
A: I hora e 15 minutos da madrugada de hoje;
a Câmara suspendeu a ��ssão sem chegar a
votar o "estado de gu€::rra."

RIO, 21 - Pouco depois de aberta a sessão da Câma- ção, tivesse se origina lo de u TI) imposiçãi do- crs. Artur Bernar- de sitio para 60 dias, sendo depois lido o parecer favorave� da. Co
ra, o presidente anuncia a mensagem de presidente ela R':publica, des, Borges de Medeiros to Otá V;lJ M iUJ 6e-;i·<, e que êle, ltder, missão de Justiça. Falaram ainda contra o projéto, os rmnonstas

que acabava de chegar á Câmara pedindo autorização para prorro· só á vista disso concord em combate] as. \cUlcio Torres, Domingos Velasco, João Neves.
gu o estado de sitio, pOI 90 dias, e equipará-lo ao «estado de Fmda a oração uo sr. lu ,.) ,'-leve:>, u.ou r:Ia palavra, o sr. PIsosegue o sr. João Neves, pedindo á Camara aten�asse
guerra.»

. 10tavio Mangabeira, reclamando cO.11.a o ato dl censura que não no absurdo que ia praticar, se aprovasse o artigo 20 do. projeto,
O sr. Pereira Lima, lo. secretario, lê, então, o longo do- permitiu fosse publicada no vesperti io O Globo u 1'1 entrevista ex- que autorizava a equiparação ao estado de guerra á sedicãc p�s

cumento, encarecendo a necessidade da opção da medida, em virtll-j plicativa da conduta das opo 'içõcs ,:o!iJaJao .ll., últimas dJibt:{'içõt:s "ada. Era uma medida de efeito retroativo, e por isso mesmo, m-

de da gravissima situação creada com os últimos levantes comunistas. i da Câmara. jualificavel.
Em seguida, o lider da maioria, sr. Pedrn Aleixo, apre.- O discurso do sr. Otwio l'Jla,lg,l�) <ra, que foi veemente, O sr. Morais Andrade, pouco depois, 'intervem -"para de-

sentou o seguinte projéto; gerou um ambiente tumultuoso. �larar que. comoção intestina não significa comoção armada, mas

«A Câmara dos Deputados e o Senado decretam: O presidente anuncia, em seguida, um requerimento do lea- comoção dos esplrilos.
Art. I·-Fica o presidente da RepuLlica autorizado a pror- der da maioria, solicitando urgência �,ara fJW' o projéto lôsse votado Esse .rparte d.) deputado constitucionalista provoca nsos

rogar, pelo prazo máximo de noventa dias, o estado de sitio vigente ôntem mesmo, o que fo� aprovado. • prote .to., sendo o sr Antonio Carlos forçado a fazer sôar os

em todo o territorio nacional, por força do decreto legislativo n(). 5, En!ão, o sr. GodAreJo Viana. ua q lEJ ide de presidente] tí npanos para restabelecer a calmas.
..

de 25 de novembro de 1935, e do decreto do poder executivo di Comissão de Justiça pede o prazo d.; quatro horas pHd emitir O debate se acalora e passava da meta-noite, quando o

nO. 457, de 26 de novembro de 1935. parecer. sr. João Neves deixou va tribuna sob urm salva de palma,
Art. 2. -Fica o presidente da Republica autorizado a _ Não havendo número para a votação, h rmrcada nova s-s-

.

O sr. Baptiõta Luzardo, comi,a palavra, con�inua na a ob�-
declarar, pelo prazo máximo de ncventa dias, equiparada ao estado são noturna, ás 21 horas, na qual os srs. A ;'l[ .io I'olTes e B'HCet0 trução á I hora de hoje, provocando o sr. ACUlClO Torres, di
de guerra a comoção intestina, grave com fin::lidades subvr r .ivas Pinto. da minoria, fazr:nrJo obstrução, l,�vanh r,i} '1u�êt0.;s de: órdem. versas questões de órdem.
das instituições politicas e sociais, que irrompeu no paíz, nos termos O orador do CXP' l;�:lte foi o sr. P.) .ir-i j.J'1ior, que con- A seguir foi anunciado um requerimento do lider da maio-
da emenda nO. I, á Constituinte Federal.» denou violentamente a autorização para a J,'cl"é't'lÇ ío do estado de 111, pcÍindo o encerramento da discussão, provocando esse reque-

O sr. João Neves pediu a palavra e leu urna carta que en- guerra, quando o proprio presidente da R r ,.1) ica -ra o pr.m-iro a .imento novas questões de órdem, que se prolongaram até 1.15 de
viara ao diretor do Diatic da Noite desta capital, desmentindo declarar (lue o movimento su'iversivo estava rlom·naJo. �()je, quando, esgotado o tempo regimental, foram os trabalhos da
que a atitude da minoria, votan-Ío contra as emendas á Constitui- O sr. Barreto Pinto a,)r;�fenta em-nc'a r e.iuzindo o estada sessão encerrados, sem que fosse votado o estado de guerra.

- --- .__ ._---

Dillinger de
pues de Clor-i2

til é temido

----------
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A carl le verde

e a concurrêncla pública

r

© es�a ..

de si'fiio

O importante parecer do sr.

prof. Clementino Brito, no Conse�
lho Consultivo, para que, rnanti- POSCONY, (Hungda,) 19 -
da a classificação da carne ver- Que o braço da vingança é lon
de vendida no Mercado Público,

go, prova-se pelo receio continuo
Iôsse ela apenas aumentada de de que está possuida Ana Sagens,
cem réis em kilo, em face da a 1- antiga amante do "Inimigo Públi
ta do preço do gado, foi recebi-

co n. I", americano, o famoso
do com simpatia pela população Dillinger o qual. Ana depois de ter
barriga-verde, a qual, na atitude amado apaixonadamente, traíra
desassombrada daquêle conselhei- junto á policia americana.
ro contrariando os interesses de Ana Sagens recebeu um pre
marchantes e açougueiros do \1 �r- mio de 15.000 dollares por sua

cado, bem entendeu que o interes- traição, Depois
-.

de ter tentado
� pt1�Iico havia sido resguada- com esse dinhçiro abrir um 5a.

lOg zd samente. Ião de moda em Chigago, a ca-

Entretarto,. o par�cer ,do sr., pit:ll do banditismo americano.
pr�f.: Clem ;lltmo B�ItO, amd� ��e êle foi. inu:-:da?o de �artas de ame
o un,.co ace.tavel pe a premen_Ia aças, de maneua que teve de fu-
da Htu sa), de todo não resolveu gir para a sua terra fi C .

d b 'J d f
. , os arpa

o e atI ? assunto e orneClm�n- thos HUnr7áros.
to de carne verde á popular:;ào, D LO •

e:scO'Jcrta, agora, por um )or-Como s�; sabe, em C01corren- néJhsta, Ana Sagens, lhe declarou
(" a pública é escolhIda pela admi -

estar conver;c�da de que en1 uma
ni<trrção m:.Juicipal a firma (ou destas manhãs o braço vingadorlirnlJ.') Cjue mais bardto e mais dos amigos de Dillinger atingi-Ia-á.
\ anta] n � ofereça ao povo na ven-

da de carne (\ retalho.
Po:s bom: a atual oCUp1nte dos

compartimentos do M ...rcado que O
se obr',gàra a vender, por exemplo,
carne de ! <l. com ôsso á I $000
o kilo "teve permissão mais tarde
sem nova concorrência, para au� gaúcho ern maioria
m>:ntar o pr�ço para 1$300, A.-

,

;:ora 0utr? aumento para I $400. PORTO, ALEGRE, 20 _E aSSIm, aos poucos, sem se; S d I ...I
sub.neter�m aos azares de nova

cgun ,0 os resu t� _os apurados,
o PartIdo Repubhc�no Liberal,
elegeu prefeitos em 50 munici
pios, -a FrentA Unica em 20 e

as dissidencias e oposições coli
gadas, com o titulo de Partido
Popular, em 4 municipios.

ir

A voz DO POVO Sem quaisquer
Proprietario e Diretor Responsa'/el JAIRO CALLADO Redator-chefe MAHTINHO CALLADO JOR
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sancionou a resolução leg.slativa rianda ido suspencer as

Ita 0-et Iop
consignações em folha dos funcionarios civis e n.ilitares,
relativ3fi aJ mês de Jezernbro de 1;)35, C'xc.etu1das as

que se destinam a alugueis de casa e á ayeis:çãu de pré-
dios e terrenos. As referidas consig'1ações serão pagas em

janeiro de 1936, acrc..,ddas dos juros lega:'), adeantando"
se sucessivamente, nas mesmas condições, o pagamento
das demais consigcaçõ{.)s.

O decreto mar -.la que não sejam desconto.das as
faltas verificadJs ate o dia 20 dn cúrrcllte e detrrmina
que fica concedida moratol ia por 3J dias, a cont;.!!" de I'
a 30 de janeiro de 1936 aos bancos, caosas banc�!nas c

associaçÕeS de classe que exclusivamente'! transigem COlll

CAIRO, 20-Seguiu para a os funcionários públicos.
fronteira da Líbia outro batalhão dil.deiramente religiosa. ------� A L Il

.

de tropas br it�nicas Essa con
'

I R �fl! r.a5 �� UI3 !lie .

.

. �
-

Toda a [)opulação (. e úma

tmgente q�e pertence �o corro de

I
desfilou parente o monumento ao Cm d1Gtanks, partiU desta capItal em trem Soldado Desconhecido. A sra

especial ás primeiras h.)ra$ da ma· Rashel Mussoline coh::ou no 10O
"hã de ,hoje. Altar da Patria a sua 2.!iançaA salda da força não foi no-

e a do Du�e. O mesmu entusias _
Tmninando o prazo d,� 48

ticiada pelos jornl>i�. mo se assinalou entre a f;opu!a- horas, dil�ant(' o gU1! fOI im vul:l-
Considera-se a concentrar;ão no

ção das províncias. Foram reco"
das as em"nd IS á Ccn �l i .... -h,

o�ste como um indi\..io de inten- lhidas a Pontinia as ofertas de entruu hoj� {' '1 viJor, DOVa ,'rte.

sificação d.a te,us,ão,. internacional. me tal da provl'nc,·a de LI'torl'a, para t/)do c pais, v estttdo de
d b

' concorrência, os felizardos ocupan-O destm� aehmtlvo o ata-
que é uma das mais pobres. Fo- sitio.

tes dos açougu�s do Mercado,lhão não fOl r:velado, mas ,p�o-I ram obtidos 96 qui!l)s de ouro
------�------

I d I d dI t' b cl I a egan o a a o ga o, vão pau-vave �I�[J e ser� a Z0na prOl I a
e 240 de prata. As princezas da F.'" B

II I' df' I d S I fi"'" armac I� a atmamente_ encarecer. o o custo
que or,ma o ln�ngu o ,e a um, casa real leram mensagens da rai- G,;J 4ij da c"rne verde, com grande pre-.Matru�i. e o oaSlS de Si�a, onde nha Helena em Flúrença, Napo" li Iantão juizo da população em geral.rias ultImas �ema.nas fize,ra.m-s� les, Turim e Milão, na presença I

.

disSO posüÍvamente não nos pa-I _gran es prepa[(lhV�s mI itar�s. das autoridades. Em Mdão a Amaillla- fal·a'. planta-o du" • t
'

dNessa zonlJ. constrmram-se trm-
rece ceT .0, auto malS que os e-

sra. Augusta Mllsso)ini, viuva de rante O dia- a Farmarcia Po- mais concorreLt " então, se com� Um v'orento encocheiras, levantaram-se obstar:ulos n ..

Analdo, irmão do Duce, entre- pular á Praça 15 do NovelTI prometi·am a f,._r:lê'Cer carne m· ai'S t O d
'

Ide aTar..1e farpado e concentraram- ,'-
-

- - r e ve I cU os emgou a sua aliança na séde do fas- bro. barata do que a atualmente vendi- CEe diversas unidades mecanizadas, cio. Duas 'princezas da sasa So" da no Mercado. opacabana
ficando a região praticamente em voia-Genova entregaram as suas
estado de �uerra, sendo proíbida alianças em Turim junto do me"
a entrada a qualquer pessôa alhf';a numento aos l!Iortos e receberam
á tropa. em troca aflt!is de aço.

I
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Partida
Liberal

COMUNICADO N. 75 DO R.

MINISTERIO D,\ IMPRENSA E

PROPAGAtWA ITALIANA.

ROMA, 20, O Mar�cl:al Badoglio
telegrafa que natla tem de assina'

lar em todo o "front" eritrêu.-

A aviação bombardl:ou as concen

trações inilnigas no vale do Tacaz�

ze.- Duas novas jurisdições re�

gionas foram crf'adas na Son:alia,
as quas já começaram a funCIOnar

leg llarmente COr:1 a col�boração
de influentes chefes locaiS.
A Real Residencia de Buslei

tem jurísdiçãO no territorio dos

Sciaveri. - Foi instituida uma re

al residencia em Gonahei com ju
ri5dição wbre 3S �rib�s de Oga.
den suhmissas aos Itahan05,

os INGLESE5 CONCEN�
TRAM TROPAS NA LI

BlA

Comunicado
Italiano

exercendo pressão sobre Edouard
Herriot para que elle reconsiJere (,

seu áto.

Cairá o gabinete Lavai

PARIS, 21 - O (..rimeirú
mini5tro Pil!cre Lavai telefonúu de

Genebra dizendo que considera a

H:nnncia de Edouard Herriot à

presidencia do Part�do Radica�"
Socialista com um ato de solI

dariedade â sua polit!�a externa

e não como um preludio de uma

proxima crise no ga�inete. roda
via, a impressãO �ommante em Pa�
ris é que o gabmete se mant,era
ou cairá por uma pequena dIfe

rencia de votos contrari0s por oc

casião dos debates acerca da po"

litica externa que torão logar na

Camara no dia 27 do corrente.

Os radicacs,soCIJistas estão

Delegacia
Fiscal

RIO, 2 � - Em consequencia
das correrias doidas, verificou-se
ôntem um lamer..tavel choque de
'lutos em Copacabana, em que
só por milagre não se teve mor

tes a lamentar, ficando comtudo
a trist� ocorrência marcada por
5 pes�oas feridas, sendo que duas
a::usam gra"idade em seu esta
do, aMm dos prejuizos materia�
consideraveis.

1\

l

o "Dia da Aliança

ROMA, - O 1)ia da fili
anca duronte o qual as mulheres
itaíianas ofereceram seus aneis

nupCIaIS a paLia, decorreu na

ltalia inteira nUh_a atrnósf�ra ver·

Por terra o plano de paz
ra o plano de paz O N"ws Chro-

LONDRES, 20 - Os jor- nicle diZ:
.

nais matutinos são geralmente una- «A renun,.ia coloca uma tam

nimes na opinião de que a renu'," pa no caixão do plano de PélZ
cia de Sir Saml\el Hoarp. sign; e. auxiliará restaurai o prestigiu bri
fica que "gabinetct atirou por te{� tanicon,

Dr. Pedrõ de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano n. I (sobrado

A DJfgé.cia Fiscal, desta cida
deiniciou hoje, como nos anos ante

riores, o pagamento do,r, seus fun
cionanos, em virtude das festas de
Natal e Ano BI,lIll.

-\ �' .::�', ":",·",-ó
(

......_

.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=,ICancurso na Foiaposen- Pela nossa historia
i I fiâ3'51 L�-=::� _

I.
Oe Ie9ac ia tadD (Compilação de L. Nazareth)

IIIÜ1935�1-----. Fiscal o sr. Eugenio Boaventura DIA 19 DE DEZEl\tBRO-S. FAUSTO

_g���1::��l�1 Farm aRc"laULIVEIRA I
", Pereira, foi aposentado do 1864-0 Brasil em estado de guerra contra « t;Foram mscntos a�e. ontem, cargo de servente do Grupo

I para o concurso de pnmei a en- Escolar Francisco Tolentino raguay-Em decreto desta data e diante do estado de gu�rra

I
.

d invasão do territorio brasileiro pelas forças d? exercito do dictadoe,..trancia para provimento e em- do municipio de São José.
pregos na Fazenda Nacional os Solano Lopez, C) governo do Brasil decreta a rnobilisação e chama
seguintes candidatos: 1 3aul Segui, ás almas, a Guarda Nacional não só nesta então provincia, como e�
2 José da Silveira, 3 João Bap' Dr. EdmundO todo o Imperio. Segundo dados officiaes, o Brasil mobilisou e fez S�.

Completando no corrente mês 100 anos tista Tezza, 4 Evandro Marques guir para a campanha, alem das forças do r.xercito e Armada .....
de franco (' proveitoso junctonamento.gra- da Silva, 5 José Pereira Bastos lJampos 91.218 guardas nacionaes, inclusive voluntarios; assim concorrend;
ças o hont asa preferencia da ilustre cias- Lima, 6 Oscar Abraham, 7 0- vs antigas ProvinciaE:
se médica, farmacentica. odontológica e do limpio Segui da Cunha, 8 Maria Por áto de 19 do corren- Bahia 15.227 Piauhy
povo em geral. vimos manifestar publi- de Lourdes Fragoso, 9 Virgilia te foi nomeado para ex�rcer Côrte 11.467 Alagôas
ccmente os nOS,';QS sinceros agradecimentos Monteiro 10 Eurydice Monteiro, O cargo de Inspetor Agncola Rio de Janeiro 7.851 Parahyha
a todos auantos nos honraram com a sua I 1; Zury'Segui da Cunha, 12 do

.

Serviço �e. Expansão Pernambuco 7.136 Sergipe
distinção,

-

[azendo desta farmacia a sua I Alcides Climerio Claudio, 13 �grt.cola e Pas onl, o nosso, S. P�ulo 6.504 Paraná
casa de confiança, de respeito e sobre- : Hayde Adelma Schroeder Car-l inteligente conterraneo sr. dr. i Ceara 5.648 Santa Cathacina
tudo de honestidode. ! neiro da Cunha, 14 Sylvia Ame- Edmundo Campos. .

�aran�lão 4.536 Rio Gmnde do Norte
- II:a Carn:!iro do Cunha, 15 Iracy RI? Grande do S'1I 4.483 Espirito Santo

I de Medeiros, 16 Ary Gar.cia, B r"l ndes Mmas Geraes 4.070 Amazonas
I Emrenhados em sempre b(!!71 servir a nos- 17 Nerylissor Viegas Moura, Pará

•

3.827 Güyal

I
sa vasta clientela, e em comemoração do 18 Antenor Seaui Scl.rinho, 1 9 d Malto .Grosso 3.2981

l I
,., Recebemos e agro ceemos1.0 Centenário desta sua casa, estipu a-

Ad� Maciel Regis, 20 Osmar os seguintes brindes:
TOTAL

_

'.' ',',
91.21�

I mo') o desconto especial de 5 °10 para as Cbristovão Nascimento, 21 Ema- -um crômo-folhinha do Moi- I �22 .0 .dlsl! ICtO Je BlguDss�, elevado á par�chiccompras á vista, e mais 5 °/0 para todas I nuel José Pereira 22 Jonas dos h FI'.
-Pela leI provincial n. 971, desta data, e creada a parochia de• . ,fi d

.

I
' n O ununense; S J - E I' d B' , E 1886 I I'

..

II as receitas médicas conjta as a nossa es- Passos Livramento Carvalho, 23 -diversos crômos-folhinhas
. oao vange �5ta e I�UI\�SU. 'D , �e a et provmcia di

I crupuloso manipulação. II Lydia Leonice Lima 24 Osmar d C f ítr.rt Chiquinho;
5 de Agosto, Ioi elevada a villa e tornou-se sede da então comarca, a on el "na

'd S M' I E
. . . .

di'
.

José de Lima. A inscripção de- J de aponta-
e . [ Igue. xt:ncto o mumcipio esta u tima localidade, passaram

��!.lI4�:�����OO��_Jõ..._�i.._�,:;ar;��,,"-�oo��������m���iL ve ser encerrada no próximo dia m:��os ��a�i�l1so d.i Banco "d� as .freguezias d: �. João Evang:ljst.a de �iguass,ú, Armação e s
1 C r� .... ': 'r�d�e::·· �c;- L,EZA � 23 ás 17 horas. Crédito Popular e Agrícola M,�e1, a constituir o novo ,m!l.mclplo de f3lg�la�su, �ctualme?te sédeoncu S'oC:.II" t=7'

..

'�il
_ l!tJ

d S t C t
. Ide importante comarca. Esta distante de Flonanopohs 13 kdometrosr.� ,''lJ F ça

e an a a arma.
dE' 25 d T·· E' I dli�J ; ,I [I.) t I\.� i"\ ,. " Q ar o streito e e IJucas. notave a sua exportação, e pro-

M dos C� N E S t8�Qt'?��190S � P
,

bl.
--

•

- du�tos da lavcura, E' rico em madej�as de construcção, fauna, hOI'
�� ,

. :--. i; I' U Ica Em brl aga-
taliças, fructa�, etc.. ,� VOTO nu Se'll(fUJil/�ha •.

'
.. DA r -- !ti .... A villa de BIguassu é banhada pelo rio da mesmo nome e

�
, '- - I; � I foi classificado nas funções ,

está, a ma séde, situada na encosta de diversas serras regulares: ao

��J íi�'H�ij;t�: . � de sub-comandante da força das norte do município de S. José e ao sul de Tijucas; fazendo frente
� Assinatura .: _� ;: � Pública do Estado, o nosso para o leste e fundos ao oeste, com os rnunicipios já referidos. Sua

� "

....
:"!i

. .'.:.li�rI\.,if.,.j;...
�

...•...•

�
....

'j
-.

.

H �istinto CG�terrâneo,. sr. ma- séde, de bonito aspecto, muito agrada aos forasteiros que a visitam,

� :" ;��_������,�!��,�tr.AZCTA � kO:nto��toi1lo Martins dos perturbam a
"OOl:l<l"'�=O:""""''''�=-'''''''_''''''"'''' fi Gazela felicita-o pra- socêgo da Eln ação de graçaszcirosarnente.

vizinhança '

,pelo restabelecimento das v;�Ontem, apresentou queixa
á Policia Civil ocabo Joaquim timas do desastre' de

A Prefeitura de Floriano- Vi.rgil:i?, do 14' B
..C., de que Ange I i n a

polis, pagou hoje, todos os o ��dlvlduo Donano de tal,
seus funcionarios e opera- re::;ldente na Rua Nova Tren- .'�---
�'ios. to, na �edra Grande, �I� Deu-nos hoje a honra de lebrar na próxima segunda
Foi uma medida be.m acer- companhia de um. seu VIS1- sua visita, a distinta sra. feira, dia 23, ás 7,30 hora<:�

tada a do sr. Prefeito, pois, nho, tem P?rA há.blto aC'Jlher professora d. Beatriz de S. no a�tar de N. S. de Lour

só assim, aqueles servidore.5 em .Slti: reSI?enCla m�lh:res_ Brito, diretora do Grupo Es- des da Catedral MetropoE ...

Passarão um natal com mais I duvdo;,as
afim de expl,!rá cJlar «Silveira de SJuza», e tana.

I uma das vítimas do lamen·
a e J'ria as.

o .

Várias vezes as familias tavet desastre de Angelina, :::---------------_
alí re')identes têm estado so- de que tão longamente se

G rêm i rJ •
bres21ltadas por provocarem ocup�u a imprensa.

.

u A as refeddas mulheres, em. A Ilustrada senhora velU,ACh IIea t estado de embriague: distur·1 em se� nome e no d�s com·

• • A • I bios, e em trajes menor per- panhelras, t�Jas felizmente
D� Secretaria do �re�1O I turbado o socêgo da vizinhan'l Já .rest�belecldas, aw�decerAchllêa, Saco do� L�moes, I ça em altas h Jras da madru· o Int:res�e e'as noticias a

I
recebe�os comunt�(\ç

..
ao �e gada, não respeitando senho- respeito IIlsertas na fi Ga· AMPARO, 20-D.>is casos

fundaçao desse gremlo, cUja rinhas menores tambem alí zela, e, ao mes:r.o, p2de sc- dolorosos acabam de ser registra-
diretoria provisoria ficuu as- residentes. jamos intermediarios no con- dos nesta cidade, ating:ndo fami-
sim constitui da: vite que ora fazem aos pa- lias muitos estimadas. A memna

!res:�ente-B.atistina. Te- Rheingantz r��tes e pessôas amigas das L)u�d�s, de um ano e meio quan'
xelra Fialho; Vlce-PresldeÍl- - vlttmas do desastre para as· do \.lrmLava nos fundos da ca�a
te-Ete!vina Texeira; 1 a. Se- LANS PARA BORDAR sistirem n'a missa em ação I de seu pé.i, sr. Benedito Ferreira,
cretíria-Maria V(_!ntura; 2a. de graças que maudam ce- caíu desastradamente dentro de
Secretária-Ida Pinho; Te- não lem rival. Gral1da lorll- uma tina, perecendo afogada.
soureira -- Aurea Cardoso; menl: da coral firmaI. B

Á

F t
O segundo caso, pa;;sou-se na

,Oradora -Lidia Santos; Pro· MARCAS: oas es as rcsidencia do sr. Mdrio Curi, onde
I curad?ras.-.. Joana Silveira ALICE, AMELlA. AURORA. seu filho José, .de qu�tr� ?nos,

I

e Mana Vlura. MARIA, MARINA, Reccbemus e agradece- leve morte hornvel, atmgldo pelaI Comissão de Sindicancia:, MA_RGARI DA
A mos cartão de Bôas Festas quéda de urna caldeira ce Ie:t!

I Diamantina Alves ..
c Ondina A venda nas boas da firma Wetzel & Cia., de fervendo, que o infeliz menino, I

Vieira. casas joinville. 'inadvertidamente pUXO:.!-�. ,

c

,
,

I
;
!

!

AiOAZEtA-�-'lorianopolis, 21 - t 2-Q35

Farmaceuticor _. RAU UNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

1
I

2.701
2.65ô
2.45�
2.25�
2.021
1.53J
1.311

96Q
72
54

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

Pagamento

Duas crianças
que morrem

, tragicamente

����!4e�1�2Jh� lOCEON- O lider dos cinemas
Maís um nctavel trabalho do - .

«cow-boy» querido dos nOS·05

A h
- ás 6 e 8 112 A WARNER BROS - FIRST NATIONAL PICTURES

«far So> -KEN
...
MAYNARD em mana.

'

, • -Tem a honra de apresentar na previlegiada téla do

O enver-; HoRAS L1DER DOS CINEM.\S a prirreira produção cinematogra-
fica de MAX REINHARDT, extraída da comédia c1assica de SHAKESPEAREganhado S h d It d

...-

Lutas-Correrias-Tiros
-

On O e urna no I e e verao
50, e 60. episodios do com a musica imortal de FELlX MENDELSSOHN-Diretor auxiliar: Willian Dieterle-Bllilados: Madame D. Ní

sensacionalissimo celulOlde seriado jinska-Arranjo musical: Maestro Eric Wo!fegang Korngold
d UNIVERSAL JAMES CAGNEY- DICK POWELL-JOE E. BROWN-JEAN MUIRa· , com

Interpretação magistr81 de: --OLlVIA DE HARVILLAND - VERREE TEASDALE - ANITAJOHN MACK BROWN e

JOYCE COMPTON .

LOUISI-VIC I OR J<?RY-ETC. ETC.
�

Os bandoleiros do AVISO ,?s tngres�os n�merado<; para as sessoes de .6e 8 .112 horas, ach�r-se-ao a venda a par-

V I d F
• tlr de qumta-felra, ás 3 horas da tarde, na bllhetena do UDER.

a e o ogo
1 �OOO, ! Nota -Importante _

Ficam rigorona�ente suspensas, todas c quaisquer entradas de favor
Preço "'li' paia e�t� super·cmta. 1$000

, .....

Incomodos de Senhoras?

Ovariuteran
Horrr-onio Feminino

L:::lboratorio Raul Leite -- Rio

Amanhã
ás 2 horas

Elegan1e vespual das moças
com o selétu programa

DINHEIRO DE AVENTURA
revuette em 2, partes onde se

sobresai a voz de lü.EXAN
ORE. G?EY

O Envergonhado
otimo filme far-west com Ken
Maynard

Jovens e Formosas
Interessant: e alp.gre r �vjsta-feeri
ca da Universal com William
Haiiles e Judith Allen

PRE;O

...._----------------------

6 Janeiro

r-
I 1

I"
/----------------------�--------------------------------------------�--��>

Clob R. de

De ordem do sr. Presidente-, convoco os srs. SOClOS a

comparecerem á Se�são d..: -\ssembléa Geral Ord:naria, a

r�a);zaJ1-se no dia 22 do corrente, á� 10 horas na réde so

cial, atim de proceda-se á e1( i ;ào da nova Di 'dor ia, que

Jeverágerir os d�stinos deste CluLe, no ano social de 1936
a 19:37.

Jlão Pessôa, 18 d; Dezrmbrode 1935
o l' 5elrztario

Gualberto Senna
_.

Não discutam
---------------------------

A CASA QUE REALMENTE VENDE BARATO
E' Ç\ CASA MISCELANEA

BrinqlJedos. Louç�s e

Artigos de pr'esente, e

eletricidade, acaba de
receber grande novida
des-a Rua Trajano n. 8 .. Tel 1.428

m:
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��
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� C r ;Jl � �® � �({ I
� - ��="""*'-'. ���=-���

� 1\,lIaLtri2:: b �Cb�/ '.

'

�o .:'
,.

o��s
'Filiaes em:

Secção <je
FAZENDAS:

Faz�ndas nacionaes e extrange'lras]�para�!tr:rnos
Monns e Algodões
Lonas e Impermeaveís]
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANNx

BlurrH9nau _'oinvi!le São Francisco Laguna
Mostruario perrnaraente em Cruzeiro do Sul

Secção:'de Secçao de

Material em geral para construcções:
'

Cimente-ferro em barras, ferragens para portas
e janellas, tinta

Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
LOJ�ça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmacei.tícos
Conservas nacional e ...xtrangciras
Bebidas nacionaes e rxtrr.ngci-as

l'Javegação ",-I -Jeocke�'--vapores
fv'laria" -- Fabrica. de Gelo "Rita Maria"

�. �

�-������������������������.�r�j)T��������f.�'�����·����W'�ga
· �

I CHARUTARIA Chie í
� - (Da-se fostoro) I
e CHARUTOS-Suerdieck, Dannernanu, Costa Pe- �
• na e Poock. e
• FUMO E:VI CORDA-rlor de Cachoeira e Mas- �
• cotes (CAUCHOS) Belo, Vitória e Es- � �G'e·--
� rneralda (MINEIRO) Flor de Coritiba- ��' �
• nos (B�RRIGA VE�D�) �l� � U I tim d

�

r-
�

C".A d �

i! PALHAS-Catannenses, Mlneiras e Portuguesas, � I nlas e I !i.�OvS U

e NOVIDADES -- Cigarreiras Deceptivas, Carteira �. Livr�· fi ..; ct�@ GrlGb®
• do Pandego, Charutos e F osforo que �19
G desaparecem, Cigarros Surpreza (espan- f� RECEBIDAS PELA L;VR/\RIA CEN - DRS
G ta filante) Cigarros do Pandego, Caixa �� ir'RAL o;::: ALBERTO ENTRES

�.. .""
O de Fosforos Surpresa, Piteiras de A!on- e � g� SIPPEL A�RI MACHA DO �,,-"., gar, Como se Ganha no Jogo do Bicho • t� Cléopotra+çct Oskar von Wcrtheinier i(,,".,:,�.r U

,

I ,E . ,' . .,.1

��'"a e muitas outras novidades. <U f) A vida de Joana nTa.-t-por Erico Verissirno ",r"

��
\J'lt

O CICARROS--<?rande variedade. de marcas, Ci- � � Anchicta=otn diversos autores "•.i'� IflI®.U)L.. t._ESTN
�§

��G garreiras, Bolsas para fumo de borracha � e, O Cooperativismo ao alcance de todos -- por Luiz {f<»
• e couro, Pitei: as, Isqueiros, Pavio para � fi Amarai •
e Isqueiros, Pedras pera Isqueiros, Limpa- � e Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e �� preços
e dores de Piteiras e muitos outros arti- � e Nelly R. Carvalho ��) BÓCA especiais e

� gos para fumantes. � Democracia Libera! e Socialismo - por Egydio horas marcadas
d> U Hervé
• LOTERIA - CHALET ZOOLOCICO'- BALAS � Vocabulario Sul Rio-l., :!.'1dense-por Luiz Carlos
e COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO � f de Moraes I

@>ENCRAXATARI A �j A Invasão de São BOI.1a- por Osorio TUyuty e r-

eG é � Oliveira Freitas
"

.

�. '. ��,�.'..... ���
�....Ge••��e���••oO..$���� • fi' �
"i

��,Ç�. 'o"," � ,c- s." r� .

�,
s." ,M �/�mdifu.�.''''�''''

I
���.----�i'��?,�,ll,t�;�ê;��;ji\.' ''''"Á "''' f-i) �

.�.•• _!P""""�-�----��í§",�
.

_io."'�",;&�i·y,·*,"'-":·� Fií'�

! H""••--.----� ."••••••���H••$)-__-.-.
• Companhia "Aliança da Baía" I.d� A'""'. �'.

..

I FUNDADA EM 1870 -I�' .• I ntce bem!
�

��
� O�
! Seguros Terrestres e Maritimo G G
� ��
• Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..> Brasil '. G

I CAPITAL REALIZADO �
RESERVAS MAIS DE

9.000:000$000

RECEITA EM 1934
38.000:000$000
18.170:403$540

PROPRIEDADES IMOVEIS i3A96:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EIvI 1934 24'>' 044063$157
SINISTROS PAGOS EM 193'!

. J�. :

-,; 4.183:406$606

Empreza Nacic'rial de
Fabrica de Pontas "Ritz

"14'·
.

MACHINAS:
Machinas de beneficiar�P.1adeira ,

Machinas para oíficínas] mechanicas
Machinas para laoeiros
Machinarios .ern geral para a lavoura: 'arados,

grades, cultivadores, moinho etc,

Locomoveís, Motores de esplosão, lvloíores
electricos

'

Material em rgeral para transmlssões.Teixos,
mancaes, cc rreias de couro e lona
)leos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço rnechanico
Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
M1terial electrico em geral

----------�----

"Carl Hoepcke", "Anna" e "Max'
- Estaleir "Arataca"

DE

Paulo Schlemper.

DEPosn o E E�CRIPTORIO
Rua Conselheiro IV!;iÍra, 12f) - Esquina Pedro Ivo

Teteohone n. 1632

•

Lages

Sch\"arz
Agente��de \/apores

Enc"m�ga'se de classificação, medição e EMaARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

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

Serviço garantido e rapido
Preços n'"1odicos

SAo FRANCISCO SANTA C.".TARINA

Com

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe Schmidt, 38

'. AmJencma Moderna de Pu
[b�icações, com séde em São Paulo
, .

"

e autorizada e 'fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

todos os Estados

'1

I

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de �v2tlal 'em
�D Brasil, no Uruguai e nas prln clpais praças e5:rangelr�s.

�

Agentes em Ftoian opolls : �

I Campos Lobo & Cía. : ::
• �®
o Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Ca'lxa Postal 19 � "'j

• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA
' � a�

• i�
• Escrítórios em Laguna e Itajaí· � �
ti Sub-Agentes em Blurnenau e Lap"es

G �j
�

, � =�
•• '.ffG...O-----.-----.oee$,$G�G� �����QIJ���\--:.-=�·-�--_::------�-��.o�••�� Iii

I Formidaveis oorlolos proprlol. Ires vez,.

I por semana, todas as segun-
'das, ter,,'Ils e .extas-�elras,

I Wxtraç �O :om glOOilS de c r1stal.

·1·, A maxima lisura oho.o.lidad•• poi•••.•s sor

I teios são presenciadou pelo povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAAZETA-Flodanopo.�
I

SA
, �

TRE;;;
".,

IRMA
.

-

TENTE A ELf::ITA DE �EU CORAÇÃO I Er..JTRETANTO,J
•

ELA SONHA COVí LINDOS VESTIúUS CONFêCCIUNADOS

COM AS NOSSAS S�DAS PARA ESTE VERÃO ARDENTE

Ld

'1
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A GAZC:TA

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

M N DE confeccionai' seus ternos n� acr-;' ,;"v a C�/�S,l\

valendo�se dos lindos P?'�� '��b3

RENN

Indica:
.. , ._--

Advogad\DS
�-----'-

--�--------------- ------------------------------------------��-----

Irradiação
da Alelha

nha
.

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

programa abaixo, para a Ameri
ca do Sul.

Nas grandes lutas que desde- p.: s 23,15 corresponde às

(clube 2. que pertence)
- I

hram no campo da actividade so- 3,15 hs. no Rio de Janeiro e

I cial ou commercia], o espírito iOO 7,15 às 11,15 hs.

I demo e hem equilibrado utilisa o 23.00 Anuncio DJA (alemão,
I telepl-one como a mais inprescin- espanhol). Canção popular alemã;

I cliveI das< necessidades. 23.05 Radio infantil: Alegrias de
-

\
inverno. Uma peça para creanças

QU E I\. I)
com a representação de creanças

• V por Charlotte Streve; 23.40 En
tremeio; 23.45 Ultimas noticias

ACHOU? (em alemão); 24.00 Para o cre-
"

púsculo do Domingo; 00.15 O

(nome do cluhe) (nome do clube) No ônibus circular perdeu- nosso concerto para o: Domingo;
Rua Trajano, rr 1 sobrado

� se um isqueiro e pede-se a 1.15 Ultimas noticias (em espa-

Telephone rr 1548 (j I II I
;

\
quem o encontrou para en- nhol); 1.30 Lenda rustica. Se-

� (nome do votante) (nome do votante) tregá-lo na Gerenciá do Ho- quencia de Josef Martin Bauer;
�-�-= == '-="==�-(

��'�'����s:;�.....�.,.....��'T'�'F""�-�.�ll '- - -- t-l La Porta á Carlos Boa- 2.15 E'co desportivo; 2.30 Can-

.

M
' --� I baid, que será gratifiçado. te de Bach: Parrl isso apareceu o

Accacio
.

@- � Bar.�o de �I Filho de Deus. Cooperadores.Üo-
�

I
rothea Schrõder, contralto: Heinz

rei ra tem seu escrip- i Créd ito POGl I a
av-a torna I Marten, tenor; Karl Kamann, con-

� pU lar e Ag'ri ... fl,.._J --' trabaixo; Carl Hoyer, orgão; O

.

á �� Praça 15 de Novembro, 26 =sobrado __ F011e. 1.360 1 homaner-Côro de Leipzig sob
• tório de advccacía rua � I d S

-
-

i" co a e· ar� '1' a direção de Prof. D. Dr. Carl I

, ,'"
ii PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO Straube; 3.00 Ultimas noticias

Visconde de Ouro Preto +� C,., tha r � na
� J

•

�(Ã a
.

�." Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite (em alemão); 3.15 Leitura ("10

n. 70. _ PhollP' 1277. -I. I
programa (alem., esp.). O mais

(Soe. Coop. Rcsp. Ltda.)·· Ànu-iciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.des vendas e

\importan.te da. semana. DespedidaI.' Rua Trf1iano n, 16
'

maiores lucros I DJA, (alemão, espan.h_o_J)_. _Caixa Postal, 11 O. �
�

I
._

====-

� (Edificio propria) t1 'Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS
I En t� .Ita.liano

I .

c Audizlonl Ra-

�:����� l�t������� '1'�I�:!"�i;o:m" ,_._,__- ''_ diofoniche

RECEBEDEPOSITOS ".I� Prcteçaocontr-aosraios E. I· A .. R.

� PA6AHDO 05 UI�
terref�JCI""ec:-, í'-raaref�icos Estação da Roma-2R031, m. I.

I SEGUINTES JUROS: 1:� Um lnteressante folheto GRATIS ! 13 9635 KC. ,�!;
� elC r .irnitada S·l. ala. � I Hora do �io de Janeiro ,.20,20 I.!
�M'

- -" Este ,�ii folheh, i'n Prof. �UrHL, ínõtcc a V 5. De co- �

C..., 1\' " •

6
r

r' t[C. i'\.ViSp 1 reiTlO "1. ata. mo p.o era p+o cqcr 2e ef caz;TI.?ntp' contra 05 raio5 mcltqnos Proorama de transmissão ra-
.

I P F' 9 que ernnncm 00 sólo e que ó.âo a origem De rnuttcs õoençoa, �

�.
razo IXO l- ara. como: diotônica especialpara a

- Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile- Ame! ica Latina

Dr A""der-bal R=��...-I-: _����z'-éi"�..'1W�,..;�.�.41m'iB_�.�: psia,
I
?ores de' caleça, tonturas, asma, insonia, I

S'b d 2i d D b d 1931. �'i
.

..,;,..." nevra gH',.
-e lmp,inâ pectoris, paralisia infantil, zum- a a o. � e ezem ro e J

da Silva II
�,��-=

-

bidos de ouvdo, arterio sclerose, doenças da bilis,
. J

� � .A. � � ��� d
Anuncio em italiano, espanhol e '1

. Advogado 'II"'_' �.cm.. ��� o estomago, corarão c b�xiga, cancro, diabetes, G
'

:t �
-

I
português. Marcha Real e iovi- '1'C M f 1 O ( b) I Ch

' nervosidade, prisão de .,:entre.
Rua om. a ca, so. I ape u S nezza. Conversação do prof. Ale�

Fones 1631 e 1290 II P
5: V. 5. e5tá àZ50nimano, cam falta oe energia e oe5eja rr'ru- I xandre Malladm, sôbre O .t:m�: I' =

l roc u renl peror o 5aúàe, _força e vigor, Deverá IH o folheto 00 Prof. I Um vulcãoJ na radio. Notlclarlo,
Dr.Arminio Ta.vares =:-"'"===�=:==::== ------=-- NO SEU 6uchl PROTEÇAO roHiR i 05 Rfl105 TERRESTRE5

I t· d Fo rneCF: �1 O..... mf!�,Efl(,OS. E' enviaào 6Rfnl5, livre De porte. 1'0005 05
em espachol e portuguê�. Concer- J

Especialista em mo es ias e
. :'es Salvio de Sá -- m •

I P"'01rlC5 àevem 52r oirigio05 á ('050 f:àilora R. Herrnann. '1 to variado pelos estudos da EIAR.,Dep. A. ('aixo Postal n. 875, PORTO ALEôRE.

GARGANTA- NARIZ
- OU- Gonzaga

de Turim. Noticiario em italiano. I

VI��r::�::���;:�����Çà� Dr. osvaído Silva �
adieta

d

0LUttm==,��· 'MM' -���'''- \6����I: t:�li.piM�r:he�a Re:1or::1
meàicina (la Unlver510.aàe 00

Sal..\ack H RU d 2a e (F5�
.

Giovinezza.
• .,1

Rio àe Janeiro. EX'lnterno, li fl S t b Ll ":) .

�2)!aI
por roncurso, ào H05pit<;J1 De '1 � e n1 FO, . .;.,i I
��o�t�b���'��O�oà�eA�;��ti��: ADVOO:\DOS III D

-.

R'
..=-

d=== �I o MAIOR TENOR DO MUNDO LOM Natal dos Pe .... I,
romalgun5en050eprotlran05

I
1 re Ic-:;ar.o n MAGDA SCHNEIDe::R em:

�:����o;������I��oo��on�eP��. RUA TJi.AjANO, 3� � Gottsrnanrl III ni.te.n.Ci,eriDS'I'neiro··na poli�tlinlicàa °5e_Bo��ko� Telefot1t., 1287 !i
'E 1. r d I"

" I
. I lfu9 ��.l-1\.. m;. L�

6 �.'\�... '�l�. 1:��� � r. � ç>�..

'i( Sga.- no Ho!:pl a e ao
.

'

\
x·cnCíe a". mlCé� do r OSpI- U\i,.(!� .. I;l� b......· �V �

Batista ào LllÇJ6a lZ no H05pltal
..::::::;:;�����

- 1\.' b (P
f

I
Co.1tnbUlção feita em 20 dei

6aC��·f�Uid�lZ)clinica e cirur- �.
.

Dr. Re��ató-=' �
I �:��l� B��k�a:d�' e P;�f:::�� I B DezemblO de 1935: Dr. Henri-!

II
B b

-

II
-�-_._--

,""eve!lo F� E X
que Fontes 5$000, Des. Erico

gia de ouvidos, garganta, II I == ar osa_ Erwin Kreuter)
I N' A T� l [[ A M'

Torres 5$000, Des. Americo
nariz cabeça e pescoçl) ADVOGADO E'

.. .... ',' .
'I .

...
N $ O H

�o Hospital de Caridade

i SP�CIô?lI:5�""r:ml c'n'!"[ra

I

". �
. "'- ê .'.

.. :::- unes 5 000, es. eraclito

Rua TraJ'ano, 2 (sob.) !:!" w
Ribeiro 10$000, Des. Medeíros

de Florianopolis. ��������������;m.�������

Gabinete adaptado para Fone 1325-Atende cha- � alta cirurgia, ginaecologia, (do-II
Filho 5$000, Des. Alfredo Vonl

exames da sua especialidade e mados para o Ínkrior,
enças das senhoras) e partos, ! A CIL\. TELEFONICA CATARINENSE Tromtw"ty��$�Oo,g�s. Taval

I d
.

'a propria
------------

'rur l'a do
"

ma nervoso e I e;l'} c0mpmoraçào ás hadicionais Festas do Natal e' res 50 rin o O O, es. !\1rinhojcom sa a e cuurgI .

PASCHOAL SIMONE S. A. I
Cl g SlS\e.

. Lobo 10$000, Des. Urbano M.
Consultas diariamente no operações de plastlca

I
Ano Bom, resolvél! r:Iispensar, até o dia 3 I do mês em

SaBes 5$000, Gustavo Neves)Hospital de Florianopolis. LIVRARIA MODERNA I curso, a joia inicih! de 100$000 (Cem mil réis) pa- $ P I
RESIDENClA Hotel La CONSULTORIO---Pua Tra- ra todos os áPill'clhos cujas instalações forem solicita- 10 000, au o Schlemper 10$.

Porta-Fone parecular 1426
E'unàaàCl rzm 1885

jano N. 1 e das 10 ás 12 e das atS aquela data. Dr. Miguel Boiabad 10$000, e

Rua Felippe Schmidt r. 8
das 15 âs '16 1[2 horas. Queila V. 3. procurar-nos f> nós nos servimos,

A Gazeta 5$000.
com o m�ilJr prazer, a fornecer-lhe todos os df'talh<::.s

()entistas
TELEF. 1.281 e informações precisas, absolutamen�e sem nenhum com-

A comissão o!ganiza�ora: (IRESIDENCIA- Rua Este- promisso da parte de V. S. Gervasío Nunes Pires

Lu'IZ Fre'y'sleben ves Junior K 26
�ax KimfC!el ITvpographia, E5tlZreotypia

C. Telefon1ca Caiarinense Agenor Alves
ril urgião Dentista eg�f���n��õ�lfoa���eãvO� �rr�· TELEF. 1.131 Praça 15 de Novembro, 8 Acylino Rocha Linhares r

���R�LJ�A�D�E�n�D�O�R�O�,�3�0����������__��;;;;�����.����==�-�_���·�_�ww�..���r����:�::,.:�:$::'·-=:,:·�:.:::���_�'�'�&���",�ri��M��.�::::::::::::::�� �J�u�ve�An�c�w�A�nt�o�'11�O_···�C�w�iffi�i.J�

I EL.e:GA

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Está doente?

Clínica círurglca -operaçõe s

Das 3 horas em iante dia
riamemente r.t R.II ajano.Sl

P��ne 1.618

Resideucia.-R. Esleres Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Dr. Pedr'o de Moura FerrO

Advogado

Mande nome, edade c al
guns symptorn (I�, con: cnve

opoe sellado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAiXA
POS rAI N .-23-Nictherov
E. DO RIO.

.

Qual o clube de futebol
mais simpático?

Dr. Miguel
Bl::>abaid

Clínica Gera! _. Vias Urinarias

Hemonlioidas: - Tratamento
sem operação e sem dõr

Resid.:- Praça Pereira e Oli�
veira, 1 4-Teleph. 1353

Com t.d .--R. João Pint::', 13
Teleph, 1595

Consldtas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Dr. SYLVtO B. IFERRARO

TELEPHOt-lE, 58

(nome do jogador)

Clinica de Crianças- -rvio
lestias de senhoras -- Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11·
Dus 16 ás 18

Rua Tr� jano, 21
Fone 1384

Dr. Ivo d'Aquino
Advbgado

BLUMENAU

Escriptorio:- Rua 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificio ('eixo Agricola)

Caixa p05tal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

(nome do jogador)

=

Par� Natal

clube a que pertence o jogador

(nome do votante)
(nome do ootanie)

�ual O clube de iuiebíll
mais 5impatico?

e

Ano Novo

RUA-! ---

�__"� � ���_�__"�__� �_��-.=�_-__� �__� ------��__�N
JANO

E
ESQUIN , DA RUA A

A
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VIOLENTA 1
Rairoha dos Cines

Coroados

A voz DO POVO

��.Á=YS1:--�����-:-�t��:::s:.oo�����oo�-,� ceI. Alberto Berthier de Almei-

� . •. � �,. chele pohLioo"ffi Chapecó.

n r\J O s S é� V I d a � Está nesta cidade o sr. Luis Le-

'- � nardi, chefe da Empreza Colo-
��Z-::Sl!::"'C::S�):'S�S"': [lCJi?}:s:s:������ nizadora em Xaxim, no munici-
':.OURR5 E: rnOREHA5 Aniversaria-se, hoje, a gentil pio de Chapecó.

A/da Wendlzause.'1 senhorinha Despina Spirides, (ilha Pelo ombus da Auto Viaçãodo sr. Nicolau Spirides, comer- Cctarinense. chegaram. ontem, de
Era num lindo jardim onde as açu- ciante, norte do Estado (IS seguirues pas- RIO. 20 - ?0UCO depoiscmas, camélias e magnôlias flores-

3 h de
ô

cíam soo a luz dourada do sol e sob Adalberto Cardoso sageiros: Mario de Alencastro, das 1 oras e ontem, a ca-

a v�Uia do cruzeiro do sul, nas noí Horst Schuiíer, Olga dos Santos, dencia normal da próspera
t is duas de verão, que eu passeava Passa hoje a data do aniver-Íjoão Antonio Moisés, Í.rnà Rosa. cidade de Santos tO! interrom-
todas as manhãs. m ifhando as mào, sario (10 corr�rtor sul-americano.-j J�sé Po�tes, Jaci Pont�s, frei O�e- pida, por tremendo estarnpl
com o orvalho que ainda banhava Adalberto Cardoso, que tão dlg- bin, frei 8:1Iassa. Ladislau Mala. do que anunciara o deflagrara.:1udas lindas flôres.

I V V M d .1
•

I tissí ITudo naquêle jardim era vida e namente já representcu o Brasil Luis ieira e uor en es, ue uma via en isstma exp 0-

alegria. nas Olimpíadas de

Amesterdan'l
_ são a borde do vapor sueco

O ar tinha o perfume mixto das Ao brioso marujo d 1 nossa brio- Chego.u a esta c�pltal, a gen- Brits Mary, entrado no d.a
flêres, sa Marinha de Guerra os n06505

til senhorinha ZulmlTa da Costa 18 do corrente, vindo do Chi-
Naqude complexo de perfume. luz L

� I Arantes. professora do Grupe- le com um grande �arrega-b 1 díar] t Ih para »ena.

I D -d A I d
- - -

d '
. e e eza, taríamen e a co er o pre-

.

aVI m,ara, o mUnlClp o e menta de enxofre e salitre.cíoso conteudo daquêle jardim, apare- "'r-zem A'-'05 �iOle A.. I.... .� I .... •

I rarangua. Atracado J-unto ao almada uma rosa, não menos perfuma-
da e bela: era você. a exma. sra, Maria Alice Te- OUTR05 PARTEm zern 26 da Companhia Docas

Longos minutos eu ficava ;'. obser- les, esposa do sr, Lauriado Te- de Santos, o vapor sinistradová-la, encanta.do pela sua graça e les; Dr. Marinho Lobo se achava em serviço de des
�elo l!10do mergo .de co�duZl! aque- r f Marl'a das Neves carga empenhando- se nolas flores. ao; quats voce oferecia a I • � "p.o essora Via terrestre, segue hoje, para .

'
.

.

_

Olga. Daura
' Lisboa' ,

J' -, d 1\'1'
-

h
•

b rnistér cincoenta estivadores... .... ,
omvi e, o sr. r. ivr-nn o ...0 o,

O' ida senhorita Mimosa Leal de membro da Côrte ce Apelação. VdlOJentolestamPI f) que,
Meireles, pro'essora: ecoan O pe O porto ez tre-

a senho.ita Edite Horfmann. EHfERmQ mer, fortemente, todas as ca-

filha do sr. Pedro E. Ho.Imann. sas das proximidades, levou
Encontra-se enfermo, ha dias, pelos ares pedaços do vaporI;OIVADO o sr. major Fernando Machado, sueco, então envolto em cha-

amversana Com a �tntil senh:)r:nha Ne-l D re!or da Bibliotéca Publica, mas, enquanto que, sacos de
Cassio da mezia Lol.ato, filha da exma.

I

t�ndQ. se submetido. a interve�çã? enxofre, como se fossem pro-
do nos se sra. vi,l va E:j.labia Coelho Lo- cirurgtca, no Hospital de Cari- [étís. eram arremessado) con-

bato, aprestou nupc.as q �r. Ma- dade. tra as oficinas das Docas e

noel Zeferino de Castro. fALErlmEHTO: armazens 25 e 26 incelldiar.
dO-I�s.
Após a explosão o navil)

veiu a sossobrar rapidamen
te.
Acredita-se mesmo que te

nham morrido todas as pes
soas que se tncontravam a

bordo, pois destroços do na

�'io foram atirados a uma dis
tancia de mais de �OO me

tros O vapor sinistrado era

cargueiro e estava a renda·
do á Companhia Chilena de
Navegação Transatlarttica.

Os bombeiros, intervindo
com presteza, na extinção do
fogo que lavravâ nas ofici
nas das Docas e armazens
25 e 26 consegúiram isolar

lo armazem 26, mas o outro
ficou, em curto espaço de
tempo, destruido.
Mais tarde o sr. Amsing

disse:
;'Acabamos de receber in

formações de Santos, segun-

Dom Neça
RHIVER5nRI05

Ocorre !Ioje a data
natalícia do jornalis' a
Luz Abreu, redator
confrade O Gslado,
A Gazela felicita o efusivamen

te.

Cassio da Luz Abreu

l'HEBAm UH5 ... fi rua Campos Novos, faleceu
ontem a menina Helic·te, filhinha
do sr. Carlos Pinheiro.

Pas.;a hoje a data amversaria
do jovem Moacir Oliveira, aca

demico de mfl.:licina vl"lf'rinaria.

II em "Bicho Carpinteiro"
... Un'\B só e irreverent"e gargalhaoa

Arnanhã no ROYAL
ás 5--6 '12--8 112

I nd�pendencia x Figueira
Realiza-se, amanhã, no cam

po do Independencia F. C. dis
trito de João Pessôa, um prelio
desportivo entre a equipe local e
a do Figueira F. C., desta Capi
tal.

Neste renhido match será dispu
tada linda taça IIArtur Martins, n

� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii�' ofelt!cida pelo Sul America F. C.
i!i
----------------------------

BRINQUEDOS
Grande variedade de brinquedos por preços
BARATISSIMOS na Casa Francisco Mello(antiga A Mascote)
_________'-_1__

Rua Conselheira Mafra N. 15
.

..
..

íl
I

I!
� •I, I
I

Ir
fi

CeI. ./lIberto B!rthiir

En\01tr�-se entre nós, os'.

EL.ES • • •

I

E mais ..

O conta prosa
OUTRA SUPER-COMEDIA CONTANDO A HISTORIA AqDENTADA DE

UM «FAROFEIRO»

'- . -- --------------------

Realizou-se, hoje, no «Cine
Royal», a mais uma apuração
das candidatas para Rainha dos
«Cines Corôados » •

Na edição de segunda-feira
daremos informes pormenorisados.explcsõo

em u rn navio Mensagens
surto no porto misteriosas

de Santos RIO, 21 Ontem á noite, entre
2 I e 23 horas, foram captados
nesta capital siguais Morse em

código até agora indecifravel, não
se havendo conseguido localizar a

do as quais morreram ape
nas tres membros da tr.pu
lação e alguns estivadores. O
resto dos tripulantes sal VüU
se.

A carga é avaliada em de
zoito milhões de pesos, com
pondo-se, na maioria, de en

xofre e cereais.» RIO, 21-Na hora àe�tinada á au

diencia aos membros do Poder Le
gislativo, o sr. Presidente da f�t:"
publica recebeu no Palacio do
Catête grande numero de repre
sentantes no Senado e na Câma
ra dos Deputados.

estação transmi sora
tencial da mesma.

nem o po-

Na Catête

Corr.prae para vos con ven

ccr o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO.

U v\A MEDIDA

QUE MERECE APLAUSOS

Tréguas na

politica pau
lista

O sr. cap. Oc:legado Especiel
Ja Capital acaba de tomar uma

medida que merece aplausos de
todos os que desejam vêr a nossa

cidade moral zada: cons's e esta
medida em acabar. uma vez por S. PAULO, 18 - A Folha
todas, com certos e determinado da ::A{_oite ouviu elementos do
id.lios de namorados, a d.shoras, Partido RfpuLlicano Paulista acr r

em nosso ponto mais fr, q icn.ado: r-a de entendimentos que se esta"
o Oliveira Bdo. riam processando para esta' e c r

05 jardin1 e artérinas da cidad�, I uma trégua p�lie ica e ltre el !

palti\�ula-lUente a Avemd 1 Her- Partido e o P. C.
cilio Luz, como todo; o sabemo�, O lider d", bancada do P. R.
são 05 pontos procurados por cer- P. na Assembléia Legi51ativa sr.
tos in�ividuos p'ua a sua confis- Círilo Junio( d.!clarou: «A Tmi_
são com as predilétas cio seu co- nha opinião já é conhecida. Ain�
ração ... Não se podia, até ha pou- da ôntem fxternei-a :'uma entre
co, em pas,ar companhia de pessô- vista concedidl á Folha da Noi
as da familia nesses logares publi- te. Penso, porem, que dentro da
cos sem se aTI iscar uma decepçã:> liberal democraci1, quando o re

dcsagradavel. Grupinhos de namo- !o(imen està ameaçado, lIão póde
rados, em francas alegrias, se es- haver particios. Es,a deve �er a

palhavam por esses pontos de opin-ão de todo homem de bom
rasseio matinal, e mas dlgressõe.; senso.

noturhas que o desrespeito á mo -Não sei de nadl sobre os

ral se fazia notar. entendimentos que e,tariarn afé-
Assim, com a medida tomada tos á comissão diretora do m�u

pelo l:apitão delegado, podemos, partido. Comtudo, acredit') que,
francament.:;, passear nos jardins, naturalme!llt> eu seria ouvido a
sem p;eocupações de qualquer es- respeito», concluiu o lider Círila
petáculo menos desej:wel. Jr.

..1\ ação é moralisadora e, a O sr. Alfredo Elis, por sua
ela não pod�mos deixar de

em-l
VeZ declarou qUt:! não concxd.1

prestar tambem o nosso apaio. com trégua.

Aumentado o preço da
Limoense S. C.I

carne verde
Recebemos da Secretaria co

valoroso Limoense Sport Club,
atencioso e gentil Convite para cs

bailes de 24 do corrente e S.
Silvestre.

Somos gratos.

Por áto �e hoje. do sr. major Olivio A�orim, operoso
Prefeito Mllni,;ipaJ, depois de ouvido o C:)nselho Comultivo, foi
autorizado o aumento da carne vt>rde vendida no Mercado Público,
da seguinte maneira:

De primeira qualidade: Sem oeso-K.-i $600; com

osso-K.-�1$400.
De segunda: Sem osso-K.-I$200; com osso-K.-!.

1$000.
De terceira: Sem osso-1 K.-$700; ou com osw-

1(2 K.-$600.
Pilra um fácil confronto, public�mos a segUir os preços

que vigoraram na concorrênc�a feita em maiv de 1934. os quais,
sem concorrência, foram mais tarde, e por três veles, aumenta
dos sem a formalidade de nova concorrência.

De primeira: Sem as�0-1�200; com 8sso--1$000.
De segunda: Sem ôsso-$800; CJm ôsso-$600.
De terceíra: $300.

'*
------------------------
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