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Sem quaisquer ligaçõos politicas.

o dr. Rupp Jor. quer o regime do t
Saudando, hoje, o chefe do Partido Repu

blicano o dr. Rl..Jpp .Jor, afirmou que caso a o

posição vença as próximas eleições, correr
é

a chícote os qLJe discordararn do cambalacho
politico coligado-aristilianista, indo até a bala,
si necessario fõr.

A VOZ DO POVO

rror

Redator-chefe
eri� pr{� l da Su C. Filhos deMARTINHO CALLADO JOR '

MI�\erwa434

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CAlLADO

ANO III Florianopolis, Sabado
-------------------------------

fizémos a
I

paz"Não

para abrir guerra"
PORTO ALEGRE 7-"A nossa união não traduz

ameaça contra quem quer que seja,-decla!ou o sr. Batista
Lusardo.-Não fizemos a paz para abrir guerra contra

nínguemt"
-------------------------------

�GUERR�--
ITALO·ETIOPE

Dr. Adolfo
Konder

Comunicado n. 116 do Real
Ministerio da Imprensa

Italiana
ROMA, 7-0 Marechal Ba

doglio telegrafa que nada de no

lave! ha a assinalar ROS «fronta»
da Somalia e da Eritréa.
A aviação bombardeou os nu

cleos adversarios a sul-oeste de
Macalé.

Chegou, hoje, em avião da
Panair, a esta cidade, o sr.

dr. Adolfo Konder, chefe dr,
Partido Republicano Catari
nense, cuja agremiação par
tidária está filiada ás Oposi
ções Coligadas, que obede-

Comunicado n. 117 do Real cem a orientação do cel, Arís-
Ministerio da Imprensa tiliano Ramos.

Italiana Recepciora ·am o sr. dr.
ROMA, 7-0 Mare(h11 Ba- Adolfo Konder, no aeropor

doglio telegrafa que nOI «frontu to da Panair crescido núme
da Somalia e da. Eritr{a nada de

I
ro de amigo� e correligiona

notável ha a assinalar.
i rios, que o acompanharam, a

I pé, até o Hotel La Porta,
ROMA, �-Todos. ?S �uto- onde se hospedou.

moveis dos diversos Mim�t�nos e I Ali foi s. s. saudado peio
dei C��� Real foram modlh��s I dr. Rupp jor., deP.uta�o Ie
para uhhzar um carburante cienn- .deral, que pronunciou Infla
fico que tem por base o alcool.

.
I mado discurso.

Sabe-se .que foram tomadas di-I O dr. Adolfo Konder res
v�rsas medidas para aumentar a pondeu em serena e ponde
produção .do alcoo�. .. I rada oração, aconselhando

Na regIão de Littorie imensaa
aos seus companheiros a com

extensões de terreno foram plan- parecerem ás urnas.
tadas com beterraba. S. s. tem sido muito visi-
O sr. Mussolini recebeu, ás t 2 tado.

horas todos OI coma ..dantes de
,

.

Icorpos do Exercito. C"fi os q'JalS Excursão governa-
�loDga conferencia.

I mental

O dr. Baiar I S�g�e na pró�i�� terça-fei.r_a,
F-Ih

em Ylslta aos mumClplvS da reglao
I D serrana o sr. dr. Nerêu Ramos,

Governador do Estado.

em Pa Iac�Q_ Em sua companhia seguem os

srs. Altamiro Guimarl'es, presi-
Esteve ante-ôntem, á tarde, em dente da Assembléia LegisI..tiva;

Palacio, em VISita ao sr. dr. drs. Ivo d'Aquino e Celso Fausto
Nerêu Ramos, govc.lOador do de Souza, secretarios, respectiva
Estado, o sr. dr. JoãO Baier Fj- mente, da Via!rão e Ob\"3S Pú
lho 1ue apresentou agradecimen- bliros, e da Fazenda; dr. Ivens
tos 'pela sua recente nomeação p�- de Arauj�, lider. situacionista na

ta diretor da Faculdade de O.·· Assembléia e capitão Ernesto "lu-
• ito de Santa Catarina. ireS, ajudante de órdens.

8 de Fevereiro de 1936 I NUMEHO

T.UDO LHES SERVE
, "

o Partido Republicano Catarinense, o Par
tida Republicano Liberal e a Legião Republicá
na estão infiltrando pelo Estado uma circular,
que diz respeito ás próximas eleições municipais.

O qu-, para lõgo e á primeira vista impres
siona, no descosturado boletim, é que êle se não
dirige a correntes definidas por programa, ou
orientadas por uma projeção partidária regular-

�
.

dme nre organiza a.

Mira, em tiros a granél, colher todos aquê
les que divergem das situações, qualquer que
seja a origem do dissentinento.

Tudo lhes serve.

E' rêde lançada à praia, para colher o que
viér no arrastão.

Não importam ideas, passado, ou atitudes.
tudo e bom, desde que contra a orientação de
finida pela política, que apóia o regímen consti
tuido.

E ha, no comunicado, este pedacinho, digno
de destaque: «cada vez mais desiludida de fal
sas promessas e compromissos, a quási unani
mídade do povo brasileiro (sic) deposita as suas

esperanças, unicamente, na ação e na vitoria
das correntes oposicionistas.»

Ha, pois, IUJar para todos:-pátria-novistas,
lntegralistas. comunistas, liberais desiludidos. re

publicanos de saldo, leg.onàr.os extra via los, re

publicano-liberais, dissidentes dz todas as corren
tes e desiludídos de todos os crédos.

Níngucm se poderá queixar de que 0 sr. A.
ristiliano Ramos, chefe das oposições coligadas
de Santa Catarina, como o sagrou a Federação
em artigo transcrito em destaque pelo Diorio da
Tarde, não haja comandado as suas hostes, pa
ra uma política sem fronteiras e aberta a todos
os credos.

InfeEzmeute, e para desencanto dos que qué
rem ;í socapa tomar J sua pitada do rapé oposi
cionista, o que se apura no soro polivalente,
com que os partidos aglutinados qllérem injetar
a bôa fé do elt:itotado catarineflse. é que êles,
até aqui, nada têm cOl1stf1IÍdo, té!.nto assim que
aconselham a estas altufês a organização de di
retóri03 provísórios, não para a disputa aberta
e limpa do pleito, mas !'ara auxiliar os que, de
q lalquer módo e tdngidJs por quaisquer idéas,
ou crédcs, desejam combater a situação atual.

Não póde haver, pJis, próva mais cumpri
da da falência daquêles pretendidos partidos do
que os boletins que estf,o insinuando nas caixas
postais, para burla dos incautos e lucro dos pes
cadores de àguas turvas.

Hauptmann
lado
NOVO YORK, -- Segundo

anuncia o «New York Journal»,
Ricardo Bruno H_ u;)tmand será
{xecutado no dia 23 de Março.
Essa data teria sido marcada pe-

III

sera execu ..

lo juiz Trellchard, que presidiu
'lO processo, e o jornal acrescenta

que o governador Hoffnjand 'lão

adiaria novamente a execução,
salvo se Hauptmann revelasse Of>

nomes de seus cUfiplice�.
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Terá, finalmente, amanhã, a sua realização, no estádio A
dolfo Konder, a grandiosa tarde desportiva organizada pela .14 Ga
zeta em pró] da sociedade Cari1avalesc� Filhos de Mwerva,

Constará o atraente [estival desportivo de um match entre
3S valorosas equipes de flltebQI,-Atlético F. C. de Ímbituba e o

Selecionado da Capital. em homenagem ao sr. major Olivio Janua
rio Amorim, GovernaJor da cidade.

Prece�erá a pugna principal um encontro preliminar entre

os clubes Avaí e Tarnandaré, destacados representantes do despor-

I to desta capital.
O festival, que inicia-se ás 14 horas, terá para o seu maior

I brilhantismo o concurso de urna banda de musica.
Haverá, lambem, no local aorimorado serviço de har.
Para o encontro principal da larde foram instituídos exce

lentes premies aos vencidos e vencedores, sendo aos primeiros ofe
recidas medalhas de prata-dourada e aos segundos de prata.

Os clubes Avai e Tarcar.daré, que fazem a preliminar, dis-

I putarão
uma bola, ofertada pela conceituada casa comercial A Ca-

pilai. .

I Nesse fes�ival serão, tambern, entregues aos vencedores do
concurso desportivo instituido com grande sucesso por este diauo,
os seus troféus,

Política li
politicas

No'tas paliei ...
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ais

DEIXOU o P. R. p.
o sr, José Ma.rtins Soares. chefe

do Partído Re:;ub�lcan >, de Ilhota, n :

I municipto de Itaiaí, ingressou nas ÍÍ
letras do Partido WleGI, tendo sido
el-íto vice-presidente do díretorlo dis
trítal dali,

Por terem sido encontrados, ou
tem, á praça 15, em luta corpo·
ral foram recolhidos ao xadrez
Ari,teu Carrninati, de côr bri",nca,
natural deste E�tado, com 19 a

nos de idade, solteiro, e.nprejado
numa bomba de gasolina: filho dê
Est�vão Cerminati, e Altivo Melo,
de côr branca 20 anos, casado,
operário, residente á TU"' Tiradeu
teso

--A'r; II horas, de ôntern, ,�)

teve na Ddegacia d� P,.licia o

sr. Saul Torquarto, cha f eur do
onibus de linha de Coqueiros,
apresentando o menor João Gü;.�
çalves dos Santos, condutor do
me .rno onil u., que apresenta va
d T;i o f= :Dl :nl 5 provenientí 5
de umaquéda q�e 'e :ou na oca,i·
ão em que Viajava nos estnb . .ls

do referido veIculo.

União politica em ltajai
Fomos informado>, -díz o "Jornal

do Povo", de Itaiaí, em sua edição
de 5 do corrente.cembora não fosse
confirmado. que o deputado federal sr.
José Esgento rrrüller, eleito pelo Pa7-
tido Liberal Catarinense, está empe
nhado num entendimento com o sr,

Irineu Bornhausen, chefe do Pai tido
Republicano local. no sentido de apre
sentar ás urnas de Março um candl
dato a Prefeíto do Município que pos
sa competir com o sr, Arno Bzuer,
candidato do Partido Liberal.

Candidatos integralistas
Os srs. Edch Kleíne. Carlos Bran

des e Frederico Schmidt, foram esco

lhidos candídatos integralistas a rre
feílOS, resp�ctiV,tnEnte, d" IlldaíaJ,
Tlmbó e Hamonia. CAFE' BOM 50' NO

..JAVA
Praça 15 de Novembro

Arltonio Paschoal

No boletim de ontem figura o nome
do sr. Antonio Lehmkuhl (com n ao
invés de m o que parece perfídia).
Entretanto, êsse politico é esperado
hoje do Rio.

Porque não assinaram?
Nas rodas políticas extranhava·se

a faita das assin l.turas dos srs. drs.
Fuívío Adt cd, Bulcão Viana, Rupp
Junior, Baíer Filho, Wanderleí Junior,
Abelardo Fonseca, Osvaldo Bulcão
emajor Acacío Moreín no boletim
convite, distl'ibHo. profusamente, on
tem; para a recepção do chefe do Pa;'
lído I�epublicallo dr. Adolfo [cudei'. "Viva o Bando da Noite"!
Afiançava-se que os mesmos n:.o stlb� Hoje, quando d(', cheg,id�l do dr.
screveram o bole t Ln. porqu� ao lhes Adolfo KOl1det. o conhecido preto Be.
ser apreselltalo o boIetlIa-convite j{,

I Ltmíno. um dos ercat'regado de soi
se n;. t wam as as�natur�s. de dCill':l1' I

ta rojões. aproveitando o agl'l1p1mmiJtos sem exp:ZSSê.0 pOIJtrca, e, pJr

,.
de pessôas no cázs Flededco Rn'a

isso, não podeí'Íam se homJrear com ergueu um vibl'J-nte viva 26 "Ban,i�
os mesmos, da Noite". Entusiasmo carnavalesco.,.
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"Triunfo da
perversidade" 'O licenciamento dei;

i LONDRES, 5-Na revista praças tJ.na jovem cantora
\ d .. de RadioSalurday Review, a filha o an-

RIO, 5-.0 general João Go-A estação alemã DjA, onda! cig:) embaixador britânico na Rus-
mes oficiou ao chefe do Depar- I

17�9-0. {;D�)eril'J, de, San!? Cat�rlri/l,(7 --Tendo sido. 31 ,38105., irradiará amanhã ,e! sia, H. George \Villiam Buckin- RIO, 5-A jovem Luci iaf.·Jd':[l·,".ado, .G. o�erné.�.'JO� da. C:C:'!([l..
n.C; r.:.b .s,'n�J. C�th",n{ja, i\/anoel ES-'I programa abaixo, para a Amen'l a'.lam, a respeito da visita do mi. tamento do PessoadI �� Ef,xercito, Marçal, de 17 anos di! i�.lde,

, <.: r

I" 1 1 1

d Q I O avisando pHa os eviuos ms, que r it d I"b ões em

LU. ciro • dlei(1 '_;e ,.J')'�:::a! CGDl a" rorma id'l', ê5 co ce.ty'c', toma pos� ca o ,)U, n; tro do exterior da Russia sr.
'r da'

. apos unia nor t' e J aço
5(� de seu ong'o, . ")., I 5 d�, '. ': I.

ff L d
'

b por estar quasi norma tsa a-a Sl-

abarets, em companhia do seu
�. 5 z», correSpon e - Litvino a on res, escreve, 50 o

. d B 'r" ta.nbern asse-
c18 ')2 o rr'�"erl'-O (1.-, ;j.rI!J.'(! l-' I

'

I' ,

I 1 I c. I R' d J
'

'T" .c d P 'd d tuacão o rasi e _u � u

te Ari C 11 num cestod,. F",",; ,;: ·Vice,:;vV;,,;.;a, ;��f ,;�,;, d;-\gJ::::::td:"8::hit: 7: 15 �:. 1�15 hs.
e anerro

el ���oco�:;i���oum: verg�:h:s;e .: Rur�da! a tordd.êm RPÚg���:' !�t:�s�� d���:i�ad:latir��'-::' do sex\Oe ��_n-:?S<!1) Lmpo qU'�.no cm.J::,ndt) d.1S a.mas, G Lli�r:ccLim I\tLél::c1 22,55 AnuncioDJA(alemão,1 f' dê
" comandantes as e.

dardo edilicio Cerejo ao selo,F�drc·. ") C I I I a�',o,nta, o atdo esse numst�·o SOl
�

dos a continuar o licenciamento de .

d
'

tP ortuguês ançao popu ar a emã ..
viético, um os responsaveis pe a . morreu o mstantaneamen e,1842 --O partido dos Lurics no poder--!ls'lrlli,dê-if', 23.(JO Radio infantil: A lenda' dos I .norte de Czar Nicolau, ter acom- praças. Lucília era cantora do radio Cr.-nesta data, a ascenção ao poder, do primeiro Gabinete organizado brazões do Schulzenhol, Sequencia I oanhado o ataúde do Rei JorgeV, Juti e vivia em bôa harmonia compelo partido dos Luzias,

de lendas de Pa!lla Walendy" o defunto Rei. acrescenta a es- o seu' amante, mas tinha idéias1849-0 [atlecimento Nunes jHachado-De�cor:.tc.r.- 23,30 PeLtorio dos Jogos Olirn-Icritora, era primo do Üzar;e quem

C I tragicas que ahnal a
' conduziram'�s, cm Pern,�buco, 2IS"" men:Dro; iníluentes do partido dos Lu- pico; de inverno. 23.55 Entre- i amava fraternalmente, e jámais êle' O n C I a lie ao suicidio,z'a�, que descia do

I
poder, dep,::,s d; se manifesta:em �ontra as a�-I mei? .. 2�.OO Para o crepúsculo'

I póde esquecer o pungente drama
'"

tcridades COilservacwra, em F:lO d Alho e de invadirem Iguassll, do OormDp. OJ,15 O nosso COIl-
. d� Katerinburg, O artigo conclú-

--.:.:. �,__procuram investir contra a capital, onde [cr am rcpellidos, morrendo I certo de Doml;1go, 1.15 R"'!atilr:o 1\ pela nhunação de que o Iáto (It:en combate o desembargador Joaguiu, Nunes Machadv, notave] ora ,los JOO'05 Olrrnpicos de Ínvernc.
encontrar-se o sr. Litvinoff entredor, parló.u:cnlar, deputado geral e um dos chefes da revolução prai- 1.45 Encontro 'do Norte, Leste,
05 que acompanharam os despejoseira. Em nossa Crlpita!, o no ne do illu:Jre brasileiro, foi dado a uma Sul c Sote, Una concurrencia de do R::i Jorge ú sua última moradas suas ruas, como hamenag::.m aos seus feitos patrioticos. rapazes folgazõês. 2,15 Un;m'ú I da, comtitúe um exemplo fcizante1866-0 �ommandml!C do «Silvado» -�orre gloriosu- noticias ('�m português). 2.30 En· do CInISmO polític'J dos nosso>f C 1 b" 1 I ('"" ')

l�;ente em rente ,no . urupaiy, once com ?tla, o bravo cOlr.mâllcifHltc contra Ivontwuação.
, dias, não existindo na História dar:J couraçado Silvado, capitão-k;;ente I'.1anoel Antonio Vldal clt .).00 Ultimas noticias(em akmão). Hllmanidtde outro maIS friz3nl�Oliveira.

3.15 Leitura dCl programa (alem" , ,

IA
"

d t� d� lUSO enCla Impru en e.l893- Gumercirzáo Sc.raiva em acção-A' fr,n�� de :1ort.), O mais í!Jlportante �!..l se.'

1 ,.... •

J �' V 1\1'
, I

'

D I' 1 r-'J \ (I _.

�..:;lscefltos ncme:;s, \.l11m·crClní,._) .�u.r;:\lva e 'iSCO artJ,lS, lOVaOcnl mana. {�f,pefJIO:.l • .J!, a.clt)[tC',pela primeira vez o Estad;,) do H.io Grande do Sul, acamp.1ndo Cil lJOrtu';(llês).A', fi d
'

'II! �r:egUla, a 1m e 3VJ.é\(cm c pr,;�[,::l.Tem servIços oe gUê:rra a léVO\U-
�JO ft(bali�ra.

1916-José Verissimo, fallec-;!--No Rio de Janeiro, 8ebidas Nacionais c Extran- �"",,,,=",�.���!�,,,,,,:!,.,,,=.,,,��ri":!,""'���""�'_;:�"""'��_�_���_!,!:sm:�.�"�""""""'��-�'""'I5'�_�",",,�"""�=fdkcc o ndavd critil;O José Veristimo de Mil.'t.::'S, da ACidcm;,� geiras só NO iiUrasileira d.:- LeHrDs, Era DéllUi':.:] de Bebr. do Pnrá onde n3SCtri: C�fE' JAVA Far.<!!in�cei.[jtI!lICi1:iii B d,� Abri! de 185�.:_.____ I Praça 15. de Novembro I g a..� u

Centra iSi. Alt:"iO pns,ch:' ln
T t_<>- • I I) prmnclp� �ra

elsrorilcas Ped!i'�c I
EsmfREITO E COQUEIROsl A-vistC>L'!-S8

I f:; (')n-i
(�; S 1-. G {3� I ��ãili'flEAí.*-..r.w�:�'"""'1í2t.!ll,*fig5if!i.f!14!1ilJ?1!!V�A C- TELEFONICA CATARINENSE, b7. sGber ao.; tl�J !io V 2: rg.�J,G I�.•�:..�.j Com p.an tl·la �)ras·llei ra Car"vizinhos cio Eôtreito c de Cogu ir·')::, que est6 disposta a efdcar I .)l e....;)

n instalação do:; centros tdefonico;; lIOS !ugarc3 acim:l nC'ITleados, to·. PE'1 I�OP(iUS. 5-0 pri!1�.�;.;.� bon ife ra de Ara ranguáda vez que pMa isso possa cor:i::r com vinte e cinco (7.5) aS5m) cipe Pedro d:. Orbm e Bragan ."
C<l3.S no E"tieito c quinze (iS) em Coqueiros, IH1 razão de çi:l� avi5tou�3e com o prc$idente 01 Estrada de Feno D Tereza Cjst�na.20f'f;oco (vinte mil ceie) por c:ês Vl!a o comercio e 18$000 (d,,- Getulio Vaig r-, ontem, dizênJo, .�):wito rr.ii reis) p!ira 35 ca5ns d; familia, livre do p·igamento de na saida do P"bcio, aos jorna'ís- �: AV!:.NIDA RODRiGUES ALVES, 303�331i;l::tiJ!cçào até 500 m.::LW.'l dos r.;sp:::tivos centros. I tas, qu� a visita ao Pres;Jc�nt �

TELEFONE, 3-1900Os interessados deve\ão inscreva os seus nomes na I\-latriz I da Republica foi de méra cmt:.' � End. Teleg, «BARBRANÇO»da C. TELEFO�fCA CATt\i-<INENSE. PRAÇA 15 DEi:;;a. Acentuou: "Tenho por hab!·· r Rio de .JanelroNOVEivíBRO N. R. to, sempr� que chego a q:.!alguer �A. C. Teldonica Cat,uí1cnse não aôsume cO'!lp;,omisso cl- p�is, nas milllH!s consLll1tes v�a' II:. Mi nas em C R ESC I U M i\
rum D0 caso de ni'io i�iingir ao numero de as,i3antes já mel}· geDS, visj�ar S�US didgenles, aLm I i ESTADO DE STA. CATARINAcioTH.lcL,

d,�aprese.ntar cump.rime.nt.o.;lI. o lf CARVÃO BEN!:'F'CI \DO PARA VAPOR ..E 'C{'·.{:" ",'C:1>. qç;:. 5...· "'Dl -;><:��� --������!élÃ!"l(,;���{� �.' L 1 t

8��I$'�ir1'«�-- . �L�� �ii",�'{fJj��".�'c.q;.r��g �� PARA GAZ(<},fj
t<� il.lI

==mn ..�

1 f
<) � 'd' _"""""""''''''''N'""""""",, ii'" ""ri......... 00;-

ii à � "eue f1(2 j ro I: ,_

Sorteios men-I8.U';'i. m.· ComrJinarões
•

U
� '1

sa'es. de amor-� ., inteiramente
tização. corrit.� C 111�" (I S S A L S O fi T E I O � nl?n���;e�s:n��:o á\ninnà1�=) .I:� ���Ihi,a �
reembolso�

.....
roem:ll, ao l'de titulos de

t��II!�ifuliz:lçã�� �. "o:
�
nUlnero sor-t apitalização . ,. ii
teado. doquc'r saldados

; fio

CorrÍpanh!a Brosilei!'O paro ir1ce".ti,,·ol c d�s'
.D U· P L .0� ..

'

en',olvimefllo da Eco.�omlo

Iq'.ler de pa- . .;" ·0 ....,...0.-:)00 _ CalpltlLl reQJ.l::.M",: 600;000$000 I do' c,a'pl'taloapltlU 8ubscrlpto! v " •
.

<.

gam:ntod frac- �_
.'

eel1e''Sc-c!al: a ..bJa J;;..

III nommal.ClOna o.
U

I//cr� 4 // r--r: I- #'
.-

'/I j?,( f/'�/()/;� ;/Y
(/c:::77-1U/lC//9LtüLÚJ' .<k�.daOIi!�!_4�t i:r ,·/<1-�;�.4 Lv
, Adlur�.k7fiijdaliãyãv-)) I�COUSTA·N'TE - -

···t-··"�·' - le 500Io:a: ucros da Socieda?e, I:1 par lClpaçao
do final <lo 10' anno em dIante, rODOS os ANNOS

RES'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇ�O �ELIZAPO A 3D, pE
JANEIRO DE 1936,

A (; t\ ZETA F!0rian0!10!is ·-8 '-2 -1936

Irra��iaçãD
da AleDàa

mana
(Complbçào d\� L. Nazareth)

DIA 2 DE Fl:.V'_:R.l LRO DE 1936-PUnrF.
De N, SENHO��A

NA
" lU·9r- .� �O··'·... y-, E. L"�

Premias em rnercadorias

Por 1$000
Com esta. insignificante quantia podeis habilitar-vos á feIicidad� na

OREDITO ��UTUO �REDIA.L!
A CRED�T(" MU"'TUO PRE-lO IAL destaca-se das mais s"':rias e vantajosas sociedades porque:-a joia de elltré1da é accessivcl (Í todos-a $OO�
Exig,<3 apenas �3 contribuiça"')1$000 ps,r'a cada r:�Ot-teo

•
"
•
•

Inscreveí-Yos! I

de

abílitai-vos!

,

_ c :."-,,�,,.....�
•

2

A1iroueose do
sexta andai"

Reilleiado .

RIO, Q - Segundo foi noli-
ciado águi, -o general Flores d'l

Garantias de rapidez r fadACunha aceitou o convile pau lid.7de na aquisição da caS2
comparecer ao conclave de Po-

propria e ainda 03 juros nos
'.'15 de Caldas. O ar. Benedito

d ./ c '/ t' d'a a"aValadares,1.. , aol�gue se informa, eposl-.os lei os a e O.i •

- �- contemplação�spera que êle seja hoslxde d�
povo romeiro.

Palacio
O

Hotel
!,ilELHOR DA PRAÇA

DE jOINVILE Já foi divulgada em outro nG

ti.:iaric a organis�ção de um nov'_)

plano da "Carteira Previsoria do
Lar", o ql1al permitará aos pres
tamistas lucros de juros nos depo·
sitos feitQ3, além das Vai1tagéns
dos. sorteios e da obtenção da
casa propria com rapidez e facili-

com dirIam:: regi�trado no D. N. S. Publica,� na Di:et�- elade.ria de Higieni! deste E.stdo, aceita respons�blhdade tecnl-
-O que será esse novo \)1cmo,ca dt falmacia ou d€ especi�Ii,1ades farmaceuLlcas.

.

r', ': 100 cooperativismo brusi'e'ro jiCCl.ltas para Farmaceulrco, na Redação deste Dia.L.
3 �e póde avaliar pela: proeU! a dI!

informações que .lem sido pedídn.s
na séde da «Carteira», á r Ja do
Rosario, 109. A primeira dis r:
;mÍção selà, co:!':o diz o regula
mento, a 3 O d\! março próxim0'
As' inscriçõ�s começam, ·ima.

n!,ã; às 9 horas.
.

".: A "C. L. P." no sentido d!
e-vitar reclamaçõe�, pois que em

t�is ocasiões todos preten 'en ter

chegado \)Timeiro, faz publico,
que no dia 7, ás 16 horas, pro
cederá a um sorteio, perante os in
teressados, afim de garantir a cada
um o di;:eito de contemplação
c)ntiguidade, numerando n�s.sé.i oca:sião todos os conlràtos Lltos ate

I essa. hora.Do GLOBO 6-'-2 -1936'

NUM EROS S O R T E A O o_�>._-
_6 ..258-17.069-' 01.581.-14.6�7··:

04.332 ..

..�,-.

I nfOrlllaçÔeS com os corresponde!ltes.para o· Estado de
'Santa Catharlna

Campos Lobo & Ciá. >.

5-4

. .., ·h
1

..
t .: ' . � .

..: ,' .. ,.
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AGAZETA

,

FUNDADA

seguros Te rrestros c

I ncontestavelmente ao F� F<!:r{� r:�J ;�� /""
;:,-.� '�-_.

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS 1V1AIS DE
RECEITA ElVV:!1934
PI�OPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDÁDES ASSLÍM IDAS [Iv1 193,)·
SINISTROS PAGOS E�/l 1934 , -.c \. ""'\ r' " ror. I"'"

" ... _ J \. ':J ...L. ,--w-Jv�)

""; ., ......� .: \ i rJ .", ('\ � r�
t ...) .��:)\ t L: � 4·�.1

2 .:�.-' ��.�) .. 1.:.(\'(�: ;157

'Praça 15 de NOI'Lmbro, 2ó-'�s()brado'_: Fone. 1.360
lorto Alegre - Dr. Antonio

Bottini

I
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA

I CATARINA:
,

Liraranguá-Jaime 'VIendhausen

II Anitapolis--Anibal Paes
;'L OWANOPOUS L\ngelina-�Armando St.;hmidt

Piguassú- - Heitor Campos
Bhuneuau=- Martiniano Hilario

� r--��-_ ,;' l':_>�""?"<:i.:�<,� """; ..-= .:-==R���l�:;�l�rw[� Bom Reti1'0-·Joaquim Simões

[�i�
- , - . - - -_- <- , �.-

_

�'-' _ -. ""---'"

� Canoinhas-Pedro Tor:-es

L'�J If" �� �9l' P'\� tr� 'Q,t/ f� &� ; �I t;'7 ?�� �� �

11.(1.
Cruzei1'0-Osvaldo Pereira

�",� t�J ��� @ i,� � VH q;ij ;J 'Vi} (�Z � tH� (l2� � � Çuritibanos-Enedino Rosa
C,: r/l�j ..:.a"" .. _...... .. __..:t......-.v.w�� 'ii� I

Cresciuma - Dinorah Alves
f' ':, I�;� \j I

Caminha
(, l�� Para celebrar tom 'pompa e magnifícencía � Itajaí-Evilásio Heusi
�. :., I a eletrizante chegada de Momo I, a sempre pre- IIoinvile-Xavier Schenk
for'. ferida CASA DAS NrEfl' S, adquiriu forrnidavel Lages-Hossanah Neves
�; �{ stock de artigos carnavalescos. Laguna-Francisco Chagas Ma-

':,.:,.j E' a CASA .DAS !VJEIAS o deposito· unico chado,
í •.) I para todo o Estado de S�mtà. Catarina, dos aía- Mafra-Pempilio Claudio
L,�j mados lança reriU'I;(:3 hGDOURO, RODO e RO- Nova Trento-João José Arche
,<,;�i) DO MSTAUCO, h;COI [fTO, P1E.f< i,l): e PER- IOrleans-Edgar Matos

�� kOT MST f' UCO, CONi�LT' e SERrei·TrlNAS. I ;'0. to União-« Hem inio Miles

t\\l Para os revendedores do 'nt-rior chama 'II �:-lç; d� �;Ll!- �rirJí(b Melo
b�" I mos a < tenção de que tod : f: q 1;;1'1:":\:'1 pedido I 1,'::60 JO.:lC-JO'�.e'COija Vaz

�� i:1í deve ser feito dúéta-ncnte á CASA D.t\S·lVIEiAS,

�"
�:.. Francisco Gua,a;:;y Coerrcscn

lr' [�" f I
j � 1 ,- T ,

T P I�í .-,� que o erece granues vaut.igers. li: cOJuaqUl:ll-�,)ào ama

�!) !�� 2 � I Tij!ICaS-Osvaldo Ramcs

�'���'�'��'�'���"JJ r{;�@��.��>"�'f:h"; �.:-;�-:r·�_'.,..�-:,-;.2:�;,t�:t:k6� TubarãO--Joa.-mim FaraccI":�. �������':í!j!�'� �c..;..;.ç-:::s..2-3_j:_.'�'�.:.('f'--::!:ã1 -

.�-
__-...._.. -x-». ,-,__ " "1�'" 'I r

..

CaiVII 00"'/"1 a ')
"' � -\,' .1 d.l" �..íh..)

For'rrildavels·· 5�rteli{uJ pfi-a�f'0G� �m!) W�! B

por semana, �:;[!�5 'H» �'''í3i,m�,
dfiS, �er;;:i1; o S1eX�hiiii·��íi'.:m,

E

A

tração com gíobo& de cf1í3t�i.

4--náx.ima IIflL!r� f; fHm�f)�lda�e, peie, es ser

toles sãe pret'l�!'!ehtfBc� pflio pG�fO, j
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Dr.

RÜL J
�.' P' L

Oé!ü 1 m,!),
(sobrado)

Das 10 ás 12 c das 14 á9
17 horas

-------------�.----�------

I)cr!i()IÍ'l�(:'11L!S: .... �r1.f':�, rH�O

';(I'!i,. q?f'!"íi&O e c('í, d�.r

j IJ�< 11' t; f"
..

1 fi. ).".,.. 'C,� .J ... .:l \"J � •

,

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

IL'
•• �'j •

t

Rua Trajano, 2 (sob:)
Fone 1325-Atende cha

mados raia o interior.
"""'===-=-=.=-=-_.-=;=.=_;......= ........

.......�..
..

• ,
�

.

• 1"\ r"! 1
l�;!i1lC3 cHurg;Cé}

-- \Jp':: ct· I l'

('i);;, c;_.( "1"1('1'0 'li]íf;:l -- \;', 1,S !
]f' l.'_' c, J." .... _'-' b -

.. �. «.

urinarias

co: ;""UL'TAS
I ,.

I"
r 121(1':- S, U as ioras

rVlédicos
"

.
' .

(\. ,lii,I \.: �,

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

liVRO INDI�JP�' n�;t\V[ i. i\ TODOS PELA SUA
G >.0. "n:'E U'f[Li f UE I�{fORMATIVA

PO .� (1\ TlL l� C Nl. tETO

I'L

lrformaycs :;·-:'T,.::; sobre n d:,j,ilo politica, administra

tiva, r,:tligi.-.r.'1; rei)' t�:/:"';:;J ii i".; trs etcw-lndicaçõ�s utels :
.

I . 1 c- ". dServiço p��t:::: e L.c ,r.�1l1.cO : 101.. LuS e pr�ç.(;s e passagens
das c omr-anh.as ferr(..� ��nai'j nnvc'Q"-ç-o i.:1;)fiLr;:;a c aerea e

J. ... �

ernprezas d; l!';..:n:-;l,\:;r�·c t. P"( ):1("' e f!uvial --'" L,dida'3.
r. (.:..; MUNIC!Fii)S.

n' � ,. .

lniorr ." ""es aera �,,, -.': f' ·!'1'5'·< pUo.)!'C<' � A, scciações,
• lUtJ1.1;'}-\..;. ::,'-'

�o.J .... , '::.. •. J...:; .....,
.

..;

-'1, _-�t
.. �

...
,

..
lnstitutos, í-!C.<'l rtais, Im;Jl'ciI �

c I c.---lndiwÇJc S uleis: MeIOS
1, I,,· ",-. " L'i"" ".',' o j'" t, fi'" ".-". marítimos,(1'-' ll(..1.ii,SpO_t.�. ,,\ J Hv� (I .. t!.·, •• ) t, '-' .. u - .. l'\.·ll .... �

teu:·�str�:s e f1u� "'. �'. [�:.;.:(..r.L: '::; r;p·l(.Jn.etl�·"?
.� -

..

t,.;;_ 'J.�' �''',
C. mDICf:.íJ.:;I� G __Ri\ I. DU COMEf{CIO, D.\S INDUS'

TRIAS E Pl<OfL.;(Ji:S,
I A C 1

;,_1 li' U'), ",".,1 11' ""00 11a ordem u··lfe".b<tica.-

. ....-'.�eHc1I·- j � _ ..Lit.·\,J _ _1. \,..

-III Anu .�.: ·n.ntes f::,(} ;:_\) Es� ..,J::).
D, f"�'CE D(IS ,\:lU:rL\N'lES.
O�

. �

� � t t-. �: r'-'
�.. ,"

do r�'�cJ, d.� S. Catarir n é a unica obra
neste gen. uc não s,/:!l �

.

n lima :',',nplcs compilação
de üttutu.. 'cm ",i_;!i."lil.', l vr(�Ll cd, c..ona tudo que se ter-

PU indispcr 1 ou u�;i i_"iD.�...... urn i!idi(,�d(jr tC'"'guro do co-

r' creio, d:1S '.õtriilS e <.(, ';i'h f.m gcrül de iodo O Es-

tcdo, c00rrl,i:Ú"i<.b a

:�:... �J_
�� ::; ..

TI1-J.t_,

I
I '

I : II ;
,
I

I
I l "r:t,

.r _ .1 \. i
f-\COMPt\i,lHA-O U1v1 rovo f.,iLl\.PA, DO ESTA.DO

as

�l-;':�
,r:!�
�:_.-;.I

��;�
-

\t'�j�

IBJM lJ�
.�------------------------

,��,,�O�O - saborosoti

o

ESTAW../�
('. I "'"1 r� •

uf_""
.:.

�

..,

.

.... - .

. '

I
l' I

,�UCF:, A.M[LlA, AURORA.
MARiA, í\1ARINA,

I rv;!\RGARI D/\

",",\' � r 1\

.M. ve.nca nas Doas

r�'L[\
r-r
L'�,"

I
II
I I

�

t·

t !,

�:i'r.) C
•

'd ,1" f 1�)'j .A! tendes SI O ate noje ln e )2
MI';' 1 •

ri \ . 1
(;:i,i i c Cl\�q'íotegl � o aa sorte, viveno ...

c:ts': I sempre em dificuld",des, cu sem

ft·, ,
.

I' , .

�.;';' poder reanzsr os vossos nesejos,
��. não desanimeis. Escrevei hoje me-

@ mo pam a Caixa P05tal, 49. Nr
� terai, Estado do Rio, emianclo
�-$ mI envelope selado e subscrito
�;� piua a resposta, que remeteremos

\;' � gratis o me.io facil e seguro de em
') l' .

d d..) aiUS, consegUir ·es o que ese�

. iardçs, seja o 'lue fôr.

A L

� ...
"7 ;>:

- ----

PORro DE

rCI'rt O (le p2rh_1a ela E. F. D, Tt'.�·
T',"i"'"""' \ :""""' T1 I

.

"'I� � "I.,"T. A",,,,. ).'"}.�" ,.-ror.., 4� i � n )l\,L''''_'' \�'u; ( 11 U·\ Lvlll l' \...II,) \.lIa! i ;.':3 (;!1,

COlr.� ;.ilação com todo o sul do i._stado
;\

DE FL O::IANOPOUS� IPELA ESTR/:',Di-. 'oE JRODAGFM,
\/IA PAULO LOPES

I.. ��I
• o

I
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c im CARMEN SANTOS-JAY:vIE COSTA-SYL\lIO CALDAS-RODOLFO MAIER.-ARMANDO LOUZ.ADA-ANTONI� MARZULO-BELMIRA DE ALMEIDA

=COUAf\DO VIANA-NORMA GERALDI - PEDRO DIAS--ITALA FERREIRA-LlANA GONÇALVES - JAYME FERREIRA-ARLETE GARCIA-MINGOTE-

Alimenta o Transito

Declaração
-

S. PAULO, 7-Segundo es-

tatisticas dadas à publicidade, os

I
bondes desta capital transportaram .. .. .

em 19�5 cêrca de.300 milh?es de qs abaixos assinados, chau:fe�rs profissionais, �e�p O_V__O________ passag<mos e os ombus 90 milhões. a bem aa verdade declarar ao público, que não assma

I ram e nem deram autorização a ninguém para colocarem

P
,

à
.

seus nomes em um boletim convite, espalhado ôntem, nes-

r O r Om O5
ta capital, para a recepcão do dr. Adolfo Konder.

FLORIANOPOLIS, 8 de fevereiro de 1936.
Carlos Cardoso, José Soares, Berto Lobo, Queri-

CA
no Carminatti, Florentino Carminatti Lídia Mafra, Odorico
Feijó, Pedro Laus e José Laus.

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

FOL..IA
Clube 12 de Agosto Sando da I

Realiza-se na noite de hoje, NO i te Inos salões do J 2 de Agosto a Com trande sucesso apresentou-
g andiosa soirée á fantasia premo- se, ontem, á noite, no Broadway,vida pelo simpatico cordão cama- o Iormidavel e hilariante cordão ali ela.nentas comunistasvalesco-1 rem ,/lzul. carnavalesc,,-Bando da Noite.
O entusiasmo reinante para es- Executando Eodas musicas de

:;Q reunião social é digno de me- compositores catarinenses e bur
recer desta l'le. lescas evoluções, a turma do Bar.-

Varios bl6cos Iar-se-ão apre- do da :J(oile alcançou legitimes e
sentar com lindas fantasias. asse- merecidos aplausos da nossa po
gurando o sucesso brihante ta pulação que adora a rapaziada
noitada do 12 de Agosto. que folgazã do ex-Chupa mas não
marcará época. engole.

A voz DO

BUENOS AIRES, 7-La :N:.aclin informa que várias
chancelarias, inclusive a do Bfasil. estudam a possibílidade de de
cretar leis uniformes destinadas a privar dos direitos de cidadão todo
o individuo que pertencer a associaçõ S comunistas dirigidas por
Moscou.

Privar dos direitos
de cidadania

Aniversaria-se amanhã o preza
do sr. Jorge Tolentino, funciona
rio da Diretoria Regional dos
Correios c Telegralos.

Dr. Fu/rio .lidllcci ,
.

A data de hoje assinala o

aniversario natalicio do nosso ilus
tre conrerraneo sr. dr. Fulvio Co
riolano Aducci, provecto advo
(,<130 e destacado politico oposicio
nisto,
.li Ç"nela associa-se as de

mo.rsttações de apreço e estima fnZEm ANOS HUJE:
que serão tributados ao talentoso

.

advogado conterraneo. I .

o Jovem João da Mota
reirar

A efemeride de hoje regista a I
duta natalicia do sr. J< sé Naraes, EtiLArE

gerente da conceituada fili II nes

Ia cidade, das «Casas Pernam"
bucanas» .

Fez anos ontem a graciosa St:

nhorinha Celeste Arantes, Iuncio
naria do Tesouro do Es�ado e

filha do sr. Joaquim Arantes e de
d. Alzira Arantes .

Fer-

Sra. Felipe La Porta

Selá uma excelente soirée cer

navalesca a primeira reunião so

cial que a sociedade Germanica
Tiro Alemão, realilarci no dia
15, em seus salões, e da qual
i a.ticipará o blõco Campeão
A Marinha vem ar.

sem cansaço, dia e noite, dando
interessante aspéto ao s .Íões do

TA I BU DOS querido club da colina.
BORORO'S

Festival do
"Bando

da N(�ite"

Çjrisard-Pereira
Arreda Loura

Na soirée de hoje, no 12 de
Agosto, será a primeira apreser.
ração do tradicional blóco carna

valesco, ./lrreda loura, que con

grega finos elementos da s ocieda
de ilhôa,

Nos anos anteriores es'e magni
fico e homogeneo conjunto f';mini·
no tem cansado grande (uror e

merecido Lrtos aplausos o que
por certo, alcançará, tambem, nes

te rumoroso domínio d4 folia.

!�a residencia dos pais da noi
va, á ma Conselheiro Mafra n.

91 A. realizou-se hoje pela ma

da nhã, civil e religiosamente, o en

L" 11,.ce matrimonial da senhorinha
La I Maria M td::.lcna Grisard, filha

do sr. Edmundo Grisard, com o

sr. Abelardo Maximo Pereira, Iun
Festeja hoje a data aniversaria cionario das obras do porto de

nataiicia o estimado ccnterraneo Itajaí.
sr: Eponino Macuco, gerente do I .F�ram testemunh�s da noiva, no
Cme Rex. religioso, o sr, Carlos Seára e

exma. sra, d, Etdvína Seéra, re
presentados pelo sr. Valdír Gli
sard e senhorinha Alba NolyCri -

sard; do noivo, a senhorinha Irací
Pereira e o sr. Aldo Pereira.

Paraninfa!am a cerimónia ci
vil. por parte da noiva, o sr. Vai'

Ocorre, hoje, a data aniversa- & Grisard e exma. sr;,. d. !\ria
ria natalicia (Ia exma. sra. d.

j
ria da Gloria Schutel Grisardí e

Flor!1 Pereira, esposa do sr. Do- por parte do noivo o SI. Aldo
rato Pereira,

_

digno funcionario
I Pereira e exma. sra. d. Alice

do Loyd Brasileiro. B�rnardini Pereira..

I

Aniversaria"5� hoje a exma. sra. IO sr. Getu I iad. Ceha Luz SImões, esposa do·
sr. Manoel Simões, radio-telegr ... -
! Ísta da Condor.

Retornará, amanhã, à Broac!� Tiro AlemAo
way, com novas fantasias, o ma.

gnifico cordão carnavalesco -.f/
B(llucada da �ribu dos Bororô«,
que, qeando da sua aparição.con
quistou apreciavel sucesso.

Composta da quasi totalidade
dos foliões que pertenciam ao

�ocotó vem abaixo, a turma dos
Bororós,veterana da folia é, per- N

-

afeitamente. conhecedora dos segre-
a

dos da animação e dos folguedos
carnavalescos.

Amanhã li. Praça 15 estarà re

pleta de assistentes, que virão
aplaudir a rapaziada alegre da Não••• não••• não•••
{Batucada da �ribu dos Borarós. Não qaero tes você!

Não que:o ver você!
Entrar no nosso blóco.
Mas si você teima.r!
M:'.S si você teimar!
O seu corpinho va.I se machucar
(Não quero não•••)

Decorre hoje o natalicio
«xma. sra. d. Adelia Moritz
POIta, esposa do sr. Felipe
Por la, capitalista.

Terça-feira, 1 I do corrente, no
Teatro Alvaro de Carvalho, reali
za o {Bando da :J(oite o xu fes- ,.
rival com um programa verdadei
ramente c1,istoso-oferecido pelo
Grupo Particular Recreio Dramá
tico. O programa foi caprichosa
mente organisado afim de que os

espectadores tenham uma bela noi
tada de arte. O Grupo P.R.Dr,

I
mático encerrará com oVaudeville �

em 3 átos Casa de Ürales de Aris-
tides Abranches-atualidade por.
Iluguêsa-com.1 seguinte distribui.
ção:
D. Maria Lousada, srta. Dinan

Camisão; d. Maria Alice, viuva,
srta. Felicinha Machado; d.Maria,
criada, srta. Armandina Camisão;
Frederico Lousada, sr. Alhano S.
Lucio; Gaspar ele Melo, sr. Ar-

Assim de mansinho. mando Camisão;Rafael dr� Lemos.
Li ra Ten is Você não entra não. advogado, sr. Bertholim Reinet;

. Para entrar é preciso permissão.Prolse�uem ammados os tra· Nós queremos uma turm.\ igual Tomé Gonçalves; criado, sr.Dan-
balhos de ornamentação do cercle E que abafe a banca neste Carnaval. te Natividade.
da cfJlina, para os próximos bai-

A.
O pessoal do Bando e <io ba-

les do Carnaval. rVoce quetsemprebdlsbse rulho farão o álo variado com

d eruma urma ama ,..

I .

dAssociados e membros ire- Fica sentado e não (:ltra no samba nlUSlcas caroava escos, termman o,
tores do Lira, -foliões de v�rda - Nós sabemos que, entrando na folia. com evoluções em cena pelo apre
de,-trabalham com afinco. e A sua h-rma morre no primeiro dia. I ciad:) Bando da :J\.aite.

•

Ia

Aniversaria-se, hoje, a senho
lridn Franciõca Luz Paiva, filha
do sr. João Paiva, funcionario
estadual.

Garotasda
Folia

Véra Boro, uma grsciosa e lc
g:lima subdita de Momo, organi
zou para a soirée de hoje, no 12
d � Ag osto, um primoroso cordão
carnavale:;co, '-que consta de des
tacadas foliães,-denominado,Ga
rotas da Folia.

(Marcha) Letra e musica de
Narciso Lima oferecida á RA

Marinha vem aí";

Sra. Donato Pereira

Clube 14 de Outubro
Realiza-se, hoje, no Clube t 4

de Outubro, do distrito de Co
animada reuniãoSoirée das quelrOS, uma

dansante.
Marinheiras

Ficou, definitivamente, assente

para o dia 16 do corrente, a soi
rée dansar.te 'lue os graciosos bló
cos-!J«arinheiras e Toureira.,
oferecerão, nos salões do Germa·
nia, 90 campeão dos cordões de

PORTO ALEGRE, 7 - sllão-A Marinha vem aí.
Nos circuloll politÍc;os;' v6z cor- Será uma reunião social alta
rente que, adotada na organiza- mente elegante que irá atrair o

ção do secrtlario riograndense a grand·monde Ilorianopolitano,dado
f6rmuia d) sr. Raul Plla ��táIO pr:!stigio de q'je disputam, na

Tra'l5CI)rre, amanhã, a data sendo estudada pata su 1 apli a- nossa. melhor sociedade, as suas

nniversaria natahcia da exma. sra. I;ão na esfera federal. Para eS$e orgamzadoras.
d. Marilla Boit, virtuosa esposa fim, adianta-se, vêm se realizan
dG sr. ceI. Guido Bott, digno ge- do trOCl!S de idéias entro-! os fCO'
Itnte da filial do Banco Nacional ceres da Frente-l"nita. Ar r�scen
do Comercio, nesta cid ide. tam os mesmos meios que possi ..
A distinta aniversariante, :cr.ui- velm t d t d b d' I O I .

d f}'H::n.e en ro e reves las exce ente conJunto e o lãestissimo relaCIOnada e estimada pe· have!á um enle;�dimento entre o que, no último baile do Lira,aprelas suas ele"adas virtudes, será PresIdente GetulIO Vargas c os sentou-�e sob a denominação de
i manhã homenageada. rilemhros

-

da Frente U'nica. /J,(Carinneiras e com fantasiá eca-

1 Uazela res_peitosamente, cum-! I ----I ialer, resolveu para o tridúo car-
pnmenta a distmta dama

N
O LARGO 13 DE navalesco intitular-se blóco de
MAIO N. 69, fome-

I Cow-boy.Irene Silva cem-se comidas pa- Ricas e lindas fantasias á cow-
Regista-se amanhã a data na- ra fóra, ótima casinha, boy estão sendo confeciunados pe-{aticia da gentilissima senhorinha preçus modicas. Alu· Ias componentes do ex-$tCarinhei-

Irene Silva, fIlha do des. Pedro

I
gam-se quartos para ca- tas, que, nas próximas comemora-

�;ilva e elemento destacado da _sal ou rapaz solteiro. ções do reinado da Folia, alcan-
no�sa fina sociedade.

çarão novos e maio.:es sucessos.(

Fé·,z anos, h:-je, o nosso inteli
gt nte conlerraneo sr. Juvenal Mel
quia,;es de Souza, aplaudido c.om·

positor e zeloso funcionario da
Inspetoria Agricola, di�ste Estado.

Violenta epidem

e a frente-ur,i·
ca dos parn

pas

Sra. Guida Boft

Blóco das Mari
nheiras Dizima milhares de pessôas

Pará
no

Os cemiterias, superlatadas,
fechadas O

foram

BELEM, 7 - Irrompeu no municipio .de Santarém, uma violenta ep:dcmia
de mal desconhecido, caracterizado por vomitas' inestancav�is, febre alta e diarré3,
tendo morrido nos úlfimos quinze dias mais de mí! e tantas pessôas. Nas zonas de
Macapá e Lago Grande estão se registrando dezoito a vinte obitos diariQS, estando
a população desamparada e á mingua. Os cemiteriosJ superlotados, foraill fechadós,
sendo designados outros locais para o enterramento.

'. "
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