
SantaC tarln
aptos a votarern nas

de II de março .vir.dourol
Da secretaria do Tribunal Regional de justiça Elei

torai recebemos a seguinte relação dos eleitores qualifica
dos neste Estado, aptos para votarem nas eleições de 10.
de Março r. vindouro:

1 a zona Araranguà
2a « Blumenau

Gaspar
3a » Bom Retiro
4a » Brusque
5a » Campos Novos
6a » Canoinhas
7a » Chapecó
8a » Cruzeíro
9a » Curitibanos
10a » Florianopol is
II a » Itajaí

Carnboriu

12a » joinvile
13a » Lages
14a » Laguna

Imaruí

15a ) Mafra
Itaíopolis

BERLIM, 30-Falando, hoje,
por ocasião da rr ais importante se-
Íenidade em regosijo pelo 30. aniver BELO HOR.IZONTE- 3 ! ,sario da elevação dos nazistas ao Ch? gou á esta Capital o SI, PO I i t iCa
poder, o presidente Adolfo Hitler Plinio Salgado, que foi rece.cic-

& P l"t2dsse o seguinte: nadissimo. o J I co5
«A Alemanba arnarà tanto a

S. s. assim falou aos jarna lis-

paz como qualquer nação, enquanto
tas que o interrogaram si o In-

h tegralismo concorreria ás eleições ] Quando da chegada do governador
a sua onra não [ôr desrespeitada; Nerêu Ramcs, ôntem, em Imbituba
mas, quando a honra da patria fOA.. para a sucessão presidencial. Va'

Is. excia•• atendendo a solícrtacão do
alvo de alguns ataques, seremos o

mos concorrer ás e eições presi- deputado mínorrsta sr. dr. Alvaro
povo mais obstinado di\ terra» ! <Je icia.s ('a R�publica. Somos Catão, que o aguardava em Mirim.

hoje, o Ú:llCO partido nacional. passou a víaiar no automevzl daqueleO «[uehrcr» falou tambem a Ique obedece a uma única direção par amentar em Santa Catarina.
30.000 soldados das tropas de

em tojo o territorio b:as!le:ro. Assrm, ziaiaram juntos o :governa
choque e da velha guarda, solda· O sr , Plinio Salgado ainda dor Nerêu Ramos e o dr. Alvaro
dos e�ses escolhidos nas unidades f I

Catão, ex-quási seu contendor no
a ou sobre óversos assuntos, res- pleito governamental.mais destacadas de todo o trrri- -

I
pendendo com clareza e preci- Esse casamento politico verifí-

2 996 tori� ?O Reich. Ess� �erim�nia são ás perguntas do reporter ,
coe-se com a assístencía judiciada

·

I ru.dizc u-se eIT_J Lmtgarten, nab
.

proximidades do ll,alaclO imperia], A pi oposito d9. falada ligação do dr. Fonseca Nunes. Juiz de La-

1.865
I
tendo o presIdente. A.dolfo HItler declarado: « sperarnos que a do integralismo com os rnonar-

guna, servindo de paraninfo o pai do

3 003 d d d dI d d "noivo", cel, Vídal Ramos.
· compreensão os .reitos e to os preva eça no mun o, crean o quistas, disse-nos: A C ' d �7r [t b 'Ih

1 338
.

I
.,

. 'I"d b para a paz» I
.

ruz e na. a ru ou como nun-
· assim, pe a Vlmeuu �ez, uma 50.1 a ase, . _. «Não temos nenhuma ligaçaó' ca e êsse símbolo da fé. possível-
1.251 P.restando, ó\JnJ" uma hompnag�m �s real1"laço:� do go- com os monarquistàs' As pala-] mente. exercerá. influencia no espírí-

vemo nazista, () ch.e1e do g0vernú alemão disse � segum�e: ".Esses vras com que o principe D. Pc-I to_
de ren.u�cla do� =. deputa.dos

5.523 Ires anos representam somente uma pequena [ração da historia do dro S" r f'u
.

I João de Oliveira e acacro IVIoretl'a.
.

d d' d dI"
e CrI a mm la peSSOd advogados da benefíca firma Lage, (no

nazismo, mas po emos izer , e mo o c aro e preCiSO, que nunca foram por certo frutos de leitu- diz d
. ,

)
, _

. .
'.

d d t
,. . 1 er o pnmeHIJ • os quaIs passarao

na. hlst�fla da Alemanha, num peno o e sres anos apenas, tanto
ras de minhas obras e de sua ;� apoiar o dr. Nerêu. por dever fun-

loi realIzado>:. .
.. observação :no cenario politico cíonal,

ConlInuando o seu dlscurs), o .r. Adolfo HItler dt'cIarou brasileiro. Imprimiu o entusiasmo
104.498 que a honra alemã està restaurada perante o mun�o. c 'lue «se le' de um espirita que �e comove,

• L • , • • _ I vilnta, gr�dualmel}t�, uma nação comple�amente ��flcada; molda- deante dessa grandiosa obra que
O eleitorado calarmense nas ul�lmas ele.çoes era

I
remos o tIpo de. ClCladão de que a na�ao necessiI:a para a luta e é o inteuralismo. Nem o c.onheço

de 88.830, havendo, portanto. o acre3CllTIO de..... . p:ua a sua prótna ascenção». oessoalmente.
15.668 eleitores. I Entusiasmando-se, o presi.de.lt� Hit!er �xclamou nBl�scamos

'

E depois, como se vê, no ma-

a paz porque a amamos, m.as lllSISh'1lC5 no que concerne a n0553 [desto'programa que acabo de

---I honra, pcrque não podemos VIver sem ela". !a�ça�, ,não somos repu?lica.no',

I,SeraNO m d i ra �i:�:r:lt�:':t�i�-oS: d�L�:
O chefe do integrali�mo pas"

sou á talde no Country·Club, em

companh:.l de amigos.
A' r.oite s. s. foi recebido na

16a
17a
18a

19a

20a
21a
22a

23a

24a

) 25a
26a
27a
28a
29a

'� 30a
-,

. 31a
32a

3.452
4.935
1.089 6.024

1.667
2.343
3.341
3.187
1.292
1.623
1,487
7.980

5.657
630 (,.287

3.308
1.080

5.234

7.3791,4.388
I

2.073
606 2.679

» PortJ União
Rio do Sul
São Bento
C. Alegre

1.883
4.022»

» 1.462
657 2.119

» S. Francisco
Paratí

1.495
751 2.696 f

2.402/2.854
» S. Joaquim

S. José
Tijucas
N. Trento
P. Belo 4.c)25

»

» 3.530
663
732

) Tubarão
[aguarana

4.040
531 4.571

» Urussanga
Cresciuma

1.609
1.387

» Biguassú
Palhoça
Orleans
Hamonia
lndaial
Timbó

jaraguá
Caçador
Concorcl.ia

2.734
1.260
693

»

»

»

» 2.345
3.178

»

»

»

A posse

eleições municipais,

tA voz co POVO Sem 'quaisquer Ilgações politicas.
ProfJrietario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLADO

----_

Floriano polis, Sexta feira :? 1
----------------------

Redator�chefe MARTINHO CALLADO JOR

INUMEf�OAT�O III de janeiro de 1936

A,Alemanha
assistiu

de Ina ...

de seu

As ce

presid
ão

nciala um espetáculo
gestoso cmu'ismo

povo e o Integra-·
lismo

APOIAR POR DEvER

Candidato á Prefeitura de
Lages

A 24 do corrente. na residencia do·
sr. coronel Be1isario Ramos. reuniu
se o diretorio do Partido Republicano
Liberal. pdra a escolha do candidato
do partido ao canso de Prefeíto Muni
cipal. nas próximas e1eicões d-e lo. de
Março e oUÍ!a.s p'ovidenéias da econo
mia interna.

Por voto secrdo recaiu a escolha.
tlllaninn. na pessoa do sr. badnre1
Henric;u� Ramos Junior. que se acha
va presente e declarou aceitar a in
dicado como um dever lne1utavel de
dí.scipana partidaría. mas desde êsse
momento assumia para com o muni-

séd� do integrali,mo, onde se clpío o compromisso de. dada Ia sua

reahzou urna sessão solene, du- e1eícão. administrá-lo com isencão de
! é.mte a qual o sr. Plínio Salga· I aninlo. acima e fóra dos partidos.
30 pronuciou uma c�:mferen:ia so- dedíca�d?-.se inteiramente aos int ;re_)-

b h d
.

d ' ses púol1cos e au bem estar da sua
re a mare a a I ea nova população; desde êsse momento. por-

tanto. afastava-se da presidencia do
,direto:ío mr1ll1c!pal. passando o exer

:0... rua Ped rn cicio do cargo ao seu vice·presidente.
!voem po I 'para q�e ficasse hem acentua.fa a sua

resolucao.
vorosa !'

I Divergencias
Esteve na manhã. de hoj�, n •.

la redação, o �r. Edmundo Fa-
'

Segundo estamos informados
ria, tintureiro qUf, sõb:e a ilO.i�a

I

surgiram sér�as divergencias nos

local de ont�m, extr.al.d� do h-
j

arr atais sitl}acionistas de São Joa
vro de «queixas pohclals», n�s guim e Nova Trento, quando da
declarou não ser verdade que. tI- escolha do candidato á prefeitos
vesse espancado o menor Slhs, daqJeles municipios.
fdho de Edealdina Paulina de Em Npva Trento já existem
Jems, residente á rua Pedro Ivo, 76. dois c:mdidatos da corrente hbe-

O sr. Edmundo disse-nos que ral o� srs. Luiz Busnal do e Frar..-
o referido menor furtou· lhe um cisco Vale.
chapéo de pano, desrespeitando-: Vão pleitear
lhe sempre como seu patr,ão, não' Os partidários da fac�ão Baíer,
podendo, por tas razàe�,te-l'O mais

I

em Tíjucas, resolveram apresen
como seu empregado. .

tar candidatos ás próximas eleiliÕeS
Aqui fica. pois a retificaç.ã0.

I

municipais.

das I?GV'DS

secretarias lOS
PORTO ALEGRE,-31-1'Tomarão posse no dia 3 de fe-

vneiro proximo os novos secre�a

rios d' Esta do drs. Raul Pila
Lindolfo Coloro

ti

"guichets" do runro

postal ..telegráfico?
e

A ,assa imprensa, últimamente, I se diz-de pouca utjlídad� em

I respigou vários e justissimos repa·1 Florianopolis, que para ela serÍa
---------- ---- ros acêrca de diVersas falhas que, U'Il centro decadente.

embora a olhos meno.� avisados, Pois, tanta decepção-segun-
vii.o re�salando na construç10 do rio ouvimos - acrescentar - se-á

magnific? pré?io o�de será insta- mais uma: os guichets do hall,
la�a a dm:t�fla regIOnal dos Cor-

que deveriam ser todos de már.

relOs, e �eleg:afos do Esta�o. more, pagarão tambem o seu tí;
Ja a In�pInada resoluç�o de buto ao destino implacaveI trave"

sustar-se a .mstalação de dOIS el�: tido em má-vontade da reparli
vadores assmalad0s na plani:a, J'l ção central.
a falta de um e entre as ralavras Sobre is<o tivémos ensejo d
«CCHeios» e IiT ,Iégrafos" na fa-

colher informaçõ�s que, numa ra
chada do edlficio, como que a

dá de funcionários, prestava um
escarneceI, suprimida a p81tícula engenheiro ligad") ás obras.
de ligaçãlJ, tod:) eiforço de se

., A
•

fJndirem os servi",os,-foram ven-
" DlZla. ele qu; pJSSlve!me.nte

tilados pela imprensa" elo vários eSSE:S gUlche�.� senam de madelf�,
tons, de fórma vária. I

tendo-se cogllado de encomend;:."

Sabemos até que a duetoria re- los a uma fáblica de Curí�iLa.

gional se interéssa vivamente pela A confirmru-se essa informação,
instalaçãO dos elevadores, julga- o que deveras nos custa a erêr,
dos pela repartição central, ao que sedam dois os �rros perpretados:

�> .,A viage�';�:1
do govc3rna

dor Flores da
Cunha

O general Flôres da Cunha,
governador do Estado, deverá se

guir, terça ou quarta-feira próxi
mas, para Uruguaiana, onde pre
tende demorar-se por �lguns dias.

Segl..!ndo comentaric S lue re

gistramos, onlem, em lWSSOS circu
las politicos, S. excia. logo que
regresse daquela cidade fronteiriça,

. embarcará para a capital da Re
publica, passando o governo ao

dr. Darci Azambuja, atual secre
ario do Intericr.

o primeiro, e.rranado de um falsa
economia, construindo-se divisões
de n:;adein, que não só contrasta

riam com a suntuosidadE: do edifi
cio. como não ofereceri?m a du
rab:Iidade e o as�e;o proporClOné:"
dos pelo mármore; o �egundo,
desvi:;.ndo de Santa Catarina o

emprêgo de c�rta import ancia,
'em causa alguma que o justiF
qu':!, pois, apesar de nossa "deca

d}ncÍn", possuimos importantes fá
)ricas de móveis, como a de Rio

Ne.F:nho que atende a grandes
encomendas até de São Paulo.

Contudo, repetiremos: embora

provável essa resolução, esperamos
que ela não se confirme.

Pederíamos, máis que a dire
teria regional, si passiveI, se di
gnaS5t' de informar ao público so

bre a veracidade ou não da no

ticia.

- -- _.- - - ,,,'. '.�" •....., ..
- �-,.' ',.
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Rheingntz
LANS PARA BORDAR

não tem rival. Grande lortl
mente de cores firmes.

�JlARCAS:

A LIC F:, AIVIELlA. AURORA.
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

A' venda nas

casas

bôas

Amigos do
alheio em

ação
O sr. João Moura Junior, Inegociante estabelecido á rua

IConselheiro Mafra, comuni
cou á Policia Civil que, on

tem, a casa onde reside uma

sua irmã que se acha, no Rio
at�almente, á rua Alvaro de
Carvalho, foi assaltada por
amigos do alheio, não poden
do precisar dos objetos que
foram furtados.

O sr. delegado especial es
teve no local, em companhia
do comissario de ronda. afim
de serem iniciadas as' deli
gencias.

2

historiaPela nossa
-

(Compilação de L. Nazareth)
.

DIA 28 DE JANEIRO DE 1936-5. FLORIANO

C
'"

t d A (iq��..,�r.w..,�...., ..............�.......�.-.-:'W;...�r ............�r.;;; ....�,.,...,� ""_"IRJI

1
•• •

O r e .
_ e ,pe-

.

.,�"'."""..,..,..,,.,.
""""_,.."..-..

��������:;;;:���.".,.�_..-..�' n Ic Iat Iva
I r.� �� feliznação � Gen io opôslo ij Não serão filmados e nem exi-

Sumula dos julgamentos �� � bidos fátos que possam prejudicar
'It f'i.lI a harmonia entre os povos.da sessão de 24 do corrente. �"

i'"
d�I E' o que nôs iz a nota que 1654-0 exercito pernambucano entra em 'Recife--Recurso crime n. 2.318, da � :;Vão se acertavam nunca. O casamento .. abaixo transcrevêrnos: lo general Francisco Barrdto de Menezes, commandante �m chefe

comarca de Lages, recorren- � Fôra tnéro destino. Estravagante, M «O Congresso celebrado nesta d 'to pesnambucano faz uma enteada solemne na cidade de.� 6'

id d I idenci d F
o exerci ,

te o dr. Juiz de Direito e re- � Ele vivia a rir-se, ébrio, diante � CI a e pe a presi encra
.

a e-
Recife, que ha 24 annos se achava em poder dos hollandezes, Vin-

corrido Vitorino Manoel dos � 1Ja mulher. Ela ao ve-Io modorrento, � der�ção da Imprensa Cinemato- do recebei-o, a pé, o general hollanclez Segismundo van Schoppe, oSantos. Relator o sr. des. � � g�a.hca InternaclO�al aprovou uma
general portuguez apeou-se assim que o viu e, dando-lhe sua direita,Medeiros Filho. � Zombando, gargalhando consoante � sene de res�luçoes unporta,nte_:. continuou dessa maneira o caminho até a cidade. Tratando-os com

Confirmado o despacho de � Seu habito, chorava o seu tormento; � Entre elas figura a que dls�oe toda a cortezia, Barretto dispensou os chefes vencidos de o acornpa-impronuncia que reconheceu � Ele, ouvindo-a chorar, mais barulhento � sobre a. fundação de uma Liga nharem dahi por diante e, segundo apenas pelo presidente do Con-
a legitima defeza do recorri- ij Fazia seu escarneo macerante. �. h.ternaclOnal de .�e�atores. e Ope- selho Supremo, foi installar-se na casa principal da cidade, que ser-

dO.,..� !M' radores de NotIclano Cinemato- .

de séde do governo decahido. Ahi recebeu o mestre de campo� � f'
.

d f d
VIa ,Recurso crime n. 2.314, da � Ele era o algõz de sua companheira. !! �ra ICO, no seio a.

_

e eração. João Fernandes Vieira as chaves que lhe haviam sido entregues na
comarca de Blumenau, recor-l'�

Ela porem queria ser-lhe escrava.: � Seus .membros ass�!llIra'l o c��- vespera, com as quaes se abriram os deposites de apetrechos belli-
rente Ernesto Bensener e re- � Enfim houve uma troca, certo dia � p�omlsso de não filmar ou exibir

cos, fartamente sortidos.
corrido o dr. juiz de f'irdto .. � � fa;os que p�ssam comprometer a 1808- O Brasil abre os seus portos ás nações cmi-Relator o sr. des. Alfredo � Quando, vendo seu mal, pela primeira � boa harmonia entre os povos». gas-O principe regente, d. João VI, gue havia chegado ha di�sTrompowsky. � Vez, submisso e contrito, ele chorava,

IMI
á Bahia, baixa um decreto declarando abertos os portos do rírasil,

Negado provimento ao 1 e- � Pela primeira vez ela sorria. M I ao commercio das nações amigas. O dia 28 de janeiro jamais pode
curso para confir�(\r o des- � FLORIANOPOLIS. � C abono aoS ser esquecido dos brasileiros, pois representa, verdadeiramente, a data
pacho de pro.nu,ncla que bem � Carmelo Mario � � '1 i ta r'es da emancipação do Brasil, em 1808, com a abertura dos portos ao

aprecrou O .dnelto e a prova � �
- I

commercio das nações amigas. Desde esse momento, deixou o Brasil
dos autos. �oo������oo�����!S"z�������

I
RIO, 30-0 aviso n. 32, de ser colónia, muito embora só mais tarde, com d chegada da [a-

Apelação Ci vel n. 1.738, do ministro da Fazenda eonsul- milia rea! ao Rio de Janeiro, fosse aquella cidade constituida séde
da comarca de joinvile, ape- p' I tando o Tribunal de Contas sobre dd côrte portugueza. Nessa capital, a terra primogenita brasileira, foiI t d J B (B' risão de ventre? .

d'd' dan e . oão raga ispo

I a. legalida?e
da abertura do cre- assignado o memoravel ecreto, eVI entemente uma especte e com-

de Curitiba) e apelado Car-

PI't dito de reis 157:934.840$000 pensação que nos conferia e principe regente, com a prelerencia dada
ios Augusto Boegershausen. U rgo e I e para pagamento do abono provi- ao Rio d! Janeiro para a fixação de sua côrte. t'-,'ão esqueçamos po-Relator o sr. des. Urbano

sorio aos militares, teve a data rém, 03 nomes dos que foram os propugnadores do grande facto his-
S I Ganulado e comprimidos

) b da es. de 27, deu entrada no Tribunal torico: Do.n João VI, Conde de Linhares e Silva �is ôa, viscon e
A Côrte deuprovimento a Laboratoi ias Rau i Leite Rio a 28 e teve parecer favoravel em de Cayrú. A estes benernerítos, devemos a abcl.ção do systema co-

apelação para mandar incluir
sessão de ontem, 29, fazendc-se lonial.

110 legado feito á Fabrica
incontinente a necessaria comuni- I 922-Dr. Amaro Cavalcanti-No Rio de janeiro, fal-Matriz de S. Francisco Xa- -

II cação. Ilece o illustre jurisconsulto dr. Armro Cavalcanti, nascido e� Caicó,vier de joinvile os terrenos Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
.

Rio Grande do Norte, e n 15 de agosto de 1851. Era diplomado
tre os herdeiros e incluir no

I
Pasta SUL B I O L junto ao Paragu'ly, deputado, mimstro da Justiça e prefeito do OIS-

legado do Bispo de Curitiba (Formula do DR. BACHMANN) tricto Federal.
as dividas ativas do testa- O sr. José Côrtes, que exercia
dor. A' venda em todas as farmacias e casas

as funções de professor do Gr'lpO CAFE' BOM 50' NO

Embargos civeis n. 1.719, 1'1 de perfumarias.
4 II t:scolar de Valõe�,foi promovido ..JAVA Bibliografiada comarca de S. José, em- !__j. a diretor do Grupo Escolar "Rau- Praça 15 de Novembro

bargant. s Francisco Duarte Jino Horn", de Indaial. Antonio Pascho:11

��I�� : �a��l��e�� ������ 1-.O
,�, ....=--�-_..�--_."�'��

H_"",
.... e

Relator o sr. des. Tavares
Sobrinho.
julgados improcedentes os r

embargos para confirmar o racórdão embargado. t

I
I
�
!
�
�

\} ,

VejJrn n'O t/\l\Li-fO que

DE ARTE E

LITERATURA

Uma pequena e artística "nth",logia em que

co!!aboram 36 dos mais notaveis PC2!JS e prosadores
contemporaneos! Trezentos villiosi�si,nos premios I

Ceilto e quatorze contos de réís ao alcance de todos I

Eis o que é o Grande Concurso de Arte e Literatura

tv1ALHO e MODA E

:'

BORDADO.

está
• t i I

c:rculanao as b.s;es

DE ARTE E UTER,-'\ TURA que é distribuidapeçam

desse inedito e int"re;�à,iiissímo torneio e

G;�:0d:(.;r��, ki.:is, i\.tlchinas d;:. C:>�t;Jra e de Escrever, Motocycletô, Moveis, Renards,
Jz hdM, Bícyc!d.'?s, Bol'i:Js, (",pas para senhoiils, e UMCl infinidade de

"Força Pública do Estado
de Sta. Catarina", publica

ção comemorativa

Atenciosamente oferecido pelo
sr. tenente-coronel Cantidio Quin
tino Regis, digno comandante
geral da Força Pllblica do Es
tado, recebemos uma volumosa
publicação, em grande formato,
comemorativa do Primeiro Cente
nàrio daquela gloriosa corporação,
ocorrido em maio último.

Trata-se de um excelente tra
balho, contendo ab'mdantes da.
dos históricos acêrca da vida mI

liciana em lôdo um século de in
dormida ação e infatigavel vigi
lância na manutenção da órdem
pública.

I A elaboração dos varios capl
tulos da valiosa obra esteve a car

go: dos anos de 1835 a 1889
(regime monàrquico), pelo
sr. 20. tenentel:defonso Juvenal,
secretário da comissão organiza
dora; de 1889 a 1917 (regime
republicano até a reorgJlnização
da Força em 1918), pelo sr. 20.
tenente José de S.lUza Uma; de
1 91 8 a i 5 de abril de I 935 J

pelo sr. 1 O. tenente Demerval Cor�
deiro e finalmente de IS de a�

bril a 5 de maio (data centená
ria), pelo sr. ten. ceI. Cantidio
Régis. Esse livro, que foi farta
mente ilustrado, contém aínda um

apêndice com o relato de todns
<\s comemorações aqui reali7.adas,
por ocasião do Centenàrio da For
ça.
O sr. 20. tenente Ildefonso Ju

venal escreveu, ainda, ás primei
ras pàginas, uma interessante crô
nica- "A vez do século qUt> pas
sou", um pequeno prefácio e apre
ciações biográficas sobre o COR

mendador Feliciano Nunes Pires
que, no governo da Provincia,
creára em 1835 a Fôrça Públi
ca.

A publicação em apreço deVi!
figurar na es·ante de quatros se

interessam por Santa CatarÍna.

Deseja consertar o

seu rádio? Procure o
- , ..w

C t I d AIb tsr. BOllzon, á rua Uruguai n. ==:.A venda na Livraria en ra e er a
39, que será plenamente sa-

tisfeito.
� Florianopolís'" Rua

out:os plcj'.�ios

Entres

CONTOS
desse inedito concur�o.

Felipe Schmidt n. 14 - Sta. Catarir'\a
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de Moura Ferro;
vogado

no, rr 1 sobrado
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Renato=

!rbosa==
VOGADO

ano, 2 (sob.) ri-Atende cha-
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ara o interior.

derbal R.
Silva

vogado
Mafra, 10 (sob.)
631 'e 1290

OS

níoTavares
em mo!nt!as de

-NARIZ -ou

BEÇA--PESCOÇO
pela Farulônôz àe
Llnlver-stõuõ e ào
eira. Ex-interno,
, ào Hospital àe
rro e àa Assislen
o Rio

õ

e 'J.:meiro.
nos àe pratica nos

ec:1alizaàos no Pro
on, no Rio àe Te
lclln itn àe Botafo
pitaI àe 5ão 'João
agôa e no Hospital
e).
e clinica e cirur-
idos, garganta, I
eça e pescoço
aI de Caridade
polis.

d ' 1
e a ar. ,.0 para
ua esp. llidade e

Estabelecido com excelente predii de contru

ção moderna ern cimento armado. Agua encarada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e C'onselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci ..

ma do 30. andar, com admirável vista para o mar

c cidade.

TRATAMENTO DE PRT,VJEIRA ORDEM

Olarias a partir de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

e.��- nn-=-�� I

Dr. Ricardo �
G t·

cI

o T._smann �
Ex -chcie da .:::linic1Ã do r lospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Envin Kreuter)

Especi�!ls�a em cirurgia "
geral �

alta cirurgia, gin.lccologia, (do-"enças das senhoras) e partos,
cirurgia do_ sistema ner.voso e

Ioperaçoes de plastlca
II ������,---����;�,,�F�����-�mm�2�"'�5��

CONSULTORIO·--Rua Tra-II
jano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e I'das 1 5 as 16 112 horas. I

TELEF. 1.285

�.��.� ,�����.r.,��'i?�������iU��!l'l�.�'��,'(f�j��S������\?ciJóJ� .�'iijjJ����.�1@)

I Vai camlsiruir? I
RESIDENCIA- Rua Este- ,@ - �

I��A_ --�.
ves Junior N. 26 �»���;!J ���?&

TELEF. 1.131 II Siga o nosso conselho: =
I

�� ��

__m......__"",_..........._......._

I ;: MANDE FAZER UM PROJE'TO, C01\1 i,
Dr. M iguel � ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO" '�IBl::>abaid CUMENTOS PrÇA PREÇO A oous OU

TRES CONS1 nurORES 'DE C()NFIAI�ÇA

PORTO DE IMBITUBA (servido semanalmente pelos vapores da Cía. Costeira)

COMPLETAl\1ENTE reformado, este grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento posslvel, com sadias e variadas refeições, dis

pondo de ótima e bem instalada cosinha, a cargo de pro
fissional competente.

SORTIDO bar, com bebidas geladas, bilhar e salão
de jogos. Agua corrente em todos os aposentos. Bar
be.iria própria.

JE
Acaba de sair do prelo

A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do E�tado de
Sa!lta Catarinll

Editada pela lIVnARIA CENTRAL de Alherto Ent�es
florianopolis - Cclxc Postai, 131 - T�}efone. 1420 - 5. Catarmo

Enà'zreço Telegr.: Entres"

LIVRO P,JOISPENSAVEL A TODOS PELA SUA

GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA
PORTATIL E COMPLETO

O Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra·

tiva, religiosa, repartições, impostos etc. -Indicações uleis :

Servico posta I e telegrafico. Horarios e preços de passagens

das rompanhias [erroviarias, navegação rnaritima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial. --J.\'[edidas.
B. OS MUNICIPIf)S.

Informações gerais:-Repartições publicas, Associaçõ�s,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.--Indicações uieis: .�elOs
de transporte. Planos e tabelas de transportes mantimos,

terrestres e fluviaes. Distancias quilométrica.
C. IrJmCADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS-

TRIAS E PROFISÕES.
I A Capital-II Os Municipios na ordem alíabetica.

-III Anunciantes fóra do Estado.
O. INDICE DOS M�LNcrANTES.
O G, 5 do Estado de S. Catarina é a única

. obC:1
neste genero que não significa lima simples compzlaçao
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador seguro do CI)

mercio, das inciustrias e da vida em geral de todo O Es

tado, coordenando a materia sistematicamente.

Clíaíca Geral -- Vias Urinaria,';

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem op-ração e sem dôr

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

Com -ud .--R. joao Pinl:::" 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

Proprietario MIGUEL DAUX

Confie a execucão de seu proiéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÜE.3 PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre�.)os rr1odcos

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

Preço dá) Guia cem o mapa a$

I-�OAL SiMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Te1efoue

I

Treska Jr. & �1otta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

DE JANEIRO

Rheinganlz
�==:nm=

[.)entistas'

Luiz Freysleben
rir urgião Dentista

RUA DEODORO, 30

Rua Felipe Schmídt n. 2

o AZ DOS

'Chapéus
Procurem
NO SEU

E'unôaàn ern 1886

Rua Felippe Schmidt h' 8

Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

BantCo de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Lida.)

riua Trajano n. 16
(Edificio propria)

Tvpographia, Esterrzotypia
enccõernc-ão, Pautação, Tra"
bolhas em Alto Relevo etc,

BG�DO SEf� TOMAR
CAU1MElANOS

E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de Vida

Se está triste c sem animo para viver. não
recor-ra ROS sues laxantes, etc., na espe

rança de um allivio m ilag roso, Nada con

segui rú. Tnes remedios estimulam os intes
tinos sem tocar a causa-o seu .:7IGADO.
ElIe deve destillar diariamente quasi 1!m

litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intesbinos e for ...

mando gazes que farão crescer o seu esto
mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;
surg irão manchas pela pene e uma dôr de
cabeça impertinente ° atormenta-á. Todo
o seu organ ismo ficará envenenado.

As p ilulas de CARTER são infaIliveis
para activar o funccionamento do flgado,
Contêm nronriedadee veg'etaes notaveis.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça
uilulas CAUTEH. em qualquer pharmacia,

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado

Misterio
(
�

136:700$OUO @
56:424$498 I PREÇOS

RECEBE DEPOSITOS �
�
.�

cirurgi 1. propria. SEGUINTES JUROS: g
s diaria nente no Cle Limitada S·r. ara. @ A l'RES HORAS DE FLOmANOPOLIS PELA ESTRADA DE RODAGEM,
Florianopolis.

I
CIC. Aviso Previo6·!. ala. � VIA PAULO LOPES

NelA Hotel La Prazo Fixo g·r. ara. �
parecular 1246 ����,,,� i@�� � ,"'h ,�����$:j.&'t2��

������������������;�T'��'�'&_W�',jr���)1f�'���'����'���(��.&�Íi'�jiT��"'������;Jlíf�;6Y�.������������--'�J� fm t������Ttb�
� çem,YWPiP"IOÇ� ,::;i."iõ:;SZ� ,= ......

M

Capital
Reserva

PA6ANDO 05

Esplendidas praias de banhos e Se tendes sido até hoje infeliz
G e desprotegido da sorte, vivendo
�. sempre em dificuldades, cu sem

� poder realizar os vossos àesejos,
� não desanimeis. Escrevei hoje me:

G mo pam a Caixa P05tal, 49. Ni·
e teroi, Estado do Rio, enviando
G um envelope selado e subscrito
O para a resposta, que remetere-mcs

e gratis o meio facil e seguro de em

• 3 dias, conseguirdes o que dese
� 'jardcs, seja o 'lue fôr.

EXCEPCIONAiS PARA OS VERAN�STAS

PONTO de partida da E. F. D, TE
RELA CRISTINA, com trens diarios em

comunicação com todo o sul do Estado

-M A G A L I
-----------------------------

�polo - saboroso
End. Teleg. A P o L o

Caixa Postal, 75

L A G UNA

nlelhor queijo
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vo POVODO

Passa hoje o aniversario nata

li,:io do nosso conterraneo sr. dr.
Teolilo Valasco de Almeida, re

sidente na Capital Federal.

Euc lides Gentil

Ocorre hoje o aniversario natali
cio do sr. Euclides Géntil, cole
tor nesta capital.

Sra. Pedi o Goulart

Ff!�teja, l-oje, a data aniversa
ria natalicia a exma. sra. d. Noe
mia Goulart, esposa do sr. Pedro
Gé>ulart, do alto comercio local.

Aniversaria-se, hoje, o sr. ca

pitão reformado da. Força Publi
ca, Honorio de Castro.

Aniversaria-se, hoje, a exma.

sra. d. Clotilde Pfi\tes, esposa do
sr. J('ão Faraco, funcionário da
Secretaria do Interior e Justiça.
Ani versaria-sé', hoje, o conter

raneo sr. Demetrio Garofal:s, pro
prietario da acreditada Sorveteria
Gloria.

Faz anos hoje o menino Clau-
..

filh drt.o, 11.0 o sr. major Marques
Souza.

Aniversaria-se hoje o jovem
Perci,'al, filho do sr. prclssor AI
tino Flores, diretor do nosso con

frade O Estado.

CHE6Am UHS

D. Pio de Freitas

Encontra-se, nesta cidade, o

ilustre prelado D. Pio de Freitas,
bispo da dioc'ese de Joinvile, que
vem participar das solenidades da

sagraçi'io episcopal do rev. sr. dr.
Jaime de Barros Camara, bispo
de Mossoró,

Eng. Luis Litzdolfo Silveira

Pelo Riper, cheg0u hoje a

esta cidade, acompanhado de sua

exma. familia o cl',ntr:rraneo sr.

eng. Lmdolfo Silveira de Souza,
alto funcionario do Departamento
d0s Correios e Telegrafos .

José Boanerge(j Lopes

Acompanhado de sua exma.

('-,posa está entre nós o sr. José
BJanerges Lopes, do alto comer

cio de Lages, e membro do di
retorio municipal cio P. L. C.

Miraud de Camargo
Procedente do PManá, che

gou a esta capital, acompanhado
d:! sua ex:rna. esposa Lui'la Amo
rim, o sr. Miraud de Camargo
Amorim, a'5tnte da estação Ro
çado, na via ferrea Paranaguá-
Curitiha, da São Paulo-Rio
Grande.

Pelo onibus da Auto Viacão�

Catalinense, chegaram, ontem, do
norte do Estar.lo, os seguintes pas

sageiros: L Soares, J. R. da Silva
e senhora, Romw Coelho, Au
gusta Fornari, Augusta Souza,
Padre Bernardo, Oscar John e

Jaime Weinrnann.

, .

-

P r ó"d7o�m os
DA

FOL..IA

o caso da luz

/* Bum ... Bum ...Bum ... Já se

ouve o bater estridente do bombo
do Zé Pereira .

O cortêjo que acompanha S.
M'I o Rei Mômo I, parece viajar
para Florianopolis, ao som do
bombo aturdoador, das canções
eletrizantes, do barulho infernal
dos cavalerianos.

Carnaval se aproxima, rapidr
mente. Apressa-se para chegar e

os dias se vão tomando peque-
nos ...

Os foliões, cada dia que passa,

preparam-se para recepcionar oRei
da Pândega cum maior entusi
asmo do que nos anos passados.

Os jornais trazem fartas colabo

rações sôbre o programa dos fes

tejos.
As revistas fixam clichês, dan

to-nos uma impressão do que se

está realizando em pról do bri
lhantismo do Carnaval.

Os blócos refletem, nas canções
que entoam, nas fantasias que os

animam, a alegria berrante desta

porção de gente que quer brincar,
cantar e viver a alma do Carna
val.

Bum ... Bum... Bum ...

ROMA, 30. O Marechal Bs- O baile á fantasia, nos salões

doglio telegrafa que as tropas do aristocraticos do Lira.que o blóco

Corpo da Armada e -itrêa estão fi c7(t.arinha vem aí oferece á

ampliando c consolidando as nos- nossa "elite", vai dar-nos momentos

sas ocupações no setor de TEM- de alegria dóida, Luca, estonte-

DEP CA F�-
BIEM.
,.. .

ante, que hem dirão do. q�e vai

LOS GOMES
As úllirnas informações conlir- ser, cm 36, o Can-aval ilhéo.

mam que nos coml a�es desenrc-
I Vamos, foliões!

DEOL IVE I RA lados nos dias 20 a 24 de ja- AI roximam-se os dias delica-

r-eiro, os abissinios tiveram mais de s ao Deus Mômo que nos quer

de 5.000 moi t is, entre os quais aleg: es e felizes.
muitos chefes e sub-chefes, além Bum... Bum... Bum ...

de um numero elevado de feridos. O Carnaval vem chegando.
Na "front" da Somaha nada de Façamo-lo a nossa melhor festa!

notavel ha a assinalar.
A aviação executou voôs de

reconhecimentos e bombardeou,
com grande eficacia, as concnetra

ções de armados abissinios ao sul
de Macalé, no "front" eritrêu e a

DAGA MEDO n,' front da f;o
malilandia.

A Procuradoria do Estado de \A guerra
posse dos autos de anulação du I ·

t I t·contráto de Força e Luz eletricas I a o-e 10Pe
á Florianopolis para oferecer pa-

I

tecer, após concordar com a lumíno- COMUNIG '\DO N. 110 DO
sa sentença do Juil da I a. Vala R. MINISTERIO DA IM-
Civil dr. Ulyses Costa,-que deu PRENSA ITALIANA.

ganho de causa ao Estado,-·e.n
substancioso parécer, remeteu-os

ao sr. desembarzadcr Medeiros
Filho, para o relatorio.

Em nome do Blóco A Merinha vem aí e de
ordem da Diretoria, tenho a satisfação de convidar
os srs. socios e Exmas Familias para o grandioso
BAILE A FANTASIA que se realisará em a nJite
de .sabad� pró�imo, às 2? horas, oferecido pelo
refendo Bloco. Amda autonzad) pelos acima cita
dos, peço ans srs. socios a fineza de não levarem
em sua companhia pessôas' estranhas ao Clube
sem que �stas se encontrem devidamente munidas d�
respectivo ingres�o, afim de serem evitadas contrarie
dades reciprocas.

Noivou com a graciosa senho
rinha Ondina Reis, filha do sr.

Pedro Dario Xavier dos R�\s,
I' escrituraria da Allandega, des
t i capital, o sr. capitão Mirá Gui
marães, da Guarnição de Curiti
ba.

Alerta, alerta, bravos foliõesl

Despeitai, espirito carnavalesco!
Vinde iluminar os subditos de A Policia Civil m�.ndou reca-

Mamo I, presidindo ás suas co. lher, ôntem, ao Hosflital de Ca·

memorações. riàade, Flancisco Candido Nas-

dará ? cime'lto, de côr branca. natural

Carmen Wendhausen, de' côr f
Assim falou o Califa Féris,de- ?este Estado,. com 35 anos de

branca, natural deste Estado, i fronte a !lua tenda arabe--Casa ld"ade, �per�no,.. que na manhã

fl'lha d F 't' W dh I
das tV/das ao· mais destemidos e

desse dia fOI vlhma de uma for-
e ron mo en ausen e

' -

t
' d

residente á rua Silva Jardim, valentes guer_:eiros, di�ando-lh�s I
e que a.

_

c?mp�receu, ônte;n, á Policia Ci- �ormas de a.çao á conqUIsta defim- Fazerum bom
VII, dizendo que seu irmão, José, tiva da Folta. anuncio e com am-
com 10 anos de ida�e, desapa- C C ola divulgação só na
rcceu de sua casa, nao se saben- •• C. C.

G tdo o seu paraaeiro. A aze 2
A pf)licia rrometeu �r0viden- Hoje, ás 19 horas, o c.c.c.e.

ciar nl) sen�ido de encontrar o
realizará uma reunião dos presi-

menor d'd
dentes de todos os cordões, bló-

esaparecl o. hcos e ranc os carna"alesco� que

Bebidas Nacionais e Extran-I se acham organizados nesta cida-

geiras só NO de.

CAFE' ..JAVA Brinca quemPraça 15 de Novembro
Antonio PaschoaI

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

Onde an-

crime
póde MORTO, EM CONDIÇÕES

: O CDrinca quem pó Je que em
ESTRANHAS, O PROPRIE�

-,. <!J UI, TARJO DA LIMOUvirtude do máu tempo, deixou de 2
SINE

comparecer, ontem, á Broadway,
1.956

sairá, hoje, impreterivelmt'nte, da
sra caverna, fazendo evoluções á

Praça 1 5 e defronte a Casa das
Meias, onde o Califa Féris o re

c�pcion:uá com um valente impro-

CESAR AUGl'STO

Proclamação do Ca
lifa Féris

�---=-- c,":

$I�� e"
_._-��<-

,/�-��--.' 2g����(J ��p:ÉN�k
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ITALIANA.
---

�

ROMA, 29 - O Marechal

I Badoglio telegrafa que nada de
notavel ha assinalar no «[ront»

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

\ da Elitréa e da .somalia.

roo��oo��oo����������������(J IB b
� N'o e e e Vida �I ar a Azul!

����������l �..:�_j��������� Corn dlJas esposas e

.!!j � uma amante, seduz
fl!-'lVER:3ARlD5 ournos PARTEm un'''\a menina, prome-

Dr. Teofilo Valasco G. Urban ,tendo-lhe casamento

" .

lTAJAI, 3 o - Tendo d. !...au-l com Mario ele Lourdes, vivendo

...
Seguiu hoje p�ra a pr�l� de ri> Delfina s� queixado à policia \' atualmente amasiado com Marta

Cabeçudas, em gozo de feflas, o I de ter Mano Osvaldo de Sousa, de tal. A menor Laura foi sedu
sr. G. Urban, di!igentf! encarte- ex-sargento do 130. B. C.: dello- zida por Mario com promessas

�ado. dos serviços da agen�ia do rado sua filh.a Maria Laura, de (le casamento, pois o ex-sargento
Sindicato Condor, nesta capital. 15 anos de idade e orlã de pa�, se dizia solteiro.

O 'b d
• determinou o delegado a abertura O cap. delegado encerrando o

um IIS a mesma C.mpreza de ri
. .

O id M
- . . .'

.

I
e rigoroso inuqento. UVI o a- mquento, enviou hoje os autos do

que seguiu para o norte, evou I' f " P I" d J' d
. .

A \ na con essou o ato a o teia, e- mesmo ao UIZ a Comarca re-

os seguint. s passageiros: urea I d
.

d do xi '1
.

'

A I N H d Alh
c aran o am a ser casa o (IVI - querendo a prisão preventiva do

mara eves, ans e ma, M
.

dA' d B
( M. Alf d M

mente com afia e rauJo, em mo erno arba Azul
sac aracatte, re o atzen- S d L' -

. ,

.

I k I I G" M I
aco e imoes, e no relizioso

oac er, ;;0 ete ouvea u er, __

0
_

Lucília Pereira, Donliee Dias,
[c sé Vieira COIte, Manuel dos
Santos te; Olinda Herdade.

Pelo Carl Hoepcke, regressa,
Aniversaria-se, hoje, ornem- ho;e, a Canoinhas a professora

no i-{()drigo Otavio, filho do sr. Anezina Silva Peréira.
José Candido da Silva, agente
f· I d' d l"'iOl\lADa
Isca o Imposto o consumo.

5EHTE HOVA

Està em festas o lar do sr.

Edmundo T. de Amorim, e de
sua exma. esposa sra. d. Carmen
Born S. Amorim com o nasci
mente de uma menina que tomou

o nome de Maria Carolina.

Clube

(a) Orlando Fernandes
Secretario do Lira Tenis Clube

/
'

VISO.

No Doze de Agosto
Corre célere pela :idade a no

ticia de que o veterano cordão
Trem ./lzuI oferecerá, no próximo
�ábado, dia 8 de Fevereiro, uma

so:rée carnavalesca, a todos os

blócus e cordões de nossa socie
dade.

Este gesto fidalgo dos rapazes
do Trem é digno de registro e

de aplausos.

o lar do nosso estimado con

terraneo sr . Teodoro Ligosckí,
h.ncionario da Delegacia Fiscal.
�oi enriquecido com o nascimento
de um interessante garôt», que na

pi� batismal receberá o nome de. �ii��,

PELOS CLUBES

Para o baile á fantasia que o

blóco A c7(Carinha vem ar oferece
amanhã á nossa sociedade, ..os

salões do Lira, recebemos oentil ;:-:"

convite o qUll agradecemos.

EHE'ERmQ

Encontra-se no Hospital de Ca
ridade, onde se submeteu a in

tervenção cirurgica, a senhorinha
Marília Flores, filha do sr. Altino
Flores, diretor de O Estado.

De3ejamos-lhe pronto restabe
li mento.

Chegado, ontem, de Joinvile,
encontra-se nesta Capital o sr.

dr. Carlos Gonles de Oliveira.
lidimo :-epiesentaute de Santa Ca
tarina na Câmara Federal.

Eleito à Assembléia ConstÍtuin
te, o ilustre parlamentar teve, no
vamente, o seu nome sufragado
pelo eleitorado catarinense para
seu representante á Câmara Nacio
nal, no regime constitucional,
onde tem sabido propugnar COli1

brilho pelos intere�ses bariga-ver
des, honrado o mandato popular
d�que foi investido.

Encontra-se enfermo o

Hercilio Targino, auxiliar
prt.!s�ão deste diario.

Jovem
de im-

RESTABELEClmEHTO

Acha-se compfetamente res�abe
lecido de sua enfermidade o sr.

Osvaldo C0rrêa, grafico deste
diario.

Lira TenisfALErImEHTO

Após longa e pertinaz moles
tia faleceu, hoje, em Coqueiros
o sr. João Batista Renzetti.

O seu enterramento realizou
no cemiterio local.

A "gentile
za" da Gen

til •••
Gentil Petronilho, que se pa

recia, de fáto, um «gentleman»,
ôntem, por razões banais es

bcfeteou um menor e foi, � por
isso, lecolhido ao xadrez' da
Pol icia Civil.

,- ",� .. "". _"."" _�'" � .... -"'" -...,_.. _ --

A batucada da tri bU
dos Bôrorós

Sairá, hoje, conforme foi anun
ciado a irriquieta Batucada da
trtb« dos Bôrorós.

Cordão da moci
dade

Estamos informados que o Ta
ranto, conhecido folião do Clube
Recreativo 1 5 de Outubro, está

organizando um cordão carnava

lesco para a próxima soirée do
dia 2 do corrente denominado
Cordão da mocidade.

Publicamos abaixo o hino de
guerra do animado cordão.marcha
Mocidade, com letra e música de
Humberto Taranto e Vit. rio F0.
nerolli.

,

MOCIDADE
MARCHA CARNAVALESCA

Oh! meu arr.ôr,
Ohl meu amôr,
Dá-me tua amizade:
Vem compartilhar, oh! meu

No cordão da Moc'dlde.
bem,

As nOSS3S pequenas,
Que são da folia,
Brinc..lm faceiras
Com toda alegria.
No meio do gôso,
Na hora do samba,
Deixa falar o povo
O carnaval é do bamba.

No nosso cordão
São todos do barulho,
Neste carnaval
Que nos dá orgulho.
Gen\e que não samba
Nesta hora bôa
Não sabe dar valor
A turma da corôa.

Hospitali.
zada

Misterio'so

RIO, 30-0ntem, á noite, o

cadastro policial regi�trou mais
um crime misteriow, dê :ses que

d�spert�m. a preocupação da opi
mão publica: encontrado, morto,
em condições estranhas, na Vila

Chi�eza,. I) sr. Henrique Bra&a,
funclOnano da Companhia Citei
Ltda., á rua General Câmara.
A vitira:t, que apresentava o

cer,_;:bru fraturado, fô:a encontn
da dentro de sua própria limou"
sine, na Vila Chineza, não en

contrando a Policia, ainda. o as

sazsmo.

As diligencias estão sen�o fei�
tas afim de ser desvendado o rr.is4
terio do horrível assassinato.

(

-<

\

;{ ,;,'>�
"
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AGAZETA--Florindolis
------------------------------------------------.--------�--
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PAI,-A HOMENS

stock
perma
nente

Sua filhinha, radiosa em sua juventude, desabrocha para
a vida elegante na sociedade. Não lh'a entristeça V.

Excia., neganr'o-lhe o maior realce de sua formusura.
Em nossa casa V. Excia. encontrará o que ela deseja.

prefelll PARA belga
linhoCrepeJ;

de firussirna
estampada•

rencras

o

o
ld
UJ

NOIVA

I
I

'I.1

POi(
e de

ALGUi\JlA

J'
CARTEíRAS

FINISSIIVIAS

COM AS NOSSAS SÊDAS PARA ESTE VERÃO M<DE>iTE

� ----------,íJ:,��
'12:i%'-·------------ ----,.-'I'I,1i

� W��E:STAMPA �".:�� IA
Seda Lamé de 6í�500 Por 4$500 �

SI. d l Pelica cISO �c0res de 7$ F ar if$500
Crep Mongo! todas as cores de J 0$ F ()r 7$500
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento'[ d� ::0

cores de
Crep Marrocaín, sortimento de 40 côres de
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ne Soie CJ todas as cores de
Seda Pelica estampada de
TaU de Soie estampado de
Seda listada moderna Cj diversos desenhos de
Sultancta, sortimento de 40 cores de
CREPE NlONCHJL FRACÊS sortimento comp'et, de

todas as cores de 13$
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8��

. Seda Estampada para kirnonos, mais de 30 dest'·
nhos moderníssimos de

Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

� Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$0(,)0

� �•• ;"'t:.....·��!r�"''l_'v.:iê''---------

Linho i larldêz
.. ··..

para homens

Casaco ele Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000

=
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000

O
LI e:n, idem iJem de �����----2_0_0_$--»�-1O.O$noJ

Colchas de Seda

8$ I ar
9$

3$000
6$50(11111
8$50(1�
5$500
6$001)
9��00o
7$000 m
6$50o�

12p �

7$5 ,)

10$ »

13$ )}

11}$ �

:1$

] 0$0(,0
. Liiho lrlandez para ternos de 110111::118, arti�"o moderníssimo

1. 6$0(11) de 10$, 11 $, 13;�, 14:�, J 6$, 18$, 2u$, 22$, 24$, 26$ eY28$
� ���::��-:tt;,"!_.
��� Linho e Cretone

l) 6$000:�··
,. 10$OJO

111
LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 111S. de largura 24$ e 20$000

�
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000

Orap de 'seda sortimento de 20 cores de 2.1$ P 1 �$ � Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
. ar, 000 � Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

Peau de Gazelle, sortimento'[de 18 'cores de 35$.� 20�(loo úl;i'J,�-!.lI'; ���. �

Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$ »'.> 1197!,((.:oOoo C.' Luvas. e Carteiras
Crep Mate, sortimento de l O cores de 28$ �

,

Crep Amôr, ",sortimento de lOcares de 24$» 15$()00 O LUVJS de pelica de cabrí:o da melhor qualidade
Crr: Piqué, sortimento de 8 cores de 15$» 11$000 30 cetms. de comprimento de 35$ por 2::$000
Cr, !�' Pique superior, sortimento de 1 � cores de 18$ » 14$000' Carteiras Finissirnas ultima pala vra de 15$, 30$, 35$, 40$,
CrC) de S�da Chilein, 14 cores de 24$ » 16�ooo 54$1 50$, 5.5$, 60$, 65$ e 70�ooo
Ve/i,:do Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$ » 40$000 G) �';l Cap3S�;X:�b�rracha
f.:stúmparla das mais ricas e mats m!Jdern�$ da RIil' e São "mulo � \�

ennontrar·!l(H�o só na Casa TRE� iRMAOS �! i�'" "apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$.)00
�K ,�� .Jem}) » » }») 160$» 120$000

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000 ==
�\�

Idem» » >} » finissima de 200$ "1> \80$000
Crep .Mongol Estampado Idem 12$000 �� Idem» » imperrncavel de hornensde 220$ » 80$000
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 � �r��� ,----

Crep Estampado de 14$) 16$, '18$ e 20$000 ldiUJl 1\1e,:as Mousselin
..=,r:s;..,;--�a.,....�

Marim de"'c6res e opala

8$
16$

Sedas ultra modernas I

9<1>, 10'f��e�11$000
14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

MO:�;M de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de
Opala Superior

Meias 11':ollsselin ultimo tipo modernissimo

Chi/fone/e, as melhores meias ao Brasíl por
Meias de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

1 $6 Por 1 $200 e:�!C1
�2$ » 1$500

2$000 e 2$'200
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� , � .... ' .. � �I ,"'o é(" '.\" .''''). � "-o.Ó:« f"."" ? �1 P,,, ""J!5<.-•.

'

'))'.:',) 'i LI,':» �J1.-i.5� . .J� :;"��, �;r'{;;��
";� 'n ias Hleira.Si liberais

•• , I O li!' - pie demonstraram, de uma
.' lo L:J' a de:' pacificação geral para que a

r' s , i .t mio ·1::,3!!l1 co.rsti nossa terra pOSS:l usufru.r re
',:1 \_" Pl\�Sk!CiltC fInito!' P. levantes proveit .s, reunindo
;.,:b":latc); vice, Amo naLl 'r; o povo para a realiznção de
s-.retar!- J\bd'.lI1 Fócs; te- um ansei: gencralizido."
�, 11;,.-:1;0, '

\V,� nc:; .. _- Dcante dessa atitude esne ..

"lunbr"s c . " 'f.' "J •. lrJ) .ase que o Partido Rcpubli-
Fi'dl::lsrO Y '. '.1] ia, ':Li i i.ano de Itajaí, poderosa for
( are..has P,.lS,' )', \'Ll I Jij I\.rji-I ça eleitoral, atenda ao apêlo,
!)lt Pereira, :,;1111'lCi lLusi+cooperand i na pacificação
.: 11'.1 Elísiario Pereira, JD: ne politica daquele municipio,
Vieira e Vitor Z1gUlni. mesmo porque a colaboração

Os srs, dr. Ivo I3tei.1 Fer- no atual govêL1o, de figuras
feira, .rIjão Correia de Amo- de inconfundível valor e pres·
rim, José Raimll:lc!O de Ulí- ti2\O comu 'Irineu Bornhausen
veira, R::nj<:1'nin \V('ndllil"sen, -2'-cel. lVlarcos Konder, torna ..

P; 'c:do i\'!:1f-;.1. José E :pin--I se um imperativo de ansdo ,7::;;Y��",(:���;{::·�J�&�<�'iiC�.1
(jol�' p A�<W�i�,? 1- Fe:i1,�!1fJ;s, I p_o_p_"_Il_u_r_.

""'�',:",' '/;'''1{'·ií/;",).1" \':"",'�

V�'�a;:e� �n�a;; ���o!h·(;;�r��, ��Spor'&@s ti' ����'��;�:&�}��fuplentes. \ twf'h"
":-;, \ 'I"I�: '."', :';f ,;

"dFSSr'i,mb ín�r, ssa�a:n no Par F�9deracão �� )�i�ltW�;:il<::'/";!:::'§���,)�:,'�ili tO �I eral or�stHnosospo ..

--.. .'- � i·(';···\·,"·····,'··, �y,,'.

;:���":r�?fri,tl�,\�:i(: ::�'�#'�::::i t�l�f{�;I!��?�
.L�:"L ;�;l�t;rr��;�g����;i(� deitaf,a d;re�oria da, �� C. pD.,

fI): �;)l�.:',;it-(i'\J;;"""'�.�'�'fIH
" í' 'T '" D qm� ICOU assIm CO!lstItUlLa: re- r.d 'é:i

.Jv,JUI_ICal.ot pr�s' I sdê!:te-hão Alcantara da Cu- �
" a T, 'tnl�('ao SI uac'o-· ,"

'J

I';
D l' n:,a; vlce"preslO�nlc--Dr. Afon-

so Veigô. secretario- Afiloq:1ÍG\.) '

.. : ndldaw a prefeíto d" GOJçalvt:;; sub-secretario-Ne!lu.:jaÍ será o sr. Arno Baue!',
wa fVhia Machado; tesoureiro-

jornal do Povo, lança aque- TeodoíO Ligocki; sub-te:;oureirola candidatura, referindo-se, -Gilbclto Cabral; diretor-técni.

Pa��ltia �fab]'�e:se:paCiflcaçãO col-tenente Aldo FtTland.::s; aI..
f} I ;,,, ;&!�iJ;,.t t-w (. que foi submetida, a exma. sra.

O Califa Férl's conclama todas'I 1 Tt" I il1oxarife-Agapito Vdoso. �: o'··i !..;.... ,,:. .. � ..' Vi" aecea chegou, onkm, á d. lVlaria Cost 1 Medúr05, esposa ,
,

. >: quanúo - ap! rec ama P d 1'1 - 1 :?sta cat:,'ital o sr. Amé-ntino Cii- d d R b t M d
' as hostes gUerreiras barbaras,semI-ar � lOeraçao unamme oa

sr r o r o p eIrOS03 valores d,; sws fLhas, a�sembléia foi lançada em áta u:n maia, eh dto cam':'I'Ci0 do Rio de . � d' d' "t d S- B �t 'barbaras e civilisadas para ama
puando a maiofÍJ dos itaJ'ai- d 1 I ' .íal'l,',:r{) e a(1.�?rl'e da CÔ',.'1 lL.1rO"'...p-

)UlZ e uelo e ao en o.

I nhã, ás 20 horas, partl'cl'p"re,""'" d:ç
1 voto e "p ausos e agrúL eClmêQ� I _

�
- ( � OA'

cns::s aspiram uma ti égUa tos á diretoria termin,J, o manda.. cke, S. A. naquela cidade. EHfERmQ tremenda hGltalha de confeti are -

nas lides politicas, para vaI.. S
'.,

lizar-se, na rua Fell'pe Sc'.lml'dt, (
,

to, eSf'ecialmen(�: ,,'0 presidente, . s. vem il.SSlstu ás Impone,," Foi operado, no Hospital deverem as vistas para o seu
t�n''',:l·(P. Jor, f1.�e d � AI'ruda Proe.n" ies solenidades da sagrracão de defronte o edificio do CaJ;fado--'.

\'
\ ,,-

�
-

- ,� Cari�ade, otld! se encontra emh/h.tro, CUP vem sa lcnt2.r ern
seu in:flão d. Jaime de Barro? A Casa da3 Meias.,

i f
'

[)
. ça. quarto particular, o sr. maestroldl'as f. t� o;'ma qw: O .' artl- A 1 d" (' b' d IVl ' Muitos generai:;, cr·ronel's eca-poss.� c,a nova lfdona ,amara, ISpC e l)SSOW. Pedro Pa\ra-o, fun,·ionario aposen-

,...

(lO Lib mi, embora certo da J' I 20dr' I ' ... . . .

'd Freal!za-se-a a I e reve,cuo, r OUH�05 PARTEm tado e regente da banda da musi- pltãls, notavclS estrategistas a c-
vitÓiiJ qite O á2'UarJa no pró- J d' lia, conc.orrera-o ao teITI'v,<> préll'o.� nata em que �eíão en�rcg\.les l- .. _ ::-" cal./lmoT á .}1rle. � -

xim') pleito, é de pensamen- pJo.nas, tJÇ3S e m..:dalhas aos VCíl' _::� Dr. Euclídes Mesquita Durante o desenrolar do com-
ia na detivacão de um acôf- d d t d f VI51TA5 bate,o vitocÍosoCalifa,com o seu Cf-. 1

'
.

I '1
ce ores os campeona 05 e u- I") d E d(la l;)nrOso,. s1í1ce:y e ea, teboJ de 1934 e 1935. !\cgres50u ao norte o sta o o tado maior, ditará ás condiçõeScom as demaiS facçoes da opo- '-��l'r""'" '"

_ f . "fr
sr. dr. Euclides �y'lequita, advo- Fomos, hoje, dislinguidos com a dos cur:cursos carnavalescos por, .. .

'd !
")a..J",J.J,,S ql1� lJao Ofé'.ID .,U ,i)

d I d W I S h'Slçao, r:o Sen�i( O l:; ap:'esen' d d ga o. visita o sr. a ter trauc, ms- ele instituidos, expondo, tambem,tar ao eL"ítürado u,rÍachaDa r:
os GS n;)m�s_ ��

sl's. lencnte
-

petor geral da conhecida Casa publicamente, os premios a serem
d! vereador\�s comoosra �le . f',enç:l e capl/ao ;lencomt pa;'a Pa] a o n')fte, em onibus da mes' I'vlasson, de pro,f-.riedade da firma I d1 :dgr),; de rde'w na nova dlreto' (isputa os pelos nossos foliões.
I..:lt.mentos cultos, conhec:do- 'na E'uprez3, seguiram: Gloria Mo Leopoldo Geyer e Cia, da praça ----------.,------
res de nossa ..; questões e que �il�'; c()m� tera• de�lc!o Ilda 'd·�sse?l- 'eira, Abgail Ferreira, E. Bueno. de Perto Alegre. Marias de•

.... 'd
o" a, .\IS o agu" "s <. .caaos W! R dd EI 'T L1 C M�I par oas nossas neceSSi a ..

JM' N";'. I. '>�" ] ,) j �
"'. a ,üz. eu ler lO aval :-;5, � asa asson tem por

se
A ..I

ej.
'

a c
. Jd t d I '0tl ),,,,,b nave,dn cel,ara{ OqlL..

e Padre Ambrosio. comercio a venda de )·oias. relo- n\:'3 ap�lem anll a Ufa e
estão na iminencia de d.;Íxar nos"

I- mo auei' para governa- H terra. F gios, artigos para presentes e arti- BRISBANE, (AustraJia) 30
dor da cidade, colaborando HABILITAÇ 10

gos fotograficos, usando in�ere5- - ",Anuncia-se que oito milhões de
ussim de maneira eficiente, M/lIS esp�:;rto que os Estãú S8 habilitando para ca" san!.ese vantajosos planos de ven- CJrnelfCS pereceram em ccnsequen-
l1aadministraçã0municipal. B�bli@te��l «G-.-u,�\IDEN» sar:-GentilJosé PatricioeDom. cla5 aprazo o que torna facil a ciado recente periodo dasêcaJ,a

l1mOSe!;i:�����:��� f��:n�1�� Publica ErrJ�C:!?!l,ante ! �����::S�:SI�i!�:t:d:�odo:��:�:;� ag�s�ã:an�ada�:�an���:as'de A
região d� Qunensland Ocidental.

apresente vestígio de impo- A Biblioteca Publica do Es- �rJ����iiHmal! e residentes ne�ta caÇJital. Capital acha-se expôsto, ha dias DeseJ� �onsertar Õ
s;ções, de interêsses suba! .. · tado adquiriu as constituições poli- i� l

.....f'') t:� ni J��ã variado monstruario de artigos da seu radiO? Procure Q
ternos, de questões pessoais ticas dos Estad:)s do ParaniS. São I ..." r. �

RE5TAB2LEnmEHTO C:sa Massfln. sr. BOllzon, á rua U_ruguai n.
c partidárias. Pilulo, Espirito Santo, Pemambu- Im pHeria ii] Pcha-se em franca convales- Ao sr. Walter Strauch agrade- 39� que será plenamente sa-
São adeptos, como sel11- co, Baía e Goiaz. 6 1,2 e 8 1;2 c�nca, da interven.ção cirúrgica a cernas a gentileza da visita.

. t!sfeito.f..",�qm.�'WP�� �I'i!i!Il'fr;1i'M1'iP'iFl\f.D(�:aam��MiPi!!M FT·_�tERli'I1'"WF

ti: '.

J
.

�� t�_,·91Ny!LL..L ..

� �..
''''

;(��Zti���tt��tif.i��1{��;,
r .i 11 i 4.' f}} ',,,> ,;" <I: � H;')i�'�� '!

�.� tll'V..._< rI
!�" 'lf !r' (�)i$t��\: ......"...",����������"!'������N.�'_� (MARCA REGISTRADA

i�.�.'�., � il .. ::�� :l��Ç
rjJfllU"..�. L IRann 1iI!I] ;.� 1Ir.!!!;;n1.. e�.::, 'II�� h������: torna a � r� u.� ,����U _G.����PiFJMtSB'Ji(t\1Ji1,1ij ;.i'SS'!1'?RMfBM'lInm_lIr IIIlEiE__�seftiíMfIB.m......IIi'II!IIi" '.I'BIIlIIIIIIIII •_.

o Sabão

"Virgem Esperialiàaàe"
de etzel Bt Ciau n. Jaínville

.,._.. _ ........'
... .-:.

,_.... ' ��� �..",,"
-

::-.....�.-"....._�.

P ródrom OS.,
A
1..1

Regista-se na clata de hoje a **:1: O,; elegantes salões do Lira I Tira mão, não tomaria parte, en-
passagem do aniversario natalício I braftl, gentiirnente, cedidos para os I tretanto, causou-nos iw�elevel sur
da exma. sra. d. Hilda Lehmkuhl, blócos .fl :l'tCarinha Vem aí e ou- preza, quando ôntem, conversan

esposa do sr. Antonio Lehmkuhl, tros para realizarem um baile á do com um dos mais "encerniça
capitalista residente em João Pes- fantasia. dcs" dirigentes do C-Cira mão,
soa. E, hoje, mercê dos esforços dos disse-nos que o seu blóco estava
,;.,A distinta aniversariante POi- nestes rapazes que [ormam a ruê]e firme como nunca, talvez mais
te.d()r:. de altos dotes de espirito cordão carnavalesco, vamos assis- firme que o Pão de Assucar e

� coração Será grandemente homc- l (ir a esplêndida noit ada, onde re- cue terça-feira próxima virá á
nageada.

. I bri.lh:1r5.o las lanta-ias �la�s origi- P��,s:a endoidecer os «fans> caro
A Gazeta respeitosamente fe- ! IlBIS, dando as nossas distintas se- navalescos ...

lici: a-a. r.horinhas a oportunidade de sen-

tirrnos, nêsse baile, a alegria doida, O ba i Ie deOcorre hoje a dala
amverda- louca. estonteante que, s6 em festas hoj E.�ria da, c:ma ..sra. d. Maria

. a, em homenagem á S.M.O. Mômu Conforme tem I tConceição fletzmann, esposa do { tcrêmos, ' ,dr'
os

h
a.mp amen e

sr. Egon Tietzmann.
'

Os blócos A 3'«arinha vem ai 11�otJclda °L�ea lZTa-s� ?Je, nlo
s sa-

A
' .

. h' El 'I oes e tra erns, as 22 toras,mversana-se ale o sr. - eu- Toureiras Vamos com a marinha d B'I I F
'
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,\0
espera o !>l e a antasia, queeuoI romsio e ·wrdS, !InCiO" e �(.arlnnelraS vão levar áoueles . .

d - A ..

d C' T 1 f
' I, o sunpatico cor ao c':l(Carmhanano os orreios e e,egra os. salões ornamentados a capricho ,

f ' , .

-
.; rt d ...,
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' oem ar o erece a nossa élite.se rvmuo em \10 o':'u. alegria graça e elecância. A
'

I 1
.

. '�, ,,?, JU gar pe a ansiosa expecta-
I

O baile d� hoje vai marcar tiva e pelos j reparativos que fo
epoca n05 anais carnavalescos do

ram leitos a it d de hoi t
'

.

d
.

d _
"nOI a a ç no]e eraLIra e ...

_

eixar, em .ca a coraçao, uma animação fóra do comum,recordaçoes as maiS, gratas para comlituindo um preludio brilhan-
os que souberam viver os seus tI' s�I'mo l}ara d f t' df

. '" os gran e es eJos a
momentos edlVOS... t d 1 f I' Iempora a Oe o la carnava esca.

-Pedem-nos os dirigentes do
bl0co acima avisarmos que o traj�
para esta elegante festa será o de
baile ou fanta.!iia.

SEtHE HOVA

Apezar do mau tempo reinante,
dia de ôntem, encheu 'nos de

Acha se em lest« o lar do sr,

Jr;;é Piccolv Jor., 3' sargento da
I(;ô�a F0rçi1 Publica, com o I1:lS

cimento da primog\;nita Sa'1ta Pic"

CHE6Am UH5
CESAR AUGL'STO

c. c. C. C.
Reunem·se, hoje, ás 20 hora,

impreteúvelmente, os membros dos
«4 Cês» em sua séde á P:('aça
15 Novembro.

U!I'gou Li � PCltO Alegle, ha dias
'1 senhorinba R03a Laus, acade'
m:c() de Dire:to. o

'lgradaveis surprezas.
Na nossa princípal arteria, a

Broadway, uma multidão se com

primia, ávida, para ver e ouvir
a «famigerada» Baluc1da da
Tribu dos :Bororós e L,unbem o

mui querido rancho Briilca quem
póde, que se escJndia �ob o estan

da:te de liBloco da Tezoura".
Foi, devéras, formidavei o "foo"

ting" d� ôntem.

TucJc) tóca
De Llgun3. regressou a exma.

v:uva Maria di C>iGcdo.
Hoje, á noite, a afinadisbima

banda, composta de um deVE\do
numero de adeptos, Tudo 'Góca,
virá á «Broadway», deleitar os

habituées do "footing. fi
Chegou da Laguna o joverr.

José �Arhntes, fd;lO dI) sr. Arlindo
Arantes.

Peli) o�ibus da Auto Viacàf
Cata�inc;nse, che,:pram, ontem,

�

de
'lorte do E�tad'), os seguintes pôS
sageiros: Valdemar ;3perb. H.
Ziromermann. \Vilbelrrw Eickloff,
Lind;nba Silv1, Felipe Zattllr e

Zacob Luka.
Tira �ão

Comentava-se, ha dias, que, Estrondosa batalha
para es folias deste- ano, o bloco, de confeti

+

Armantino Câmara
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RIO, 2-Publica o COI eio da tvlanhã, na sua

poli!i',a:
secção
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Nodía em

coraçãoern
sass,nado-*A
sa da familia
vel crime- Uri1

Logo que nesta capital correu a noticia da lastimavel fMo)
afirmando-se que Rancho QueilDldo [ôra teatro de estúpido cn

me, para lá nos transportamos, conseguindo minunciosos detalhes,

Rancho Queimado, distrito do municipio de Palhoça, foi O ;::J ,,1;'q l� r Praia Comprida, em São J03é, ern meio de cruciantes dõres, pre�en-
teatro, ôntem, ao anoitecer, de um revoltante crime, que indigno-r, Após o crime, RoJolfo Se,mh ":, 1rG130 d�\ vitima, se dirigiu ciaram JOiÍo exal x o último suspiro.
profundamente. a laboriosa população daquela localidade, a Santo Arr.aro, afitn de dar GO::'_:é. ('", oSCHi,�J e tc.ner as primei- Rewlvermn então, voltar, conduzindo o cadaver para a

, ,As primeiras noticias, chegadas �a esta cap!tal, foram. �s I
ras previdências, casa de sua família,

mais diversas, o que deu ensejo a que [ôssernos, hoje pela manhã, Durante toda a noit- de ontem, grande foi o número de
a Santo Amaro cara, melhor colhermos dados positivos e informar, I A \/ i ti í""b' i ,.':� pessôas que velaram o cadáver da vitima. que era, ali, estirnadissima,
com precisão" aos nossos rleitore�,: , 1� -i I ' ,

.lada as suas qualidades de c;dadão honesto e labonoso.
O enme de Ran��o Queimado, pe,aS maneiras com quc I JoãO Scmmann Sobnnho, com 21 ..nos eh i<l 3.::, filh'J dt' Avisado ao sub-delegado de policia da Palhcça do cnme

se revestiu, tomou-se, por ISSO, revoltante, repugnante e dantesca 11r::'.,ode··iro �;"''''''''''''Ilrl r� de r.f.l'all';r;'� ,;.; '.' -1"0' 1 et a ln: ;i;oS;"�O conhe- r rn RillLLo Quei:nado COT.U;EC0u-;:e este imediatamente, com o seu
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Imente impressionante! '2:00 e estrmado '.1 .quera v; a e t1'l,c,'cIH n<",t" li J;i;;J, (H' j,� na
C llega de S,.mto Amaro, inti: ando-se do fé.to,

, '. , ,.
'

1 r E. hoje pe'a manhã, f.)i [elt.1 I) exame cadaverico, constatando-se lerI quatro ;'.1".05, precisamente, est: '8 .J. et'.' :' \ I,) no c',:1's2 oe t:,rma-
, 1

I' f' J' , '-' 1 'r '.,

Q 1 d sido "causa-mortis" a he;nofa;:·,';:). cei ebral, ocasionada por fortes pau-era, do nsntuto ° itcnico, a pj ve IJ.) l-te ua·) L' z. uC:",cn a -

I
.,

I' T ' n 2 'j �
, •

-

1 A l"das, Aprésenta o morto 1 ::)[;.1; as na parte direita, do ciânec,revo uç��o com' li aciona ista de � '7 _, c." a PO,EC v11F�1J. CH! ontem,
" , I' I 1

.

. \ kndJ o', OH1')S saltados, o �118 d� »onstra a violencia das pancadas.juntára-se as tropas "�gim pare (�"c.lY'::f o g,,)'lemo, mgressil,KlO '1

r" d (' \! lL 'T . 1 ,

nas nleuas ;.) �fI!Z errne na, .\ te,�:!ll1i!";ü a l'ev(:iu'7?"1, retornou,
J. ão para a rcs.dencia de seus pá;, não n�'ú" L,)Jo ao" estudo',
d-,d;�a;,do"ce ao tíéibillbo e" r"-+'r;"" ,�, ..

;\� ,�- ..�".." �". : ;';",�,: '�� -.... . i ..-"r-'�� � � �;, '\1" � ,.:uo>.� ....__
. \.I ;: �."." 0, ....·t .:';:..J

A nossa repoi�tag,ern
em êi±ção

i \rtur Marian e LinJo:fo Heniz, opós praticarem o hediondo e

! c10mt:uow ,< rme, con�cglljra:lJ Jc;gir. par� legar ignorado, estan

Ac'� «lendo as providencias solicito.c;,., compareceu ao local' ·;'0 as autoridades realizando d.:',genc:as alim de prende-los.
Ha um ano e dois mêses mais ou menos, d sedwrinha lo farmaceutico flntonio P:lur, r::sic!e:,ü'! em ..:,;, dio Q w;ú1ado, que

Maria Schwab que, ontem, serÍa' pedidi\ -?ffi ca5a-:nen!o pell) infor-I aplicou llilH inj 'ç'io d� sôm afim de a,m,nil.1f as d�)re5 d'l vitima e
,

"
. 1 �B b S 11 L ".-10 .,,0:_ '1 ;. f, ;1;...1,.:J" '"" "'" d ..... , .,.1 ,.�.,

tunado João Scmma n fera nOIva co sr. ,-,u e, com) era conDe- pu��r v ·:,.l�, CO ••l ma·· .. "c... '.lau_. L" ..Sp,.!l",.r o ,_,I. ",u·a,�:J •."',,)S;0,

cido.
' II

'nan (; 11 )':;Jili'! J,! C�ridJ. .. le, nesta capital, (n)e Le serLm feitos' O sepultamento d) corpo do infeliz ,jr:i'io Sêl1'.m�nn r.::ali-

Passaram-se os diaE' e Artur, filho de Carlos Marinn, aJi-! mC!;;O,éS (''Ur.<w s. 2'OU·�f'. hoje, á.s J 7 horas, saindo o ferd:o da casa de seus paIs.

meDtou a ideia de dc:smanchar a harmonia entre 05 noivos, que j�! E",) aut,), pi1r\�;}tt:s e p;;:;djas a :Ilg:," elJ 'n,'éJ :U'l:,:!._) João '.m S':Uito Amaro, para o ce.n�krio público daquela locali-
I··� . .' I 1 ' t d

se tinham como felizes. :;,",,"''''8(11:, tnT; x"uvam fW p:ua e,�.:: C-:lplta, '1u;;n:. _l, ,lO Cl1' .:'U á d2 c,

AItur então comprou um revólver com o qual pretcnJia ti" --'--------�.,_. _"" ._.'
"

_'..

--------- ....

1: r 8 vida aI) noi\o de Maria, ti �' ...;:;;-\..v"
"

'. :�i),
Bub, no entanto, como soubesse do intenlo crim;[)·�so dt: /\, ,;';' " f�.�;;t�r/fj �ü'J}i7!1�:.;,a�,�b:=cid:��:.-se. vindo. pd",. mais tald" CO'" a lli'·"'.'

,"'_ i�; <J>- �

A"ntecede:ites

" .

CrirY)lnOs�::)S

o

Ur�id{: s pelo
--------------

ADDíS ABEBA, 2 - U,,�
;omunicac1o da Governo etiop,c>,
)ntem divuJgad_', informa que fo" ROMA, 2 -- Informi\(:ões da
am bombardeadas 85 lo:alirladc; Africa Oriental d'zem que� a art:-'
d K T 1, l' d

' .

'}' "'! II 'J." bl"
' ,

de oram e oe uga, a em U,ar:a lta :ana (;onllnu:l bomo;_lf.. ,1J. mas p:.: ,IC>, ..10S êqUi tlm tekgram8. o n0SW cou"s-

luas OlJto,s aldeia5 nas proxímí- deaí:Q:) as po,;çôes do siil d;� {Via- ponde;1;;:: em ELejo H 'firn e, D'J gual ê!e aludia ao nome (10 H.

k,de� de Gondar, ao lIlJrte do :'a:e, I.mJe as tropas aGêl:ns estão Pena Junior, Diz;a, então, qlj� 8. imp;'ensa lecal admitia a possibi-
João Semann SobrInho, à tardinha, esteve em casa de sen pai, ·1g-:: Tsana, onde as uni:lades aé ·eCUé.Hl,Jo, j:d.;de J; vir o sr. !\fonJO P ..Ji'-i Junior a s:r o candIdato a suçess�;o

em compdnhia daquela que, a1gu;r as horas após, seda a: sua :-;o:va (':15 italianas sobrevôaram por aI· ,do sr. Getulio Varga:-,
A espera da hora marca:1a para ajustar nupcias rezo!· �.:m tempo, Até o mOG1er'o J;� te RO;vl <\, 2 --- Fe.i a3:;;IiildCJ A l::potese tomaVâ Cl.!:SO depois dt! ser devidameute aprc�

Vffam passeÍar pela estrada geral, após a visita que fizeram á famili; ido publtcada eS'".i)_ informação j,j,-, !) c]e"C:.:to. o!lier:.1, con'!OL3'!do to- ciuda. em algüil"1 circulos pflfi'darios 2e Mioa" Acreditamos, entr(-

do jovém que mais t[.�de, ve;() a ser assasinado, ;.� sabía 5e 35 (.;jtadas lxalidadl:: dos os oficiais dos CN 1-,0,1 de í"n í a \to, que éla Sêíu do f:jn. f-\lguos polit;cos imagimú'l qUt' com o

Ambo,; felizes, sonhando um futuro risonho, ás 17 hora" ;)fMn ou não muito d�mniEcad )Sp.''' genharia e av:açiio da c1,\'Se de apôio dos p"uli,tê,s, os mii1eírü> PGdÔiiam tu um cé:ndidato q:Jê sÍgni.
se dirigiram para Rancho Queim:ldo, la ação dos a\ i, d)res p'nin ulaL3, 91 2, afim d..: s 'rem crgy ir,;,)s fio.ria ni}o spr d;�5Ie ou rla'1üeL f:ruv..:, desta ou daquela bcção,1l

João Semmann e Maria Schwabe, be fizeram aco1p:.nhar iS di."íõões (L riL1'(I � cLtricid,,::le

I
..

de duas creanças. .) comunidado oficial itan- de corpos de t:ngf:Dni\ria, !�D.·�a;;,"> W�:±:��\� ji;�ô:c24fti'�3l;�r, (» ��lr,itr�[tnisQ
A

'

d d AI d B ano n.112 NA 'r 1 ",., L' O I f 1:� � ii(;.lI -p.,,;, Eu'Jl ,j, ,li<

O �.proxlmarem-se a casa o �r, exan re ereta, on-
. i�':-l�.t..,j). ---: Cl1;_;"c üa" 11 ...�!Iii '«;)��I �;il.�' ó1

m\"_" �i' �. 1:11
de se realizwa animada domingueira, rewlveram dansar um pouco, ccr.luna ra:nsta Juveml da cidade' "'��� l'Il. rtr� u er

r\'o.� 1'iJ:'\, 7. '.- O "'.om',l,<l.;r".�l; 1 G d N
1!\ � !;il mo.o que fizeram.

o[ic;al l'::i,a.no- n 112' qu'p. -��_,� ,e, !.iv<:no, perto
f

e apdes, ç:..: � '�"'�.' �� f' ntci tumuuCOc, , • L " ",. , J <_\..U-
'--ll" p"lv-;n�ll�Q e'I "rmo e �ntos t;U$ � �. �

b1' J l' •
.. ,- ti'< C. � .. ', 1 � j ,a -'- RFCP�E 2 B die ser pu llcauo, ar!., textllalmen�e de rTlDrte', L:L remeter ao secreta..

__�_ I ,L.J c1': -, �sea o n:>

o segu n'" O marpch,,! B:doO' 1 <r) • ! d I N 1 � I resultado co mCjuento aberto ['elo�,

..;. o'"

I n� te era em ap:Jte", u:-ra car-

O' A r ! �. J S b
o, 'h Jegrara que não na nada de.ne- , '., , d ,'!,'. d I �� �� �'3;T' •� �;y� !:'lll

secre.ano (H egurança so re o
eZOlto e tt,' ,':1 oras".

.

, "� I
'.1 con.en o a sua U,Luna sau a- ,.".i���1ioI il-�,\U:Y 'J..-$'x;,;i.Il '1'

, .

, .

I
cnel nas frentes da Somaha d Ln- � O I

" '" .,
u timo mOVlm"nto, fofi),!U suspen-Alguns passc>ó; malS e .. , o negro hm de um romance de ,,' ço.,J ao \Ice, �v-r1� I:ft D��'5.'hl,1:tiil"i�os e d ·\;t.·IJ" d'" d"

'd d B d"
.

'd t.ela, I ��t.i 'ii!iJj liWll DIi � ....�üll" e,L 130� ll'erSOS guar ai>
a'11or .. , DClxt'ln o a casa o sr, )crda mglram-se para a resl ,'� 1- I ---

I... "i,'i' i· ,,' d 'I f
da de Maria, Ao chcç'arem proximo á Cllsa desta, doi::. individtlOS, I, II lÓ-.. It-C�C ,§ (') rv1 O�. 1\ e

�s
�

01, 't
..
�

..
m�,: [fI'! �� I '-CI'o'll�a'rl' 1l5P.d�

L·,)reS

�t �elcu °dS' un-

:' , ' "Falso e absurdo" •
.

- � . �.� 'i.i!.':� -� IM.� �'"'

I
,. os o e:iCilOrlO e .l se-

cavalgando fogosos ammaiS, ao p:;ssarem pelos Jovens namora-'I 111�' �)rq� D,·:;.::,·t-a� v;;;:,�; U Bd· cre'árl'a' 1 'I, , .

•
, ,

''_' "'"'� I �-" ,_ " .... ' r � !'lj
.'" �>I'W tj1.... l, I;liTlarlUc:nscs e I.- ati ogra-

dos, comeraram a dmgwlhes grao'Jos, ogue deu causa apequenai Rl"""iA.2 __
p , �l,'d·,\J'

.
I'

�!il!lI' í.!.lt«�

1:"0'.'
u

A
:t

M' L' d lf }.1' fP j C I 1\1'
.'-''''li. , 1 erson".l _ue a�e(';;(Jr:er� ..'. "

rixa, rtur, afiam, e lU o o ,lemz, LUO
I

(e al,?s. anéirll e
I 0Iicial italiana desmentiu, taxando- ._, ,

\VASHINGTO�, 2 - O i': '

'"
.

" ,Jacob J-:lem,z, respetIvamente: opos a��umas palavras maIS, ,troté'aram II
o de «falso e absurdl'», o cor"u.

. S�.O PAUL_O, 2 - O ,se- (c.;a�co de Exportaçõc" e !-,�:p"r-,; Bebida.., r�aclOll�t:s e ExtraL-
seus a�llmaI5, amarrandoos a uma ce ca, alguns metros dIstantes d·) nicado do governo etiope! que I' ��da.n� da �ao ,MonarqUista taço(!s ,concordou em &dg'JJlll' ,":,,! gelr�; ,80 �Olugar do enconho.

, ."
dà (-omo mortos 3,000 soldados':· 'lSJ!.o!Ira sr. 0eba�hão Pagono. o maXlmo de 17,000.001 d'=1 )

CArE JAVA

Rodolf.o Sfmma.nn.
ltmão do "tiro,. mkrmo� � �OS" I italianos e aniquilada uma divisão dedarou á imprensa que essa Jol.re•• em notas de. crédit-::., an

I
f raça 15: de Novembro

r�portagem ;!ue; no r.'(,mento �o encontro, um. dos '. mdíVld;lm : de c.amisas pretas,
cGrrenk partid'lria recorrerá d;� ��nco do ,�r�sil, com o f,npo.

Antoll!O Paschoal
dlsséra: - «t..sta boa: ú;.(ra abmffiQS o laço em cima desse zebu C" ('e-::isão do Superior Tribunal SIto de fél,clhtar o aco·do entr", o I:' nuantl'a .. ', d 'dO_. n

' , ..

", exa.a "5 ryF. lto<
de5sa novilha!» nIO, 2 -- O gê.�eral WCildo- El"itoral que lhe negou registro Governo brasileiro e o Cor:selho! h!oq';eados a: d· " 'd _ ,- --I •

�

A I A J
'

d lf d' , f' I' , .

E
.

,..
'

- - In a e el>l,;OlllleCl-
o vo tarem, rtur e ...In o o, arma os Ja com sarra os, nmo _,Ima apos estagiar no xercl- deitara!. de ComercIo Externo dOJ t�sta ,'a mas 5"''' 'I

1 '.�C.. _
-

'" I

J
- f 'd f

'

d "j" f c A. ,., •• (" d d d AMl' , ." -g .. llOO !..!olma,.oç5 oe
perseguiram" oao e sua utura nOIva, �e5.erm G na.JUl'; c, tre, orte3 io .rances, Vbüara o exerCito lia.. ;)era a v0ga o ação 1 D- aos Um,-Jos p�f('1. a hquidaçào cios ln fUG/"'j .' d, 1 I' B)

d II' . ôb"" .. '1: _' ,'1: I ,�." .. f.'
-on no aguee anco

panca as.
I
lano, na •• I' Sll1:a, e, pOS,l.v!men· ,h,yuIsta dla';l 1"1. a o SI, ,/o:.e iVia-j

crechtos comerCtillS, 1-\ as5;ni\�l!m o acôrdo sob"e o .fundinI! I; ;_

João, ensanguentado, caiu ao solo, sem sentidos. Em se-

'I te,
irá e Marrocos, afim de apre- ria J" Silva Paranho� do RIO desse conven:o .está se3do

eiJ-l
a os parta'n�-' " "t' 3;0'::) "hl�n,

guída, os criminosos fugiram tomando rume.. ignorado. ciar a atividade do exercito françês, Bcanco. perada para a próximl:' semana. de dolar;s.'
vLtO� a e . 111I1 oes

"

o dia de ôDte-m, dom:mgo, amnnhcêu de festas
María que, à noite, iria ajustur nupcii:s com o seu él.[�ai",o:1aéb };ã!"
Semam Sobrinho,

Na fisionomia de ambos, transpa:ecia a alegria dos namorCl�

dos, que já haviam firmado, entre si, um acto ele atT.6r, para a

conquistl\ de um lar ftliz, f.sperarç-ls que se fortaleciam, díG a dia,
dada a grande amizade� daql!eles jovens. IEram duas almas, que, ainda no alvorecer da exÍsknciô,
a'imentavam louca paixã� na cer�ela de que, (;asados, seria� njal�

venturosns
E assim. até á hora da Ave-Maria, aqueles corações VJ-

viam os momé'rücs mais ditosos, embora um desfedlO fatal, vws,'

P)f fim aquele romance de amôr."

pari! Rsspon:..a'fol ,_iA i RO CAlLADO ��edator·"chefe MARTiNHO CALLADO JOR

430i NUMEPO

Passeiando

Í{� �!,�
�;J jj �

,eg:ões.

fJ::2, I
, ��� 1

C""" Il..:.Ji;':'.''I':i

I

o crime
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Iii; ���� ru1G�ISa �i�Si(�M��§r@ �!J����a��lilaça� v ii '''''
.
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Companhia Brasileira Car-
�-------:....-.���_!�"�� ita A�e[ti'I!,am lação bonltera de Ararangua'(Compilação de L. Nazareth) "I

n �/� �l Sumula dos julgamentos ,

da sessão de 2� do corrente. ' Estrada de Ferro D. Tereza Cistina

:�

DIA 30 DE JANI:JRO DE 1936-5. MARTINHA

� e�taç�o al�m� DJA, �nda Habeas-corpus da comarca � AV!:.NIDA RODRIGUES ALVES, 303-331
1752-A academia das seleclas-Reóliza su s primei.a 31,J8ms., m.adma ; manha �. de S. [oaqui:n, impetrante �. TELEFONE, 3-1900

�� são, no Rio. �� Janeiro, a, Ac�da.mi'l das �elcct<l.s, que só �rodu. program�� tbmxo, para. a. Amen·!\Tiago. Fioravante de Matos �I End. Teleg. «BARBf�ANCO»
z.u o volume intitulado Jubtl�s d�, AmericQ: I�1presso em 17)4. ca d? .xn.

,

.. dn ',e paciente Pomualdo Caeta- t, RíO de..J ane iro
1819-A cotivençao fixando timitesc-E' assignada ai'

1-\5 23,15R.cordr:sPo,n·�v a,

,no da Luz, Relator o sr. des. I
onvencã Ibd t Ib- 1 L l'd 31Sh, no 10 ej"nehoel", 'I t � M'lnasemCRESCIUMA

c,' . çao �e e Ta a en re o genern arao ca aguna e o u, 'JI';)
,. ," 1 15 1-.

.

\
l-'reSlC ente.

. ti
l'e Montevidéo, fixando os novos limites entre a capitania de S,Pt'- 7,15 as , .15.

D I\, I � Negada a ordem impetrá- � ESTADO DE STA. CATARINA

cl.ro do Sul e a de Monte'vidl�o, ou Pl'Ovincia Oriental, depois succcr- :2. 5?) ��lun:!O Jj-�.(a:l�a�, i da, por não estar prescrito o � CARVAo BENEFICIADO PARA VAPOR E
nvamente Estado Cisplatino, Província Cisplatina e Republica Oli_IIPoTlugues an,ç .ro pOL�tl,a( á '_'�."II crime a que responde o paci- � PARA GAZ 8
en:a] do Uruguay 23.00 Fantasias em [rente 110)0 ite v.

,

61d 1\1 D jl i\flelt". "

1834 -As moedas de cobre falsificadas -A Th::�c:- I g�() -0�, e 1';1 ac, O�;\(T \' <:.. :
()

I' Habeas -corpus da comarca �i§'fI1if.Vi'i'i�"'TW#±W%W·=t '1"*.

d f' d
. I . ·,tlax Nahrat 23:J • r esre- , �.o!.as ca o·

1: na a '!::zcn a Of?enOU que se '1.40 recebesse na A:b.ld�'2'1, (,;. plano .. v_ ;
I

" :.�<'\_',� . "�l,Ii�;�") i de S, J�3él impetrante e pa-I E" timoeda de cobre, mais do que mdQ.�e de qualquer Pi':!Z.l;,1c:1lo,!\Ls;c JandE) 07,." AN·1\\",.".d •.

�': ':1 [ciente Dlamautino Fernandes] pllep ICOS .-leGa
t' h' f l'li - d cl 1 �l 1 de �rnesto .emeyer ,'):llVl e i

'1 R I t d '

"!;W

,�mpo, avia ::I s: rcaçao essa mce la em gralhlC (:',C3 a e tão llWl -j - ..
.'"

•

'. .da �)i va. e a ar o sr. e,.

f it fi '1 d J 1 1 1 (Bra�l'len) NL\f:USc(;t(, pr,; .-1:;,) . J

1 a e na, que lne. :LI o povo o nome oe-c.v,n{tl&.fl--, P··'·') sem . ',' ._�' 2"') /.1,0 1',1, ',; o ",1- ,,:?reSH..lente. .
Ensino gr<,tllitamente o Paris "Vlle Sainte"

lanhoso qu
.' d -r-i h 1 d

,., rich l-Ia",,�. ,:J. '\. I, .tIL,.\" sour .. i A C"
A

·t . rt 19a
'

I v e 1-'10 uzia ao c oque (e urnas rnoe as nas outras, t..m" ". �':' ! � 1 jl ..... ,I _,O! ,2 co lvel eu o JLl ,.
c

-

modo seguro e iufaliveI para
ist 1 d'd'�dI' . ., fi. economra p'l�r;.ii, ;':'),"J '.,:[1 ..",-,

[ dili
.

f' Ivis a cas me 1 as torne :13 p. ,o go"erno, POUé;O l,:mpo d"p01S, pI' ,,'( I _, ') l n·...
�' men'o em llgem:la a Im c e

cura da EP1LEPSIA.. Paris, 30. «Ville Sainte» é o

haviam ellas desapparecido da circulação, noticias cm (;, .�t:;::\O.;, L'/'\/.�;:-' �/:::r avucados os autos origi- Cartas para o dr. Buchmann t;tulo de um novo livro do escri-
1394--0s revoltosos de '893, ('..-tomam pasiçõer;- eh.os da Opera Al�� ,().e ") L� ••• i lIa;;:;. Cal'xa Post"l, 2658 _

A f - � l'
.

I' 'd dI' d DHl'ção: \Vern r h'�1ItJl-!"_�J<:'1". R ,', 2309
v tor católico AJbert Gamall que

d
s orç.",s .evo UClOnanus que na v:'!s[lera '.av!am n o esa OJCl as

h ,- I t ') TJ;'I"�" l' f;�: '5 ("'T'; :.ecurso CI1l11e�. . , Rio de Janeiro - BIasil dá, com «Le Pele!Íno de Páfi�»,
as posIções que occupavam, rd! mma'rI a estação da Eôtrad'\ d· em.

.)- 1\ :'0 ";"� ,"
..

�,. '.' i da COnlélrca de Inda!al recor-
F C" d L P po-tuilu2;s -\ i 'nxr ,) o v··

d J' d D"t �iW!'HM!MM�� uma verdadeira Ieconstituição da
erro e o en,Iteno a 'ipn, no aranél, em porfiada luct�, ele! t:- \ h'· "1

,-". . �

T' ri-.' h' r:>lile O r. DlZ e Ire! o e vida esniritual da capital franc:eza,
t ns.

n o (estet aTI;', (Jc,� 'I�mc c

,recoaido Carios Seifer. Re!a- CAFE' BOM 50' NO I:

Q h Q' !�, ,pai" no correr da historia sfclllar d'l
1910- O poeta lui'" Delfino-F 11�"Q " 't I f' �JC rammcl' "i} t,: ... ,,,,\[J,,J \ t..l

t·'r u SI' des Tavares So- ..JAVA
I

.

cl 1 :
... .

d'
I 'L' Da'j-'-'-

r.a Cupl ti ,;oc·

Siml;nge. ten r, 2.15 Eco da: b' '1
• • cidade e da propria França.

o o aprecIa o poeta calnannó:.me r. UlZ e,fino do:) S.'l.l�tos, g'i: l' 1" �)"�'" j) l' ( .' ,ill1no. Praça 15 de Novembro O gUIO '" dessa pcrcgrl'nar'f.o con-

repre�entoul o nosso E3tado no S,�nado da I(epublica. O n;)n1ô dr' � emaU!1�. ··í·)l�.: l��\"\�r:�' :�.��: I CuTlfiri1lada a concessão de Antonio Paschoal duz o lei;or aos logares ��e e\'o�

gl"lllue catílarinense foi esculpido no flOntíspicifJ de um des GrU(Ci
l.1o!,so LI'l-?d,t

1.1 ...., ...�

l' : inun!t'), por kr obedecido ao
ca, e é sucessivamente na abadil

E�colar do seu e nosso Estado. !�elh[/. l�AJ l?l .

.'\ cem nY�o,. p ,;scrito no decr�tol1. 24351, Jante FrdTlcisco Beckernser e

\ ,i.OO U:tlmas nohc!a .. (e,n "Lul:io),. a" I:; d'" J', Ilho de, 1914 Jpelada a justiça. Relator o ne f;ão Deniz, na catedral de No-
I . 1 ( 1 I·, \.J � d "'�.. D M h S

I�I�=::tlli!lO""�"I'J:l'...::.1oi':i>v.?õ..�7""'="""""""""'I·�:'3.15 I.;itura,.r1\ r;DJ�':(m:� /'Ie�')"i r��'Ctirsocrij'!,1C: n. 2.323,da sr. des. Tavares Sobrinho, tre ame ou na antan a an-

Para a beleza e saúde .ue seus dentes, use sempre �,'I' o: t), �)ef,pe'-'lU, f, ,a\emao., ({,marca de Brusque, recor- Negado provimento a ape- ta Genoveva, que Albert Garreau
, t

.. ) , 1 - f' r'" s se compraz em retrarar a vlda de
r&, li1i ctfl � R � � D fil R m.· I�!, por ugues

.

!. rente ,o dr. juiz r:lc Direito e laça0 para con Irma .... en· ':1

I
m a� a � u �.. g. (1 U L. t

..
�..

,

n:.CJrndo P.dolfú Jungl.dans. tença. S. Genoveva ou d::: S. Clotilde,
I': -- A 1

- .

5 313 ou relewbrar as piedosas multi�
(Forrnda do DR. BACHlVIANi�) 1:.'.', II' .

1 Relator o sr. eles. Alfredo pe açao CrIme 11. • ,

I d d B'
, dões da Edade i'Viédia, e a ativi-

A' venda em todas t� kf:'À'1 '.l'1" f.!L� � f,'.''lI if® ll'.f'" ;i"�' Trompowsky, a comarca e 19uassu, apr,- dade labori03a dos fundadores das
\ '.

as farmacias e casas � !;,fa.i�í\l��P.�.��*j'�"",�· _âd�... Negado provi:m::nto ao rc- lar:te o dr. juiz de Direito e

1.'1 de pedumanas I�.· ,,,,,,,,,,,,,�_;=";�,,,,,,,,,,v,.l,J""" '. apelado Arnaldo josé S:igaz. grandes abadias. p autor termina

t
.

4 I\i {", . .,

Fl R RO"'I)!!\R
curso, para cont:rmar a sen-

'R 1 t d l\/( d�' com uma evocaç�o d? baBilica
t,�._ . N _"':;.._�.__�.".'_.;;:,; ••••._�.,.,\!. l_.f..,,(\),:, . ,. j�\ w K ,. tença cle imprul1L'nc1a que bem e a ar o sr. es. me tiros

- . _ __�_,,_���.� F'lh do Sagrado Coração. que se levan-
. ...

••

I aplicou IJ direito a prova dos 1 "o. , ta no alto de Montmarte e da-
�;����'�.""_"'��ft""�.������i!:::�"""""""'�'��'�'�_������".,�.""""�""=���"I� n5� !�m rlv:zi. Gi'.tNllJ �ih t! autos. Confirmada a sentença ab-

j II 1 .," '" I t
.

tá f quilo que serão as novas igreJ'as
I· � m�lll.; tlt;,; C][':�Iii� a!rme... Re.:urso crimr:: n. 2.324, da so u ona que es con arme

;{

1
d t V construidas peJo cardeal Verdier.

\�,; f, .,'" t' "..
\2omarca de Brusque, reco_r- �?m a prova os �u �s. en-

I� �<r'L;-\RCASo rentes o 1o. suplente do JUIZ cIdo o sr. des. SIlveIra Nu- Tbratla-se de um livro num genêro
""""' �""�_��.��,_",.tc�

II�
1 ,....... D R n"'s

a so utamente novo.
-

['}
L;C 1 Irei LO e o r. enaux .....

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto- I" i AUC�'I' !\AR�IAELr,lfA' RAINUARO.\A. Bauer e recorridos Sezefredo Apelação crime n. 5,289, IICOn fe re ias

I
:. d LI" d E. d'

.. ., , . '''·/..... I , 1'111 , S" 'hl' d ' 1 1 t da comarca de Araranguá • .

.

na e r-lg1e?e este sk.o: aceüa re.sj)om,abilldace tecm- ; MARGABIDA ",L II� we!l1 � � o.supen e
" 'Isobre higiene

ca de fa!maCla ou de especlDhJades farmac<:uticaô, I� t
(,;0 JlIlZ de DireIto. Relator o apelante LUIS Joaquim

.

da
-0-

1'1 Cintas para Farmaceulico, na [{e&:içào deste DÍ;;ri{. � A' V2'nd a nas bôas \ sr, des. Marin�o Lobo. Curlha e apelada a Jus�lça, Têmos sôbre a mêaa, ofer\!ci
[l 3 1� I D1do prÚvlmpnto ao re- Relator o sr. des. Mannho

d 'J 1
�'
__ o

•
.__ _._

N I c;· :.� '15 ."
-

L b
o genh mente pe o autor I tenen-

1 ....... ' ..""7 _<me ,,,·,,'=......._,=·"''''· .._97'1wu,2l'<�m::� .. :.1,.. -

I curso para mandar que o o o. Ild t J I f d
I t '1 • •

d A Côrte confirmou a sen-
te e.onso uvena, es orça o e

�""""'�""'�'�....�_�.�_�.����••�W�W����"""'''''';''''';l.>:'1I:="",�:_.,.."�:zc,,..,,;mr.,,�� : querelado seja subm �tt o a
. .

'

talentoso oficial da Força Públi·
____ o

1i1..·.... ! iulgamento
em tribunal espe- tença que fOI Imposta, ao ape- f Ih 2 d.� '. . .' lante de 1 ano e dOIS mêses ca, o 01 eto qu... o coman"

11.·,. II I� clal} de que trata o artIgo . _ , .. 1 daquda corpelação mandou im-

�J{)(klOS
men-II " 51 do decreto n 2'� 776 de de pnsao celular, grao mml-\

. .

d' 'b'd,

11 �" v.
• ·T. , • . onmu para ser lstn UI os gra-

sa.es �e amor-I 14 de junho de 1934. mo do :lCt. 268 c0momado '.
,,' ld' d

t17a('"0 com .

6,.1 com cs artl' -ros 272 e 273 n
tUltam�nte, aos selL so a os,

<.�:. ;' te<"
� :;-'" •..

' b
1 Recurso cnme n. 2.31 '..Ia )g .

entituJado «Conferencias sC'bre Hi�

�:.;.;.. ":"".'...:" :;" ....

',':; �,".�: ,

in:::) !m�:;�l�ol:o I' ���:��: o dJr.����S��g6i::i:\2 dlp�i�ã�' Civelcn. !.718, gieS�:' conferencias que aquele
._ . ,.,'; ",. { " �" \ nU;'(l:ofO S0r- t) e recorrido Domingos OS-I da comarca de a!1omhas,

(I I d destinto oficial realizou no Quar-
,

. I tea( 0,
7

o
C1r. Relator o sr. des. Ma- apelantes José Pavão e SIm.

liD
(J P L O rinhe; Lobo e apelados a Prefeitura Mu- tel t �orçd Pública Catarinen"

. �.:. I do ca?ital,
.

Foi confi'rmado O despacho nicipal e E:.lgenio Carneiro de ie,.
a or an 0, ��os qUd

se

ri"
11 nominal. Ii d'

.

1 Paula e sua mulher R�lator aCIOnam com Iglene os 50-

e lrnpronuncía pe os seus
d M' h L' b d�dos, 1m:nistrando-lhe salutares

II juridicos fundamentos. o sr. es. arm o o o. ,Ih; q
•

h
. .. b"

.

A L'l
-' 5 312 Negado provimento a ape·

COllSt; euo� 10 ereultes a oa sau�

p", açao cnme n. . ,_ . de.
da comarca de Tubarão, ape- laça0 para confirmar a sen

tença apelada.

far

I

�om�)inações imteiramente

nova,s e muito
._",. ",' �,

il1tl�ressantes
de titulos de
<.apitalização
,quer saldados I

I q'.l(!l' de pa-

,gamento
frac·

cionado.

c�, l
.-

;:. ,

. �

.; .

: J. ,': 1 .

-- •

� O', '! .'.; •.: ..

" \!...,,, (I c]':-, (,.1 tI) �

;',-' .. :, : .. , ":J.'_.:.i

I/Centrais
CONSTANTE participação �e 50 °10 nos ucros da Sociedade, I T I f

·

Casdo final do 10' anno em diante, r0110$ OS A��OS e e on I

IESTREITO E COQUEIROS a sra;oE����;�Alva-

I
. A C· TELEFONICA CATARINENSE, fa;;: saber a03

vizinhos do Estreito e de CoqufirQs, que está disposta a efetuar RIO, 2- Ontem, á noite,
I a instalação dos centros telefonicos llOS lugares acima nomeados, to- depois de mais uma vez ou-

II da vez que par� isso pos�a cont,:r com vinte e. cinco (25) �ssina· vida pelo sr. ,?erafím Braga,
turas no Estrerto e qmnze (I) em CoqueIros, na razao de chefe da Secçao de Seguran

i 20$oco (vinte mil rei:') por mês para o comercio e 18$000 (de- ça Social, foi posta em li·

I zoilo mil reis) p,ua as casas de familia, livre do pagamento de berdade a sra. Eugenia Alva

I instalação até 500 metros dos respetivos centros. ro Moreira, esposa do escri
Os interessados deverão inscrever os seus nomes na Matriz tor Alvaro M�(eira.

da C. TELEFONICA CATARINENSE, PRAÇA 15 DE A referida senhora encon-

f NOVEMBRO N, 8. tra-se prêsa em virtude de
I A. C. Telefonica Catarínense não assume compromisso al�

I
suas idéias comunistas e ser

5-1 I gum no caso de não atingir ao numero de assi�antes já mell- ele�ento �� destaque. da

��������-����Y���A�����'��'���-�M����i_���_������_�__��������,��:���������&�_�����_�-�I�c�io�n�ad�o�.������� Unlao FemInina do Bra�l.

Posta em li
berdade

RES 'JLTADO DO SORTEIO DE AMOf?TIZACAo f<ELIZADO A 3D OE
JANEIRO DE 1936-

NUMEROS SORTEADOS

I nforrnações com os correspondente's
S;;lnta Catharina

CampOS L�obo &

p2ra o Estado de

�

COR IACOS?

-I N-A
E F

,..

CORAÇAO
".

NA c PRIM o

,

.
'

-

"'�:j:

o;�"
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VENí-!A V. EXCIA. f/lESMO VEiUFICl\R EM NOSSA

CASj-� A EXCELE�'Cíf\ DOS TECiDOS E O EN·

CAN 10 DA PADRONIZAÇÃO '\':CDERNP-., ALIAD'J3

•

rencias

�.,:�_u__n_�_f_G.'.�.l� !,
�--�TI

I INCALCULAVEI3:,,r,,:,;.<;;.
_

Renards
:
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de

A' JNCOMPARAVEL Co.\10DIDADE De,;
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prefe ...

PARA

e de
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TISFEI�O NÃ.O SE S�:NTIRli\ V. EXCli-\. EM Fl\Z -;( c r:-

ELEITA D:_;;
.

SEU CORAÇÃO!TENTE A /'

I':
.

VESTIDOS cc t\FECCi I\]A l-I '.'� ,j�-
1'),-' ,,1c·_''.;''� �' '-',) e" 1:: :t'l ;'" }., C' •• :::,'\ T. ::�:', I:<fviAOS, é a única que vende ossuas

VERJW 1\1 DL>,T.� I'�' tf1í,'Ja a c cc e. C 1,;Cl"c;r.1 qr-, é o ��I n.crc.-iorios ::"{.!','. mais baraic que (IS praçasd Rio e Sã
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Seda Larné de G;�:1LO tJ)r
Seja Pelica ci50"cores de 78 For
Crep Mongol todéls as cores d�
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento ,L :::0

,-,

COf(?S de 8$
Crep Marrocain, sortimento de 40 cõres le 9'1;
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cor. s de 12�
Toil de Sai e q todas as cores de 7$5
Seda Pel.ca estampada de 10$
Toil de Soie estampado de 1.?,$
Seda listada' moderna Cf diversos desenhos d� 11)$
Sultaneta, sortimento de 40 cores de ;)$
C!�EPE MON(H)L FRACÊS sortimento c0P1p1e�) de

tOd<1S as cores de
Seda Laqué sortirnento de 30 cores de

.

Seda Estampada para kirnonos, mais de 30 �Lse .

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctrns. de largura 1 :;ll�())O
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Sedas ultra moden.as !

Orap de 'seda sortimento de 20 cores de
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de
Crep Podange, sortimento dê 10 co'res dp
Crep Mate, sortimento de lOcares de
Crep Amôr, ,,,sortimento de 10 cores de
Crcl Piqtié, sortimento de 8 C'f)res de
Cf, ,; Pique superior, sOl,"time,Jo de lf core:� de
Cr") de Seda Chilein, 14 cores de
Vel '. do Chilfan Francês da melhor qualidade de

F'or 17$00021$
33$
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Crep Podange Estampado moderníssimo
Crep Mongol Esta,mpado Idem 12$000 (iT',r
Crep lingeries Estampado Idem J 2/000 �
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Crep Estampado de 14'.), 16$,' 18$ e 20$oo() v.r_I i"
Mcrim d:��Ô�;� e opal8

Me ;: \li. de cores sortimento cnmoleto de
Opala fina de todas as cores d�'
Op.,:J Superior
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L.lW iS e Carteiras

16�,oOG
20$000
9$000
5$�k\0
6$.000

24.1>
12$
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For 100$,)00
'120$000
l8ü$ooo
180$000
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Meias ;"'-ollsselin altimo !�. ,'I mo.1e::rzissimo

C/uj/anc/o, as mdíwres mel.$ elO Brasfl por
�.!Je as de seda natural, r cl:l>nc
M,�;as t)ara hÚíl1C::S artl'.: I) fino de

f'- __ ,

Meias de seda Tango

11$000
14$000
7$000
1$500
4$000

2$3
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-Sâlg-ado
acusado de estar pregando a

revolução
A voz DO POVO

A efemeride de ontem registou
o aniversario nltalicio dI) nosso

estimado conterraneo jovem Carlot
Moritz, filho do conceituado co

merciante sr. João Moritz e sacio
dl1 importante firma desta praç�
Moritz & Cia., fabricante das

PARIS, 2-0 governo Sar- afamadas mapsasRDi"ina'.
rant conseguiu a primeira vitoria O jovem aniversariante goza de

I
n� Câmara, pois fo� aprovado. grande estim.l, motivo porque foi

D Pedro por 361 votos contJ a 1 65, uma cumprimentadissimo.
III

moção apresentada pelos radicais fi Gazela abraça-o com pra·

deseja av ista ro'Q exp�es5ando a confiança no novo zer.

• gabme�e.
se com o presl- O sr. Sanant proferiu um dis. flZERRm flN05=ONT,��
dente Getu lic� curso fazendo a defeza do gabinc. o sr. tenente Hildebr4ndo Nu-

te.. . Ines;O dIscurso foi profendo numa o sr. Corsino Inacio da Silva,
atmosfera agitada, te-ndo como pon- negociante em Garopaha;
to capital a colaboração do gover· a gentil senhorin�la Hilda Caro
no francês com a Líga .. das Na valho, filha do sr. Argemirl) Car-
ções. valho.

Os elementos comunis�as absti-

PETROPOLIS, 2-D. Pe
dro de Orleans declarou ao
Diario da Noite, que foi real
mente ao Patacio do Rio
Negro, para vêr si se avis
tava com o sr. Getulio Var-
gas. ve.r�m-�e de votar, .mas o suce��o
Não foi pedir audiencia _ fOI mtel�a�ente devl?o ao �poJ()

sim apenas expressar o seu
dos s�c�31:$ta$, depoIs que a fngla

desejo de fazer uma, visita de tara tOI cItada como exemplo pa-

cortezia, ao presidente. ra os que amam o país.
Acha que o sr. Getlllio

Vargas, CGmo outros chefes
". ' . 1; de Esta?o que o procederam,FOl pre�o e recolLldo ao xÔ.mez O tratara iJt!fl PUIS sem')re Deverá r�alizar-se no dia 1 j

o individuo Claude de SOi.lSa, de cercaram a fan;lIiâ. irnperia{de do corrente, nl Delegacia Fiscal�?r pard3, �om 20 anos de idarle, gen�ilezas e considerações. do Tesouro Nacional n�ste Estat�lho de ;;ltor J05�é ?� Sousa, re· E _por isto, e por ser o sr. do, o \,:oncuuo de 1 a. entranciaSldente a rua Cuntlba.nos por Getulio Varg s, pre�,idçnte,I para preenchimento das vagas exis-estar provocando desordens. que ir�i visitá-lo." tentes naquela reparti;ão.

sagração
epi copal

de d. Jaime Sarros Camara
o mundo católico assistiu. on

tem, na Catedral Metropolitana,
as brilhantes ceremonias di sa

gração de S. Rev. D. Jaime de
Ermos Camara, Bi�po de Mos
soró.

De todas as cidades do inte
rior chAgaram fiéis, representan
tes do cléro, para esse áto que,
pela primeira vez, se efetuou nes

ta capital.
A imponencia das cerimonias,

a. religiosidade com que as mesmas

f,): am realizados, e os cantos sacros,

Rondri.
Após a missa de quarta-feira D.

Jaime dirigir-se à à cidade da Pa
lhoça, aonde tambem ministrará o

santo sacramento do Crisma. Di
versas comisões de Irmandade e

do povo acompanharão S. Excia.
Revma. áquela cidade visinha,

Favela das
I

Maus Ama
res

imj.r.ssionaram vivamente a assis
o Filme Na
cional No 1

teucia,

A sagração episcopal de D.
Jaime Camara, segundo o ritual
católico, dividiu-se em tres partes Foi a EOlpreza Imperial, sem

distintas: a) a profissão de fé; b) pre no afan de bem servir ao seu

a sagração propriamente dita e publico, que apreeentou nesta Ca
c) a celebração da missa do novo pital ha um ano o Alô, .fIlô, Brasil!
bispo, juntamente com o bispo fil.:ne que conquistou aqui um su-

ssgrante. cesso desusado.
\. "O h I E I Eh s L oras, rea izou-se gran- ste ano aque a •

mpresa con-

diosa manifestação ao novo Bis- tratou mais um filme nacional, o

po. promovida pelo sr. Cura da no. 1. como justamente o cogno
Catedral :v1etropolitana, saindo o minaram, e que é Favela dos
jrestito, precedido pela banda de Meus Àmores.
musica d'l Força Pública, para Dentro de poucos dias esta
(l Palacio Episcopal, onde s produção estará nos cartazes dos
Excia. Rev. se hospeda. sendo sin.paticos Coroados.
ali saudado por diversos orado- Musica que acompanha as se-I
res. guencias, assim como os sambas

Participaram dessa manifesta- cantados por Sylvio Caldas, Joél
ção todas as Associações Catô- e Gaúcho, Carmen Santos e ou

licas de Flor'ianopolis. tros com acompanhamentos da Es.
Em intenção de D. Jaime Ca- cola de Samba de Portela e Blo

mara, a Irmandade do S3. Sa- co Fiq'lei Firme, da Favela, foi
cramcnto e N. Senhora das Do- escolhida com inteligencia e é to

res, tomou, ôntem, ás 6 horas, da bonita e harmoniosa.
na Catedral Metropolitana, a Sano, O enredo é cheio de emoção,
ta Comunhã". graça e beleza.
A mesma Irmandade ofereceu "Favela dos r-. leus Amôres" re-

a D. Jaime um rico Missal, ad- comenda-se pela variedade de seus

quirido em S. Paulo. ambientes e animação de suas se-

As associações católicas, não quencias.r+Mostra-nos aspétos va
só desta Capital, como do conti- rios do Rio de Janeiro e é cario
nente, dereceram ao virtuoso e ca em tudo.- Alcançará suces'

preclaro bispo catarinense, vários so tanto quanto o Alo,Alo, Brasil!
e valiosos mimos. e sensaclOnal até hoje.·-

Hpje S. Excia. Revma d. Jai-
�e de C:\mara ser! receb}do fes-I Deseja consertar o
ttvamente, em Sao Jose, pelos seu rádio? Procure o
seus conterraneos.

Hosp�dar-se-á no Convento dos
sr. BOllzon, á rua Uruguai n.

Pac!res Franciscanos, recebendo 39, que será plenamente sa
tisfeito.ali as maúifestilções projetadas.

Haverá, amanhã às 7 horas,
Comunhão Geral com o compa
recimento do Apostolado, das Ir
mandad�s e Congregações religio
sas, em intenção de S. Excía.
Revma., que será o oficiante e

administrãrà as Comunhões.
Após a missa, será S. Excia.

ReVIDa. conduzido debaixo do
Palio á casa paroquial,
A's 1 5 horas, ser-lhe-à feita

uma grande manifestação de apre
ço. Por essa ocasião, os conter

raneos oferecer-lhe-ão uma Cmz
de ouro para S. Excia Revma.
trazer ao peito como uma recor

dação dos seus patricios.
Falarà oferecendo·a o rev. vi

garia da Paroquia frei Bernardo

Prêso

Por absoluta falta de espaço,
daremos amanhã ampla e detalha
da reportagem sobre o grandioso
baile de sabado ultimo no Lira
Tenis Club, oferecido pelo bloco
A rJ({artnha Vem ahL

Tu és mo

reninha
Marcha de Pedro Moacir da
Rosa e João Onofre, que
o "Bando da Noite' can

tará dia 6

Tu és moreninha
Uma bela pequena
Não encontraste ainda pra ti urna

rival
Já foi a mulata.
Já foi a lourinha
E tua vez 6 morena de seres

rainha
Então moreninha no nossa ideal
Tens de ver o desacato neste Car

naval.

Cnegou o dia da nossa folia. meu

bem
O' entra também pra o nosso cordão
Veja a tiragem dt rapaziada que vem
flIorena do meto coração.

Desportos
Diretor Cipriano Jó••

Carlos Moritz

Festejou, ôntem, seu aniversario
o sr, C 3.rios Moritz, (Calico) des
tacado plaier do Figueirense e

vencedor do grande concurso es

portivo, organizado pela A Ga
zeta, para saber qual o melhor
jogador ílorianopolitano.

o Botafogo jogará
no Mexico

MEXICO, 3 - Anuncia-se

que o Clube de Futebol Botaíogo.
do Rio de Jan�iro, chegará aqui
no dia 15 do corrente.

O Botafogo jogará nesta cppi
t:.J.I quatro partidas com clube:;
locais.

Vota

de confiança

Concurso

BELO HORIZONTE, 2 - Sabe-se agora que o sr. Plinio Salgad� veiu

aqui por motivos de economia interna do seu partido. Desej�va. donativos afim de
manter a A Ofensiva em publícações diarias e instalar o «Racho ?Igma:.. . .

Consta que conseguiu cêrca 200 contos com 22 banqueiros e capltalistas que
compareceram à reunião que presidíu.

.

Informa a Chefia de Policia do Estado que quando resolveu agir contra o

sr. Plinio Salgado por ter pregado a revolução integralista, in�ringindo assiI? a Lei de
Segurança, não o encontrou mais, apesar de ter marcada'> vàrias conferencias para o

dia' seguinte.
Sabemos que o sr. Plínio Salgado será ouvido, por precatoria, no Rio de Ja

neiro, a proposito do discurso que pron.unciou. nesta. capi�al, pregando a
. r�volução, o

qual apesar de ter sido pronunciado de rmprcviso, fOI taquigrafado pela polícia.

;������-ors:r*1����:iIIl�'&:l�r.COO�lI Nossa Vida ID �!k:--��*l(�GJ ._jG�--y::;e�����.-

H
nt4IVER!1ARI09 Pelo onibus da Auto Viação

Catarinense chegaram, sabado, do
norte do Estado, os seguintes pas
�eiros: Orlando Figueiral, Mans
de Ahlma, Arlinda Cardoso, Cle
mente Schmidt, P. Ferdinand,Eli
sabet Die :itmann, João Antonio
Freitas, Americo Guimflrães, José
Carzio, Cecilia Cunha, Antonio
Russo e Carlos Caputo.

Comissão
Revisora

Em sessão ordinaria, reuniu-se
sabado, sob a presidencia do sr,

dr. Ferreira Bastos, numa das sa

Ias da Assembléia Legislativa do
Estado, a Comissão Revisora.

Foram designados relatores dos
prot:essos de Nozar Escobar Ma
galhães, Pedro Lans, Maria Ame
lia de Souza, Adolfo Silveira d�
Souza e José Pasqualine o sr.

Eduardo Vitor Cabral; de Fre
derico Schwank Junior, Newton
da Luz Macuco, Alvaro José Vi
leIa, Max Leite e Carlos Otavia
no Seára o sr. dr. Raulino Ta
vora; de José Mota, Elice Dorva
lina da Silva, Indio Catarinense
da Costa, Antonio Serapião Ven
tura e Luiz Guenther o sr. dr.
Ferreira Lima.

1Je�!*:::�t�:.c�1; Theodoro Ligocki

� Hilda Ort�a Ligocki �

I
�,� participam aos parentes �

� e pessõas amigas o nas-

�� cimento de �
� DICKSON �

� ocorrido em 30 de janeiro I� Fpolis., 3-2--36. i:�����.i!G��� U.

José Candido

\�

Aniversariou-se, ontem, o nosso

di stinto conterraneo sr. José Can
dido da Silva, competente e dili
gente fiscal do imposto de consu

mo, em Laguna.
O benquisto aniversariante foi

horncnegeadissimo pelos seus ami

gos, que o lião em crescido núme-
roo

A Gazela, jubilosamente, feli
cita-o,

OUTR05 PARTEm

Cei. Caetano Costa

Sra. João Cunha
Seguiu hoje para Lages o pres

tigioso politico serrano sr. ceI.Cae
tano Costa, abastado fazendeiro
-m Lages.

Senador Artur Costa

Festeja, hoje, o seu aniversario
natalicio li exma, sra. Hermengar
da Segui da Cunha. esposa do sr

João Alcantara da Cunha, cheft
do h afico dos Correios e Telegra
[os, no Estado de Sta. Catarina

Pelo avião da Panair, seguiu
hoje para o Rio de Janeiro, o ilus
tre senador federal sr. dr. Artur
Costa.

Cap. Mimoso Ruiz

Com destino a Blumenau se

guiu hoje o sr. capitão Mimoso
Ruiz, nosso colega de imprensa.

[oão Di Bernardi

Decorreu, ontem, o aniversario
natalicio do nosso distinto conter

raneo sr. João Di Bernardi, pro
prietario da acreditada Farmacia
da Fé.
O aniversariante é pessôa geral

mente estimada e conceituada pe
los elevados sentimentos e por
possuir um carater sem jaça.
fi Gazela Ielicita-o afetuosa

mente,

Eng. Lindolfo Silveira
';Acompanhado de sua exma, A pscificação'

e�posa e filhos, chegou � esta ca-

gaÚ C ha
'

p!�al, procedente do RiO de Ja-I
.

ueiro, o nosso conterraneo sr. en

genheiro Lindolfo Silveira de Sou·
la, alto f·mcionario do Departa
mento dos Correios e Telegrafas.

Carlos Moritz
PORTO ALEGRE, 3

Realiza"se hoje com toda aso·
lenidade, a posse do nevo se-;re

tario com o qual o Rio Grande
do Sul inÍci"rà a nova fase da
sua vida poli�ica, após o acôrdo
realilado entre as forças pari ida
rias de maior expressão no Es
tado.
A cerimonia terá inicio, ás I 1

horas, no Palacio do Governo.
e quatro discursos serão pro'lun'
ciados: dos sr... generais Flores
da Cunha, governador do Esta
do; Darci Azambuja, secretario
do Interior e presidelJte do Se
cretariado; LindoIfo Collor, �e

cretario da Fazenda e Raul PIl·
Ia, secretario da Agricultura.
A lei organizadora do Secre.

tariado e dispondo sobre as suas

atribu!ções, aprovadas pele ma

nhã em reuníão da Comissão
Permanente da Assembléia Le
gislativa, f')i á tarde m�;;rrl) pro
IDulgada pelo governo do Es
tado e, a seguir, publicada no Dia
rio Ofdal do' Estado.

Para presidir ao Secretariado
foi nomer.do o sr. Darci Azam �

buja, secretario do Inteáor. Per·
manecerão na� suas pastas, os

srs. Henrique Peneira Néto, nas

Obras Públicas e Otelo Rosa,
na Educação.
O sr. prefeito municipal as&Í

nou um áto denominando Bar·
ge de r:7tledeiros a avep.ida 1ue
se estende da praça Montevidéu
á rua Coronel Genuino.

Para o nortto seguiram hoje
José Lucken, Clara Becker, Jorge
Holzana, Maria L. Marth, lno
cencio Schmidt e D. Pio de Frei·
tas; para o sul seguiram: Ricardo
Deeck, Eulina Corrêa, America
Corrêa, Tito Rebdo, Maril d'l
Graça Queluz. Lazaru Gonçalves,
Ana Orige, Maria Machado,Ma
ooel C. Guimarães, Paulo Hu
bNth, Hugo Huberth, Amantino
Machado, Osvaldo Machado,
Henrique Buss, Adelino Water
K�wyso e Arlindo Triezen.

Politica
& Politicos

CANDIDATO A' PREFEI ro
Realizou-se, sabado último uma

reunião de procere.s políticos josefen
ses, para escolha de um candIdato á
prefeito dali, em oposição ao do sl
tuadonismo.
lFicou deliberado pleitearem o car

go�de prefeito com o nome do sr. Gre
gorio Phílípe, sob a legenda "Comer
eio, Industria e Lavoura---Por São
José."

6ATI5ROO

Foi levado ontt:m a pia batis
mal o menino Claudiu, filho do
sr. Alvaro Godinho.

l'HE6J1m UN5
;.

B:Janerges Lopes; ���. �
Procedente da cidade de La

�es, onde é estabelecido com far
macia, acha-se en\re nós com sua

�xm". esposa, o sr. JOllé Boanerges
Lopell, membro do Diretorio cio
Partido Liberal local.

Pela Instrução
Foi promovido a ínspetor es

colar o sr. Humberto HoHmam,
diretor do grupo �e Brusque.
-o sr. professor Fi!emon

Cardoso foi promovido a diretor
grupo de Brusque.

'..., ;o/\' ..
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