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,�� rn drs, Ivo

e Cid'Aquino
/

o sr. dr. Nerêu Ramos, Governador do Estado. por de
cretos de hoje datados nomeou os srs. drs. Ivo d'Aquino e Clari
balte GaIvão, Secretarios d'Estado, respectivamente, da Viação e

Obras Publicas e Segurança Pública,
Está assim confirmada a noticia que publicamos em nossa

I
última edição.

A' primeira secretaria ficarão subordinadas as diretorias de
Estradas de Rodagem e de Obras PuLlicas e á segunda a Força
Pública e a Policia Civil.

O novo secretario da Segurança públit.:a, segundo estamos

iníormados, escolheu para seu oficial de gabinete o sr. Ildefonso Ba
tista da Silva.

Amanhã, ás 1 1 horas, tomará posse do cargo de Secreta'
rio di Viação e Obras Púhhcas o sr. dr. Ivo d'Aquino , Essa se

cretaría ficará instalada, provisoriamente, 1103 altos do Palacio do
Govêrno.

Tambem tomará posse do seu cargo amanhã o novo Secre-
tario da Segurança.
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Sem quatsquer llgações politicas.
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Politica &
Politicas

"Os bambas
da idade mé

dia"
«Diatto da Tarde» publicou

ante-ontem uma lista de apelidos
com que se batizaram uns aos

outros os nossos deputados, num

daqueles intervalos requeridos pe
lo sr. João de Oliveira, a rogo
da presidencia, «para descanso
da 'Vl esa e dos ilustres senhores

representantes> •

Essas tiradas humorísticas dos
eminentes legisladores catarinetas,
ao vêr de um abalisado clínico da
terra, são o fruto de um nervosis
mo incontido, cuja manifestação e

ra fatal em vésperas dos bons oi
to mêses bem remunerados e a tris

te perspectiva da volta á pedra
ou ao magro ganha-pão.
A tensão nervosa dos nobres

I rlOpres,entantes popu�ares,T"'\ todavia,
não ficou naquela list.. uamos 1);

i· - I : •.,iáo de " i ilustre
i <
" ··r der l � li) f,ohrt o melhor
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o conflito LJ -.J

I b
I P.OR1 O. ALE�RE, 1 -1 m ".ihd.o, al�m de e taro criva-Ío I contrados numerosos instrumentos

ita O -a exI ri') A CIdade fOI sacudida per urra co.n t.mta íacadas. ASSFn, ent-e I (O itundentes.

impressionante tragédia ocorrida (IS muros sombri s da Casa de O menor chamava-se Osm�r
. na Casa de Detenção desta ca- Ild� ição .e ; pli(_�ra a p?'la de Soares Rocha. Nada conseguiu

R<?MA, 2 -:-0 bo�bar.d.elO que teve, lugar n? front pitd. O duplo crime não km Td;\o. A d:a estava aberta. até agora a policia par"l apurar
da Somalta é plenamente ]l1stlflcad? pelo fato aver�&ll2ldo I �r:::( edentes na historia crirni la! Dxdu busca nas célas, fora"1 en- os autores da morte de 18aíano".

que dois aviadores italianos que cairarn em,DAGABuL fo-, lo Estado e quiç i do P,lÍ5.
ram degolados e as cabeças levadas em triunfo para Har- O se-gipano JOs� Santos, co-

raro n�le-::ido por (BaÍ'ln(»), e,te,V'! ,'-

Os aeroplanos italianos não tinham certamente com
-

col'iido á Casa de D,te.' .. ):1 _

objetivo as tendas da Cruz Vermelha etíope ou de outras 19 anos, cumprindo a prin'
\

L. ',JCruzes Vermelhas, não obstante seja notorio que os chefes pena-de 21 anos de rcclusao-
'

abíssinios r�la� c;;" ?hriartm ao aparecer dos aviões ita-
nor haver assassinado a macharl . '.v;'· j�U " r'Jcr.;�J::':"'8I a

lianos.

I
I ." ,n' r ih',· iii' f) ( 1.1" assistiu;

i Altsrniro: v meu .uaior dese-

. o . J

As iI" ti..::c:c
�tas

, r
A nO\l(,. "'V �;"\r>·1 c () qUê �.� �J:..:r tentai b:. ',,�T

;leiio não tem - 6--':- ; _

"
-

,i\1(I-Se os usos de guerra praticados pelos abíssinros no

ront da Somalia e no da Eritréa, já documentados jun
to á Sociedade das Nações.
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um detento perticu a_m mte vlgla- r �)IUO :1.1 !,) \,,' ,j .� t--�1..,
•

•

do. !CafÚc. 'cfl1;u;e a uv ..�'n:31.i PoliciaCi_vd,para colh ....mos e lvells:.",�iaYeneLJana.

Na tarde de ôntero, Jo"ê S.,n-I mesquiuhas", cli�t IUO '1UC .: 11 bre- .. ansro;úmf',s ao público a palavra Marcos: O Judeu Suss.

tos começou a p��segl.ir um d;;-l ve preten.l. "I�'.:ar o C<lS� á jus'i- do dr. Clanbalte G�IVãO. lndalecio: O meu boi morreu.

te�to, de m�nor idade, que cum- ça, re-\Jof;�ab,ltsando ,a, túdas .05 ,�;; proveito coletivo e alta utilida- Severiano: Escândalos romanos.

pr.l� �ena de dOI� anos,. por ho- me�, ,1 us, dor '5 t solicitend ..) m- J;� que, d »itro em breve, irão Iun- I \1oigt: A voz 20 mundo no.3.

Normais rnicidio, pena essa relativamente deni l� ) por todos osd,���� .na-
cionar , n',. cidade. atendendo! Mareio: A nossa garôta .

leve. exatal�er,te f-J0r ser êlc menor; t�:rials e llnof",.S qu�, soh:1:. CuO
às urgente, nccessidad.�s da po-

Adcrbal: Màgoas de criança.
O T)ersegllldo se revoltou Jose tmu, li: « Pdr. I. �0 utlhS'lrel a co íl I _ '11" Gallotti: O filho de Kil7g-K�ng.

.

.

. I d 1 {. ff pu açao I ne_a.
A L' d bSantos parecia. ter se ,,�almad0, pctenc!3. yrJ 1'.'(.; ilcl � ar. J( �d- A Guar,l,a Municipal de Fio- ntonieta- eglão as a TIega-

nas logo dp.p?IS aprov�ltandQ a I son MartIm, r,J 'I,
de p�-3e, J� t()d� r;aaopolis (,ü r: efetivo de 51 ho- das.

•

hora do recreio dos presos, pru- " sOlte (h V lVio pO,<.v�b, tl3t.l.o fTj�nS, seCldo um inspetor. 4 guar-
Renato: Mordedoras de 1935.

curou acer�ar-se de. ffiC'nm. E'ite, d� m�u .:n,(, e"Il t0r!, a, 131 da', d.! Ia...Lme e 46 guardas Rit:lmann: O preço do silencio.

tomou a atl!udé de defesa, send,) mmU':,élS, po�s pr<:':udo ta.'Tlo "11 J" 2a. classf', auxiliará o p)Jicia- Robertl': Sêcos e Molhados.

então apunhalado por «B"Ílno» ft>�aVf'r: i 110 ta ""I l,>f )1<IMil II. t d. . 'd d Bom: Quando o diabo atiça ...
,

•
. t:

'

. l'
•

• 11'li'1l CJ 'I Cl a e.
C'd G T f'lhO fen�o cambaleou e o cn- de 1.)0 eOllln, Gm J} :'� e oli,h ,.

Opr,rtuI;l lcntê \) sr. Prefeito I olizaga: arzan, o 1 o

mino�o amda o �sf�qtlecu p�h� ro, çln :,': .I)r lnl rI" ·],JL1S. e� baixará regulamento dF:terminado das selvas.

E
" 5 I (I I I J n I�' Cid. Campos: O outro An-costas. ntre os cnmmOS05 a cu�a . ,').'1: ..hJ, l!a, ;' .i o.L' .• I i.l

'S obrjc:ações, deveres e dlfeitos
provocou grande agi�J.ça(\o ' "/ :5JOIl• I) :nsp:tor e dus guarda5_ dré.
A' noite, quan�'j a ro ld 1 p'\�- COIrO ;t'- n ,

•• k) � I I' �, Qmnto 3 Direitoria de Higie- Placído: O congresso se díveroe

S0U n'l cé!a espt;clal a que ha 'Ia_ no d SP- t' > ,

c:' ,'/� .zar
ne e Assistencia medica tem como

te.

'd li 'd
., ) I C· ,I oe Ba;:reiros: Pânico na Casa Bran-

SI o reco li o o cnmJI1os�. ertco
'.

�uÇr c; Q ;:. d. r.... .

. . finalidade iwediata:
trou seu cada ver hornvelmcne ');1I1Ll. "-'ii IfI }, n I tórp. ,�Imd !aSl- I. Colaborar com a Dir�itoria ca.

nmç:o :: t�; St. rrOc:Ja lo de 150 de higiene do Estado em tudo Pompilio: Navio fantasma.

T"...
,.- .. ,,' ,CO.ltoS do H·fina 10 malan lr�. ... quanto diga respeito á higiene e

Rocha: Elisia-o vale do rudis·

rj; :::� I
Pan dcstru:f taman;la insidia, �aúde pública do r!1unicipio da Ca- mo.

t .
.......,.. procvrám<Js hOJé� pf'! (,lWfSas ve- 't I. Trindade Cruz: Vil<va Alegre.

_IEJ" l� .. J I zes o sr. dr. C!anbalte GaIvão, pi ir'o estudo de todas as questões
Heriberto: O poder dos Judeus.

������������������������������������ I -�-�- GR�berto: Rua da V�dad�
... :.= � J

-

que interessem á saúde coletiva;
I (fi. ,U:l ""{ .... � III A A d d' Rogerio: Missionario das Indias.

fU ri C-- 1110n..

·

a·._. u' :"�" �'_.��'J"�"""'I.J @.'.
�'1l �l::il ....... , i1

' �:J ssistencia me ica e IS'

.

_.

'...

O r'l � r:-'� tribuição de medicamentos ás po-
Paulo }anz: O fim da lei sê-

� li Lo '""'" 1 - '1 d
' .. ca.

,pUlaçoes poures o lllumClplO, A d'I, I d d'
. aripa: O mé ICO e a mans--

I pnncipa
mente os Istnto,; Q

, IV A Assistencia medica aos
troo

I Ferraro: C . ;(lU10< X.
operarias municipais; 1V A c I d Tiago: Ca'·c II Rii:he Íeü.

mla is; l lisca ização e açougu�s Acacio: O c"nselr�.í"o.r

I
e da venàa da carne e de produ-
tos de erigem animal. Tiet1.mann: (lr', ... ,.";: '�� 'Jlnl!l

A:)rt.fc!lI i�11i il.l :leF,o-1 . mulher.. _ ,

,

('>'.r' ,.', �ara anunciar João de OhveIra: naroldo ire;'
rl-.,h':Jú.lci, rr.t. o a\..c I �, -

If
·

d t rfV"all '"
. .-rr·)l'\)'<)E"�'·Jr h,ioS') na,,�Gdz ...:;talpa�Trep�. '.O I ...e e h � I r. r- �

I
r ,r'r 1', '\ h ;� t' '-1. R

AlmeIda: A casa;por Rotsch.ld.

esse aumentv c � �ro:' � 'I" '�. ,CE. 1._luUE 1':'::_\ITLA"GA CIRC�'1 Ca·ão: Voando para o Rio.
l'

I gime e AssIs�,:n,_
.

.1 lv1édlca. I LAÇA0 EM TODO E.: Limongi:_- D)ado em penhor.
I São duas reahzarões de vulto I TADO Joao I equeno,

.t I

Creação
. ,de três Escalas

O governo do Estado, r:e1a lei n. 57, foi autorizado a crear

três E.scolas Normais Primárias. com séde em Jaraguá, Joinvile e

Orleans.

JDIRETOR CDnCU�·SD
anuladodo grupo de Cru

zeiro
Pelo Govêrno do Estado

O sr. professor P.dão Mi- foi anulado o concurso reali
randa, que estava á dispo- zado na comarca de Orleans
sição do dr. Chefe de Poli-. para o provimento vitaUci�
cia, segundo fomos informa-I dos ofícios de Escrivão de
cos, será nomeado diretor do Paz e Oficbl do Registro
Grupo Escolar de Cruzeiro

J
Civil do distrito de Lauro

do Sul. Müller, daquela comarca.

FINALM
lde parabens o

.,

e asilulu..:.J'�� í:.11m

RIO,2 O presidente da República sr. Ge ... cia ennWl��m��c
tulio Vargas sancionou hoje o decreto que
concede um abono provisor;o aos funcionc..,,,,
rios civis e militares.

Entretanto, ainda não
qual a verba que custeará
despezas.

'
.... _

... :
y.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela nossa historia Crime Brutal O orçamentol(J Cagl�urs�
!Il Ia !!I � /i!õ. 1_

muniCIpal �Of.. @�a;J�
1

para 1936
(Compilação de L. Nazareth) Morreu lutan-

DIA 28 DE DEZEMBRO-SANTOS INNOCENTES
do pa ra a rra n «Da Empreza Imperial recebemos a seguinte comunicação:

'-

Ca r OpUn ha I I
Em virtude da a, r »iimação do época de festejos cama-

, ,I 86�-C:c�upação do forte Coimbra-Depois de uma ., valescos e da Semana Santa, resolveu esta Empleza, de comum

�eSlSt,encla bnlha,nhsslma, opposta ás [orças paraguayas do coronel (ia peito. o Diarlo Oficial publicou dn- acôrdo com a direção do jornal «A GAlE.rA», suspender atél3arnos, a guarnição brasileira do forte de Nova Coimbra; abandona ANTENOR NAVARRO, tem o orçamento da Prefeitura o dia 31 de Muço próximo vindouro) il vot ição do grandioso
o mesmo, durante a noite, deste dia, embarcando no vapor A mhan- Parayba, I-No logar denomina,

para o ano entrante de 1936. concurso para a eleição da Rairlha rios «Cines Cr);'Ôad06 e das
buy, sem ser presentida pelo inimigo, Os retirantes não puderam le- do Campo Alegre, municipio de A receita está orçada em . , 14 Damas de Honra de Sua Majestad',
var co�sigo o material bellico e as bagagens, mas, em compensação, Souza, o individuo Manoel Batis- � .409:000$000 e a despesa fi- A lo. de Abril, será reiniciada a vo'nção ,

não deixaram um só morto ou ferido.-Schneider, o historiador in" ta, que se achava completamente xada era igual quantia, Sábado próximo, dia 4 de Jan�iro, d Comissão Apuradoraglez na guerr d T' I' Ali' I ébrio, dirigiu-se a uma banca de O" I,

' a a np lce- lança, commenta com estas pa avras o orçamento preve a creação fará a última apuração dos votos atua mente em circu ação, No
feito memoravel de Portocarrero e seus ccmpanheirosr-e=E', certa- mercadorias de propriedade: de um d 't

'

d I d J '-e, - e novos serviços ats como a rermcio a votação, serão eva 05 em conta os voto, apurauos ate I

m�nte honrosa a resistencia durante tres dias, de uma guarnição insi- negociante tambem chamado Ma- guarda Municipal, Assistencia Me" sábado próxim-.»,gmficante pelo numero e nã ff it '
.

",

h noel Batísta, a quem pediu certa dica e a Procu.'adorl·a.
,

,

ao a er a a guerra, contra um mirmgo él-
bilmente fanatJsado, pelo menos dez vezes mais numeroso e provido quantia emprestada. Sendo nega" A instrução foi reorganizada e

de todo: os recursos» .-0 governo Imperial concedeu uma medalha tiva � reSP?3ta, sacou de um� la-
o orçamento prevê, entre outras

aos ofhciaes, praças e voluntarios que defenderam o forte Coimbra, ca e mvestiu contra o ,negociante medidas de irnportancia, a crea- Véra
a qual tem no anversão, a inscripção: «Valor é Liberdade> e no re- que, tomando de um pao, pro�u- ção de um grupo escolar munici-
verso: «26,27 e 28 de Dezembro-Forte Coimbra-- 1864». I

IOU def7nde:-�e. Na luta, porem, paI.
1877-Morte de Zacharias de Go'es-N R' d J _

teve a inlelicidade de tropeçar, F Regressan30 de uma tornée aos
.

fII'
o 10 e a

ind I _

Os serviços de azenda, fis-
paizes sul-americanos, encontram-neiro, a ece o estadista do Ímperio Zacharias de Góes e Vasco;tc:!l- cam ,o ao cnao_. calização e Obras Públicas foram

los, nascido em Valença, Bahl'a, a 15 de Novembro de 18 15. DIsto aproveitou-se o outro pa, I d I d
se, nesta Capital. os aplaudidos

I
li

h I I d d Ih comp etamente reme> e a os, artistas-e-senhorinha Véra Prado9 I 8-Morfe de Bi/ac-No Rio de Janeiro, fallece o r,a ap,un a a -o an 0- e morte O serviço do pagamento de J' u-d OI B de o ator Carlos Danilo, qUê:gran e poeta avio ilac, nascido na mesma cidade a 16 de De- ime lata. r03 -:la divida consolidada consu-
zembro de 1865, 'A vitima faleceu com a mão vêm realizando com marcado exi

mirà a importancia de . .. f" 1 d B188 d d b d f to estivais nas platéias e ue-

, ,

9-A ex-Imperatriz T. Christina-D, Thereza esquer a ,agarra a ao c,a o, a .l- 69:099$400; para amortizaçãoCh fi Ih f nos-Aires, Montevidéu e POltOnstina, 1 nada Impr�ratriz do Brasil, virtuosa e distinctissima CO!}"
ca assassIn,a, que e icara crava- da dívida flutuante foram con- Alegre.sorte do sr. D. Pedro II. era filha de Fiancisco I, Rei de Napoles, da no peito, signados 48:815$000'

d ------------ Ambos são artistas nacionais,o 1 e nasceu a 14 de março de 1822. Casou-se em 30 de mal'o de C
A

t d Ad- - ,

d
'

II 843 Or e e otaçao orçamentana para interpretes a musica regiona, em Napoles, por procuração, representando o sr. D. Pedro lI, b 'bl' I ' d b I f d hd d A 1
-

o ras pu icas em gera, e e rasi eira e pro issionais di roa,-o con e e Syracusa. e aç o 0$0"0p a 483:04 J, I dcasting carioca, atuando, assi-

.

A 4 de setembro do mesmo anno, desembarcou no Rio de I P d I d R di IJ b d d Reunem-se ôntem, ás 13,30, ara e ucação popular está na a amente, na a 10 pane"ane�ro; rece en o nesse ia na Capella Imperial, a benção matri-
mamal. em sessão extraordinaria, para

I prevista a verba de 137 :OOU$OOO ma.

F
' dar posse dos cargos d'! presi- e, para higiene, assistencia mé- A graciosa artista Véra Prado,OI sempre o modelo das mais solidas virtudes e da maior h idissi d r. d d'd d' dente e vice-presidente, respecti- dica, e amparo á maternidade e con e-:I lSSW13 os jans o ra 10e Icação p�r� com seu esposo. Soube se fazer estimar pelo povo, ,..

0$00 I
B '1, dnão tendo lImites a sua caridade. Por este motivo foi cognominada var_nente� aos srs. desembarga.dor�s á infancia 30: 7OI o O. ill) raSll, e cantora pnffiorosa e

a Mãe dos hrasileiros. Enco lorres e Tavares
A

5obn- O auxilio ao p01iciamento do sambas � m�rcha,s: O ator Car,-
Ao. ser procl��ada a Republica em 1889, acompanhou seu

nho, os membw5 da Corte de munic;pio, c�mpreendendo a
los Dando e eô�lhzador de motI"

angusto ma�ldo ao eX1110 com todd a coragem e dignidade, sem a
Apelação. Guarda, (jue terá um efetivo ini" vos d� .raçaf �fncalla, ,

_

f d A .? cial de 50 homens esta' orçado Segunda-.elra os festelado� e

mpenor mam estaçao e resentimento. Morreu na cidade do Porto,em nu n C I a r 'JI 28
o·

m 104,500$000
o

consagra os artistas patrlclOs rea"urtuga r a de dezembro desse mesmo anno, \lendo seu corpo A G te" Ib I d d na aze a izarão, no Teatro Alvaro de Caroem a sama C) e epositado no convento dos Jeronymos, em S. Vi- e prosperar nos seus O" serviços de jardins, limpe" valho, a sua noitada de artecente de Fóra, de Lisboa. négocios za pública c remoção do lixo do-
que serà dedicad:l ao Governo

midiar consumirão do EJtado e á Guarnição F .:!oe-
ral.

Prado
I DerJ1 1!cr:ací '3"'
ln te�ía!I�"--no·
Comunísrno
A propósito do seu folheto

De.n:::cra::itl Iat�gralismo·-Comunis
mo-recebeu o Deputado M'ucos,
Konder mais as seguintes

cartas\:e cartões: DJ sr, Cardeal Do'11
Sebastião Leme:

«Ao exmo. sr , denutado Mar
cos Konder o Cardeal Dom S.;
bastião Leme muito azrad -ce aioferta de seu douto discutso. ! de I

san doutrina, graças a aO

D.:US1,.Rio·14-XII-935» .

'Do sr, dr, Jorge Lelario Meis
sner, Prefeito Municio"l de'('u
TÍtiba: CUíi�iba, 13 de dezem
bro de 193 j, IlImo. 3m Mil
CGS Konder -Hotel Jetropol.
Florianopohs,

Sauddnd'-Q com toda cordié
Idade, aC'Jsamos o recebirnentlde sua est� nada Célrta de 23 d

1Novemblo preterllC', e temos

prazer de. junta d éstar t: m Vi;,

p05tal da �uant�a de,�:)$)Ol Ique se deslm 1 a aqUl,!ção (

20 exemplares do Ílltêress3n I

opu5culo de ?utoria de V, �
____________

intitulado D�mocra::ia-Integrajisn
Comunismo.

Envenenados Cora�ão de Pelafelicidac1e com que abo
, k t -I'

T dou esse as unto de hnta ailH

ltcom coe .. ai mãi quatro Idade, sintdizando"o admirav ,

.B. meuIe, queira V S, rpr!'h r., ,-

BELLO HORIZONTE, 1-" Ve2t:es-are-so:: --

sos c<rm�rifuerÍ�, �Festejando o aniversaiÍo de Pp.s- p'assada AtencIJsas, Sal
'J'

soa da familia, José Olavo San' Jorge L. Mel5Sner. l
tos, residente em Ca.::hoeirinha, O ultimo golpe aos MUNICIPAL. �

,.resolveu regar o alm.>ço com um r
cock·tail ilnrrovisado com vinho, cem anos ._--

J'l)mel e lImão. A' sobremesa, toda
I 2

a familia, composta de José Olavo, PAPANDUVA, 1 -Acabo Pram@çãO II'�O�'Geralda Batifta, Claudomiro, Ig- de suicidar-Ee, aqui) o ultime'

nacia e CO!lceição, se sentiu en-
dos quatro filhos de uma po
bre vel!1inha de mais de cemvenenada, sendo removida, em

estado grave para o Pronto 50" anos, Todl)3 esses filhos ti
veram morte tragica ou vio-
lenta. A infeUz senhora so

freu, assim, quatro profun
dos golpes no seu coração
de mãi.
O primeirv foi quando teve

morte violent:l seu filho mais
velho na revolução de 1913,
O segundo morreu, tam-

bem, num movimento revolu-
cionario, em 1915. O tercei-

45 an OSI enforcou-se, send
encontrado o seu cadavE

ro teve que s�r internado
pendente da bandeira da pOI

num hospital de alienados) ta da cozinha de sua resídelonde mlJrreu tragicamelíte. .

d d 't dd Cla, e on e mais ar e o n
Agora, o quarto, e nome

r r
'

Clarimundo Borges Bueno, de I
Irou a po ICla.

������������������������������������.,�

144:000$000.
Combinações
inteiramente

Sorteios men-

sat:s de amor-

tização, com

�
reembolso

mensal, ao I'
numero sor-

Companhia Brasileiro poro incentiVaI o de.,. teado, do
envolvimento do Economia D U P L O

«:apllAI flubsC!'IIlto I e..ooo,ooO$OOo - C&plt&.l reaJ.l�o: 800;OOotooo d 'ISede Bocla.l; e.Wa �
o

.. •
O caplta

� nominal.

l[Jc/I�������kw
;xl.AdJcr�.k��JJ

nOV8'.S e muito

Allinuç;) ,1:1 I�nllia
.�;iB8it;lliznçii•• �. 4.;

inV�ressantes
de tihllos de
(. apitalização
quer saldados
quer de pa

gamento frac
cionado.

corro.

Por informações particulé
res sabemos q Ile fci assim
do, na pasta da Viaçà0, UI

decreto promovendo por mE
n,'cimento a 20, ofic:al d
Secretaría Geral do Dcpartéi
mentI) de Aeronautíca Civil
o nosso conterrâneoJoão Me
quiades de Souza.

CONSTANTE participação 1e 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO RELIZADO A 30 DE
DEZEMBRO DE 1935"

NUMEROS SORTEADOS Deputado Mar.
cos Konder16 ..611-11.405-19.212 - 02.562

13.121 Solicitou licença pelo prazo de
7 mêses ao s:r. Presidente da AE
sembléia Estadual, sendo concedi·
da, o ilustr:! deputado corontl
Marcos Konder, que viajará deU"
tro em breve, á Europa e'n tra

tamento de saúde.

I nformações com os correspondentes para
Santa Catharina

Campos Lobo & Cia.

o Estado de

OEON ==

HOJE ás 7 112 horas Por estes diasHOJE• -

Reprise da grand.iosa opereta da UFA A voz inconfundível de ENRICO CARUSO JUNIOR na extraordinaria cint�

C RTO ANT[f�1A ACOM A LINDA ANITA CA�PIL-;;' ::. :

,�;'",
,

Rosas de Viena ,

I.

R U ���E1 ..
'

A revista formidavel que a cldade aguarda! com VIAc(N.t..R Hf\X fER- RUB J

KEELER-UNA MERKEL-GINGER ROGERS - GEORGE Bl\f.NT-D;CK
fPOWELL-oGUY KIBBEE

Dirfção de Lloyd Bacon I
:

com Kathe von Nagy
E mais diversos suplementos

PREÇO ISOOO (Selo $100)
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A GAZETA-FLORIANOPOLIS

�Jlédicos

Dr. Cesar Avlla

I, .N J� I \":' f,.
I

ram hv ( !"'l
..
)v .,_ C\,-,! -y ( -��

.ial ou commercial, o espirito H1ú

,l_mo e be,n eqvií.l-rc-Io l,till' d C I
telephone como a ms.s inJ,�esci'1-1divel chs, ne<:e�c;i,.:J ,ll >8. !

_""..........
,

:Ul.1 (' .... /1
;'Dus lu ás IS

...

I
' ,4, a

nua Tujan:1, 2. ,

, _.rf Fone 1384 I II Rua C,r'. r L
'

\
Fones H.U � c 1 '-.'

Dr.Arminio�fClvares � r-;:----:::.:-�::.-�-".;;.� ���� _',
-

_� '.: ,,,, �...�.

Especialista em m ... !cstias de II
ii .}es, Salvio de Sá �� Manoel

..__ .

-�f"". ",j

GARGANTA- NARIZ - OU- U G
. �� e �1��

I
onzag�, i W Maria ,.,

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO E..I �� r.'

Dr. Osvaldo Silva �,' � apresentam-se nOiVOS ��
(E'orma�o pela E'mul'Jaàe oe ,Ii Il�

meàicina (!a UnivlZrsioaàe 00
S!.. I... H �� E'polis 25 12 35 �

Rio D{<' 1an�iro. Ex·interno, a�)ac:r. [I ����=:'��:':'_���;g
por concurso, 00 Hospil<;11 oe

I'Pronto 5ctDrro e 00 r ;j5ls1en· ADVCGADOS I'
�"'�

da Publira 00 RiD De Janeiro. II , lirom alguns anos De pratira nos I II Dr. R i C�a r I o ;
serviços especializaDos no Pro RUA TqAJ L\NO 3� � I' G ttfessor 5anson, no Rio De ')a·

'
. , I '-

li II O ,s rn é.J w ) I)
neiro .• na Policlinim àe 130tafo· Telefont-, ?297 p ,ga -- no Hospital àe 5ão 10ão , li' Ex·chde da dinic'À do Hospi-I <,f.!!,
Batista ào Lugõa e no Hospital = ,.= I N (P r ."lI

Eioffré--Eiuinle).
._. ==f =......

'/1
ta de ürnberg, roressor r:]

Chefe d€' clínica e cirur- I
� Dr. Renato= �� IIndólg Burkhardt e Professor

•

��
1 gia de ouvidos, garganta, II ==Barbosa== II Erwin Kreuter)

",,'

.

b
I

ADVOGADO Inanz, ca eç3 e pescoç() i

'. Esp�çjaiista EH';1 C;;'l!n:f�
;:0 Hospital de Caridade

T 2 (1'1 u:l',A
áe Florianopolis. Rua rajano, ' sob.) -

Fone 1325-Atf'nde chaGabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
II RESIDENCIA Hotel La
li Por ta- Fone pari:cular1426
=

Ex-assistente do

Dr. 'Casar Sartori

.'

'''"'')
.... M:I:. -

��'��p,,�fj��aD
illa �ee�:0n.a;a

nha

Clinica cirurgíca-operaçõe s

Das 3 horas em iante dia
riamemente iI R. J Iajanoõl

P'u.ne 1.618

Resideucia,-R. Esteres Ju
nior, 82-·Phone. 1.285

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

I

(:rid ��"O E
� '1

puiar C fC���"
,

CO Ia d tI':, :2: {, r��.�

ta c��; �ar� n.
(Soe. Coop, Rcsp. Ltda.)

,
_._-- saueJe

Rua João Pinto, 1'1' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

)
Querendo receber este

precioso lívrinno, sem qual
quer de 'pesa, mande cnde
reco' certo ao sr. Oliveira,
para á CAIXA POSTfi L 11

23, NICTHEROY - E. DO
RIO.

RUi)) Traj,�nG n. -:5
(Edifi -:io propri r,)

A estllção alemã DJA, onda

31,38ms., irradiará amanhã :
programa abaixo, para a Ameri-

ca do SuL
A's 23,15 correspond� à�

3,15 hs. no Rio de ]aneuo e

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

português) Canção. p.opular alem::
23.05 Radio Ieminino: Tua mal

saúda-te. Cartas e canções, com

postas por Lflian Kirchn�r. 23.3!
Noticias sôbre a economIa p,lema.

23.40 Entremeio. 23.45 Ultimas

noticias (em alemão). 24.00 �ir-
W

"I
CI). Sequencia d� W�erner Illm�.

I I,OU Hora de livros-] '.15 Ulh-
r:&u � () T [ f')i� � "(O tem a grata ,mas noticias (em português): 1.30OI

w

�_.li __ saüsíacão de

I
2 15 E d

._ l' Concerto recreativo.. co a

C'J .nunicar que o �;J �'n� , rr ,�., á Praça 15 de Alemanha. 2.30 «A canção po-
Novembro n ::>1 nos (' : :::, do conhecido Café e

pular alemã como vós do espirita
Rcstauren,e E<'t� :3, d, "O� de confortáveis e bem 1 d dde povo». Uma pa estra e �.móbil r '!CS q+-. �OS, '( 'TI pensão, com banheiros, L \Villi Koch com �xemplo5 musi-

te.c 'Ullf, ba.ihos flLU1 'es e frios. III d R bl''1
. cais, 2.45 Eberhar e mg �oca.

I__ �
a r>anle-Sonafe de Franz Liszt.

� - _-- -.,....-..�= -=--- -

�. _,,",=-..c:;_- =j''_''��

3.00 Ultimas noticias (em ale-
-:=_- -

= �- -� ��"!!��", mão). 3.15 Leitura do programa

F r c '
... �. �:� 'J #' êtr,:) C)S rai-:;s '�I(alem:.' parlo) 1?espedida D]A,

-!l. ). , f' �l.;. (alelOao, portugues).
\I.. " _�.;:, \_ � í 1 lC L'; OCOS �

U."':1 L!·�-::";;�f",':ii·' ... :(,i:l�t:; G1ATIS!

II COlT.praeparavosconvep;-
cer O formidavel e econorm-

f.,...t� l "1 "�jrl(tn, 00 rro". r >U� ,'H" tnõlcc a V 5. àe 1:0' .

CO SA8AO INOIO.mo P'1D" l [J"Ú ""--v" I. r.r, 'te cont c ('s raios malignos
que I?�('rlar I .' .otn e 1'1 � "Lu] '1 o�ig['''l ue muitas ôocnçcs. r
como:

Jr,'
.

I j 1 �",;,. �.:!h'�7�'.ii1�1�·g.=c·_�izlé "�mn, � _", • (, }:a5, a�ta g:as, cir.tica, epi,e- �"._ ,".�__ "'_.

'J .!� _'e. , '.' C � " krl iif dS, a,i1Ja, insonia, li
,'. 2, e, "1" ,ftlJris, !,urallsia infantil, zum- � LANS PARA BORDAR

l � 1_ ("n �0, C
r
L rio scl{ 'os"', doenças da 6ili" �

nãu te� rivat Gr�fl'ide sorti-

�u t.
., �f:.'í, .c�� ,

ü c bc..xi€,li, cancro, diabetf.s, ti
i me;-ltc �e cor es firmes.

n • v ' \<...e, !C. J cO ( ; hut.e..

I �JjARCAS:
5i v, :1, "-di c'I�,>ar'r''1''O, �l' 1 fo a à,' prrzrgia e oesl!ia r�cu- ALlCF:, AIVI E=L1A. AUF.CA,

Ipe. (. r a ';(,l ;>�, �
fur ..a I? U � r vrz -,j 1>,' O fr1lhdo do Prof. MARIA MARI NA�'urLl � II'Ç j J ,', I":' �i r, ",-� TE ',E5TRE5;' ." '

1 rn ,r,�.,[ �" ", rz.ll..il'�o f ... i, livrrz I",� por�. TODOS os � MARGARIDA
A

peG cl, E; i:, 'L, 1 '" r c:. in �1_ á ('Ll�a � (j·,or.a �. Hermann. iI A' venda nas boas

I oep.:_� U"_l': �
,t..J1 n. t. {�, POF" o .. LL:6R,�.

@'"""'" � casas
I ���d" ��_ i:��F'=""'!ifii .�oet�G•••fj

.',' J O
j

L�" G'C' çJ�9n(�IRO I
•
"
•

Dr. Miguel
i:3t:)E� baid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

Hemorrboidas: - Tratament o

sem operação e sem dôr

Restd.. Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1 353

Com Lld .--R. João Pint:-, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás '8 horas

I Dr. P�di'a de Moura FeirO
,

,I Capital 136:700$our

fi, Reserva 56:42't}n.'

1'1' I
� RECEBE DEPOSl r�:

Rua Trajano, rr 1 sobrado, '�', PflBAHDO 05

ITelephone rr 1548 I SEGUINTES lVl,OS:
Ir�;::�-��ll}i���§l�evi:�: ;l�' I

" re; ra tem seu escrip- J . =�.....�.....,...."",""'''_ "",,-.v_ 'r' "'''r � I! � ��
�.",.. ..�� ...-.A'-"'. ""= -

�=� [i '

tório de 'advccacía lá rua � I �� Vi UVA NOCf::TI rartici-
•

í r pa aos parentes e a- i, J�J. f nVisconde de Ouro Preto ��J nngos qu � sua .i na

t r� AURA I :
, n. 70. - Phm e- 1277. - f �� contratou casa'11Ct.tO: i I

� 'n com o sr. F.,'
,

,Caixa Postal, 110. r,� J!..If!edo Vitoi de Araujo �
I

!_�-- O" �.. -���.: I!! r!A���-
=-

_.� f
I

Dr. Ivo d'J quino ��:;�; I AI }.í1EOo.i
_. �.

Advogado r \ i,O; C3 \. i
BLU1\IIEl I\\U E poli,;, 7<".-12-"1"5.,

IV! j-' �__::. __�_ -m_ ...... -�J

Advogado

.....

� ar � I

Dr. SYLVIO B. IFERRARO
ClillÍca de C!i,mças- -r:0-
let fias de S 'ilharas -- VIaS
Urinaria.s-Doença5 do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Elecot!:'i.ri:®i";< IÚ'J - �t· ...s

_�c' "

TELEPHOi"�E. 58

Pur�Q;('Jleite
Granulado e comprimidos

Laborator O R-, 'Ui Leite Rio

Escriptorio:- �(ja 15 J;
Nove'lI!)lú n. 50

(Eàificio ·roixa flHrimla)

Jr. • p('r� J
I.c V(

I t -, c !"

.[

I
. . .

1 (1
II

a ta_ clrurg1a, g'f.aeco .(ola, 00-\1" mados para o inkrior. d h)-=========== enças a3 sen, oras (, l' .rto�, I
I PASêHõÃlSIMONÊ5.A."" I cirurgia do sistema 1 '.' aso e

II operações de plautica I
LIVRARIA MODERNA I

I I
E'unôaôn r.:m 1886

CONSULTOaIO-�-"Ua Tra-

Rua Felippe Schmidt r. 8 jano N. 1 e. das 10 ás 12 e III :;�
das 15 as 16 1 [2 horC\s. ',�

TELEF. 1,285 8

SORT EM O

------------.----------------------------�_----,-----

a·�r3rnios eíTI mercadorias

00
Por �$ooo

('r,G' est;J_ 'lsL::'f;...:ante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

C- :-", r-__, T-lJ.J ) C ......'UTUO �REDIAL!

C""r -, :-:n�TO MU'" ruo PRE-
[

'"

'"" 12m G,-,SlaC�, s; das mais sérias e vantaj0sas sociedades porque:-

;:_:!-{; =;
,

C :;- '3n�:3 a cont r ibu ição
I$,,-u� pe.íO Ct� da sorte�o

de

r)en tistas
Caixa posta! 129 T�I. aui. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.

I SIMONE � I
Luiz Freysleben IIC'irl(Tgião Dentist(\ Tvpographia. Er,trzreotypia'

�ncaàernarão, Pauta.ção, Tra- I
__R:_::U..:..:A�D::.E:..:.:():..:D�(J::..:R�O:.:,:__::3_:::0___==ba=j=ho=s=lZm=A=,I=tO=R�e=lc=u�O=�=ÍI::_. ,li -"'"",m".... ' G ,r,; e ':: ,'-

------------------------�--------

L.�. �

�--��-[��
D FR

,

RESIDr.,NCIL\_ RI.a ;7t.te- I

vcs Junior N. 20

TI.tE '. 1,1 31
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nHIVER5ARla9

.f/prigio José da Silva

PORTO ALEGRE, 10 -

A adopção da formula Pila en·

TRENTON, 1 - Interpela. contra opiniões Iavoraveis e cou

Regressou de sua viagem a do pela reportagem o gavernadúr trarias dentro de cada um dos
Na residencia dos pais da noi- Porto Alegre. o sr, Silvio Fer· do Estado, sr. Haffmann deda· partidos rio-grandenses. CINE IMPERIAL, ás 7,30va, á rua Tiradentes, realizou-se, nandes, alto funcionario do Do· rou que não tem poderes para Não admitindo a po.tergação horas-Vamos á America.

ontem, ás 17 horas, o enlace ma- minio da União, em nosso Estado. adiar novamente á excução de de nenhum ponto dos programastrimonial do sr. Lourival Camata,
D S I d E d h Hauptmann. partidarios, cerios elementos, en-

I de i dOU o sta o cegaramnosso co ega e Imprensa e re ator
V· d Brid T b ld T tre os quais alguns de destaqued "O E t d 00 h I' h icente e fi a, eo a ° rops ------------e s- a o ,com a sen or n a

F d I C d p' I' na politica riograndense e :no sce-

J I· C d f'lh d M S. ernan es, vo an uro ICO I
U Ia ar oso, I a o sr. a-

M I V N
- nario nacional, estariam dispos-I _j F' C d e anoe azo ameaça0noe ne reitas aruoso, o co-

tos a fundar outro partido,' CC;l,SO CINE ODEON, ás 7,30 ho-mercio local. Vindo de Blumenau està nesta
.

d vingue a formula Pila. I ras-Rosas Vienenses.
Se�v�ram como padrinhos.' no capital, o sr, dr. Antonio Bastes Para o cargo de oficial e

.

ato c1VlI, por parte da noiva, o de Araujo, advogado. Justiça do Juizo dos Menores, Matou a CINE REX, 6,30 e 8,30
sr, Manoel de Freitas Cardoso da Capital, foi nomeado pelo • _ horas, Cem dias.

Executivo, o sr. Orlando Irmaa
C

.

Alonso Cisne. oncurrencla
CAMPOS, 1 � Waldemar

Nogueira, em consequente de ano

tiga rixa, assassinou com três ti
ros ao seu �rm1l.o José, quando
jantavam na residencia dos mes

mos, á avenida Pelinca n' 85.
O criminoso evadiu-se.

Hauptmann
,

sera execu-

tada!

Surgirá no

va pal�tido?

Subvencio
nado
o Club dos Funcio

nários
ii Prorrogado

o praso para pa-'
gamento da
divida colonial

Pela lei estadual n. 56 foi es

tipulada a subvenção de 3 contos
de reis mensais ao Club dos Funo
cionàrios Públicos.

A voz DO POVO

I.OURA5 E CTlOREtiA5

Lourdes Zommer

r�;;;"'Vid� ;::1�!;:i i;t�d;�::nt t::
L 'Dr. Paulo Medeiros
����Ml�� tC�� ....... A lei estadual no. 58, datada de 30 de dezem-

Após alguns dias de perma- bro do ano findo determina até 30 de junho de cor-
o jovem Ewaldo Baasch. nencia nesta ca��tal em visita .a- rente ano a p�orrogação do praso para pagamento

fBZEm AtiOS HOJE! sua exma. familia, regressou hoje da divida colonial.
.

a joinvile, o prezado conterraneo
o sr. Mano Trompowsky; dr. Paulo Medeiros, inteligente
o sr. Luís Martineli; advogado residente naquela cidade.
a exma. sra, d. Onezia Vieira

_

Buch, esposa do sr. Guilherme Acompanhada de sua filha Ai.
Buch;

. mée, regressou ante-ontem de join-
a exma sra. d. lVlnna José vile a exma. sra. d. Nair G. Perei

Cordova, esposa do 51. Henrique ra, esposa do sr, Batista Pereira,
Cordova. diretor de A�epublica.
EtiLArE

A receita
da Prefeitura
da Capital

Foi fixada em 1.409:000$000
a receita da Prefeitura Municipal
de Florianopolis para o corrente
ano.

Dom Neça

Loura.
"Mignon".
Você é uma pequena diferente.
Nvnca vi uma pequena assim.
Muito graciosa, de olhar vivo e

ligeiro, demonstrando muita lntelígen
da, porém. falta em você uma cou

sa para compléto de sua graça, ser

menos retraída,
Eu fico admirado disso, poís você

é assídua frequentadora dos cinemas
e como tal deveria já possuir ma

nos retraimento.
E' que deve fazer par? ficar uma

pequena desacato
Com esta observação, fica expres

sa a minha. opinião, com o apoio da
Nair Melquiades.

Queira desculpar-nos.

CARTAZES
do dia

CINE ROYAL, ás 7,3Q
horas,- Estrategia de mu-:
lher.

5EtiTE NOVA

Seguiu para Itajaí, osr, Fran
cisco de Almeida, ilustre deputa
do li Assembleia Legislativa Es
tadual.

Preso de tem
pestade o na

vio de t.lnd.
bergh! Chegou o monge

João Maria

A data de hoje assinala o e sua exma. espôsa, e por parte OUTR05 PARTEm
a iiversario natalicio do sr, Apri do noivo. o sr. Arnoldo Busch
g o José da Silva, encarregado e senhorita Marieta Cardoso.
d) expediente da Secretaria de No ato religioso, que se rea- Seguiu hoje para Laguna. o sr.

Segurança Publica do Estado. lizou às 17,30 horas na Igreja deputado Pompilio Bento, ilustre
. .

do Senhor dos Passos, serviram membro da Assemblein LegislativaAniversariou-se, ontem, o �os como padrinhos a exma, sra, Estaàual.
so pre�a�o conte�raneo sr. �ICO. Julia de Souza Miranda e o sr.

.lau Oliveira, habi] �ar?IaceutIco e joão Miranda por parte da noi- Dep. Francisco de Atmeida
bacharelando em Direito.

va, e o sr, Alvaro Tolentino e

sua exma. espôsa, por parte da

Dep. Pompilio Bento

o Conselho Administrativo da
Força Pública abriu concurrencia
pública, até o dia 22 do cor.

rente, para fornecimento dos arti
gos necessários áquela corpora
ção, durante o corrente ano.

QUEENSTOWN,' (Irlanda),
3 O - Lutando contra o mar

Seguiu para Cruzeiro acompa- encapelado, o navio «American
nhado de sua exma. esposa o Importer», no qual viajava o avia
dr. Edmundo Moreira, talentoso dor Lindbergh em companhia de
advogado naquele município. : sua familia, passou ontem em mar-

, _, cha lenta ao longo da costa sudes-
Acompanhado de sua exma. te da Irland::.. O aludid3 navio

familia seguiu ontem para o norte não responde âs chamadas radio
do Estado o sr. Cid Gonzaga, telegraficas.

J V· dc Amori Dr. Aquiles Gallotti A bl L' 1
.

o sr. osé legas e monm; deputadoá ssem eia egisletrva.
na regime tributariaa srta, Jacira Cardoso, filha do Encontra.se ha dias nesta cida-

sr. Quintino. Cardoso; de, vindo d'a Cap,'t�1 da Republi- p.ara o norte seguem hoje: ==0===C Ih Od M I R AI d alta madrugada, sempre com o O G ê do :
�

t d' I I'a senhorinha Léa arvai o, ca o hOSSO estimado conteiraneo isséa ue er, osa ves a
mesmo animo e entusiasmo. .

ov rnd?f' O Es a o, pe a er no. 5 determinou
filha"do. s.r. Tito Carvooalho, dire· di': Aquiles Gallotti, medico do Silva, Herminio Moreira, Max

L
as segumtes mo I lcações n0 regime tributaria: suprimiu os

tor Dlano da Tarde ; Exercito Elsen, Durval Rosa e sra. e
O baile de ante-ontem, no ira impostos e taxas: de transito, de viação terrestre, de di.

a exma. sra. d. Cecilia da' Cid Gonzaga e famiF.. 1eni3 é bem o indice seguro de versões, sobre capital hipotecario e o passe da ponte Her.
C h S'l

.

d que vai ser o proximo ano social. cz'lz'o Luz.un a I vena, esposa o sr.

Francisco C. Silveira; Jorn. Jorge Lacerda PEL05 rLUBE5 naquela magnifica agremiação re· A's taxas da tabela estadual do imprJsto de indu5'creativa. t
.

f' õ da senhorinha Silvia Macbado; Encontra-se, nesta cidade, vin- Clube 12 de Agosto A' di�tinta diretoria do Lira bn�s e pr� �ss .
es, sef;o soma as as atuais taxas das ta·

o sr, Deodato Júão Furtado; do de Curitiba, onde cursa com. .

d 31 Tenis Clube as nossall felicitações
e as mNulllclpal� que.. es corresPt0bndlerem.a senhorinha Julia Maria da brm,antismo Medicina, o talentoso Reahzou-se, na nOlt� e , os casos omissos nas a e as municipais a taxa

SI'}va, fl'lha do sr. Ido SI'lva', t Cl b 12 d A t pelo exito alcançado na magnilica esbdual terá o alimento de vinte por cento.
'

jornalista conterraneo Jorge :'a - no ve .e�ano u. e e ��s o, noitada de S. Silvestre.e menino Verival Guimarães cerda, diretor de A Razão. o tradicional baile de São SI ves- O imposto de pltente por venda de bebid�s e fumo
Costa; tre. continuará a ser lançado separadamente do de industrias e

a senhorinha Luci Lacerda; Acha·se entre .nós o estimado A reunião social do 12 de
f'ALErlmEtiTO:

profissões, embora seja complement) dêste, aplicando-se.
Agosto em nada deveu aos anos Faleceu ante-ontem á tarde o lhe o disposto nos arts. 2 e 3.
antcrtQres, em animação. sr. Francisco José dos PrazeresJu· Corno indenização das despesas feitas pelo Estado,

Ontem, li tarde, houve concor- nior, diretor da Secretaria da pagar-Ihe-ão os Municipios dois por cento sôbre o mon.:
rida domingueira. Câmara Municipal. tante dos lançamentos relativos á parÍfo! que lhes couber.

O enterramento realizou-se no Ficou elevada em 20010 a taxa de consumo sôbre
Cemiterio de Itacorobí, com grande gazolina e criada a taxa de $060 por litro de qualquer ou-
acompanhamento. tro combustivel de motor a explosão, de procedência es'

Como era de ellpenr realizou ml5SR tranjeira consumido no EstadJ.
se, dentro da maior animação O imposto de transmissão, causa-mortis, atualmente:
possivel, o grandioso baile de Foi rezada, hoje, às 8 ho- denominado taxa de heranças e legados, será cobrado CQn'...-'
S. Silvestre. levado a efeito no I ras, na Catedral Metropolitana, adicionais de 5 á 20°10. (

querido «cerele» da colina pela missa em intenção à alma do Carros, carroças, carretões e veículos de tração ani.
sua incansavel diretoria. I pranteado e saudoso engenheiro mal tambem ficam sujeitos ao imposto de industrias e pro'
As danças prolongaram·se IIté sr. Nicolau Paranhos Pederneiras. fissões.

Festeja hoje o seu aniver·
sario natalicio o sr. Armando Cu
neo, escriturario da «Imprensa
Oficial»

noiva.
Réo citado
Pelo sr. dr. Juiz de Dilei:o

da 2a .•Vara, da Comarca da Ca.
Procedente de Concordia, che- pital, está sendo citado a com

gou, ôntem, prêso á esta capital o parecer aquêle Juizo, o réo Ma
conhecido monge João Maria. rio Paiva.

Està em festas o lar do sr.

Ani.versaria.se hoje a ?rac�osa Nagib Massad e de sua exma, es.
senhorinha Ve�a Galloth,. filha

posa com o nascimento de um in.
d? sr, dr. Aqu�les G'lll.ottl. me- teressante garoto, que na pia ba
dico do ExerCito, servindo na

_ tismal receberá o nome de Jorge.Capital da Repllblica.
rHEf!Am Uti5 ...
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