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Aceita, integra�rnente,
termina a

•

ca pampelra
e Republicano.

PORTO ALEGRE, 13 - Finalmente, depois d : longas [«de,�ar:::hes», ,chegou-se ôDtem. a um res�ltado pr�lico, ql'ant? a /
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Essa formúla consiste no seguinte: a administração serL I J- �,�4;;Jr- Li '.-::,:..> \�
1

'_.;l �f::;jjexercida por um secretariado, ou gabinete, constituido pelas aluais I,
,;-6:'��->' ""�-� ."""'.......��:

secretarias de Estado e pelas que, por ventura, possam sei creadas. .A"., If� '""'p1 r-� ,.� s�� '\>.p... d""'�
E

.

d r h f ' d 1 �� 'i;i,<:> �ll é'.::, lh.,t1 h.r�tI lI"'� ,< �'"
sse secretana o tera um c e e, que sera nomea o p:: o I

-

Gwernador.

I
Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALU\DO

Este de acôrdo com o chefe do Gabinete, que, por sua --- -- -------

vez, auscultará as correntes representadas na Assembléia L"gislativa, Ar�(\ II I j 'lortanop..li, Tcrça-ícirn
nomeará os titulares das di versas pastas, ficando, assim, constituido

--

o secretariado.
O Gabinete ou secretariado, será coletiva e soli�ariamente

r sponsavel perante a Assembléia Legislativa, isto é, dependerá da
confiança da maioria da Assembléia, SI) se mantendo no poder
enquanto dispuzer dessa mai oria.

Para exercer, a administração o secretariado I eunir-se-á e

delibe: ará coletivamente, quanto aos assuntos comuns de gov,�rno,
d·

. .

d 1 d I I g� !:l.F� 6�"11m A � "" ft �.'11 r»; r: [1" I'r"" � ""-€i �isto é, as iretnzes governamentais e or em gero. V � �!1'; bl f;�� L' �dJ C � ( J -.,- i -]; �J � iJ bTrata-:;e, como se vê, de um regíme aproximado do par-
lau entarisrno, faltando, apenas, para caréterizá-]o ir tegralrnente a

faculdade de o governo dissolver a A�Sf mbléi». -

O regime, que vai ser adotado .neste E�t3do, permite a

r.oncen' a_tão, no govêrno, de todas a, correntes politicas fondcra
veis em que se divide a opinião rio-grandense, o que se fad

agora, � e do part.cipar d" é\dn�ini,traçãJ pública os P�rticbs Li
beral, LI,>ertador e Republicano.

Para a instituçao dêsse regime, deverá ser votada pela
Assemb'éia Legislativa uma lei ordinaria, reunindo-se plra esse [irn ,

extraord.nr.r.amenle, ainda este mês.
A átL da pacificação, (_, uc se à assinada p0r tocLs os PàI

tidos, está sendo redigida pelos srs. drs. Oarcí l\Zamb,,:j-J, S_CI Ll

rir) do Interior; Rai l Pila, chefe d) Partido Libertador e Lindolío
Color, pelo Partido Republicato.

a "fórmula PUa", que" de
par�cicipação ('�,8 administrsção públi

Partidos Liberal, Libertadordos

Sern quarsquer ligações politicas.
Redator,-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
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Emissarios do sr. Oswaldo
do na som ,,�ra

RECLAMA DO CORREIO
SOBRE O PARADEIRO DE

UM REGISTRADO
pa�'�a 6) Rio

Reclamam-nos insstcnte em 20 de rna:o de 1935. Que
mente coiíra a rnorosidad ria êle apenas saber, canso ...

dos serviços administrati vos ante direito que r:inguem lhe
S. PAULO, 11-0 sr. Pli- I am v- "',1 A') ; \ '1,j ',-a'1,IS e J03 Correios e Telégrafos, póde contestar, qual o para-

ni) S ,1;5,do rcceb 'U':!,)S afa' el- 4 d, ',. n :.1 ''''/ a :,j _, ..lrh ( Ainda hoje veiu á nossa deíro dado ao seu registrado
.n..nle em sua casa d� U'-iE sir,}- uma d �J:.urJ. Redação u.r. alto comerciante no, 19434, que, crente na bôa
,.\:ci JúJe qUISi. nonwti '1, convi- A f J-ia e ü diieip1in:l int.·- desta praça, narrando-nos o organização dos serviços pú
dJnd.;-!lOõ a entrar para um pe _;:,li 'I" cn �_. vs-z. mais se acen- seguint':::

-

blicos, 'confiára ao Correio,
'j:'::10 c mu'.:bto gabinet2 d, tu .11. (,nfírrJ, tudo corre <nngni- 'Contendo pap,�is de alta sem suspeitar siquer do enor-

h .. t

ir"''_'l'ho. Aí. ent[� estau��5 de iC;l:';C/� 1 I�-S:\, :ãIJ, as. n�ltll�':lélil11pJfian,cia comercial, ês.se me prejuizo que isso lhe cau-
v ,� L � o .,� I .,.' tJ j' .,.--
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se nota entre os próceres di, Fren�e U ," '�, >:·71 t fi,

politico, veritica-se g'lle a o?ilíião domina,,: J .. ,.') bu �\) � i ,-" ! � j_ -, ., ,

1 • r ',) 1....
, .,..J \ 1'-contrana
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O Centro) da Moci l'ide d'! Frente U_liea, reu!1ido sába- P ,�-!�, I l' tos qLl� aJ k,lO dev!J n Cilê- :113IS, a laxa de rtClamaçaUI
1 I I p,.. SI' r -i � II \ o SI 1.1Vlil ') U '11? •

dI' bdo, deliberou apresentar m'Jçào d�saprovan L· as d�mlfcne3, es- nterpe amos o S�. llmo .1 -

,t I d, D J -, 3,,,L o ,'_!, 1,' em te:11p'.) d :t2L11lna o SW, para avenguél,r so re
.
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tD.erando-se que igual rron Inelrn�llto ten 1m outras associações g:l J P r I m e I r (\ m e li te s')!Jre,' I I t I' pj'" lJr ob�L"a 202S COI1.ra daiS, o para elro e U!11 regls ra·-

I
'b'j'd ri d I l' ·C3n __ ll) o :1 "gra 5110 o sr, In!O ,-

,

o ,

d d' R'Partidàrias. _' JS pOSSl 11_ aues ) (.tegra!l::'� o
'1 ,-I .' d . f )1 120m surpr;;za que, pJssa- o, aqUi para o 10 apellasl

d d f' d
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- ,:L.g. J te�?on _U.
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Co-rem boatos de que os d:súdentes do acôr o, os t[i�S em ace as j_)foxunlS e e1çoe� '.1 l' l" 1 d) LLl1 mes r2cebeu ,) CO'l1.::r amo encanecenam os nos·
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A
«,'" o .1 \) �13;:urso ou paoo-. .'

d' t
'

bA,. 1'-partidos gaúch(\�, formarão uma nova c'mente po ,tlca no ,ta 0, mUnICI,JaiS. resposta que lD,
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I
clante aVIso do CStil13 ano

I
SJS ca ,::,os SI a rec amaçao
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d FIA _] f"
rui oe . (la,) D�L �r; So.! CJ"l<: - •
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tque apoi3rà o govr::rno do centro contra .a -P) ltlCl o sr, ores

'I
:::J�U Ol a s=gumte: I' t'J' d J J R

I dJ nao receJ:m �l1to la car a" s� ré en:;se a uma car a para
O

' .

I' e � f' P \f I ,HIO e , . 1 U3ie.iU

I C . C
.

M
'

da Cunha. « mOVImento mtegra Ista tanto
.. d, 1 .} b, 1 E _ O:l1)J]r�C�:l'JO ao orrelO 1 anaus!

. C
'

'd R"]' p .. 1 - úe'Jocraclil 1 _ralo ür,_, -, .
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Diz-se mesmo que, neste sentido. o sr. Oswaldo Arar.h3, I
na �apltal a epu),lca com;) em

t f t 'b I com o ccrtif!caJo de registro a vez, mesmo, a comul1l-
d E d h

lan o C0il or a-me rece �r as (2- <,
t

-

d t
'

hembora distante, está trabalh'indo subtilmente, com representantes
I
La 03 os sta 0o, mlre. J. num

t
- d 'I I I d .:om;12tc ltc, O COll1"'rc:an e caça0 o ex ravlo c egas3e

B - mons raçOc5 e 1 U3lres pie a 0' . - .,

t tseus, que agem na sombn. �rogresso CO'lstG\nte, asta notar
dI' B 'I A' rl h' f 2Z a reclannçaJ necessana, somen e para os nossos etra·

J' f' d
. .

I
1 Irq'! no laol. !O ,li OJ' j A9117 tI OIS atos � uml Imp)rtancla no- ;O. -

1 d o:-ot\)::c)�a( a sob o n1, 'to -t ,I ne ')S!
I f d �ecei)1 o S�J I.nte te �gia'1H e s. f

__ _ _

\
tave: a traIs or�ação o s�m3- ,

eXCla. D. Otaviano, areebislJo d,�

t\GUERR�lario «A Ofensiva» em dia,rio I

O d r. RaUI P; ia I satlJllino, o ,�ue se d:lfá u}l �i1dtro �;��o5'G:��d: cf:rSS:l�J/�s�:�:��
,>

��-

T"ALO- E-1-'1-0-PEI I �e a aun3 Ul?S, e os r�su [a )3
�

, •

d D I h I .

cand·.daio a' pre's�denc;a,ldas, et,e;çõcs mbuniciPAaí� "em. i--E'a�ltc �<���:d�)�:�J-:j;to.'cx--c�.:d:':,r(:: I"
• iii I anil, <'[nam JCO, lagoas, S I' - '. i\.,

S. R' G cl d lll;ltaço�:; l'le '':1.': Cll\'i"-S '" lí0-

d 'R bl- mjto . 1'1\0 e \0 ralye (). , ,"

a epu Ica � 1 velto a oe'lslàQ p'ua, d: me'! tu;- CO,ViUNICADO N. 94 DO R. tr!lS p"rtes do aparelho. Vitorio •

.:JUS" 1 r. d I !1::>, stlud H-VOS efus;víl'nente pelo M, lN,'1';;::'1'E,RIO DA ItYlPRP-N- porém, teve a grande sClte de nãoo) nes�es C,stl os, e egcmos.. 1',.,
'

,., , ,_ �1
. _.__) -

RIO,--13':_Anuncia-se que por o�a;:;lao.da rcaber- uérto d� tOO vereadore5. L,:vaw
.. ub

1,�' ré' .tr1C,),.l!) �idw�l' �r!igl) �.om SA I ri\UANA. ser atingid) polos estilhaços da
tira dos traJalh:Jsda Câmlra, dos Deputadosserá foca- :Jo m\;s J� 50,008 voto,;, C'-\,- ·'IU� �llISlc\O I\C,�a ISillcgrilNlsla granada.

-

'd' 1 d R b' 1 d
in 'nSS11l'm U) u:tHn0 anti) l (',- RO:\r A 13 O Marcchal ° -d

.

dJ O problema da sucessao pre3l encla a epu Ica. pre no!ar que e;ises E'ita os não
J. 1

I " • L, '

aCl ente ocorreu por ocaSIão

Nos meios politicas daqui se afirma que, apesar de são os reduto3 mais furtes do h- ,a,O .' 1. '

"

' ." '.

Badoglio lelegrafa .qu� a aViação dI' ataque final a um posto de
muito'dissimulado, está sendo feitoumgranje traba1ho de:regrcli,mo. Na BjÍ1, por (xem- '::'; nD:Sl'�" '��),�� �OSJS t'F1d��aa:1ore:o�heclfnento� emlobservaçã,)etiore.noa!todomon
articulação politica em todo o país para apresentar a can-I 'lIa, onde o nú�ero de int>gra- ,\éI�,IJ"C()d IC.:aIs. \ a t:WlO, ar- Dancalla, na regIão d,e Tt:.RU.

I te Aradam. a sudoeste de Maka·
didatura do sr. Raul Pila, para manter a hegemonia de, Jisté\s é enorme, co

- tam')s elegl·r C_l�.�_)���ps»__

.

__-___ N_o. rt'slante Ilfront" en!rêu houve jlé. Vitorio, então, voou muito
Rio Grande do Sul na politica IJrasileira. IIimi3 dl .me_t�de, do td�.s

.

.' a5.�eâL�1 V_5SDT J�' atiVidade de p.ltmlhas. baixo. do que se aprc'veitaram
" t Clam -11'- =�,"",,5 I os abexins para tirarem a bomba:naras mUnICIpaiS. t-\n 16 ' - t�

Q' �'Ih de Mu"',,-, .

E d uasl morreu o 11 o .

Ih' 'dnaVla tres grandes sta 0S, UI) Dcu-nos O prazer da sua solin1 que quasl e Ilrou a VI a.

POLITI*lll J'OINVILENSE jogo da sucessãopresid��(ia, i2:0 'li!radavel visita, o sr. rrajoT
Ue1l f, São Pau�o, Minas e Rio Gran- lv\arcolino Cabral, operoso ROMA, 13 - Llformaçõcs

- dc:. Agora existe um quarto ?r n-
\
prefeito d0 mWlicipio ela pí'OS- Jivu!gadas na imprensa, dizem que

I HOMA 13 _ A t
Segun<.'o estamos informados, no dia 12 do corren- de Estado que é o lnteglahsmó. pera C0111arca de Tubarão, c Vitorio Mussolini, filho d(J rri- f" I

1

bl" u d cr t gdaZte a

E d·· I ' , .

'I
o leia pu ICO o e e o e er-

te, foi organizaúa a Frente-Unica Joinvilense, ccnstituindo � não 16v ISSI) com, pa avra:, cdlldiclato� ao mesmo cargo, m,_
eno L�mn;str�, �3C:PO� �Jlagro� minad.o um crl!dito extraordi.narioum diretoria compos:o de quinze prestigiosos politicos en- mas cum os result"dos das e},,;- !la próximo pleito. .�menlc da I�JorL �m conoequen ; de seiscentas e quarenta milhões

tre- os quais se desta,:am os HS.: dr. Norbeto Bachmann, ções municipais :las quai, deve- �'. s.. que CCí10SCO c:ntre _Ia. da exphão, de um� gr,anada I de lifa�, devido as necessi2ades
monsenhor Oercino de Oliveira, Joaquim W'.)lff, Hans Jor- mos Lvar em todo o tcníturio d'l teve animada palestra, velll an(l,-he�ea, ocü:rld: no interIor d" militares na Africa Orie!ltal.
dan, Arnoldo Luz, Max Colin, Oto Schamtz, Teodoro República cerca d(� 300 a 400 ar rcsentar suas de�pcdid(ls, t,;"lma do seu aVião, CJl1ando t.;-
Stein e outros.

'

mil volos, um3. vez que ja l�va- nois rcgre,'sa, amaí!llã, ao mav", I artc num bombardeio d1S
Adeantaràm�nos ainda que o candidato mais r 1'0' mos crca de 50 mil em aperta' futuroso município sulino. [Jo<çôes diope�.

vave! ao cargo de prefeito, nas próximas eleições muni- 5 E,tados. A GAZE I fi, agradece ,I A (Xi losão foi tão violenta
cipais, e o sr. Hans Jordan, que cem conta o ,\Doio do Temos hoje no BrôsiJ, cê(c:a g"líÍilcza, 81l11cjando-llle feliz jue rebentou o mporte d l metra-lituaciomsmo. - I de 2 mil nuchos municipais; con- viagem. ,lhad\Ha, dannificando ainda ou-

,
. I· r, lq

, 1 I
-. 'lo.

640 mil4ões deliras

CAFE' BOM 50' NO
wJAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Pela nosSa historia
� Ga��'a'" A inexoravel justiça
Desf.Jortiva humana,
�������RE�D�A�T�OR�:�C�YP�R�IA�NO�J�O�SE�'� fez fenecer a illtima es-

La contratados pelo San Loren- perança de Hauplmann,
Z1 de Almago, de Buenos

O mesmo tempo que as
Aires. Petronilho talvez não a .

BUENOS AIRES, ll-No- regresse a Buenos Aires, se homens ainda duvidam de
ticia-se que já estão muito lhe fôr oferecido vantajoso

sua culpab.II-.dadi)adiantadas as negociações re- contráto em n03SO país.
lativas á ida, ao Brasil, do Valdemar, entretanto, de- TRENTON. 12-Acrdita- dor da corrente, que mata, está

quadro principal do Estudí- verá retornar á encantadora se que o Tribunal de Perdões embutido na parede� d.rétamen
antes de La Plata, um dos cidade argentina, logo que não atenderà o pedido de clemen- te por traz da cadeira, e a mas'

clubes de futeból mais pos- terminem as férias que lhe cia formulado pelos defensores de cara, esponjas, correias � outros

santes da 1 a. Divisão Pro- foram concedidas. Bruno Richard Hauptmann, o instru nentos auxiliares e itão co

fissional. Os craques nacionais já es- matador do filhinho do coronel locados no chão, ao lado da pol-
Anuncia-se, outrosim, ser tão despertando o interêsse Charles August Lindbergh, dt' vez trona fatal. Uma velh� caçambe

muito provavel que a parti- dos grandes clubes. que cinco dos oito membros que fica, ao outro lado, cheia de agua
da se efetue no próximo dia

E integram o reíerid. Tribunal. fa- salgada, afim de humedecer ar

15, rumo diréto ao Rio de mpataram
zem parte da Côrte de Erros e espo�jas de �Je��l, ass�gural1do

Janeiro, onde o forte conjun- 'A, l' I' Apelações, que anteriormente man- perfeita condutibilidade a correu-

to platense iniciará seus jo· RIO, 12-No Jogo reau-
teve o veridictum do Tribunal de te.

gos de excursão. zado, no ca�po do Botafogo, Flernington. O necroterio, para autopsia
Possiveimente O Estudian- entre as equipes _dO V�sco Assim, a acachapada e feia dos executados, fica por traz dó

tes jogará no Rio Grande do d� Gam�, e do São Cristo- cadeira elctrica da penitenciaria cadeira. Três médicos assistem à

Sul, depois de visitar o Rio, vao, verlficou-se o empate local espera por Bruno Richard execução na camar� letal,-um
São Paulo e Santos. de O x O.

Hauptmann, no mesmo ronbrio que ate?de ás galen�s, outro, do
e pequeno edificio do tijolo em necrotono e um terceiro convida- 4a.DDD
que o condenado vem residindo do de fóra.
a cerca de um ano. A Casa de Morte fica dentro

Trata-se da «Casa da Mvrte,» do recinto de! penitenciaria, cujas
que méde cerca de 20 por 8 me- muralhas medem 8 metros de al

tros, num ander só, contando 18 tura.
A estação alemã DJA, onda celulas, 2 banheiros, acamara }lstamente ao lado da Casa da RIO, 12 - O professor Er-

3 1 ,3 8ros., irradiará amanhã c da morte e um necrotêrio, M')rte ergue-se u na torre de vi, nani Agr c )Ia, diretor do Sei vi·
v

programa abaixo, para a Ameri- Mede cada cela cerca de 2 me- gilancia, ço Sanitari ) dos Estados, aca-
.

ca do Sul. tros, por 3, pintada de amarelo -- ba de percorrer o norte e o nor-

RIO II-Ontem pela ma- A's 23,15 corresponde à! claro, contendo lavatorio, cadeira, Corr.prae para vos conver- déste do país, em viagem de es-

h, 'd 3 II!. h R' d J
.

cer O Iorrntdavel e economí- tudos. Ouvido pelo Da. I , dan ã, como eram espera os, ,.1 s. no io e aneiro e leito e mesa, para escrever.

a bordo do luxuoso transa- 7,15 às 1,15 hs. Os cubículos são separados por
co SABÃO INDIO. Noite sobre o problema da le·

tlantico Augustus, chegaram 23,00 Anuncio DJA (alemão, sOlidas paredes, e quando ha pau.
.

pra, teceu longas considerações
os jogadores brasileiros 00- espanhol) �anção popular ale!nã, cos sentenciados na Casa da Mor- Junta Comer-í demonstrando que o rrofe�sor

.

1\·1
.

é
• 23 05 R d d J t d H tI •

-

E d
I Lindemerg tinha razão ao dizermmgos e iv OiS 5,: que regres-

.

. a la
.

a uven u e I e- te, corno neste momento, os guar- I a I do sta o I
d B A· H d '

n ã 23 35 d 1 1 I C .

que nesse aspéto, o Brasil ocu·sam e uenos Ires. nana: ora a lave naç o.. as co ocam os presos em C! as a-

Em Buenos Aires Domin- Noticias sôbre a economia alemã, ternada-, de sorte a separá-los o Me'"s de Dezembro pa um lugar de destaque.
id

'.
d 23 40 E t

.

23 .15 Ult' O professor Ernani Agricolagos tem SI o aprecia o no . n remelo. ."1 imas mais possivel.
'I

..

( lã) 24 00 O estima o numero de leprosos noseu justo va ar. � noticias em a em o,' r- A lavanderia a vapor fica em' ALTERAçAOOs hinchas (torcidas) ar- questra de Câmara Rlstenpart toca baixo da Casa da Morte, o que país em .nais de quarenta mil.

gentinos não lhe regateiam o �oncertu 'para. Piano em là-
a torna extremamente quente. No. do Regs. 1509

_ _

apla.usos e as suas jogadas maior e o Divertimento de �ou- Não ha janelas. A claridade e,x- " D,ata, 23-11-9351técnicas, seguras e espetacu- gang Amadeus Mozart. .Sohst�: terior entra por uma claraboia.] De Inácio Glal'anna, Leonar
lares, tornaram-no �m émulo Wolfgang Borchert, 00. I.) MusI�

mas de modo que podendo dis- do Spadini, brasileiro, comerci
de Nazzazzi e Bidoglio. ca de côro c�ntemp�ranea, canta I' tinguir dia da noite, jámais sabem antes residentes em Rio Capinz�l.
Moisés, que foi jogador do á Deutsche Smggememschaft.l .10 os condenados o tempo que faz là e a lirma Floriani Bonato & ela.

Flamengu) disputou, em 1934, Questões .r�dio-té�nicas. 1.15 UI- fóra. de Hcrval, tambem brasileiros e

O campeonato argentino, tam- timas notiCIas (em espanhol).1.30 A camara da morte é pequena, comerciantes, teem justo e coo

bem na zaga do Boca Juniors, «Lugar há na mais peque�a ca· 8 metros por 6, tambem pintada tratado a organização de Ulr.é\

fazendo-se campeão naquele banal» Dansa, Canto e musica de l\e amarelo claro, com porta de sociedade em comandita simples,
ano. Em 1935, porém, não citara numa cabana nos alpes.2.15 solido carvl\lho, á prova de soro, para a exploração do comercio

PIe -lle.-a ....
-

oatuou como efetivo. Vem pa- E:co da Alemanha. 2.3� Eco?o- de sórte que os presos não ouvem é industria, compra e venda �e
ra O Rio, disposto a jogar mia alemã fala Karl E�lll Welss.

o zumbido do motor, quando a todos os gent�ros do paiz, cae

por um dos nossos grandes 2.45 Cantamos todos Juntos uma corrente é lígada à cadeira eletri- com o capital de rs. 71: 185$800, !"nesmo co rn
clubes. O Flamengo, já de- �a?ção popular. 3.00 Ultima� no-

ca. Ha uma vigia na porta munida cOJtribuindo o socio Inàcio Gia-
O estado declarou que não ü quer, por· hClas(em alemão). 3.15 Leitura de obturador;dt" ferro. varina CO(J1 rs. 23:728$600 e o

sitio O Bras,"·1 ad.qlle foi êle abandonado numa do progr�ma (alem.! esp.). Caixa Os presos na Casa da l\1ort(.", socio comanditaria Flonani 80- _

ocasião séria para o seu con- do correio. Despedida DJA, (ale� pódem ver o interior da camara, nato &. Cia com rs....... S. SALVADOR 13 - A qQ i rirá dezjunto. E' provav.;l que os mão, espanhol). de suas celas, quando se abre 23:728$6000, por tempo inde-
concentração do Parli�o Autotlo-

outros cl�bes da Liga Çario- a pOlta daquela. De alguns �u-I te�mina,do, sob a ,r�zão s��ial de mista, reunida sob a pre�ident:ia cruzadores
ca, respeitando os sentlmen- O "homem. biculos se vê mesmo a cadeira Glavanna, -Spadml & Lia, na do sr. Otavio .Mangabeira, deli- _ .•_tos do Flamengo, se desin-

6" eletrica, que é de carvalho. praça do Rio Capizal. berou comparecer ás urnas, nas RIO, 13-0 govêrno bratelessem pelo concurso do 1ft se. Bruno Richard Hauptmt:mn, DISTRATO eleições de 15 do corrente, embó- sileiro está em negociaçõeconhecido zagueiro. Nestas MARINHARA' o EDIFICIO enclausurado na céla n. I, dos ra afirma ser impossivel uma ver-
para a compra de dez crucondições, não será surpreza MARTINELLl pr:!sos é o que dispõe ck melhor No. do Regs. 1504 dadeira cam��nha eleitoral sob zadores usados pelos Estadv:se algum clube da Federação vista para a camara de execu· Data 9-11-935 o estado de SItiO, cemura e ou' Unidos e construidos erMetropolitana entrar .em ne- S. PAULO, 18-0 deleia- ção. tras meaidas cerceativas das li- '923, �ontando essa aquisigociações para contratá-lo. do de Segurança Pessoal despa. Cabem nesta ultima 39 teste- De Walter Voss, alemão, ca- berdade. ção em duzentos mil contoOtimo zague:ro, Moisés chou favoravelmente o pedido do munhaq, entre elas medicos, all- slldo e Richard KranskofE, taro-
de réis.poderá ser um elemento de cidadão José Herrera Tato, ha toridades, de fóra do presidio, 6 bem alemão e casado, socios con- Rhe in9antzvalia no futeból da cidade. pouco ch�ado de Nova York, jornalistas, 312 testemunhas ofi- pon�ntes d 1 firma que girava sob �����������

para, como chômem-môsca» que ciais. Uma corda separa a �a- «Walter Voss &: Cia, Ltda,» O
PETRONILHO E VALDE- se intitula, galgar o edificio Mar- deira el�trica do& espetadores, de Joinvile, resolveu, de comum

MAR EM SANTOS tinelli, em toda a sua altitude, pe- que sentam em cadeiras dobra- acôrdo, dissolver a mesma sucie-
lo lado de fón. Os jornais protes· veis. dade, retirando-se o socio Richard

I�IO, 11 - Viajaram nu tam contra essa prOVél, dizendo A camara letal é iluminada por Kranskoff com a quautia de rs.

mesmo navio para o Brasil, que ela virá parahlar o tráfego uma uDlca lampada, enorme e 2:500$000, tícando o ativo e

os irmãos Petron!lho e VaI- nas imediações do edificio Mar- furte, colocada dírétamente 30bre passivo da firma a cargo do 50-

demar de Brito, profissionais tineli. a cadeira eletrica. O manijJula-, cio Walter Vosso Fornecedor I

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 14 DE JANEIRO DE 1936-S. FELIX

Domingos,
Moisés, Petro
nilho e Valde.
mar estão de

volta

1630--0s hollandezes são expulsos-O general Ma

thias de Albuquerque expulsa os hollandezes da ilha Fernando de

Noronha.
N id d1771-:J{asa jlntonio Ferreira França-- a CI a e

de S. Salvador da Bahia, nasce Antonio Ferreira Fr.ança, parlamen
tar brasileiro, que se destacou, no seu tempo, pelas ,Id�as avança?�s,
quasi republicanas, taes como a fe,deração. das provmcias, a. ab�hçao
lenta da escravdão, a arbitragem internacional e até a extmcç�o da

-oonarchia, tudo isso defendido sob a forma de projectos de lei,Fal-

leceu na Bahia, a 9 de maio de 1848.
.

1788-0 senador Silva Mafra-Na antiga íreguezia
Je S. Antonio, neste hoje Estado, nasce o illustre p�tricio tenente

coronel José da Silva Mafra, que foi senador no lmperio.
.

1830-0 brigadeiro Albuquerque Mello-Del�a o go

verno da província de Santa Clthar:na, o brigaJ�iro ��anclsc� de

A'bu querque Mello, qu� foi substituido pelo chefe de (,Ivlsão Miguel
de Mello e Alvim.

.

l894-A cidade da Lapa é sitiada-O contra-elmiran-

te Custodio de Mello, tendo o seu pavilhão içado no crul�dor Re

publica, toma o porto de Paranaguá, no Estado do Parana.No mes

rm dia, o cel. Piragibe, à frente de I .200 homens, marcha contra

a praça da Lapa, cuja pequen� guarnição era commandada pelo ceI.

Antonio Ernesto Gomes Carneiro.

Estud iantes dei
Plata

Irradiação
da Alema

nha

Syndicato 11
dos Trabalha

prosas no dores en) Ar-

Brasil! ry-aaze!'"'lS e
Trapiches

le-

Do Sindicato dos Trabalh ... -

dores em Armazene e Trapiches,
recebemos circular comunicado a

posse de sua administração que fi·
cou assim constituída:

Comissão Ex�cutiva: Presiden
te José Caminha, Vice dito Mar
tinho Rodrigues, Secretario geral
Valdemar Gonçalves, lo. S=cre
tario Demosthenes Tzelikis, 20. di
to João Ferreira Machado, lo.
Tesoureiro Tertuliano Fernandes,
20. díto José da Purificação, De
legado Geral Tomaz José da Cos
ta, Delegado Auxiliar João Gre·
gorio da Silva e Procurador Al-
bertino da Costa.

Fazer um bom Conselho Fiscal:
anuncio e com am- Adolfo Honorio, Benc>ni San"

Dia d ivu Igação só na tos e Luiz Araujo.

" Gazelz ----------�.:_
f

Bebidas Nacionais e Extran-
geiras só NO
CAFE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

AZ DOS

Chapéus
Proncrem
NO SEU

Para anunciar J

.�J

só na A Gdz�té
QUE TEM LARGA CIRC

LAÇA0 EM TODO E
TADO

IMAGAL.I
SÓ Magali -

MAGAL-I
----

a melhor manteiga • O nlelhor queijo
-MAGALI

�polo - saboroso
Fabricas de:

PRODUTOS LATICJNIOS, EM TUBARÃO �E BRAÇO Lebarbenchon & eia.DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
DO NORTE

7

End. Teleg. A P O L O
Caixa Postal, 75

L A G UNA

I

!.
.-�..__._ -

.._.__ . ,- �,-,-"__ .. -

j�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. . TRÊS

".

IRMAOtliSA

LUVAS DE PELI
CA DE CABRIl O perma

nentetllliunfos I

__:J : Renards CARTEIRAS
FINISSIMAS__j

NOIVO, NA MAIS RóSEl\ QUADRA DA VIDA, QUÃO SA- Sua filhinha, radiosa em sua juventude, desabrocha para
a vida elegante na sociedade. Não lh'a entristeça V.
Excia., negando-lhe o maior realce de sua formusura.
Em nossa casa V. Excia. encontrará o que ela deseja.

TISFEITO N,Ã.O SE SENTIRIA V. EXCIA. EM FAZER CON

TENTE A ELEITA DE 'SEU CORAÇÃO I ENTRETANTO,
ELA SONHA COM LINDOS VESTIDOS CONFECCIONADOS

COM AS NOSSAS StDAS PARA ESTE VERÃO ARDENTE

o
ld
tO
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F1111·aes ernl. BIUi'r�enMau - ...Joinvi'!e 82;0 Francisco - Laguna Lages �.

ostruario FJer,r'l,anell''""1te erT"" Cruzeiro cío Sul g�
Secção �je Secção�de SeCç8Q de ��,.FAZENDAS:
t"t FFDD" r: .... • rc, M'ACHINAS '.Fazendas nacionaes e e x range-ras 'ara crnos � -.,nlOu.t..l'11;::'.

Morins e Algodões
l'

Machinas de nenericiar :r:1aúdra ���:Lonas e Impermeaveis Material em geral para ccustrucções: Machinas para officinas� mechanicas l

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laociros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios. em geral para a lavoura: arados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores,: moinho etc. �tJ
Linha para cose(e sergir Fogões e Camas

,
J ocornovcis, Motores de esplosão, lVlotores

��l�Lã em noveIlos e meadas LOJ:ça esmaltada - apparelhos" déjanta(- talhe- eléctricos .1

�
Sabonetes e Perfumarias res Material em r�eral para transmisaões.jjelxos,

t Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancacs, correIas de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes JIcos e graxas lubrificantes �

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

�'1� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaccuticos sodas, serviço rnechanico
� Deposltarios dos afamados Conservas nacional e extrangciras Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER �

� Cr2'..rutos «DANNEMANN!· Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Emp, '..3za Naciclnal de I"J avef'?;9ção. "H ...=j{' rJcke"·-�'\lapores uarl Hcspcke", "Anna' e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite hlraria" - Fabrica de Gelo ;'RitA IV1a!-ia" - Esaleir "Arótaca" �=��s._�V"�'\&���'������t�J���l�:��i��:���7:;r.-::':0���ru2�Dé�����,:;1�K�l�� ��§7A..VAVA�O

-, IA. C-�AZ:ETAr',

(i"flo��r Sch arzI 'i: t \ .""'.'
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.
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� " ��,
" �'1 .
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�m!'f)J.'f(t;[.��$>.�W;''ê ii
--- �Ç;�-C<i����·���\�iS���f# fi

���t� �
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�)� r

�.1� I; /").�:'-;�j)te de Vapores
��������������������.�g��*A����_��'R�'.���"���·�.�'� f; I Eocarr�!lse Jc daei&aç�, me��o e EMaARQUE�

FUNDADA EM Ia'7o �f It;l
todas as es] E'C\!'S de madeiras serradas, beneficiadas, em tó-

� - ros, etc.; cctcaes e mercadorias em gera], para qualquer IH , J l J

i', n s.�" Ó 1 vão seta aeoo oido o orlgiruu,
seguros Terrestres e e\naritu11o ��� porto do NORTE e SUL publicado ou não.

o

�.�
..

R Sorvço garantido e rapido o conceito expresso em arii-
PRIM EI��;:!\ cío Brasil �t 6. Pre,,:;''''os n-,odicos go de collaboração, mesmo soli-

I �I SAO FRANCISCO SANTA C!.TARINA I, cilada, não implica em respon-
I I sabilidade 011 endôsso POT parle� H';;;;�W&;;;;;",__�";;;;;;;'";;;.._;;;;;;;;""';;;;"";re""==.....�... """""";;;;;;;;;.m;=;;;W;;__;;;;;;;;;;��-;,;;CN:;;;;:.._;g;;;;;.;m;;;;iiiiiiiiiiiii� da Redacão.
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G I DA
19 .;'�a, f�;
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��' l�ÓUA
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�� ,� Raios X
�� �j Diatermia

�i A Raios Violeta
������ i � Rua Felipe Schmídt, 38

���!NotJa�� 0----- .$�S�����I���
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O

I !I A CASA Ql'E REALMENTE VE1'<DE BARATO

fi Agencia Madel�na d� PMIim �I EJ 1-\ CAS!', �,aSdELJl'.NEA
• bllcações, com séâe em São Paulo, !I

é autorizada e fiscalizada pelo Govern�, "W' �'IIFederal e possue a carta patente n. 11t:! i Ij
t�1 f;,:� �_iil"'".....iimã!iimõ.i._íM·iii_iiiiiiiE_a_iiii,;;;;e.���...:.i>""'iS_""�.iiõiiiii.iii�efnii_iiiiiiiiiiõiiiiiii__

tLt�

A�AZETA

Companhia" liança da Baia"

I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVFIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1 93�

9.000:00'JitoOO
38.000:GOO$000
18.17():403$540
iJ.-496:912$949

r; 1.') /

OAA'06'J$1-7L••�}-,�. '11'_1.. Jj :>

4.183:406$606.

Apentes, SubuAgentes e Reguladorei de !JtvArias:em
�iI Brasil, no Uruguai e It�S principais praças e8�rangeir�s.

Agentes em Ftotanopol+s :
.

Campos Lobo & Cía.
Rua Consel helro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal,

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfANÇA

e ltajaíEscritórios em Laguna
Sub-Agentes erY1 Blurner"':au e Lages

Formidavels sorteios proprícs, Ires vezes

por semana, todas tIlS segün·
das, ter1i!lS e iiGxt2s-feil'2!!i,

EXt raçao Dcm giobllS de cristal.

A máxima USlAra e; hil»i1Gfítidade, pais, os ser- I

telos 3ão presenciados pei@ piliVO. .1

......

DlARIO INDEPENDENTE

REDATORES DIVERSOS

COlaboração
_. m ,

Com
preços

especiais e

horas marcadas

Pr ;,iqtJêC!OS, LOL�Ç,::;; s e

/ .. rtigc:.:s . de presente, e

�3'letricidade, a(�aba de
r�eceber. gr2d'1d'e novida
des-- Rua Trajano t1. 8 - TE i. 1.428

J8\/8 Jorna�

Assinaturasg

11
�J
�l
t,
t�
�

�
�,""". A correspondencia, bem como

�.� ,JS valores relativos aos an
núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Canado.

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

44$000
24$000
12$000
4$000
$200
$300

'Praça 15 de Nove!7l(Jni) "26---s()!Jmdo - Fo!'e. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas tràlisn1issõés" díar:as: peJ� n1'.1nhã e á noite

Anunciar no JAVA JOR_NAL, si1riFca: Grar!de:: vendEiS e

ma \OrLS heros

FLORIANOP0LI'3

Agent�$"·correspondent8s
t-orto Alegre - Dr. Arvonio

Bottini'

I
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA

I
"

CATARINA:

t'\.rar.a.nguá-Jaime Wendhauseu
Anitapolis-Anibal Paes
L\ngelina--Armando Schmidt

,

Higuassú- -Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Tor�es

Cruzeiro-O:ivaldo Pereira
Curiíibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alves

Caminha
Itajaí-Evilásio Heusi
Joinvile-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-Franci5co Chagas Ma�

chado
Mafra-PompiJio Claudio
1'\·Jova Trento-João José Archer
OrieanS-Edgar Matos
eorto Umão- Hem inio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
.::>ão José-José Costa Vaz
S. Francisco Guaracy GoerreStD
São Joaquím-João Palma
Tijucas-Osva!do Ramos
TubQrão-Joaquim Faraco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS

A Gazeta Indica:

Médicos Advogados

Rua Tn�jano, 21
Fone 1384

;��

Treska Jr. & Motta

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

Cesar Avila 1

Dr. Sartori

D Fulvio Aduccir.
Advogado

Ex-assistente do

Dr.

Cesar

Rua João Pinto, fi' 18

(sobrado)

Clinica cimrgica·oprrações
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

D�s 3 horas em iante dia
riamemenfe ;.i R.Y! ajano,5l

P1cne 1.618

Resideucia.-R. Esteve; Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
B f:::> aba id

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

HemorrllOidas: - T ratament o

sem operação e sem dór

Resid.:· PraçaPereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Com I.Jd .--R. joão Pinte, 13
Teleph. 1595

f�inas em CRESCIUMA
e;TADO D,:: ST\. CATi.\RINA

CARVÃO BE\JEFr'_::IADO PARA VAPO? E
PAR!\ GAZ 8

Clínica de Crianças- -r'llo
lestias de senhoras _- Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroterapia - RalCis
Ultra-Violetas

ESTAlV\OS EM 6TI\�J-\s CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREG \!� DESSE SERVIÇO

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

ESCl'Íptorio :-.�ua 15 d:
Novembro n. 50

(Eàific:io rctxc flgricola)

Preços modicas

FORMADOS PELI\ UNIVERSIDADE DO RIO
DE JANEIRO

Farmaceutieo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(MARCA REGISTRADA

pois conserva e desinféta sua rou'pa.-

..

.';

Professores Para o norte seguem hoje: Ze
comunistas lia Fernandes Corrêa, Hadir Bar

bato, Ulisses Medeiros, Elz'e Nees,
RIO, 13--A repressão ao co- José Kessner, Nelson Machado,

munismo resolvida pelo Governo Maria Machado, Juventino Ma
da 'Republica vae se acentuando chado e Braulina Meireles.
por todos os departamentos da
administração pública. EHLArE
O ministro da Guerra, tomará, A'

. ,

idenci I justou nupcias com a graciosaagora.provi encias em re ação aos I
h" h O C t fprofessores do Colegio Militar,

sen onn

ad vr�
d °ds a'd ILno

or-

dé d 'd d M namento a sacie a e e ages,a eptos o cre o e OlCOU, que filh d ) O
.

V" d.

d d e I a o casa tavio rena a
se serviam a cate ra para prégar C d Ad I' R didé osta e. e ma amos a
as suas I elas.

bCosta, com o sr. tenente Se as-
-----------------------

tião V. Marques de Morais.

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel Ir Dia. •• JDínville

A croniqueta de hoje versa um assunto novo e velho
ao mesmo tempos=D. Politica. Vamos tratar da vida pri
vada dessa megéra, desengonçada e trapalhona.

Aqui só se fala em acôrdo, gabinete de concentração
fórmula Pila-José Maria dos Santos. Outros entendidos dizem
que a fórmula Pila Maria dos Santos está abortada, mas em

compensação surgiu outra mais completa e talvez mais com.

plicada, porque poucos a conhecem- a do general Fumino
Paim. Pai Chimango tem recebido muitas fâmulos que lhe
vão beijar a mão e ouvir a palavra oracular,

O sr. Batista Luzardo, como médico, continúa a dizer
que o sr. Borges é ainda a maior reserva alcalina da Repú
blica.

Pelo avião chegou o sr. Dario Crespo, que veiu espe
cialmente do Rio, para saudar o gal. Bento Gonçalves, ha
pouco chegado da Alemanha, e hoje montando guarda fia

Exposição Farroupilha. Este general é talvez até hoje o

maior filho do Escultor Caringi,
Mas retomemos o fio. D. Política é o mote. Dizem

os entendidos em Astrologia, que Prof. Raul Pila está
seriamente preocupado em fazer o sr. Paim abortar. O
ex-ministro sr. Mauricio Cardoso está fechado e enigmático
como a esfinge. Já 05 jornais do Rio dizem que isso não
é mais pacificação, nem acôrdo, é cambalacho.
'� ..

Mas, como quer que seja, existe boi na linha, Isso
tudo em caráter de pilhéria, como coisa séria. Vêem os lei
tores que ha uma mexida complicada em tudo isso. Si cá
estivesse o inefavel deputado Trindade Cruz e êle aqui ti
vesse prestigio para mexer, então seria peior,

Entretanto algo ha de sério e de verdadeiro.
Na vida politica do Rin Grande, observa-se a existen-

cia de vàrias correntes. •

Uma que quer unir-se de corpo e alma ao gal. Fiares,
para depois hostilizar o sr. Getulio. Errada.

Outra que quer unir-se aparentemente com o sr. gal.
FIares, para depois sabotá-lo, afastando-o do Presidente da
Republica e... do Governo do Rio Grande. Perversa.

E finalmente uma terceira que não quer acôrdo de es

pécie alguma. Esta última parece que é a mais coerente.
Ainda outra que quer o prestigio do sr". Getulio e FIares.
Está é a mais honesta e sincera.

Ontem á noite a bomba já estourou no grêmio da mo
cidade da Frente Unica e o dr. FIares Soares Junior dei.
xou a presidencia.

Mas, apezar dessa tempestade toda o gal. Flôres que
quer a pacilicação, continúa sorridente, alegre, fumando seu
bom charuto, ouvindo muito, falando pouco e-o que é mais
importante, vaí confiando...

BISBILHOTA

Tambem os "chauffeurs"
nas malhas do comu

nismo
RIO, 14-0 comunismo gra

ças á intensa propaganda dos
agentes vermelhos, infiltrou-se em

todas as camadas sociais, arrastan
do ás suas malhas milhares de
incautos.
Ainda agora o sr, Serafim Bra

ga, chefe da Segurança Social,
em feliz deligencia, descobriu no

seio da labcriosa classe dos mo

toristas desta capital, uma turma
,dI! mensageiros extremistas,' os
quais, lançando mão de ardilosos
planos, conseguiam dinheiro para a

exótica propaganda.
Como sóe acontecer nesses ca

sos, a turma vermelha era com

posta, em sua maior parte, de DO D IA
individuos estranjeiros, que estão

.

sendo processad03 pda 1 a. Dele- Cme Imperial, ás 7,30 laoras,
gacia A:uxiliar e vão ser expulios I 't'arzan, o cavalo selvagem.
do BrasIl. Cine Royal, às 7,30 horas,

Olhos encantadores.

CARTAZES

Deseja concertar o Cine Odeon, às 7,�0 horas:
seu rádio? Procure o

G. Men contra o imperro do crr-

sr. BOllzon, á rua Uruguai n.
me.

39, que será plenamente sa- Cine 1?,ex, às 6,30 e 8,30
tisfeito. horas, -1)ama por um dia.

Nossa Vida
nt-JIVE�:,nR105

Aniversaria-se hoje: a exma,

sra. d. Amelia Richard da Ro
cha, esposa do sr. dr. Mario Ro
cha, juiz de direito da comarca

de São José-

voz DO POVOA

A caminho do con

graçamento politi
co em SantaCa

tarina

Ocorre hoje o aniversario nata
licio da exma. sra. d Alexan
drina Grizard, digna esposa do
sr. Edmundo Crizad, funciona
rio da Dirttoria de Estradas de
Rodagem.

Regista-se hoje a data aniver
saria da gentil senhorinha Maria
Madalena Grizard, filha do sr.

Edmundo Grilard.

Passa l-oje o aniversario nata
da graciosa menina Vera Grij ó,
filha do saudoso medico dr. Ade-Imar Grijó.

_ OFaz anos hoje a menina Solita
Souza, aplicada aluna do Colegio
C. de Jesus e filha do sr. Jorge
Souza.

coronel Passas rllaia, ,nfluente poli ..
tico _do Oéste, candidata a prefeito

de Cruzeiro pelo Partido
Lib$ralBATI5ADO

Foi levado a pia batismal na lIERVAL 14-9 h ,. -A GAZETA- Fpolis (Dr) correspondente)
Igreja de S. Antonio, o primoge- As home�agens e festas em Cruzeiro Sul ao dr. Nerêu .Ramos, �onstituiram ma-
nito do casal João Teotonio Li- niíestações verdadeiramente empolgantes. No churrasco (.ue fO! oferecido ao governa
vramento de Carvalho, Irene Soa- dor e sua comitiva, estiveram presentes mais de duas mil pessôas, que aclamaram o
res de Carvall,o, r..ceoendo o nome do dr. Nerêu Ramos.
nome de Fernando :"uiz. Foram vivadissimos os nomes de Ivo d'Aquino, cel, Passos Maia. No banque-

te no C. Dez de Maio, o dr. Nerêu foi saudado pelo ilustre advogado dr. Edmundo Mcrcí-t'HEBf'lm UH5...
d t lif dmira, a quem respondeu em Ionja e vlbra tte oração, expm: ) o pensamen o po I leo. a mi-

Pelo onibus da .Auto Viação nistrativo do seu govêrno e a atençã i que reservava a esta zona dj oéste catarínense.
Cataiinenee, chegaram ontem, do Falou o cet. Passos Maia pronunciando forte e incisiva oraçã i, agradecendo a prova de
norte do Estado, os seguintes cunfiança que recebêra da gente de Cruzeiro, por intermédio de seus. órgãos pO,líticoSpassageiros: Frei Alvaro LUitOS� mais representativos, indicando o seu nome p�ra candidato a prefeito ?e Cruze!ro. O
Freitas, sra. Augusto Kuschi- coronel Passos Maia foi aplaudidíssirn i. A candidatura do ceI. Passos Mala, que fOI apre
wein, J. F. da Sil�a, O�valdo sentada pelo Diretorio do Partido Libera! Ca�arinense, para prefeito-de Cruz�iro, .

desper
Marquardt e P.FJanclsco Piebels. tau em toda esta zona o mais vibrante entusiasmo. O sr, governador e suacomitiva se

guiram hoje para Campos Novos.Encontra se, nesta Capital, vin
do de Araranguá, o 51'. Amoldo

I
Na�oJi, prestigioso politico na

quele municipio. Pródromos
DA

FOL.IA
I

=oJ

ver e ouvir tão simpático cordão.
Cumprindo o que haviam dito,

os do :Brinca. que ôntern saíram
com o nome de [Blóco da Tesou
ra, visitaram as redações de «Re·
publica» e «A Gazeta» e a re-j
sidencia do Rei dos Foliões, o

Califa féris, que pronunciou longa
oração desejando ao veterano bló
co o mais risonho sucesso.

S. C. "Filhos deMinerva" HauptmannA s. c. Filhos d� Minerva, que está envidando esforços d tpara proporcionar ao nosso povo um carnaval d.! lua, modesto, na a eme
mas digno das tradições da terr« barriga-verde, 1I�0 tendo obtido
auxilio dos Po.:!eres Públicos, resolveu para levar de vencida o seu de- TRENTON, ESTADO DE
sideralum percorrer o comercio com um «livro de ouro» pu.,. ob- NOVA JERSEY, 13 - A
ter os meios pecuniarios necessarios. sea. Hauptmann, depois de orna

Daqui destas colunas apelamos para o nosso comercio, hora de palestra com o seu ma

sempre pronto a atender 05 justo; asseios da nossa população, a rido, declarou que segundo lhe
não negar o seu valioso auxilio á S. C. Filhos de t5tCinerva. disse este, não teme enfrentar

quem quer que seja ou responder a

O C C C C Waldir Grisard, Antonio Sbissa, qualquer pergunta que lhe �e,a• • • • Gilliati Schettini, Tito Carvalho, dirigida.Nos altos do Café Java, onde Batista Pereira, Altino Flôres, E acrescentou:
funciona o Java-Jornal realizou-se, Menezes Filho, Pedro Garcia e -«Ele está pronto a SUJei-ôntem, ás 19 horas, a eleição Cassio Abreu. I tar-se a qualquer experiencia hu
da nova diretoria do C.C.C.e., Hoje uma comissão composta man -, seja ao processo mecani
que regerá os destinos daquéla en- de membros do C.C.C.C. percor- co da revelação da n.entira, sejatidade n03 folguedos carnavalescos

reu o comercio local angariando ao chamado serum de verdade.
deite ano. Para que as festas sejam auxilio, pua qU! se facilite assim
corôados de pleno êxito a diretoria d

������'Z-,r*'���1do c.c.c.e fará todo� os esfor-
a tarefa des:!. cntida e.

'1'R-""e II- g I·-a� oços passiveis. Fi,;ou éla assim or- Brillca quem I� IICURITIBA, 13-No jôgo ganilada.
realizado ontem aqui entre o Fla- Presidente: José de Dini��Vi- póde visita IL�1C�� tiC��
mengo, do RIO e o Curitiba,cam- ce-presidente:Wllly Gruner; 1 o. A G tpeão paranaense, finalizou favora- ,secretario: Sebastião Vieira; 20.", aze a Estão sendo rezadas, todas
vel �quêle por �x2, tendo Pery Camisão e tesoureiro L�}.� I Ini�ian�o a tempora3�, o Bri�- as noites, na capela da Praia
Caldeua marcado dOIS tentos. O

I
de Souza. �;.��; ca deiXOU ontem a sua sede e velU de Fóra, com grande ilfluen

Flamengo regressará amanhã para Com:ssão fiscal: Rubens Ra��;-; I para a cídad:, divertinJo muito à- cia de fiéis, novenas em lou·
a Capital da República. airo Calado, Antonio Apostolo, queles que tiveram a fortuna de 'lor de São Sebastião.

OUTROS PARTEm

Dr. José Racha

Viajou hoje pelo Comte, Ca
pela, em visita a sua exma; fa
milia, o sr, dr. José Rache, íun
cionario do Dominio da União
neste Estado.

o Flamengo
venceu

r � 'o'·" .\:;<1
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