seus cantos

,12$000, Gustavo da Costa Perei- des J caixa de charutos, Roberto das as noites estão vendidas as .ão por assim dizer classicos nas
, ra 5$000, Frei Evaristo Schur- Kolb, 5$000, João Di Bernardi ocalidades disponiveis no referidos nossas letras e citados por todos
mann J 0$000, Clementino Brito I caixa de sabonetes, Pastor teatro. os que acompanham a revolução

Empenhados em sempre bem serrir a nos- 5$000, Casa Romano;; 5$000, Schulimann 10$000, Otavio da literatura brasileira.
sa vasta clientela, e em comemoração do

' L.Romanowscki 2 latas ,Je Toddy Costa & Cia 5 latas de marrne- Pois é desse grande conteur
N b S'l 5

.

d b I d AI T I d S da, JorgeSalurn 2Juz'a5 de meia. L" J OI'
.

Ed1.0 Centenàrio desta sua cas(!, estipula- 1 or erto 1 va caixas e sa 0- a a, varo o entino e ouza, que a ivrma o é impro i-

mos o desconto especial de -5 alo para as nete, Casa A Capital melas e 2$000. Ancora de Ouro 2 du- A comissão organizadora: tora vem d� Inçar m is u:n livro.

compras á vista, e mais 5 010 para todas lenços Livraría Catarinense 5$000 zias de meias e uma duzia de Gelvasío Nunes Pires Tratasse de Curiango, volume on-
:tr

as receitas médicas confiadas á nossa es- I I C:l:a Otto Ber�hardt sabonetes e lenços, O Estado 5$000, Casa t7«ax KimrreL de estão enleixados os melhores 'I

crupulósa manipulação. _jl mCea1saaS, Casa Oscar Lima 10$000, Miscelanea 5$000, Casa Hoepke Agenor Alves contos de s : escritor que e um

Ubano 5$000, Casa Tres SIA 1 caixa de charutos, Cy-j Acylino da Rocha Linhares mestre no genero. '

Irmãos meia duzia de meias, Car- riaco Atherino 6 latas de 1J0iaba- Juvêncio Antonio Ciof]! Galer:... admiravel de tipos,

OI b
Cartaz

..

es do �.G••fJ .0 �•••f�O••• ambientes de miseria, poder ex·"

Sport ti dia I
à JAnE IRO

I ::����:na;:losdh��ild;�O·eisg���:Tijucas CINE IMPERIAL, ás 7 e � 4 n' Olé em remo este grande livro de
8,30 horas,-Delirio de Hol- <O � • de Afonso Schmidt que traz uma

No próximo domingo o lywoad-culTI Marion Davies e e explendída capa de Santa Rosa.
Sport Club Tijucas, daquela e Bing Crosby. G • A primeira historia, a do balão
cidade, realiza, em seu pri- "

I
que presos, comove qualquer pe�· jmoroso stadium, um grandio- CINE ROYAL, ás 7,30 ho- fi C O L O c: SAL S O R T E I Q sôa. E os demais contos em na" i

1
so festival desportivo. ras, Heróis sub-fluviais, - G t: _. da são inferiores ao prime.ro, I. í
Constará a atraente tarde filme emocionante.

!P

Magnifico livro, este Curiango, I
desportiva de inumeras pro- NA Volume que alcançará sem d ivi- I

vas atléticas como: CINE ODEON, ás 7 e 8,30 da grande sucesso de critica e de .i
id t d bi Iét horas, -Jovens e formosas, "CREDITO MUTUO PREDIAL

,Icom as asas, e icic as, /' .

publico.
sallentando-se o empolgante filme-revista arrebator e de-

"
-----------------

prélio entre as excelente� [irante. Rheingsntzequipes do S. C. Tijul.'3s c CINE REX ás 5 7 e 830 -

d? Lauro Mü ier �. C., qUe horas,-No f�f1do 'do m'ar, LANS P,-.RA BORDAR
dlsput�rã� LIma linda taç� aventuras de escafandi'istas Premios em mercadorias
PadarIa Santa Cruz. dectimidos
Finalizará u brilhante do-' O

mingo desportivo, organiza- Na!! grandes lutas que desdo- fi
do pelo valo;'o$o S. C 1 iju� bram no campo da actividade 50- G
cas,

�
tom um animado baile. cial ou commercial, o espirito mo-

A (Jaula agradece o aten- demo e bem equilibrado utilisa o

cioso�onvite que lhe foi eo- telephone como a mais inprescin-
, jado.. divel das necessidades.

com a musica imortal de FELlX MENDELSSOHN-Diret�r auxiliar: Willian Dieterle-Bailados: Madame D. Ní
jinska-Arranjo musical: Maestro Eric Wo!fegang Korngold

JAMES CAGNEY- DI':K POWELL-]OE E. BROWN-JEAN MUIR
de: --OLIVIA DE HARVILLAND - VERREE TEASDALE - ANITA
LOUISI-VIC10R JORY-E1C. ETC.

Irlr--��I'.

V1835� ------�1935�1---- -.--_-----!����� Farmacla
RAULIVEIHA

Farmaceutícot -- RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos

de franco e proveitoso junaonamento, gra
ças o hont asa preferencia da ilustre cias
se médica. farmaceutica, odontológica e do
povo em geral, vimos manifestar publi
ccmenie os nossos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

disthção, fazendo desta [armacia a sua

casa de confiança, de respeito e sobre-
,�� ludo de honestidade.

5:575$000
Por 1$000

MARCAS:
ALICE, AMELlA. AURORA, ...!

MARIA, MARINA, ,'�
MARGARI DA a-

bA
i

oas I

,

não tem rival. Gra"da SOl tl-.
"

ti manto d. cor.. firmes. �
�

�

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidadt! na

CREDITO MUTUO PREDIAL! A' venda nas

casasA CREDIT:'O. MUyUO PRE-
DIAL- destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de �ntrada é accessivel á todos-a$000

---------------------- i

13 kl!os deouro p".

" Exige apenas a contribuição de
I

ra os judeus

'I�� 1$000 para cada sorteio
.

::
" MOSCOU, 18 - Segundo

� G comunica a Agencia Telegrafica "

• Hab'I·II·ta'I-YOs.' Inscrevel·.vos! O Soviética,foiencontrado, Q'as·mi-• • nas de ouro ro terri:orio do LIra]. r';
,. • um ped'lço de mental auriferf". �" +D cujo peso ascende a nada
•• 1••••-------------••-----------•••••••• de 13.787 quilogrl3masi

menos,.
,

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

Assinatura
-

C0upon d'A GAZ2TA

�

COR? RES

G-U A-R�A-I N A
".

O CORACAO
Y'

FRIA·COS?

CEPRIME
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAPITAL REALIZADO
RESERVAS i'VlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

9 .OOO:000�WOO
38.000:r.OO$OOO
18.17CJ:403,,540
13,-496:912$949

2.436.044:063$157
4.183:406$606

n '''®��©i� f��od1erna de Pu
r;r· -,,..

_ I"'"l"" ,
• • S P I,:J ... �. ��Sb�Q �� CO�1'1 S6úe em � ão au o,

� a��t(}'dzaG') e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

, I

' ..

�""'--�--"".- .��;t' ...

Secç�Q de

Fazendas nacionaes e extrauge'rasj.parajernos FERRAGENS: MACHINAS:

� Motins e Algodões Machinas ue ber.críclar 'rnadelra

��.,. Lonas e Impermeaveís", Material em gera: para co.istruccõcs:
't Machínas para oííicinas mechanicas

l1� Tapetes e trilhos . Cirr.-nto-lerro e.n barras, ferragens para, portas M&-:,hinas para laoeiros

� Roupas feitas _ j e janellas, tinta Machinarios .ern geral para a lavoura: 'arados,
h� Sêdas . Canos galvaniz 1C.08 e pertences grades, cultivadorcs, moinho etc.

�� Linha para coser e sergir J ' Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosãe, !\+lolbr' S

� Lã em novellos e meadas 1 vr:,Lol"ça esmaltada - apparolhos de- Fintar - talhe- electricos ;
�;''.;

..·.M Sabonetes e Perfumarias 1:1
res Material em g-ral para transmissões: �eix '�'.

f J Alcolchoados e Colchas f Louça sanitária - banh .. iras mancaes, cr rreias de coara e lota

�� Cortinas e Cortinados l� Tintas a OICO e esmalres Oleos e graxas lubrificantes
.' _

.

� Toalhas e guarda-naposj Arame de ferro - téíau para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOH-iJ Peças, acces ...

,

&� Sapatos, chinellos, meias Producíos chimicos c pll t maccuricos soros, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e t\, trangciras Pnc.unaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos {\DANNEMAN�,\f�, Bebidas ní1cionaes e e�>(, ·(.nt�eira_s -,--
M_a_te_r_i_11c'ectríco em geral

� Ernpreza NacÍ(:,t)s1 de Y"-Javega(;�E�o 'lr�L' ii ..' i;«, ,"."�.",';" rvr; r�� H_-+ I d iapcke", "Anna'; e "Max'
� Fabrica de Pontas "Rit,�, JViaria" �n Fabrica c: � �ePo"'r :-:'q �. 1'- - e" ..- ... Est:.\lçir "J4.r· ..�t,aca"
� :

�������'��$S:j'�'·m�C-Jf..]!�����';: WJ��"���,,",���,-,""<�., -?7�
� �

�::"
���� ��vk���.g.,�V��:r.â . ,,�.L�é����.�.J��r..��_:7_j!:,�· (_e��L[....<��,., .!� I� ...;

t.' �._.� :',-Jt. ..-

s,

Secçao (:!e
FAZENDAS:

Secção_.�de

arzk!:"�."c-i>lSfl,.��m�.��� �'f'J!_ �.;!� Me. "�;.:fI.', .�.�élJ<I�,@ 5i(l·� �fe..:5f" g��.,�
���,�'����C�!,'.j''.''� 'i;f' �;:W��l"\(�j�(!\))1!(!:'§'f� 'J%s� �:q,2'�1J

. �

I CHARUTARíA Chie �
�� (Da"se fosforo) � Rua
&lk1 f.S')'�)
� �)'!)

� CHARUTOS-Suerdieck, Dannernann, Costa Pe- � �-""'"'" == "�"'�� �_ -

- ,-� ""....., """�

.� ,

na e Poork. f#;
� FUMO E:v1 CORDA-r lar de Cachoeira e Mas- �
��!1 t (GAUCI_10S) B 1 \J'J..'. 1:' (;�,I\ �jt.{:):(f:t_) �'�
'(iIt!i' co es • e,a, llonr. e LS- '".i •.�. �i�'?;it�·-__
G meralda (MINS1RO) Fiar de Cor.tiba- f�:� �Y

-

G nos (BARRIGA VERDi::) @':� ��. � � � j.. à "". - - (" f
� �.� "" If"'> d 0,'f.'!� ,,, �...tl � .. i U � f".:il'" " _�.

'

• ._ /, !, I
� �

t�\r PALHAS -Catarinenses, Mineiras e PortuguC'sas. (�];i) '1

-

P'

'< � .�

� NOVIDADES -- Cigarreiras Drceptivéls, Cé1iteira I:::;�, f'_",,' 'Li" ;

5 do Pandego, (-harutos e Fosforo que 'e1�1
� desaparecem, Cigarros Surprcza (C'sp(m� ,*:;,J
�l ta filante) Cigarros do Pandego, Caíxa �:(�
� de Fosforos �urprcs:J, f'iteiras de AIOl1- �:� �I� c"

I

(iYnprT llRJ U� CUlí 1."\0� gar, Como se Gallha no jogo do BiCho �� ��� CléJ)p Ira·· P :. O,:. t:' v J I \J tki h..' t� Uu Lu E'.6.
'

.1tH.\ 'uliJJ
f� e muitas outras novidades. �� �l A vidrf d._ f(jGn! I ;'t!:';; -- IJ, LtICO V,. .r".ssL:1o ( 1

��
v ,J

� CIGARROS--Grande variedade de marcas, Ci- �� t:t Anc 'ur;!a --pur c' "c, s 'S ,:l oJ C3 �;�
�� garreiras, Bolsas para fumo de borracha � �I O Cooperatil'isnzo a) tllCLliL'_; cf..: !adJs -,- por Luiz ::fi� 1
�� e couro, Piteiras, Isqueiros, Pavio para � i� An13.ral ,"';" 'I
� Isqueiros, Pedras p2ra IsqL;eiros, Limpa- � ,� Lelras Riogrande!Zs-cs - P)i GJilhcrnn KruO" e ��
�.;.� dores de Piteiras e muitos outros arti- � @Ne!lyR.Carv<l&h\)

b

�;" IaÓCA\.. �\)-'''''' �� gos para fumantes. � I Democraci:l Liberal e Socialismo .- por, Egydio
(!.1'"

�

� � Hervé O ".1" C? �
� LOTERIA - CHALET ZCOLOGICO'- BALAS G Yocabulario Sul Rio�L.,::ndel1se-.por' Luiz Carias ,�
� COM fIGURINHAS PARA COLEÇÃO @ [ de Mwaes

I ti \��,�
� ENG R A X A T A R I A � A Invasão de São Borja-- por Ósorio TUyuty e

· (\ �" ..\J
O • e OlIveira FreItas � �'�\:.l!,J�7Je.G$O��.�e�fj&.�eG��e��� SI � �� �

ê .

Rua Felipe Schmidt, 38
��.·�m i'�,:r!t;, >� ��; '''l.&.�'''''' 'c� "i
'&�.� .---- '*"<l_)\!l {iIif��� :{.;0111DJ�J�'!i'�'

---

-COi��� �.'
t��--·��J'-�.��r�����J�����J����-�����4A�§BR"E@�'��""""'"

J):..ge!,tec;_.cJe \/apoa-es
E'1C1rre:g-1.·sc de classificação, medição e EMaARQUE de
todas as espectes ele madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, ctc.: c=reaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rápido
Prr:ços rr·Jlodicos

5'\0 FRANCISCO SANTA C!.TARINA

u

�� -_, � "J.,...� c. .

��
,
t rY"\ ff

.

t.-� v.,,..:! .... , • "-� ...,� •
•

• � J & _

)

DFPOSIl o .., r cn : r x )
!... •t· ",- .

-

'j r
, �\,.-Gl1se 11Cllrl nJnr::l, . L. I' 'ql. '; j

Tctcnhone n. !632

:"1;,,; ',; ;....

»« if\:!,,,

íj'.!
'-. -� �,�,-' �"l

_, -Ó. --.�) I:_

,
!

I
,

"

Com
preços

especiarn e

horas marcadas

Raios X
Diater:m.ia
Raios Violeta

b mI
-.

todos os Estadvs .

80,Iel05 proprics, Ires v••:-l
rm' semana, iQdas 8S segun-,
das, terçlls e lextas-feiras,

Fort"'1"') idaveis

WX'rr
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��.
\ A 1 � � '-: TA -Florianopo ê

-------�- .----.--......-�-.-.....--'�.------�.

UFFI

o

';;Ji� I�NHA V. EXCIA. MESMO VERIFICAR EM NOSSA
a

CAS,� A EXCELSfCIA D:JS TEODOS E O EN-

CANTO DA PADRONIZAÇÃO '·10DERNA, ALIADOS

A' JNCO\1PARAVEL CClvL)DIDADE DOS PREÇOS

IN]Sedas
estampadas

l:rrepes
de firussirna
estampari a

de prefa-
T Cretone

de
..-...

cores

•

rencias

e de cas,acos
I

I de peles

triuf�fos I
1

I
-------'

Henards'!Z'UL.

NOIVv, NA MAIS RÓSE� QUADRA DA VIDA, Q�ÃO SA-

TI�?ElTO NÃO SE SENTíRL'\ V. EXCIA. EM FAZER CON-

ELA SONHA CO.V\ LlND03

CO.\J\ AS NOSSAS St:DAS PARA ESTE VERÃO AIWENTE

T
,�
fi'

(FB E S T AMP
Seda Lan.é de
Seda Pelica Ci50 cores de

Crep Mungol todas as cores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de ::0
cores de

Crep Marreca! 1, sortimento de 40 côres de
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toíl de Sole C( todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONG6L FRACt:S sortimento completo de

todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kirnonos, mais de 30 dese

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

---�---.---���

CAl'J\SACOS DE PELE
RENAFlDS

A R I
6$500 P)r

7$ For
10$ F or

iA.
�$500
tl$500
7$500

'5$000O lIBI

6$500
8$50('� O
5$500
6$00')LIJj
9$000
7$000
6$500

Casaco de Pele, tipo da elegancla, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
dern, idem idem de 200$ » 1 00$000

.------��vs;�;------

Colchas""'êtã""seda

8$
9$

]2�

} ar

7$5 I>

10$ »

1.�·$ »

10$ o

9$

� Colchas de ",seda com 3 bicos 36$000·
Colchas de seda com franja 40$000

BIll �

r����--------

Linho lrlandez para homens

10$0(.()W
" 6$0()I)

• 6$000�
•

10$0)0! II
�

Por 17$000�
:1 20$000 IiIIIll:IllI!!Jf

!� 17$000 e
)I 19$('00 �
» 15$()oO U
:» 11$1)001}A_
» 1 4$1)00Vfi
» 16$000
» 40$)00

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

Linho e Cretone

13$
8$

8$
16$ LlI-JHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000

Linho de cores de 2.20 ms. de largura
-

24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 1(4 de largura 6$000
----------����---------------

Luvas e Carteiras

Sedas ultra modernas!

Orap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento'[de l S'cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, 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$

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

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

ar) N CapasooJ��b�rracha
[atamparla das mais ricas e msis madarnas di) RIO e São P'mulo s:z.

encontrar-su-ao só na Casa TRES IRMAOS � "apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00
� N .Jem» » ». }) >! 160$» 120$000

Crep Podange Estampado rnodernisslmo 13%000= Idem» » h » finissima de 200$ » 180$000
Crep Mongol Estampado Idem 12$000 a, Idem» » impermeável d.e homensde 220$ » 180$000
Crep lingenes Estampado Icem 12$000 '" �����'--.------

Crep Estampado de
. 14$, 16$, 18$ e 20$000 La. Meias Mousselln

.

.S:'"#--::�--�------
Morim decÔ'res

(4) •. �
��
��
�

O>· �
I� �Meias l�';ousselin ultimo tipo modernissimo 9"".� 1 OJ

....
·"-e]11 $000 �� �"'_.6

. CU CIz i/fone te, as melhores meias do Brasil por
-

-14$000 I ��
MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200:1 Meias de seda natural, reclame 7$000 � �
Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500 �.�.�.� \�..,�'.Opala Superior / 2$000 e 2$-200 II: Meias de seda Tango 4$000 � t)'i

--- < � t" t "g f I t" .:CJ ,,�
..1fla as, sar i:men o Se�'i1' [�gRla pDr p&1!eçus an�as ICOS-- � � ...

___""'""'- --='c::..;-=o

-. -_.--_� ____.'.________.. -=---='''''''--- . �

e opala
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Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. 'Cesar Sartori

Clinica cirurgica -operações

Das 3 horas em jante dia
riamemente r,t R.11 ajano,51

P'icne 1.618

R�sidellcia.-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
BI:>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

HemorrllOidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:· Praça Pereira e Oli

vera, 14-Teleph. 1353

COnJud .--R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consldtas:
das 15 ás 18 horas

\ .

Dr. SYLVIO B. IFERR�RO
Clinica de Crianças-Mo
[estias de senhoras '- Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroierapia - Ralos
Ultra·Vloletas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Tr� jano, 21
Fone 1384

, �,

1"'"

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
*

�Ierh�:e n·��:S__l1 (nome do votante) ,f I_=- (UOm�-dO votante)
._

Ac�aciO M�-! ��B�a�r:���o�d�e�
· ! Crédito POI1llre i ra tem seu escrip- �

,pU lar e Agri-
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Rcsp, Ltda.)

Rua Trajano n, 16
(Edifício propria)

i SEGUINTES JUROS:

ii' ele Limitada 5·r· ala,

I
cc. Avi?o Previoôj, ala.
Prazo FIXO g'l. ala.

��R. I
e Jfmgmn{J�

J �O�':""':"'A������C='"""'"'�O�"'�� f
Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

(nome do clube)

Dr.Arminio Tavares I
=---.::::::::

0.==1Especialista em molestias de
__}.es 'GSOanlzV.aiOgdae SáGARGANTA-, NARIZ

- OlJ-

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO E

�
Modista

(E'ormaôo pela. E'acL!lôaôe õe Dr. Osvaldo Silva
R 2a demeàicina (\0 Unluer51àaàe ào

S J.. k U d '

Rio õe 1anciro. Ex·interno, arrac I S "3te rn bl ro, 43
Por rorrcurso, ào H05pit':ll àe

Pronto 5e torr o e àa A5515t.en- ADVOGADOS
=..=�

,1
etc publica õo Rio õe 1�nelro. O ..... 'RJ"�ard� ri,
Com nlqurte unos àe''Pratlca n05 I,.' ..." . � � J
serviçose5pecializaào�noPro

I
RUA TRAJANO, 32 Gottsrnann

iessor 5anson, no RIO àe 10·

nelro -na Policlinica àe Botafo- Telefont-, r287
r' , ••

ga -- no Hospital ôz 5ão 1�ão Ex-chue ?a chmc:,� do rIospl-
��:����_��i��ls�a e no Hospital

��-D- r -R-e-'nat=o---::::=:--I- I tlald?e B'{\Jükrhnbedrg" (pProffessorChefe de clinica e cirur- � �.
U D
� n org ur. ar t e ro essor

gia de ouvidos, garganta, li __
Barbosa__ Erwm Kreuter)

nariz, cabeça e pe�coçt) ADVOGADO Especiaiista em cIrurgIa
:0 Hospital de Candade

Rua Trajano, 2 (sob.), geral
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para Fone t 325-Atende cha-
.

l'd d mados para o inkrior.
�xames da sua especla I a � e

_
......

com sala de cilUrgia propna. PASCHOAL SIMONE S. A.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESlDENClA Hotel La

Porta-Fone part:cu1ar 1426

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a 'Ameri
ca do Sul.
A's 23,15" corresponde às

3,15 hs. no :Rio de Janeiro e

7 , t 5 às 1 t ,15 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemão.

português), Canção popular alemã;
23.05 Radio feminino: O 1?ei e

a rapariga alta, peça alegre e

musical de Hans Feineis; 23.35
Noticias sobre a economia é\lemã'

'.
'

23.40 Entremeio; 23.�Jtimas
noticias (em alemão); zf.t)o Can�
ções por brincadeiras e brincadei
ras por canções; 00. J 5 Music.a
de instrumentos de sopro; 1.1 5
Ultimas noticias (em português);
I .3 O Concerto de orquestra:Scht
herazada de Rimsky-Korsakoff.
Direção: Werner Richter:Reich
helm; '2.15 E'co da AleIIiapha;
2.30 Do trab:alho das várias emis-

[)en tiStaS 5i V. 5. e5tá desanimaào, mm falta àl? energia e de5eja recu- s<..ras do Reich: Concerto variado',RESIDENCIA Rua Este p�rar a 5aúàe, _força e vigor, Deverá ler o folh"to ào Prof.t •

- -

6uchl PROTEÇAO COHTR .,� OS RAIOS T.�" 1E5TRE5 3.00 Ultimas noticias (em ale-
LU·IZ Fre·y's I eben ves junior N. 26 mALEE'IC05. E' enviac)o 6Rf1T15, livre àe pc., :.:. Toào505 - ) 3 15 L 't J.

Tvpographia, Estereotypia

1,,1 peàiàos àeuem 5e:r àiriglà05 ú rasa ;_ àitora R. Hermann. mao;. ' el ura ('10 programa

;:;�'�������lT���i:���D���):�����iS��������e�g��f��o���_n��m�"ã���'I�rO�a��������vo����t��a�.-�����T�E�L�E=F�.�1�.�13=1��=�""""",,==,F-=::.::�.::uP::r�::':::O ALE6Re.

_ ai I �:!::�o,ppo::���u�).spedida DJA,

EL-e:GA

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

......�...."","""""--""""""""""''''''''''''''''''''=-l
Dr. Pedro de Moura Ferro

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

·Caixa Postal, 110.

TELEPHOHE, 58

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificio Caixa Agricola)

Dr Aderbal
da Silva
I�.dvogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
Fones 16JJ e 1290

LIVRARIA MODERNA

E'unàadn em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

SE'RRE

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

(nome .do votante)

qual o clube de futebGI
mais simpaticn?

SE�ReE A

PA6AHDO os

Capital
Reserva

136:700$OUO
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

-

J!ta cirurgia, ginaecología, (do- II
enças das senhoras) e partos,

"

cirurgia do sis\ema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra-I
'ano N. 1 e das t O ás 12 e

das 1 5 às 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

b "Janeiro

De ordem do sr. Presidente, convoco os srs, ?_OÇIOS: a

comparecerem á Sessão de -\.ssembléa Geral Ordinaria, a

reallza"-s€ no dia 22 do corrente, ás I O horas na séde so

cial, alim de proceda-se á eleição da nova Dir.etoria, que

deverá gerir os destinos deste' Clube, no ano SOCIal de 1936
a 19'�7.

----------

(nome do jogador)
João Pessôa, 18 de Dezembro de 1935

O l' 5ecretàrio
Gualberto Senna(clube 2. que pertence)

---------

(nome do votante)

Qual' o clube de futebol
mais simpatico?

A'CASA QVE RE�LMENrE VE�DE BARATO
E' A CASA M �CELANEA

BrinqlJedosí LOUÇAS e

Artigos de pr'esente, e

eletric,idade, acaba de
recebêr grande n:ovida
des-- Rua Trajano n. 8 - Tel 1.428

(nome do clube)
I

I
._.;....---

En.'C'�e Italiano
Audizioni Ra
diofoniché
E'". I. A. R'. '-

o MAIOR TENOR D') MUNDO COM
MAGDA SCH 1\' EI CER em:

[is
- .. �

Eltação: d � Roma-2RO 31, m,
13 9635 KC.

Hora do 1?"io de Janeiro 20,20

Programa de transmissão ra
diofônica especialpara a

Amei ica Latina ;:

I I Breve !""lO F� E X

II� t r l [[ � ({) OM
l':":

1..

A c:� TEL���;CA C:�.:RIN:NSE.
II em comemoração ás h adicionais Festas do Natal e

1 Ano Bom, reso VLU riispensar, até o d.a 31 do mês em

!
curso, a joia inicia! de J OOlfODO (\..�el'1 mil réis) pa
ra todos os aparelhos cuj 'IS instalações forem solicita-

j
das até aquela data.

Queila V. 3. procura�-nos e nós nos servimos,
com o maior prazer, a lorncer-lhe todos os detalhes
e informações prec isas, absolutamente sem nenhum com

promisso da parte de V. S.

C. Telefonica Catarinense
Praça 15 de Novembro, 8

'"

Qeínta-Iefra, 19 de Dezembrode 193!.>

Anuncio em italiano, espanhol e
português. Marcha Real e Giovi
nezza. Conversação do - locutor
com respostas a cartas 'de:" rádio-

I
amadores. Noticiario eni' e�p��hol
e português.' Execusão de uma

. ópera diretamente do Estudo da
EIA'R d� Roma. A'rias para 50·

prano por Maria Helena Fagiolo,
Noticiario em italiano. Marcha
Real e Oiovinezza.

Irradiação
da Alelh,a
,'"r nh"a

__Java __Jornal
Praça 15 de Novembro, 26 =sobrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UN1CO J0RNAL FALADO NES rE ESTADO

Duas transmissões díarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, ,igniCica: Gra�ld�'� vendas e

maiores I .cros

Caixa Postal, 43 fi ORIANO 'OL::_'

I�
j :Xij(�W E;+

�..,-., ..:..:=::m] �Á ''''ê7''951I:

Proteçao COi'ltra osrair",s'
terrestres rrtaieficos

Um interessante folheto GRATIS !

Este util folheto, DD Pro], [\'UC'HL, inà'ca a V S. ôe co
mo poàerá proteger:'se eficazme ,te contra 05 raios malign05
que emanam ao 5ólo e que tlão a or_igem,ôe, muitas àoença5,
como:

"
'

Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile�
psia, dores' de cabeça, tonturas, asma, insonia,
rl�vralgia, angina peckrj" r-aralisia i:Jfantil.

-

zum

bidos de ouvido, arteri sclerose, doenças da bilis,
do estomago, coração c bex' ga. cancrO, diabetes,
nervosidade, prisão de ventre.

Par'! Natal
e

Ano Novo

RUA

MAN o E confeccionar seus ternos na acredíL da CASA
'valendor..se dos lindos padrões
RENN'::R

GOSTO
•

I ai,

E.SQUTN '\ DA RUA "..,-' R oN
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A VOZ DO POVO

á O terror 'vermelho
na capital da Republica

t51:[*'N·*:r"O��S�-<t��S�:3·*100�raV�'�lda'�-' nO;D:���:�o:od;,::�o, ::ma::::
_ ( .", ft bus da Auto VIl\çãu Cat,arinense,� chegaram ontem, os seguintes pas-

�.AC�=*�':'..� ['*)t*A.C��;$:a1T.r�'S1 "f d A ti h f d.

, sageiros. ra e gos ln o, ra e

LO JRR5 E mOREHA5 o sr. Horacio Camisão, íun- Tecdoro Becker, frade Lucio

cionsrio federal,' Arns, frade Cirilo May, irade
.fIlba Teixeira J' K t L L k A

a senh�rinha Julieta Rilmos; arme ur z; auro oc s, r-

o sr. Salvare Vieira: lindo Pinheiro Francisco Antonio

a senhorinha Nemezia Coelho Luciano, Ari Luz, Eugenio Ku,'

Lobato, funcionaria da Imprensa erstnacht, Rogerio Vieira, Mario

Oficial;
- Gomes, Arral Gladins, Geraldo

a exma. sra, viuva Carolina Ravachl", Artur Costa. Renata

S'lv' de S U2a' \1�nezcs, cap. Gesson Costa, Fe-I eira o,
d G'" J S

a exma. sra. d. Cecilia da l reonar o izram e oão antos.

Costa Linhares, esposa do sr. OUTR05 PARTEm
Emanuel Linhares, administrador
do Cemitério de ltacorobl.

Comunistas e

dores do
int.gralistas as mata.
capitão Medeiros?

AHlueRSARlà5

Prof. Clementillo de Brito

Para o s�l seguem hoje: Ma
jor Romulo d'Avih, Eriel BU5-

Aniversariou-se, ontem. o inte- beira, Orlando ,Konon, Oto PI
ligente menino Nazareno Sulon coly, Mariano M. Bueno. Uliséa
Lopes, filho do sr. Euriped(�s Negraud MUller, José Vicente
Rodrigues Lopes, funcionario eS-1 Ferreira, Leovegildo Velo.o e

tadua!. \1anoel Coelho.

RIO, t 8 - Não paocede a versão de que o capitão Medeiros fôra assassinado por im mgos
pessoais, nada tendo o caso com funhmento. politicos, O Globo diz que entre esses ,inimigos, avul
tavam os integralistas, a quem êle urna vez desíeiteára publicamente na Cinelan Íia, tiran 10 as camisas
verdes de algun, partidarios d) sig 01. os quais re ristira:n, tendo o capitão Md.!iros. ajudado pelo C,)

ronel João Cabanas, tirado as calças dos intergralistas, obrigando-os a fugir para dentro de um auto
moveI.

O capitão Medeiros e coronel João Cabanas. por isso, tiveram de sofrer um processo policial.
Ha suspeitas de que 05 matadores do capitão Medeiros tenha,n sido os integralistas, pois o

chapéu encontrado na praça Saem: Pena. quan.:lo passava o autornove] de onde foram ouvidos gritos
de socorro, trazia o sigma na carneira.

Os circules integralistas repelem a insituação dizendo Que o capitão M:!deiros foi assassinado
pelos vermelhos, que tinham conhecimento de qut' o capino Medeiros revelara a atividade de todos
os envolvidos na conspiracão.

O caso. entretanto. está se rdo objeto de sindicancias da policia integralista, Imagina-se que
o c ipitão M edeiros foi capturado pek!6 seus matadores na saida d 1 Policia Central. quando as auto
udades, depois de ouvi-II) longamente, resolveram liberta,l.o.

Diz o O Ç,/I,bo que só assim haveria tempo de terem sido observados os quarenta minutos
decorridos das 12,30 á hora em que passou pela Tijuca pedindo socorro, como foi divulgado.

-,

Nessas noites quentes de verão.
e n Que todrs procuram deliciar a

f .scura do Jardim Oliveira Bêlo,
estava �u num de seus ângulos,
cantando baixinho e acompanhando
com batuqt(ts no meu chapéu de pa
lha á mGdil de sambistas cariocas,
sam;istas das wen:das febris da cí
dade de Ca nnen Miranda. da cidade
de "Alô! J.!ôl Brasil".

Dc-repe!l.te parei.
Parei não sei por que alguma cou

sa diferente. alguma cousa bonita
que sobremodo me extasiasse.

Olhei atento. procurando fazer fu
gir áqudt estada de fasclnío.

Tudo o que vi, tudo o que me

impressionou foi você.
Foi sua beleza que me seduzira.
Você passou. Acompanhei·a com o

olhar.
. Depo{s reparei que varios outros

rapazes estavam presos á mesma se

dução, á sedução de seu grande eu
castamente,

Si ,"oel tivesse percebido, como
1'10 nlo luvuia. de ufanar-se, COIU
essa. homenag!m muda dos j6ven�
bl1'rígas-verdes, com êsse culto pa-

- g10, com essa. adoraçlt) ídelatra
- d

sua beleza radiosa.
, '. Vice, naquela noite passeava. em

coml'anhía de Iolanda Selva.
Dom Neça

Passa hoje o aniversario n�
talicio <h) nosso estimado contel
I 'ln�o !Ir. professor Clr.meiltino
F.austo Barcelos de Britú, guarda
m:>f da Alfandega. desta capita'
e membro do CO'lselho Consulti

Para o norte, em onibus da
Consorciou-se na residencia dos me sma Empresa, seguem: Herna

pais da noiva, á rua Esteves Ju- ni Boro da Silva, Rosalina de 0-
nior, sr. dr. João David Ferreira l.veirn, Rosinha Bauer, José Dry·
Lima com 1'. senhorinha Neli Mai-1Ier, Eugenia Uh!.
er, filha do sr. Carlos Maier.

Paraninleram o ato civil por Dr. Pedro de Moura Ferro
parte da noiva, o sr. Vitor Maier Advogado
e a sra. Oertrud,:s Beck, o sr. Rua Trajano n. t (sobrado
Carlos Maiel' e esposa; por parte
do noivo o sr. dr. Joaquim D. O "PESO MORTu" SÃO PAULO, 18 - A policia acaba de proceder im-
Ferreira Lima e esposa, e o sr. portante :diligencia contra elementos cor, unistas que se acham fora-
lr. Ferreira Bastos e espoaa, Te-

DOS ORÇAMENTOS gid.>s no interior do Estado, tendo a caravana policial que seguiu
?resentando o sr. dr. J. Gesteira para o interior dado uma batida na resi�encia de JOh Costa, na

e exma. esposa, atualmente em Jí.ldiciosos e ponderados fo- localidal'e de Arariba, onde se reuniam os comunistas. Os poli-
Paris. O ato re!rgloso realizou-se ram os a!'&umentos. que, �m I ciais toram receb�dos com violent� tiroteio, ao, ��al �espo�deram.
la Igr�ja de Santo Antonio, ten- votos venCIdo, publicado on- Exgotada a mumção dos extremistas, os (:;ú!tclals invadiram a

sim que assassinou a sua vitima,
lo como padrinhos pela noiva. tem no «Diario Oficial», o I casa, encon�rando morto o c�muni,sta Melquiades Pereira, residen- pOTf:urou voltar para S. Paulo,
\ srta. Rute Hoeprke e o sr. depJtado Marcos Konder adu-· te em Bauru. tendo os demais fugido. onde se mostrou aos seus paren�
Walter Maier, e o sr. dr. Ar- ziu, quanto ao prujéto de crea- O sUjJerintend�&1te da Ordem Publica e Social falando à e a vizinhança, emb'lrcando de
ma"do Ferreira Lima e e�posa; ção de alguns cargos púbH- imprema sobre essas ocorrencias d�darou:

.

novo para. estl'l capital. O remor"

pelo noivo, o sr. dr. Aderbal coso Nessa exposiçãO'() lidet
-

-«O inimigo ainda não ensarrilhou as suas armas. Ele 50, entretanto, impediu que o
VOo

I' d h
. I Kamos da Silva, srta. Be!:;e Co- minorista, mais unia 'vez, fa'la escoodeu-oe e continua a tramar na sombra um golpe que póde crime ficasse em segredo. Expli-

. lil1 'tban�, a

dano:>'f n� I�- laço Cabral e dr. Epaminondas novamente nas sinecuras, vir' a ser mais duro qu� o o�orrido. E' nece,sária toda a caute. ca que deu o nomp, trocado para

prerlSa'd��.rd,ga-vec e, dunclOnano Ribeiro e esposa. que or.eram. os orçamentos la para nos precavermos contra o futuro». que a familia não soubes�e te! sido
c\Jtnpn Ôt os se 5 .::veres e

como um verúadeiro «pêsó::"
- ele o assassino. Reconstitue da

fi'lo C\valheiro, o distintc aniver- Realizou-se. ont�m, o enlace môrto», expressão que lhé F·ESTA melhor manp.ira pr,ssivel o crime,
r. iante �isf�uta de grande c()ns�de- matriml.>nial de sr. Fernandu de valeu indesejavel impopula-

. D lsque 1600 mJstrando como inutilizara a pIsta.

laçldo � �mlza?�s. neshta capital" J:'reita5 com a senhorinha Olga J idade no agonizar da Pri- EM ou 1322 A policia deante disso vai pro-

fd'en
o l�oJe mUlttsslmo

omenagea-1DlJarte Silva. meira República. . '" CANASVIEIRAS ce�f'r á terceira reconstituição d�
o.

. . Foram padrinho; no ato ato re- Mas, talvez por falta de No próximo sáb3do e do- Os proprietarios das Lim'Jusi- cnme,
A Gazela fdl':lta-o, ,afetuosa- ligio,o, pelo noivo o sr. HC:Tcula- oportunidade, o ilustre repre- mingo realizar-se-á, na séde nes do fone t 6QO avi�am que es-

mente.
'lO d.! Freitas e �ua exma. ;1�po3a sentante ainda não atacou de do distrito de Canasvieiras talaran_t mais um "parelho com o COIT.prae para vos conven-

J T I f d d
. . 'n 1322 ecr O formidavel e economi-Aniversariou-se, onte n, a inte- <! pela noiva, o sr .. oio o t'n- ace as ver a. eiras stnecu- a tradicional festividade reli-,

. .

r;!35.'Jte m·enina Judite Maria, fi- tino de Souza, diretor da Junta ras, ponderavels "pêsos-mô�- giosa daquela localidade, que Dis_q_'_le_t._6_O_0_0_u_t_.3,_2_2_. c_o_S_A_B_Ã_O,_I_N_D_IO_. _

Iha <.lo n05:10 prezado Cf)lega de Com�r�ial esta. Eloá Nune�; do tos» nos or�amentos, quais sed presidida por s. excia.
imp�e 1sa sr. José de Diniz, do I ato c,v�l, por p,arte do nOIvo. o as assembléia parlamentares. rcvma. D. Joaquim Domin-
confrade O EstoJo sr. Altmo PereITa, coletor feae- A' n?ssa, por exemplo! já gues de Oliveira, Arcebispo•

ral e sua exma. esposa d. Ligia no expirar desse ano agIta,:, Metropolitáno.
Festeja hoje � data do seu ani� de Freit!ls Pereiu, e por parte do, ainda lhe falta desobri- -----------

vusHio natalício a exma. sra. d. da noiva, o sr. engenheiro geo- gar-se d� importantes tra- C lu b Recreati
Carolina Silveira de Souza, vene· grafo Aci de Freitas e srta. Zíl- balhp!; legislativos, como os

vo 5 de No.unda viuva do saudoso conterra- da Cunb. projétos de organização judi-
neo sr. .Alcebiades Silveir;;. de ciaria e munkipal, Estatuto vem b ro RIO, 18 - Sabe-se a60ra que o capitão Agild)Souza. HABILITAÇf!\o do Funcionário Público etc. Barata tentou fUJir de b )rd) d) Pedro I fardadJ co n uni-

No Cartoric do Rcg;itro Ci- Entretanto, seria isso falta Rp.alizou·se, no dia 18 do forme de m 1� llinista, e3tanJ) o s�u c):n;J11hriro v�stid)
vil, desta capital est1iiJ se habili· de some'1OS só, em compen- corr�nte, a eleic lio da nova di· de piloto
talldo para casar o nosso distinto sação, já tivessem sido vota- retoria do �Club Recreativo 5 de As senti'lelas, julga ld) lle os m ��,r.)s f03s�m ofi�
colega de imprensa jornalista: dos os c;'çamentos de recei- Novembro», que licou constitui· ciais do navio, d�ram-lh;! relativa Iib:!rJade. O capitão A
Lourival Camara e a gentil srta. ta e despeza do Estado, que, da da maneira seguinte: gildo tinha decido da ancor 1 do navio e co;n..!çajo a na

Julia de Freitas Cardoso, filha do até esta data, não aparece- Presidente, Alcebiades Dias; dar quando o "eu companheiro, ao descer, foi pressenti:
sr. l'vhnoel de Freitas Cardoso. ram em plenario. i, ha quási Vice, Tancredo Gevaerd; )0 S.!- ,do pela sentinela qu� deu o alarme. Baixado o esca!er,oito mêses vem se realizan- cretario, Eugenio S.)uza; 20 Se· ambos foram rrêsos.

do, dia por dia, as sessões cretarip, Francisco Coelho Pmto; Divulga o Díario Ca'ioca que quando o capitão A
legislativas, para alguns de- 10 Tesoureiro. Alfredo Kilian; 20 gildo Barata era reco!h:do p;!la ba�eeir;:l, pa3sava ao lar-
putados «treinarem» seus Tesvurtiro, Pa!Jlino Silva; Ora- go uma lancha a toda a velo:idade que Ioga adiante ex"
dons oratorios. dor,· Lourival Almeida; Comis- plodiu, afundando todos os tripulantes. Segurldo o mesm()
O que dirá disse o distinto são Fisr.al: Carlos Scheer, Este-, matut no, o contra torpedeiro da guarda teria atirado na

deputado minorh>ta ? Santos, Romão Silva. lanché' misteriosa, prJndO-l a pique.

EHLArE

RIO, 18 --- Francisco Rocha, conhecido por "Rochinha" havia sido prêso por ter dade aco

lhida em sua casa ao capitão Medeiros, sendo os dois presos no dia t 2 deste mês.
Ao ter conhecimento da .naneira tragica e selvagem como foi morto o capitão Medeiros. Ro

ch:nha ficou apavorado. não querendo sair, drzend, : DEu quero ficar prêso. Não me ponham em liber
dade, eu quero continuar aqui". Os funcíonanos tentaram acalma-lo, mas Rocha, atemorizado, prosse
Suiu: «Não, eu não quero ser solte. E tou prevendo qualquer cousa. Medeiros, Medeiros I»

o inimigo ainda não
ensarilhou as armas

Ramonou
Ralph

continúaa mis
tificar?

RIO, t 9-Ralph Glais ou

Ramon de la Sierra voltou a de
por, confirmando ter sido o assa�

sinio do t ...nente Balbiani. Diz
que para despi�tar a Policia, as-

•

('

Tentou evadir-se
o capitão extre.flista
Agildo Barata

o jovem Osni Souza;
,8 'txma. sra, d. Judite Veiga

do Livramento, esposa do sr. Iri
neu Livramento;

o sr� Pedro Dario Xavier dos
Reis;

o 51: Dario Cllnha,
a exma. senho,.!inha Laura Sou·

fAzem RH05 HOJe:

la;
o joven Cassio Tav.t.ft"S; Encontra-se nesta capital o sr.

• �nho[inha Olga Natividade dr. Ar�o Rabelo, político em

Ca�iCi; Blume'l u, e proveto advogad,
.'�---------------------

'a

rHEt3Affi UH5 ...

Dr. Arão Rabelo

- - .------------------------------- --------------------------------------------------------�

U E D osQ
Grande variedade de brinquedos por preços
BARATISSIMOS na Casa Francisco 'Mello(antiga A Mascote)

Rua Conselheiro Mafra N. 15

R I N

•.�,-----,.....__..--........._.....-._........._�--------------- ----------------------------------------------------------------.�
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