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POVO Sem politicas.quaisquer llgações

Aj�O III
Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

A consagração
episcopal

do Bispo de M ussoró
Redizar-se-á, ás 8 tloras dr

domingo próximo, na Catedral

Metropolitana, a consagração epis
copal de s. excia. rev, o sr. Jr.
d, Jaime de Barr-s Camara.
A cerimonia que se vai l'eali

z;:r pela primeira vez, nesta cida
de, obedecerá ao program� que
constará de cJ4r.issa in hmorem
Sancti r%lichaelis, de Bfó'un, Te
deum, Ecre Sacerdos, o gloriosa
Virginum, Confirma hoc e, final
mente, Ivbilale.
° côro, que virei dé! Blume

.' , nau e que se compô' de mais
,�, �f· de trinta figuras. ai .. ibantará &

�. '-- . ..,......_,..........,.._
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sao

do
• •

reglrne naclo-

ria l-socialista

Candidatos integralistas
Segundo nos informaram os srs,

. Jaime Wendausen e Domingos Reitz

I serão candidatos íntegralístas ás pre
feituras, respectivamente. de Araran

! guá � Bíguassú,
I

• I
'I O Diretoria do Partido Liberal de

A data de hoje é altamente São José escolheu o sr. João Macha-
festiva e grata á Nação Alemã, do P.acheco. Jor.. para candidato a

I d 3 �refelto dalt.
qu� co�.emora a passagem (I�. Foram indicados os nomes que plei-
amversano do advento do regl- teir?\o as eIeicões de vereadores e

me hitlerista. jaizes de paz.'
Solenes e impo:1entes homem.l- O sr. João BücheIer. politico IíberiI

I gens palrióúa. s, presididas. pelo �5t:eíteEse. recusou a aceitar a sua

R
.

h c
-

, r d "'m t·· do o 'mdlcaçao para vereador.
elC, , cerao rcallza as �)

C t ., .

ons a que os grupos cpJC1S1onlS'

I tas se congregarão sob a legenda.

A- ......
, Pedr(.')· "Frente-úl1�ca Joséfense". pIeíteian-

ru � _, do a prefertura com um nome de
IV ("") e ri) po ! - �rande projeção na politica munici-

vorosa paI.

P�ss(>u á pronto
A rua Pedro Ivo, que é uma "Díario da Turde". det< a a1canha.

das mais p'lcatas da nUSEa (api ao �!. dr. Ivo d'Aquino de "recruta

tal, esteve. ôntem, em pol VOl osa. n. 1 tt.

Edealtina Pauliné\ de Jestl', de Depois da viagem daquêle prestí-
côr branca, casada. com 32 é nos gio5o.poIítíco á zona do oêst; e norte

d 'd d ;d ' I ,'i 6 catarmense::. onde graças a sua in
e I a e, re;, en:e. aqu� � fl,,;,J , fluencia. o PatUdo Liberal se soIídi-

apesentou a PolICia CIVil, ont m ficou, resolreram os nossos colegas
1 ás 23 hora", o �eu filho de nome"de rua" pas sarem a pronto
Sillos, com 13 ahOS de idade, di- O recruta Ivo d'�,quino.
zendo ter sido o mesmo espanca'
do por seu patrão, Edmundo Fa
ria. tintureiro.
A queixosa disse mai3 que seu

filho wfrêra o espancamento em

,;ua própria residência.

Apresenta d. Edeé'Jtina, como

testemunhas do f�lo, os srs. Pedro
Vaz e Manoel Benjamim di\ Ro
sa, residentes em haguassú.

I-

.

RIO) 29. _ O assunto de maior. importanci.a n.aciona I I la, não sómente �ara seus. Estados, c�mo no terreno nacional. ,I Juntament� nesse momelto. apresentava-se á f\?capa, á ,cand_
fOI ° encontro realizado ôntem, em Petropohs. no palácio RIO Nc- As oposições coligadas se mtegrarão

.

no �overno RIO-
i
datura do �r. Altino Arantes. F?I quando os perreplst�s. incorpora

gre, entre 0S srs. Armando Sales e Benedito Valadares, no gabinete grandense como que prevendo que terão de cammhar juntos na su- dos despediram-se do sr. Antonio Carlos, falando então, o sr. Tei-

do presidente Getulio Vargas. cessão presidencial que se avísiuha. xeira Pinto em nome dos seus colegas,
Apesar do sigilo que se mantem sobre a palestra que teria Entretanto, acredita-se que esse áto não poderá ter grande EI,tretanto, o sr. Silvio Campos, chefe do Partido Repú-

sido observada durante ° encontro� a Agencia Brasileira pode in- sigiilicação. Quando encerrava se a sessão legislativa fêdera! fala- blicano Paulista, está absolutamente integrado na corrente do general
formar, de fonte segura. que os governadores pauli-ta e mineiro la- va-se que 03 paulistas vetariam a candidatura do sr, Antonio Car- Flôres da Cunha, parecendo que a conferencia dê Pdropolis não

rão, em breve, uma declaração absolutamente contrária á formula PI- los á presidencia da República. bastará para cortar ii linha de conduta dos elementos que agora pro'
curam aglutinar-se, pois i 1 se anuncia, apesar dos desmentidos catego
ricos, uma reunião em Poços de Caldas com a presença dos srr , Ge
tulio Vargafs João Carlos Machado, Armando Sales e Benedito Va
ladares.

O sr. Armando Saies tambem é candidato, segundo a Jor
nal do :Brasil e o seu discurso na comemoração de São Paulo é

algo parecido com uma futura pl atalórrna.

Prepara-se
um gólpe

espetacLJlar
sôbre a capital e'l:iope

campeão brasileiro de pêso
leve, desafia, por interrnedlo
de uA Gazeta", os bCiXeUr1J

catarinenses
ROMA, 26-Telegramas Je fonte autorisada, recc- A b irdo ('.0 Itapura, de tunidade de presenciar seu-

bidos da Somalilandia pela imprensa italiana, estabelecem
p.1C;�:é1:�Ci1l para Porto Aiegre, i sacionais lutas pugílist!c�s

que as .colunas volantes do ge.ieral Graziani avançam P rra ordc se vai enfrentar com que, estamos certos, vrrao
a localtda�e �e AI�ata, dando lugar ,a rumores de que o ge- Í.zct;_wioza, Garoto de bronze. incentivar o espôrte de box

ner.al Graziani esta tentando um .golp� espetacular contra e Lo enzo Fernandes) visi-. em Santa Catarina.

a,����d_�;-�� A������eba, que fica distante apenas 280 I ;��;/;��,�h�i���si�eir�o��ag���� 1
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':t. �iÕ2S italia��� sob're�oara�- a área"o�à� se �d�s;nrola él �afi� '���e/��g���;a's i'�:t��_�_1
ti'�, �� i ,Breu

. ofensiva peninsular, havtndo bombardeado o acampamen- nenses para lutas, nesta ci-I ;'Ia�nos,
to dos eHopes e os poços dágua, indo depois disso, até dade, qualído do seu retôrno

i

ABata, afim de observarem as tropas etíopes que estão {l Capital da Republica.
preparando, com febril atividade, as fortificações para a Assim, pois, teremos opor-
defesa da localidade.

i
Reali, a ·se no próximo' O cÚl11binado da Capital:

dia 6 de fevereiro, no cam- serà organisado cuidadosa- i

po da F.C.D., á rua Bocaiu- mente, para qlle possa fazer
va, uO? esplendi?o festival i frente, �os destemidos rapá- Parte, hoje, com destino a) sul
esportivo, patrocl11ado pela zes vIsitantes. catarinense, em visita oficial, o sr.

� ?azrta, Cllj�� .renda rev�s- Essa lu�a ser.á, em �o!nena 'I dr. NeI�u Ramos, preclaro gaver
Íl!L em beneL.. lo da Socle- gem ao SI. major OlivlO Ja·, nador do E�tado.
dade

.

Carnavalesca Filhos nuari? de Amo�im, operoso I A :umitiva que o acomplnha,

cerA:0npl:;tes de c.<mk chão serão
de Ml� rva:> .. _

c'
�

prefeito da Capital. I e�tá constituida das ;eguintes pe�-
Nes::,a OCctS)�O ,.erao entre- soas: cap. Ernesto Nunes, aJ'udan-executados pelos alunos clJ Semina- gues O

..

s premIas aos vence-
-

[te de óldens; dr. Ivo d'Aquino
fIO de AzambuJa. ,-lo�,.,� do con"ur"'() eS/1ortl' 'o 'S " d

.

'
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M I é'Cretaflo e Estado da VIação

Pela liberda- de:.;te� Jornal:
.

. iGU EL
ie .Obras �úblicas; df.pu�ado Alta-

d d 20
- Alem de mtel essantes pro- ATERINO, mno GUimarães preSidente da

e e. Jo r- vr.iS de atletismo serão reali.. A�,;embJéía Est�dual; dr. O;niz

,.
_

na 119taS zadas i�portantes pelejas Retomou, hoje à esta cidade, Junior, deputÇldo federal; dr. Re-
,)�O PAULO, 29 - Na de f�tebol, destaca�do-se .a via aérea, após alguns dia� de nato Barbosa, deputado estadual

re�nJao d� ontem, (�nt[e os srs. formldavel e sensaCIOnal l�- perl'�anencia nas Clipitais da Rt.- e Gasparino Velho, prestigioso
Vicente Rao, Maced� S?ares, �1e- de entre o poder?so c tern- publIca e de São Pa'llo, o concei- i politico libera! sanjúaquin.:nse.
lo Neto e ° secretano ,1él Jusll�a, vel t�am do Im,bzt�ba e um tuado comerci.-mte sr. Miguel I Integmrão a comitiva, até Im
o sr. Herbert lViose:,. a pedl.do combmad? da Capital.. Aterin�, �ocio da poderosa firma bituba, os srs. senadores da Repú
des�e, ap�esentou u�a lIsta de Vlll- Os plmers do 1mbztllba comerciai, desta pra�a, Aterino e bl!ca ceI. Vida} Ramos e dr. Ar-
te JornalIstas paulistas presos por são elementos de grande Irmão. tur Costa' deput d d I d

.

d
.

d
' a o r. vens e

ocaSIão os. a:r.bntecl�entos e no- valor �sportivo e fr)ffl1am S. s., que viajou em avião da Araujo, líder da maioria no Le-
vembro ultimo, pedIndo a i1ber ..

u:n �onJu lÍo ho,nogenêo, que Panair tomou passagem, no mes- gislativo Estadual e o acadêmico
pade dus mesmos. dlLc�lmente se deixa vencer. mo, em Santos. I Nilo Ran,os.

oposições coligadas
apoiarão a política gaú

enquanto Minas e

luta

"M n '" L2L- =

território germânico em sinál de
. regosijo pelo grande acontecimen
to politico. lembrando a vitória
do partido racista que Íevou ao

Governo da Alemanha a figura
inconfundivel de Adolfo Hitler.
-----------------------

Politica
& Politicas

Em São JO';é

Chamou-se de bôbo

Republica. de hoje. em suelto.
referindo-se a viagem do dr. N1rêu
Ramos ao norte e oéste catarinenses
afirmou que os membros da comitiv�
governamental eram "tod,ts pessôas
com responsabilidades na administra
ção pública". fínalízando com a �e

g'uinte fra.se. para justificar que
não houve exibicionismo:
"Sem um jornalista, nem um fo

tografo ou um bôbo para contar ane
dotas".

Conclue-se daí que o articulista com.
pa.rou o jornalista a bôbo.

DispensamGs a equidade podendo o
autor do sue1tu ficar para si•.• o

paralelo.

Mais candidatos

Us srs. Segundo DaHa Costa e Eu
gmio D :tarte foram escolhidcs cm
didatos a prefeitos. respectívam�nte,
de Concordía e Campa Alegre.

Vadiando sempre

Foram prêsos e recolhidos, on

tela, á noite, ao xadrês da Poli
cia Civil. por vadingern, os indi
viduos: \Valdemar Mota da Sil
va, Osní Martins. Nicolau Perei
ra, José Gonçalves. Albano Sil,
va, Lauro Martins e Leonard<
Alexandre.

__ • ::.1,':
�•• '?,."'. '"'I'(A ...._ '": '!��_ ._" . �

Einpoigaretes lides
-----------

de
íPairocinado pela "A Ga ..

zela" grandlaJso festival
espt14rtãvo
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DIREÇÃO DE L. ROMANOWSKI

SONETO
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� �,
� Romain Roland diz que o poéta no sentido goe- lhe é estranho sobre a terra que não seja digno �
� thiano é "aquêle para quem a vida é a substan- de uma metamorfóse para a bêleza da arte. �

�I
cia da arte, e a arte é o olhar que mergulha no Essa arte perfeita, de harmonia e rítmo �

1M coração da vida. F'e nada depende e nada lhe sem mácula que tanto seduzia o grande Aristo- �ij é estranho: nenhuma fórma da arte, nenhuma teles. �
� íórma da vida." "No hospicio" com que aqui apresentamos �
� A. Duyle que assina o bélo soneto abaixo o poéta, é um soneto digno. Leiam-no com aten- �

; está perfeitamente integrado nessa téoría. Nada J ção. L. R. ������ t:.'����

I Era uma doida alegre e descuidada Quem sabe o que êla íôra antes de louca? �
� Jamais vil am-na triste ou desgostosa. N' O

Nunca lhe pude lêr sobre o passado, ��
Pendia-lhe dos labias côr de rosa Nada logrei lhe ouvir da própria bôca. �

� Frequentemente a flôr de uma risada. �
� Sei que apenas um dia no gradeado �
�

Muitas vezes, a luz ji desmaiada
H O S P I C I O

Desse hospicio, chorava com vóz rouca �
i Do sól r:o ocaso, timida e medrosa

'

P.o ver passar um carro de noivado! �� Sentava-se a cantar uma saudosa
�

� Cantilena de amor doce e magoada. A. DOYLE k
� �
������������������������������������������������������

SAUDADE
Aht Si beijares candida açucena,
Logo verás que se entristece e morre.
Perola casta, do seu seio corre
Alma não menos candida e serena ...

Saudade-c-o declinar do sol morrendo
Tão cheio de tristeza e de agonia ...
Saudade., o suspirar da Ave-Maria
Na languidez da tarde se perdendo.

Saudade-o desmaiar da côr do dia
De pezares infindos tudo enchendo ...
Saudade -a Natureza se envolvendo
Na tristeza da luz cançada e fria.

E, por que morre assim, virgem morena,
A flôr de cujo seio aroma escorre?
-E' que tão bêia ftôr jamais recorre
Ao beijo ardente que nos envenena ...

Dirás,
,

talvez, que a flôr não quer teu beijo.
Como te enganas! Pois que a flôr te adora.
-Ambas sois flôres de virgínea palma-

Mas, é da linda flôr maior desejo:
Tal como eu sonho a flôr sonhando chóra
Chora, sonhando por beijar tu'alrnal. ..

Saudade-o símbolo da amargura
A luz do nOSS(J olhar, 1000�ge avistando
As sombras infinitas da ventura.

Saudade-o suspirar apaixonado
De triste coração sempre escutando
Os àis de um coração longe deixado.

F. Bustamante Filho
-

Mario Bittencourt

/I II

o céo no horizonte vestiu-se de vermelho
e as paisagens ao longe uniram-se ao céo ...
Um cabôcIo que cisma de espíngarda ao. ombro
é uma silueta que se perde

na sombra da tarde ...

o sol morreu lindo!
Morreu suavemente

Esnarzindo luz
e vestindo o céu ...

II
A

Um sabiá toca na mata O funeral do sol... mO r te
o sol morreu. DOMorreu soberano!

,

O céo no horizonte vestiu-se de vermelho .. " S O L
� horizonte é o tumulo do sol .. , L. ROMANOWS�I

_______, i í ___

E todas os vêses quando morre o sol,
-sem luto no céo e lagrimas de chuva,
o céo no horizonte veste-se de vermelho ...

�--------------------------------------------=,�--�,--�=---.------------------
�

COR? RESFRIADOS?
G-U A::=R A I N-A
DEPRIME

,

--

NAO

_'

o
".

CORAÇAO
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Côrte de ADe��

'açãõ
MENSAIS

PARl�i VOCÊ
PREMIOS

UMA CASA C:ompílação de L. Nazareth)

DIA 27 DE JANEIRO DE 1936-S. JOÃO
CHRYSOSTOMO

q

Sumula dos julgamentos !ro LI!!�
da sessão de 24 do corrente. A est=ção c lernã DjA. ond
Habeas-corpus da cor. ar- 3 J ,38ms., irre fiará amanhã c

ca de Indaial, impetrante dr. programa abaixo, para a Amer. 1654-A capitulação dos hollandezes-Cumprindo á
Antonio Bastos Araujo e pa- 'a do ,Sul.' capitulação estipulada e ratificada na vespera, os hollandezes entre-

ciente Ricardo Nehgerb 'n. /\'8 23,15 corresponde à: gam a fortaleza das Cinco Pontes, á vanguarda do exercito pernam
Relator o sr. des. Presi- 3,1 I) hs. no Rio de janeiro e bucanc, comma.idada por João Fernandes Vieira e composta de

dente. 7,15 às 1.15 hs. 1.500 homens.
A Côrte concedeu a ordem 23,00 Anuncio DJA (alemão, O desarmamento dos vencidos realizou-se sem o menor in-

I'. impetrada, por. estar prcscri-] português] Cmção popular alemã. cidente e disso íoi encarregado o sargento-mór Antonio Di<ls Car
ta a ação penal que move 23.ü5 Radi0 ft'm;nino: Schnurr, doso. Findo este acto, Vieira entrou na cidade do Recife, onde rc

a justiça pública contra opa- schnurr, Radchen! Coisas variadas ceheu 73 chaves e tOTOU posse d� todos os armazens. Ao mesmo

ciente. dG quarto das handeiras. Manus tempo, VidaI de N�greiros e t igueirôa, receberam as lortalezas de

Habeas-corpus da comar- c-ito: Ernestine v. Guiunneau. Ernesto ou Santo Antonio de S, Jorge, Brum e do Mar.
ca de S. Joaquim, irnpetran- 23.35 N. tici�e sôbre a economia 1803-Nascimento de João Caetano -Na cidade do
te Tiago Fioravante de Matos =Jemã. 23.40 Entremeio. 23A5 Rio de Janeiro, nasce João Caetano dos Santos, veterano das cam

ri e· paciente Rornualdo Caetano I Ultimas noticias (em alemão.) panhas do sul e notavel actor brasileiro.
da Lur. Relator u sr. des. 124.00 Musicas ligeiras de mestres 1849- Um gl'llpo de revolucionarias é derrotado--

i

I
Presidente. grandes. A orquestra das Ondas O cap. de Artilharia Alexandre Guimes Argolo Ferrão, (depuis ge-
Convertido o julgament : Curtas sob a direção de \Verncr neral e visconde de ltaparica], á frente de 200 homens da Guarda

I ::1. dilig:�c�a� afim de pCdi_r- Rich:cr-Rei(hhtln;� I :00 E�uip�, �aci0nal:,,�taca �destr0ç'l, em Pasmado, um grupo de revoluciona-

I
s:� In�Or�llaçoes ao dr. JUIZ ale�a (Jo�o� Oiimpicos). 1.lll nos libe a es de • en;ambuco.

/'.
. D •

,

de �irelto. Ultimas n: tICkS (.,m português) 1868�O 20. corpo �o exercito em .{ maguay-O
I Habeas-corpus da cornar-: J .30 S ja alegrc- seja ri.onho! general conde de Porto' Alegre deixa o commando do 20. corpo do

ca de Canoinhas, irnpetrau-] Musica 'l'.t.ca e anedotas. Peque- exercito brs..sileiro d� Paraguay,.e .retira-�e para o Bra.sil..
'te o dr. Ot!1)11 da Gama Lobo I [ia sequ. ncia popular musical, pre- 1883-Delxa a administração da Provincia-:Tendo

I d'Eça e paciente Luís Tack parada por Lotk Theile, 2.15 sido dispensado das funcções ele Presidente da Provinciél o dr. Àn
e outros. Relator o sr. des. Eco da Álernan],a. :L30 Sonata tonio Gonç::ilves Chaves, na qu:;liddc de 10. Vice-presidente, recébe
Presidente. em si-maior op, 109 para violão 1. administração da mesma Provinr.ia, o coronel Manoel Pinto de

,I Negada a ordem impetrada e piano {�� VIax Reger. Conp:'ram Lemos, prestigioso chefe do partido Liberal de S. José.-Corrigin-
por não ser nulidade essen-Il\!hx FIÓ�L..

l
, : ••1!e Sauder. do: �hs ephemerides publicadas Da .fi Gazela de 29, diga-se aos

cial do processo nenhuma 13.00 Ultimas nr;l:ci",(em alemão). I Ióros Ge Villa e não aos pooos de Vtlla: diga-se: Seu clima e não

d.as tres alegações do impe- 3.15 Leitura do programa (el�m., I-�em clima., ., _ j ,:trame. port.). DespldIda DJA, (alemão, 1b94-.A le�OtUçao de ,893 e os jelldos--O general
f

I Habeas-corpus da comar- português], revoltoso Lamentmo PHJto, relas colurnnas de A Federação do Pa-
ca de Curitibanos, impetran-' .

raná, de cujo Estado estava de póssc, faz um appelIo ao povo, pe-� te Walter Tenorio Cavalcô.n- A Prc"f.c I t u �-a dindo auxilios e soccorros para os bidJS no campo da lueta. Os
ii ti p ,pJcientcs Lindolfo Mano· Ca r i t:) Ca 1 hospitaes achavam-se repletos de feridos, que diariamente chegavam
el dos Santos e outrus. Re AUXI LIA AS sacI EDADES (h Lapa, onde a luta fôra, terrivelmente feroz.

EDIFICIO LA POHTA FLORIANOPOLIS latm O sr. ues. Presidt'íite. CARNAVALESCAS I-�-------
��iiiiiiiiiiiiiõi__;;;;;;;:;;;;iiZíI:ii2iiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiõliiiõiiõiiiiãi m"",,;m'i.iiii.ii"'_iW",��...=::�I, I

.
Negaria a or�el� imp�tl! -

RIO, 28- Inte rlOl8Ssante
C t

� I Jd PO"lJllf, 8. cxttnçao da açao A Prt;eitura p3g0U, ontem, o
-

en ra IS 'ir:nal lua lLI a A.Vé��"0 Lou auxilio d 11)0:0 O$OGO pa.a dis
reportage t"'"'V""\

r· Ç) cI <; 3,1. tos, r;ao a-pro- ribuir entre as cinco socirdade5' .� I I I

Te lefonicas V'��,?�,s�:�t 'et��. 23i7, 1a ��:::.a�:��;t�'P�,:::�,cod� �:: $�fuJL � flll a. Cr&JlI1lg!"essG Na
,ESTREITO E COQU EI ROS co parca de C,amp?s i'!0AVOS, verna e Cungresso dos Feni1nos. CraHma� cootr&l O ';\�lalfabe.

A C TELEFONICA CATARINENSE f b r
reCOf"'ertc Jo�e Flgucloa e t'0"''!I'' ll. s.,ra-

d d'
a?,sa

ef
ue

r .. CJJddoo (L', juiz de Direi- tJ1!ne�wtm�rQ�Z �!S�'110vizinhos ào Estreito e e Coqueiros. que est6 isposta a e dUal �
to. J \ atar o sr. des. Tava-

-

... ' '"_o�=

a instalação dos centros telefonicos llOS lugares acima norreados, to

(75) rL') S0b:inhJ.da vez que para isso possa contar com vinte e cinco assip.'l
turas no Estreito e quinze (15) em Coqueiros, na razão de D::ldo, provim� :1Ío ao rc-

20$oco (vinte mil rei�) por mês para o cc-nercio e 18$000 (dc- curso para rehrmar o des-

.�. '1 .. \ d f 'I' l' d d pacho do dr. Juiz de Direito,'

. z,ollo mi reIS; pua as casas � amo 1 la, lvre o pllgamento e

I ' 5 d víst ) estar prescrita a açãojOsta ação at� 00 metros os r,:spellvos centros.
. Cl 1

"

.•

Os mteressados deverão IIlscrever os seus nomes na Matnz p"na movld::l. COlltl a o recor-

da C. TELEFONICA CAT l\RINENSE, PRAÇA 15 DE j ;'�l��� ",,",��,NOVEMBRO N. 8. ������==-----
A. C. Telefonica CatarÍnense não assume cotl1promisso aI-) 2!

g�m no caso de não atingir ao numero de asú�antes já mel1" �Clonado. ' .'

:p�\j.l
"Ji;I
@
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CAPITALIZAÇÃOCOOPERAÇAO ECONOMIA

Novo plano proletario da

"Carteira Previsora �g
Lar"

AutorizaDa e legclizaDa pelo 6ouI?rno feDeral, De urórõo cem

o Dee:. 24.503, D� (934 (farta Patente n. 9)

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

Mensalidades

11$000
22$000
44$000
55$000

para uma casa de 5:000$080
10'000$000
20:000$000
25:000$OUO

»» »»

»» » »

» » »

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestalmente, depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24,500

POR ESTE PLANO, O CAPITAL NUNCA PRE
TERE A ANTIGUIDADE

Em nenhuma�hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus deposites realizados, os quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Poda - Diretor presidente
Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Te!done 23·0770

Inscrições com os correspondentes

Conlinuacão
,

o �� COS A 'n,tala�ão doilo. Congresso
rC

' Nac'onal cOlltra o Analfc b (smo Cruzada Nacional de Educaçãon ":lpeu S se rtalizGl1' soleoemente no Tea· que levou ao TeJ.tro 1\ !unicipaI
Procu rem tiO Municipal. O JORNP.L DO lmél es�ra,mdinaria concorrencia

NO SEU COMERCIO em ampla reporta- de pessôas da mais alta represen-
gem salit'ntou "o i'1kresse que es- tação oficial e social" A sess[o

FO rnecedo r tá desoertando a grande olia da foi iniciada, continúa o venerando

lt'��--------'��-=�e���}t$�IG� orgão, pelo sr. dr. Gustavo Ca-
. ->!' . '<!l- J

$ panêma, Mmistro da Educação,
� qUe em nome do sr. Presidente·
� da Republica, dava inteilO apo
� io ao empreendimento da Cruza�
e da Nacional de Educação visto que
r@ era precipuo dever do govêrno
e aplaudir, auxilillr, LOI8borar a apoi
O ar nesta grande obra de engran

decimento cultura e mo�al do po
'10 bra"ileiro»
A seguir falaram o dr. Her

bert \1 )ses, sobre os fins do Cm
gresw, o dr. Gustavo Ambcust.
sobre" a necessidade de uma cam

panha contra o analfabetismo" e

o dr. Rodrigo Otavio Filho que
fez um vibrante "apelo aos brn-
Isileiros para cooperarem nesta

II grande obra de patriotismo" A 0-

� ração dv ilustre homem ele letras
� impressionou vivamente a grande

assembléiéL Falou da obra da C.
N. E. «sem um minuto de de�-

• 1
canso, sem um mmuto oe arrepen-
dimento. E isso porque sente que
a maior tragedia de homem é a

ig'1orancia. E é preciso mino�ar
eS3a tragedia, combatendo por to
dos os meios {' modos o analfabe
t;smo, que, sendo o maior mal.
é fop.te de todos os males.»
r. concluiu:-A úbra àa Cru

zada é gigalltesca. Não fosse gi
gantesco o Brasil! Não fosse gi�
ganlesco o analfabetismo, que e a

barreira, que impe.de o desenvol
vimento mnterial, mental e moral
do brasileiro. Campanha como es

tas exigem sacrifício e abnegação.
Continúa

40e feu�•. g*,,,

\nhia Brasileira Carw
� .:era de Araranguá
le Ferro D Tereza Cist�na

RODRiGUES ALVES, 303-331
TLLEFONE, 3-1900
t Teleg. «BARB�ANCO»
o de .Janeiro

\s em CRESCIUMA
,DO DE STA. CATARINA

ENEFICIADO PARA VAPOR
PARA GAZ

I.

Premios erra mercadorias
i \ r •

Por� i$oooc saúde de seus den!es, v:e

SUL.BIOL
CC'imula do DR. BACHMANN) COlr esta insignificante quantia podeis habiiiLtr-vos á felicidade na

CRED5TO) �V9UTUO ��REC�AL!
A C;��b�DeTO J.i\..�UTLJO PR�-

D BAL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de �J1trada é accessivel á todoS-2$OOO

A' venda em todas as farmacias e casas

___�e perfumarias..
4
__ 11

I O d-:' Cesa; �;;.�� :��:t:n:
-

do-se por dois mêses, despede-se de seus amigos e

\entes e avisa 0qe seus doentes ficaram aos cui
Idos dos drs. C: COSTA JUN!OR, MIGUEL BOA
\ID e AUGUSTO DE PAULA.

-9 1 J

,.t,.,

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,9.
-,

" �.�;\
Philisanor 16��ii-�7a Pró d rom os

DA
FOL.IA

A voz DO POVO

os próprios olhos!
S. PAULO, 28 - A cronica policial da cidade

registrou hoje uma ocorrencia devéras horripilaute. que
só p6de ser obra de um louco, pois não exíste fins lidade
de morte numa -tentativa de suicídio assim, macabra c

I OUTROS PARTEmse vagem.
O motorista Armando Chiaguetti, de 32 anos, sol

teiro, residente com sua familia á rua Paraguassú n: 56,
é o protagonista do episodio tragico, que faz lembrar um

dos mais irnpressionattes contos de Humberto de Campos
- «Os olhos que conlam carne.»

D� ha dias para cà vem Armando mostrando-se
taciturno e pensativo.

Inquerido pelos seus, Arruando respondia com eva

sivas, dando a impressão de que estivesse num estado Ide profundo) abatimento Ae d.2s,:onforto. Viajou hoje para Jo'nvile o .r.

.

Na madr�gad� de hoje, e� seu. quarto, num aces- dr. Plàcidv Olimpio de Oliveira,
� O subito de alucinação, o motorista, Julgando matar 'se, deputado á Assembleia do is-
1 rocuiou arrancar os olhos com as próprias unhas, íurio tado.
sarnente, desvairado! Ao rutdo de seu gesto de insano, tIacudiram pessoas da familia, as quais, arrombando a por- Viajou, hoje, via marit.ma
ta do aposentou, aoavoradas, viram que Armando, com o com destino á Curitiba, o jovem
� angue a correr lhe das vistas, persistia, loucamente, em estudante Ivo Montenegro, onde
é' francar os globolos oculares. irá realizar exames do curso fun-

Dominado, afinal, foi o fàto comunicado á policia, damental.
sendo o treslocado moço socorrido pela Assistencia, onde. .

.

se verificov que êle tinha o olho esquerdo completamente i{egressou a RIO .do .5:11 o SI.

vasado, quàsi a sair-lhe da respectiva orbíta, I professor Orlando Figueiró.
A vista direita de Armando sofreu, também gra-I Para o sú! do Estado viajou

ves lesões. o sr. Julio Gonçalves, ativo re-
Em estac'o melindroso, fui v motorista recolhido á presentanre comercial nesta praça.

Santa Casa, onde vai ser submetido á delicada intervenção
círurglca, sendo certo, porém, segundo afirmaram es mé- Partiu para o ncrte do E,tado
dicas que examinaram, que êle ficará cêgo do olho es- o sr. engenheiro Celso Sales.

querdo.
E d Para Curitiba seguiu o jovemm torno a imprcsionante ocorrencia a policia ins-

Aderson Ferro.taurou O respectivo inquerito, no qua' depuzcrarn pessoas
de SUei familia, que �abem .a que atribuir o gesto horripi-, V,a marítima seguiu com des-
lante de Armando Chiaguetti, a loucura rnornentanea de que Imo á Curitiba o jovem estudan-]
foi possuido. te Walter Wa�derley. I

•

Arrancando

Uma revolução
Industrial

Em nome do Blóco A Mc.rinha rem aí e de
ordem da Diretoria, tenho a satisfação d� convidar
os srs. sacias e Exmas Familias para o grandioso
BAILE A FANTASIA que se realisará em a nJite
de sabado próximo, às 22 horas, oferecido pelo
referido Blóco. Ainda autorizad) pelos acima cita
dos, peço ans srs. sacias a fineza de não levarem
em sua companhia pessôas estranhas ao Clube,
sem que �stas se encontrem devidamente munidas do
resfJectivo ingres�o, afim de serem evitadas contrarie
dates reciprocas.

(a) Orlando Fernandes
Secretario do Lira Tenis Clube

'.j
""'�':"__"� �. ��._�;--� __ ,::._ _ �_. r , ,_ _ _
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Nossa Vida
--

rnzem AliaS HUJE:

a senhorinha Eugenia Pereira
Costa;

o sr. dr. João Willil[s)n;
a senborinha Olindina Manara;
a senhorinha Otilia Miranda

da Cruz, professora normalista,

Celso Ramos

Para Lages seguiu ontem o

estimado conterraneo SI. Celso
Ramos, abastado fazen leiro em

Lages e presidente do Diretoria
Liberal daquele municipio.

Dr. Plácido Olímpia

Ánte-ôntem, á noite, ape
zar da garêla impertinente
que caía sobre a cidad-,
fez-se ouvir ao microlone do

Java-Jornal um grupo de ra

pazes os quais interpretaram
sambas e marchas camava

lescas deste ano.

Si bem que tivessemos

elogiado, ;::!estas coluna-, em

nossa crônica de ôntem, a

ação dos nossos rapazes, cri
ando canções pala recep
cionarem (J Rei Mo:n'J,
tambem qu eretnos fazer sen

tir que, a demonstração de
ôntem foi áquem d.l espe·
ctativa.

Os sambas cantados ti
veram a sua musica um tan

to assassinada e a voz de

gU::tll interpetcu Linda pe

quena, algumas vezes, foi
um p::JUco fraca, uãc sendo,
como era de �e espetar, fir
me.

Mas, a nossa critica sere

na e conselheira, não a to

mem os rapazeu que se fi
zeram ouvir, ôntem, como

um motivo de esmorecimen
tos.

Não! Esmorecer é cami
nhar para a derreta!

O searedo da vitoria está
"

-

...

é O novo equipamen-
to que o Rex estrea
rá dentro de poucc s

dias

Pelo Comandante Ripper,
que chegará no próximo sa

recerá, sabado, nos salões do ma- nado a este porto, vem o no

gestoso cêrcle da colina, á socie- vo equipamento sonero da
dade de Floiianopolis. Casa Philips que a empreza

Jamais se observou, nesta (a- do Rex contratou para ser

pital, tamanho interesse, ansieda- instalado nos seus elegantes
de e entusiasmo em pról de uma salões. Este novo tipo de
reunião social, como (J que se es- aparelhos para cinema íalan
lá verificando. te, tem poderosissimas lentes
O estado de ânimo da moei ultra-luminosas, que garan

dade folgazã e admiradora do tem aos amantes da cinema
Momo I, que se apresta febril pa- tografia modema, uma perfei
(a 'J Lira, é, simplesmente, íné- ta e nitida projeção, dando
.:Jlto. a mais completa ilusão da

Pelo que, podemos afirmar ser a realidade.
reunão social de sabádo, de um Traz ainda o maravilhoso
êxito ainda não verificado, com- aparelho uma extensa rêde
parecerão ao Lira, além da vito- de eficientes Altos-falantes,
ciosa -.fi Marinha oe,n ai, - o providos de aperfeiçoados
blóco lider da Folia e o que Filtros de tonalidade, que re

maior número de foliões apresen- produzem fielmente todas as

ta nesta cid1de, - fl1arinheiras, vibrações e modalidades da
'louidras e Vamos com á /vfari- voz com limpidez e clareza.
lha, também, todos grande valor Para que o público conhe-
carnavalesco, ça melhor esta poderosa ins-

Consta-nos ainda, que outros talação, a Empreza do Rex,
blócos dos quais.r+conlorme von- fez colocar numa das mO'1�

tade das organizadoras,-não co- tras da joalheria Gallu] as ío
nhecemos os nomes estão se apreso tografias deste modernissimo
tando na surdina para o dia ma- e rico aparelho sonoro.

ximo do carnaval de Florianopo- Parabens ao Rex e ao povo
lis. de nossa Capital, que com

Agl1ardemC's, pois, com a an- mais este melhoramento, aliás
sie?ade gerai: o estrond�so aco?-l exigido por t.odos os h?,bitu�
tecirnento SOCial de sab ido pro-. es daquela linda casa de di
xlmo. versões, este cinema vai CJa�

pletar o seu programa que é
de bem servir os rnuitissirnos

frequentadores dáqueJa ele

gante prédio que se ergue á
rua Arcipreste Paiva.

.t="nte ItalLano
Audizio"'i Ra
diofonioi'.e
E. I. A. R.

O excelente Brinca, o famo
so blóco carnavalesco que
grandes louros tem alcançado
nos últimos reinados da Fo
lia, virà, hoje, à Broadway,
onde farà inumeras evoluções.

O terma do Brinca quem
póde apresent:uà diversas
musicas de compositores
nossos.

Via terrestre seguiram para o

sul: Artur Souza, Pedro Kumn,
Ernestina Castro, Judite Peresso
ni, Raul Gripp, João Boltani t

Julio Gonçalvés.

na perseverança.
Esperamos que esta nossr.

léve critica venha concorrer

para que os nossos rapazes
tenham nela uma razão for
te para prosseguirem na

idéia e desejamos que, bré

ve, se vejam alvo de aplau-
Estação d) ondas curtas de
Í'loma-2RO 31,13K C. 9635

Hora do 1?_io de [aneiio 20,20

Pele
instrução

. � �,' I" .'" "':!'. ,
• :i

, ,

sos,

CESAR AUGCSTO O sr. professor Orlando
Figueiró, diretor do Grupo
Escolar de Rio do Sul foi re�
movido para o de São Pran
cisco.
O sr. Arnaldo Santiago,

que exercia as funções de
diretor do Grupo de São
Fr�mcisco foi promovido a

inspetor escolar.

Vamos
Programa de transmissão ra

com á r� ari- dioiõnicu especial para a

n ha Ame! ica Latina

Brinca quem póde

Obedecendo a oriéntação da Quinta-feira 30 de Ja!le1ro de 1936.

NOVA YORK, janeiro (via aérea). Ãt.;aba.n de ser feitas A 9uerra graciosa senhorinha Delorme Horn, Anundo em italiano, espa-
as primeiras provas de novo metal-aço maleavel forrado de alumí- o blóco carnavalesco Vamos com nhol e português.
nio-destinadu a revolucionar a aparelhagem dos lares, assim como italo-etiope á Marinha está em contin'los en- Marcha Real e Giovinezza.
as maquinas da industria e a construção de automoveis e aviões. Comunicado n. 108 do Real saios e entusi:isticos preparativos Noticíar;o em italiano.

E' invento do professor Colin G. Finck, chefe da seção de Ministerio da Imprensa para apresentar-se, com grand,e H Tlansmissão de um especial
�Ietro-quimica da Universidade de Columbia desde 1922, e um dos Italiana 'ucesso, no baile de sabado pro-' concerto do theatro E. 1. A.R.
r aÍores J técnicos em m�taluígia em to:!\) .) mundo, sendo reputadis- ximo no Lira. de Turim.
�imo como engenheiro quimico. ROMA, 29 -o Marechal

Respostas a cartas de radiu�
Calcula-seque a invenção do professor Finck vae permitir a Badoglio telegr.afa .que no A batucada da tribu amadores em portugues e espanhol.

const�ução de automoveis que dispe'lsarão pintura, o levantamento front �h�dSOnIat�����hado dos Bôrorós

I
Canções italianas interpretadas

de casas çxclusivarl1ente de aço e vidro, poup.lndo um quinto á pro-
e recol ti o (m

[h' �tml por Matilde Reyna.
I I d f "d I f comp e o e pequeno OSpl a I N t"

.

h 1 ortuGução anua e erro e aço, que P. COnSUTll1 a p<! a errugem. d d
A

b
.

I Permitindo o ternoo sairá a- o IChlrlO em espan o e p
-

I;.;;;;iiiiiiiii------;;;;;;;;;;------�---�---iiiii!!l e camtpo esve ez, Sabre dCll:' manhã á lua com gr�nd' �arulho guês. Marcha Real e Giovlnez'
co au O-l:arros com an el- , ' - �

Lira Tenl·s C'.ube ras e sinais da Cruz Ver- o cordão carnavalesco-fi baiu- za._. _

.. melha. cada da lrihu dos Jjôrorós, com -

CAFE' BOM 50' NO
Os auto-carros continham p03tO de alegres foliões desta ca- .JAVA

tambern vinte e sete caixas pitaI. Praça 15 de Novembro
de munições. Foi outrosiPl Antonio Paschoal
apreendid) abandeirado Ras O baile do Lira
Desta e um armazem de vi-
veres, contendo grande qU!:l.n- Aproxima-se a realização do
tidade de cereais e de café. grandioso baile carnavalesco que Surgiu, ontem, á publici-
Uma nossa colulla está o blóco -fi Marinha Vem UI ofe- dade, nesta cidade, o novo

completando a sistemação da jornal A Capital, que obede
zona entre NEGHELLI e tambem em grande parte a ce á orientação do sr. A.

DAUA PARMA. abnegação dos encarregados Montenegro de Oliveira.
O General Graziani assi- dos varias serviços. De feitio pequeno, o novel

nala que o sucesso da bata- Na frente eritréa uma nos- diario apresenta aspecto
lha do Canal Daria deve-se, sa coluna pôz em fuga, de- agradavc1, contendo farta ma

alem do magnifico ímpeto e pois de quatro horas de com- teria r.-:d:lÍorial.
resistencia das tropas comba- bate, fortes nucleos adver- Ao nova diario, apresen·
t t

'"

d" tamos vótos de longa vida.en es naCionaiS e ln Igenas, sanas.
_ IIiIIIIi_� _

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
,

EfJ1� "".. de�-�W�e�t�z�e�I�&��C�i�a�.��••�J�a�í,!.'vme (MARCA REGISTRADA : ��:��r���:�
'II "-.,"I1!J4/)! "'C:G:",_",' ._-�;;;:;;;;;:;::::.::::-"".

.... �,�.__..-------------t-a-r-n-a---a--r-o-u--p-a--b-r-a-�u--is__s_inl__a__!----------------�

O sr. Juvenal Melquiades, que
se tem varias vezes apresentado
ao nosso publico atravéz od mi�
crofone do Java Jornal, com o seu

ccnjunto «Bando do Serêno», in�

terpretando sambas e marchas car�

I'avalescas, foi ontem, apldudido
pelos novos númeíOS que apresen�
tau.

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

A Capital NO
Java-Jornal

C·

,� - - .. "'" ," ,...
.
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