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Chefe ReplJblícano r�e�nvidica pí9f-a
gaúchos concederam ao coronel
Ramos.

•

S� o que
l�ristiUa-

o dr. Adolfo Konder, chefe do Partido Republica
no, por convcniencla politica do momento, deixou passar
sem um reparo a sagração feita, em artigo, pelo orgão ofi
cial gaúcho .fi Federação, transcrito em destaque, pelo
seu jornal desta cidade Diario da Tarde, em que dava
a chefia das Oposições Coligada- ao coronel Arlstilíano
Ramos.

Não podendo suportar, por mais tempo, a obede
,
cer aquela chefia politica, o sr. dr. Adolfo Konder, achou
oportuno «estrilar» e aproveitando c ensejo de uma nota

tínuando eu 110 posto de comando e combate das hostes
Republica-ias Coligadas, Rogo publicar, ficando desde já
muito grato.' Cumprimento s.c.Adolto Konder.»

O coronel Aristiltano, com certeza, não quererà
abdicar o que lhe foi concedido em momento tão solene,
pelos gaúchos, que para o politico serrano, são os orien
tadores da politica naciona'.

Desassombrado como é, talvez o coronel Arlstilíano,
ocasione novidades no <íront» partidàrlo-oposicionista ca
tarinense.

publicada pela A Noticia, de [oin vlíe, reclamou para si,
o que os gaúchos, em ente...n üncntos com politicos barriga
verde 3, deliberaram em desprelig.o para êle, sagrar o co

ronel Aristiliano, Chefe das Oposições Coligadas.
Aí està o grito de rebeldia do chefe republicano:
«Sr. Aurino Soares -]oinvile, Es10u informado que

o seu jornal notícíou que eu tinha abandonado a chefia
da Coligação, passando a presídencla ao coronel Aristilia
no.

Essa informação é destituída de fundamento, con-

A voz POVO

Pror>rietario e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Redator,·chefe MART!NHO CALLADO JOR RIO, 17 -- O sr. PHs'dente da Republic� assinou dt.
Ar�O II I Florianopolis, Terça-feira 18 de Fevereiro de 1936 I NUlvll.::FO 442 eretos na pasta Justiça, su<:vndendo o estado de sitio, no dia

I' de março proximo em todo o Estado de Sauta Catarina, e

nos municipios de Junqueiro, Belo Monte, São Braz, Leopoldina
e Piassambussú, no Estado de Alagôas, para o fim de serem rea

lizadas eleições municipais,R�M'��S

Sem

Esmagaàa
\pelas entjrenagens
uma batedeir�

nol-i, ;(_'S {�c�,.bidc·_s P(Jo [\l]ini:>o:t'fio
do h' .irr 1;:'�US;F1m ii mera 1101-

te gJ J.'Hlc ��rüzrçrs.J da esqu Ida
em l',,]·:'\ .... i�i'..)"'L)"",,··l,.:)L .. I, '-Á U. ... , ...J� ':;'i.d-C••

rv'\lh:\r. o d', pe.sôas ar sr

m;;�;(��t�;;m "l�,jn"p( :;�'a '�;(Lm Ina P u Ili�-� r� 1 ��oL choc;;�a.rr.'--;; ....:.

,',' .

I . I 1. I
r oro a poncia, t-ndo esta siu., OJ';-Igads a disparar suas armas c-n I
tra o p .pulacho, em consequer.cia
do que Ioi morto um popular ,,!

ferido; outros 4. A multidão Wi Foram. em definitivo. escolhido ostava pela anistia e d:rj'5Yia-se Ü •

j ,

segumres scnncres, para íazerern
peuitenciuia !Gcal.

. I parte da chapa do comercio, 61 in-
j O gabinete decidiu, hoje, d,;-I dustrla e da lavoura e que pleítefa-
: clarar o «estado de alarme» em I rão as eleições de vereadores da

d
.

_: d IJ .,
1

I capital: Teodoreto Avíla, Otavio Ca-to o o terntono a .tespanna. R�I"'�""OU ontem ai noite a esta f" 1 A I S J
- A"-' NE I d C 'I'

L -- b- ��" ,V 1. •• .," n orar, ce. ou ouza oao ti'OtáZ 0-Jstà f utuan o ,na « asa d
I Capital. acompanhado da sua co- berto EucHdes da Siiva: Fl';��i!:'�o �ia

Dueb}o_" a b�ndeJra vermelha.
,IT:itiva, da e�cursão p.::los munici-I Sj.l�a Lim�,' TrajJ.:lO �!jte, SebastiãoBARCELONA,

.

18 I� pIOS da regIão serrana, o sr. dr. ��wa� J01!� Da;:� MI.::,.��l La P�J�a.
massas exaltadas dO'TIlllaram a Cl- N" P G d j Eltgen,o LuIZ B_lrao. M1Hon Eso ...wn

d.,d,,' p",lo esnaro C1� m";a hora Ecredu '-amos, ovcrna ar c o Vieira, João Di Bernardi, Oscar· Car·
• � c. • vi 1� ,:t. """,. st? O. doso e Miguel MaU!.quando o. poliCiamento. fOl recua-I'

'

_

CAFE' BOM "':0' NO Pdo em vlf�ude de funa de que ,�'-' '1ft! �� � �!1l ". ""

estava possuida a multidi'to. ",JAVA I" � a· �� \lrSH � tt'l"
A policia carregou energi,a· Praça 15 de Novembro priti'9 � abOllHlI

mente contra o povo, que se a�do- Antonio Paschcal R 17 Af' d- 10, -- i'\ Im e curn'
me�ou na plaçu fronteira á Gene· :-T U C::::l F-

' prir o abono prov:s )rio, o minis'ralidad, afim de aguardar a C!ll'-�, Iro da Guerra solicitou ao De-gada dQ Gov�rnaàor. 1::,', opieiiio parlamento do Pessoal do Exér-
geral que o mes['!':o renunc:iaiá o Saigentt) x Borba cito, as necessarias provide�cia�
cargo. G t no senlido de ser enviada (',0111MARIO, 17-0 sr Portela a o

a maxima urgencia pelas diversasValadares declarou que serà cons-
S D A.U'''-' I 7 A I repartirões do Ministerio a I". .

1 .

C
"

• t ,�\ L�I, - sensa-:t , re a
l!tmc.o, na proxlma sexta-iêi;a, I' I 'd' 1 S �a-o Goml'nal d�s ftlr '- . ..

" c!ona, corn a entre 05 crnCKs ar- � • i, v ch..n.\m05 CIV!::;
um govêrJ10 esquerdIsta.

genlo e Borba Gato marca1,a c?ntr.at�do�, não tabelarlos, com

para d, ·mingo ultimo no Jo::key dlscnffimação das datas das no

Club paulisía, não teve realilôção meações e quanto vence -:ada
d d t {'> um.em virtu e e naver i3é).rgen- ------------------------

to machucado uml pata. P t d
-

rar�I"se E' passiveI que o desafio te- ac O e nao sobre os oficiais do
oh::; lagar a prim�iro de março agressão entre I 3' R. I.
ou maIO vindouro depedendo
do estado do tordilho. O J aJlão e a RIO, 17-0 Chefe do Esta-

I
VALENCIA, 17- Os prê- RUssl·a ?O Maior do �xército enviou aa revo ução sos das penitenciarias de San

Imprensa a segUInte nota: "Hllven-
p

" Miguel e de Los Reyes amo- ral� as chamas .tentar�m, si- ,T�KIO, 17-� jornal"Asa- do alguns jornais desta capital pu-

QUanto i� no aragua I tin.a��m-se e inc,endiaram os mllJtanLeal�el1te, Impedi� que lu" dIZ qne. o sr. }-'JITota, minis�ro blicado noticia detalhada do resul.iJiI' edlfic:oS respectIvos. OE dCtei1Los se evadissem, dos Nego:lOs E,tranjeiros, pre- tado do inguelito policial militar
,_ ASSUMPÇAo, 17 - As I ao mesmo tempo que os' tenJe pcpor ao governo de Mos- illsla'_!rado sobre o movim"ntmorreram, en I San- for�as do .g?verno renderam.[ MADRID,. 17-A respeito guardas cêrc�v�m complet�� cou a conclustão de 1.fil ps,do dt 13:->, R. 1., estamos autori;a.dosn�tarem se mcondlclOnalment.e ás. 22 da

1 r�vo1ta oe 900 prêsos da I mente o presid 0, dentro �o não agressão pero prazo de doü; J1z-r que cs autos ebse inquchoras, aos revolUClOndrIOS, I
canela de Carthagena, o cor- qual encontravam-se dOI S ou três [aiOS, durante os CjuaiS �e- rito f.)ram ent[cgacs Ol1t"ill

BELE�. 17 - Noticias de j os q11ais dominam a situa- resPOl:dcllte da agencia M,e�.- me,mbros pertclh ent�� aos re- ríam reduzidos os e�div�'s v-:.rme- comandante da Ia.' Regi;�' l\�;�S'intarém mfoflmun que {aleceram ção.. .

cheta mforma que os al1l0ll� vo�tados. A generallaade d?s lhos no Exl.remo o.\!c'otc. luar e qu,� fào veld"deiras asJ 19 pessôas no logar chamado I O preSidente da Republí- nados conservaram em seu r fcSOC: tent�)U, em vão, dlS- A informação acrescenta que o con;:.lmões oue foram div ..1cr"d'.La�o GranQe, d�sde o dia pri: ca sr. Ayala ref�giou-se a poder; como r�f�l1s, dois j.'uadir os dema.is do in�en- exér�it:���e �uaít�ng e o

gov(.r<11 pela impr,-;nJa, a resp ... itl) d�\�Utu:�
tacHo, de. fevereIro corrente at<> bordo de Uill navlO de gucr- ,(!,uarJas do presIdio. 1

LO de se a'�otlnaerm, l!1as P..O (i,:; t;'�Hlkn g 'il\:d�. !l�O d.ram ção de lodos os oficiais cl.lqudíl������ �� eemana passada, l ra. ! o� bo.mbe1ros que ataca� nada consegUIram, a sua aprova�ão a lIllC!atlva, unidade."
' .

,

. .

1 •
, �.'P,'

Na localidade de Pomercde C"ntral, distrito de Encrv
zilhada, a 1 hora do dia 8 do corrente, verificou- se um horrive]
desastre que deixou a jopulação profundamente impressione da.

A menina Angelina, de 9 anos de iddde, Llha do sr.

.. Luiz e sra, Stelania Trisotto, num movimento fatal, ficou cem a

cabeça horrivelmente esmagada pelas engi'cHap,ens das rnr]::F. q!l
movem a batedeira de arroz, A infeliz menina teve mórte instan-

RIO, 17-A Casa da Moe
das enviará hoje ao Tesouro Na�
cional e hoje mesmo entrarão em

çin:ulação as novas moedas de
nickel de J 00. 300 e 400 réis,
, numa importancia lo!ai de . . .

50:000$000. Dr. Pedro de Moura Ferro
$l)mente no próx;[!lo mês de Advogado

Mõrço terá o públif�o as moedas Rua Trdjano n. I (sobrado)
de �OO e 500 réis, cuja cunha-

11 I!!

gem 'não ficou concluida. V I to'r I fi (!aSerão lan'iad.s ainda em emis-' 'U�
são, J 0:000$000 de nickeis, dos
guais 2:000:000$000 em moe

das de 1 00 réis.

Faculdade
de Uirelia

Ficou transferida para o dia da
abertura das aulas as homenagens
que o corpo docente e discente
ira prl;':star ao sr. dr. Nerêu Ra
mos, governador do Estado.

Quantl) ao sorvete dansante se

rá realizado, quinta-feíra próxima,
ás 20 horas.

Novas
moedas e"tram hoje

em circulação

GaL Flôres da
Cunha

Viajando em avião da Panair,
p usou, hoje, por esta cid ,de com

destino á Capital Federal, o sr.

general Flôres .:Ia Cunha, gover
nador do Estado gaúcho.

Os esquetr>IDJ
drstas d��n��

.. Politica &
�

I Pol iticos
Para salvar a vida
de Hauptrnann

fvIADRiD, iS -As ultirms
HAVANA,-A policia pro

cura ativamente descobrir o

paradeiro de um alemão, cu
ja identidade não Ioi revela
da e que se sabia ser deten
dor de uma carta enviada por
Isador Fish, suspeito de cum

plicidade 110 caso Haup'rnann.
Afirma-se que nessa carta
Fish, manifestava o proposito
de transferir para Cuba 'o
dinheiro proveniente do res

gate do pequeno Lindbergh.
Acrescenta-se que o docu

mento foi enviado ao gover
nador Hoffmann.
As autoridades policiais

julgam que seria da maior
im1Jortancia descobrir o mis ..

terioso alemão que poderia
fornecer novéls indicações so
bie o famosa moto.

..

C?I didatos Inte�ralistas
Os ade, to" do sigma h1karam os

s�g1.1íntes nomes. para plefteiarem as

eleiçees municipais dr. Brusquer para
crcíeíto sr. Adolfo Wa1enlowskYi
para 'ereadores: Euvaldo Schaefe.,

�17�'1@3f: O::i'� I �l;}� �z,�H:·eit�!,. Oto. Schõsser, Ios.é
1 I.)?;l!, va,t.llt�m i�·I)pel. C10 VhSrpltal,
Apro(ísio Pereír-,

AS CLf..SSES CONSERVA·
DORp.S

.. Iii

Inquerlto

Faleceu Veiga
Miranda

RIO. 18-Em Ribeirão Pre...
to, Ee,tado de São Paulo, faleceu
ontem á noite, o rr. Veiga Mi
randa, jornulista, escritor e poli
tico paulista, tendo ocupado na

�estáo Epitaf".io Pessô:l a Pa�ta
da Marin:la.

900 prêsos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ficua
o sr. _João Machado Pacheco _Jor:.,

a-tual dirigente da edilidade josefense,
tem se havido no desempenho das

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

fU'r)Qões com marcada honestí-
--------------------------------

in,vulgar proficiencia
�--------------------------,------

suas

dade e

Inegávelmc.'; o sr. JoãO Machado Pachec0 J0r., digno I
prefeito Municipal Je São José. vem prestando relevantes e inesti
maveis serviços a laboriosa gente joselense, resaltando o pagamen
to da dívida do municipio que era, quando s.s. assumiu aPre
fcitcra, de 34 contos de réis.

Para um município com u-na renda de oitenta contes de
réis pagar, em dois anos, a divida de 34 contos, sem prejudicar a

marcha dos negocies administrativos, é um admiravel tout-de-jorce,
que o torna merecedor da conlionça e da jratidão dos seus mu-

IEscolas Públicas Munici<l
A verba destinada rara ocorrer as necessidades desta rubri- pais e subvencionadas da �

ca, tem sido insignificante e isto pela necessidade de atender a ou- • • r.!II .JI S
-

J
'

tras rubricas e principalmente a de Divida Passiva. Liberta esta, co- munlClp�a Ue ao ase
mo foi, melhor pode ser atendido o serviço de Obras Públicas,como
está acontecendo presentemente. Não obstante essas dificuldades, a

Prefeitura de São José não se descuidou da conservação das muitas N_._,__LO_C_A_L_ID_A_D_Ê P_R_O_F_E_S_S_O_R I M
__a_t_ri_cu_l_a_'

estradas municipais, ainda aumentadas com a construção da estrada
do Rio Novo, numa extensão aproximada de 14 quilometros, faltan
do apenas 3 quilometros para conclusão dessa importante rodovia e

que pela escassês da verba não ponde ser concluída. Foram cons

truidas nontes, pontilhões e boeiros em toda a vasta rêde de estra

das, atendendo em toda a parte as necessidades do trafego.

Obras Públicas

A receita ordinnria do rnunicipio referente ao� exercícios de
1933, 1934 elo. semestre de 1935 atingiu a importancia de Rs.
257:589$300 que somada aos auxilies do Estado que durante o

mesmo periodo atingiu a quantia de 19: 138$600 se eleva ao total
de Rs. 276:727$900. Salientam-se d'entre as demais rubricas a de
industria e prohssão com a média de 17 contos, predial sub-urbano
eom 28 contos e gado abatido com 14 conto] de réis.

Estradas de
carraçaveis do munici

piO de São José

rodagem e

Presentemente, numa eloquente administração modelar, a

Prefeitura de São José nada deve.
O sr. João Machado, saldando o compromisso de 34

contos de réis, deixado pelo seu antecessor sr. Gregorio Philippi,
prestou um serviço de grande monta, visto que regularizou, em
dois anos apenas, o lsstimavel estado em que encontrou as finan

ças do município.
Agora I livre desse polvo que assoberbava a situação finan

ceira do municipio e cerceava o seu govêrno, por culpa do adminis
trador que o precedeu, o atual dirigente de São José, poderá,
mais desafogadamente, concretizar as aspirações do povo do mu

nicipio vizinho, realizando obras de vulto.
Não mais lhe tendo a atormentar a dívida municipal po

derá s.s, levar a efeito os seus admiráveis planos administrativos,
que cooperarão vrandemente no engrandecimento do prospero mu

mcipio de São José.

Higiene e Assistencia PÚ
blicas

1 Barreiros
2 Roçado
3 Pagará
4 Rio S. João
5 Linha do Chaves

61 Barra Clara
7 Rio Novo
8 Eugano
9 Rio Pavão
10 Varginha
11 Colonia de Pesra Z

11 da Ponta de Baix')

D. Marta de O. Carpes
D. Maria do N. Melo
D. Julieta Mussi Elias
D. Bernardina L. Silveira
D. Carolina de Souza

IJo�é Ferck
Geraldo Kuster�o
D. Maria O. \1�lo Abreu
D. Margaricia N. Batista
D. Maria Lohon

Receita

Ainda, não com menos interesse, tem o digno prefeito se

ocupado da saúde publica, que é um dos ramos da administração
que mais deve ser t�atado com cal inho. Assim, no combate á an

quilostomiase, o maior depauperador da raça, fez s. s, distribuir em

todas as escolas do municipío e familias pobres, o remédio adequa
do, que segundo os comunicados posteriormente recebidos, foram de
ótimo resultado; até dos municípios visinhos, atendendo grande nú
mero de enfermos

Foram vacinados contra a 'Varíola. durante o periodo da
atual administração 4_1JOO pessoas aproximadamente e tambem muitas
outras medicadas contra sezões e malaria. Enfim, ainda muitos ou

tros doentes, foram atendidos solicitamente pela referida Prefeitura,
que lhes forneceu medicarnen' os e até viveres,

Henrique Bastes

86 alunos
36 »

42 »

44 »

28 »

48 »

32 »

26 »

18 »

35 })

mcipes.

34 «

Secretária da Prefeitura Municipal de S. José, 19
de outubro de 1935.

A despeza dur�� ::d7p�i:O atmgiu a importancia I
de 250:009$8ó7 rs. mais ou menos, assim distribuida: Administra- I

ção 20o{0--fnstrução Pública 90lo-0bras Públicas 20o(0-Servi,
ço Gerais 140lo--Divida Passiva 160[0 -e as demais verbas 21010.
A Divida Passiva do municipio, contraída pelo meu antecessor.atin
giu a quantia de 34 contos mais ou menos, que felizmente foi liqui
dada, achando-se atualmente este município livre de quaisquer divi
das, quer consolidada, quer Hutuante.

O auxilio do Eztado, na importancia de 19: 138$600 rs,

foi rigorosamente -aplicado na construção da estrada do Rio Novo,
distrito de Garcia e demais obras públicas, conforme os documentos
comprobatórios remetidos por aquela Prefeitura ao Govêrno do Es
tado.

-Moritz & Cia.---

Pedro Mayvorne
Secretario

De João Pessôa á Ponta de Maroin
De João Pessôa á Serraria
De São José á Taquaras
Perdidas

I Forquilhas
! Garcia-Barra Clara

I Angelina--GarciaRio Novo
Potécas
Roçado
Coqueiros
Sapé
Rio Forquinha em S. Fílomena
São Pedro-e-Alto Biguassú
II Linha
Rocinha
Ponte de Baixo
Picadas do Sul
Ruas da séde e sédes dos distritos

Total

14 quilometros
14 »

74 »

22 »

18 »

18 »

16 »

14 »

8 »

lO »

6 »

5 »

6 »

4 »

6 »

6 »

4 »

3 �

9 })

257 »

Escritorio e Seção de Venda -- Fabrica
RUA CONS. MAf R.A, 56 R. TIRADENTES, 43

Florianopolls Santa Catarina

Fabrica de Balaa, Cara-
melos Finos e de Mas
sas Alirnenticias DIVINA

Fone: 1.188

Divida ativa

Farmaceutico
Secretària da Prefe_itura Municiral de São José, 18 de

'oJtubro de 1935.
I Pedro Mayvorne

Secretano

O montante dessa rubrica, atinge mais ou menos a quantia
de 15 contos e para a cobrança amigavel dela, alem de outros, bai
xou a Si. prefeito novo decreto, estipulando o prazo de sessenta dias,
para que os contribuintes em atrazo, possam saldar seus debitos sem

as multas ff:gulamentares.
com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto
ria de Higiene deste Estt:do, aceita responsabilidade técni
ca, de Iaunacia ou de especialidades farmaceuticas.

Cal tas para Farmaceutico, na Redação deste Diaric .D'entre o programa que traçou o honesto administrador jo- 3
sefense ao assumir a Pública Administração do municipio, a instru- �iãiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ll
ção e a viação mereceram sempre cuidados especiais. Pzocurou 5.5.

ampliar dentro das possibilidades orçarsentarias a instrução, creando
novas escolas, localizando-as convenientemente, subvenci onando ou- r;:;:

-

traz, adquirindo material Gidatico, erahm, esforçando-me o mais pos- I Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
sivel no Sentido de levar aos recantos mais afastados do municipio P t SUl B I O Lo ensino da lingua vem3cula e demais conhecimentos necesSariOfj á I

IIS (Fao_'>nlttla do DR. BALCHMANN)vida; assim, criou as escolas de Barra Clam, Pio São João, Rio No- ;

vo e Rio Pavão que com as de Barreiros, Roçado. Pagará e Var-
A' venda-em todas as farmacias e casas

ginha. já existentes, perfazem o total de oito escola;; municipais, to-

das elas providas por professores competentes, com o devido exame,' i I de perfumarias.
4

[lrestado na Instrução Pública. �

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro O Tereza Clstina
AVE:NIDA RODRIGUES ALVES, 303-331

TELEFONE, 3-1900
End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CAl'ARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

Instrução Pública

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa Catarina vai empenhar-se, em Io. de março próxi
mo, no mais importante dos seus pleitos eleitorais, após a restaure,"

ção do regimen Constitucional na nação brasileira. E' ii volta da T\Jão ha J );". lense que II 1,) �; oT:(ulh,,: do fJrmiJavJ d scn-

vida dJs municipios ao ritmo da legal' dade. E nenhuma eleição volvimento d2,'ie nosso di strito, CoL,ar1o cm ,)O'icào prev.l ,;"d I, Giifcia, o nO'TO distrito de.: São J086, para completar a série
interessa mais ao povo do que aquela que tem por objetivo a or- S o 2i,·tr1lO de J dO Pc: CÔi a [I' '('1·1 t' '\r<"h ,1) n . ) ;\Jj,''li- l� '1elhu,"mento3, inci idos no último quatrienio constitucíonal, tendo
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f' lh - 1 [. - denogamzação o g;:,verno mumcipai, nosso sistema polrhco-a mnus- cipio•. \ lê J> ·v1.ll'nve (,.' .,\0.,;' "t,) '(mt,Ult.l l 11. r. iII" �.,:, !'Cla d,IS .orre O", :'11"'- "" a estação teletomca, nao P" enco

trativo tem os seus fundamentos nos municípios, de onde parte nc.ira irrelut ..,·,1 o Co' êrno C') snr. CeI. :' .i,t.:i.�'11 I' l:J:, (.., ,1 '. ,f'!L.ra r.·lm: iistraçâ i cOlbeglú do Gc>verno Federal o prolonga
para os Estllcos e c-lestes para a Fedcração, N)3 municipios reside laudo a C0I1' te � '�o de ur» tiO" Ti .ris fllOJ, rn, r� I '3 E,·,·"h,. , 1 »ito ;1 �

i , lha de Ar!t�(.lina, isso poderà ter feito pela Prefeitura, em
assim a iormação da Patria. E si, por um la-:!o os mnnicipios cons- e oferecendo ;>0 r:" t êrno Fdl, r ... l o t· f ,UO ') -3. r c )r, t, '':;;f) 10 ;. '1. da P quena di-teucia de 14 qu.lomctros, montando-se assim um

tituem os blócos com os quais é construido o grande f:difi..:io da Q:i'1itel do 14 f1, c., r; 1 S :- 1: a5S \, J
� '1 j d J'

- i.; i.1' ' Idon� PTll g'·flal. O segundo i)wblema é a reconstrução da estrada
Patria, por outro nele está a organização do govêrno que mais in- portant. s Jo � 1 (10 Hn�il. Jl}' h';-' o J;"t,ito a Ang 'iinn, e as que dão acesso a séde de Garcia,
teressa de perto os seus habitantes, os seus municipes. E' d2;SS'� I 1ici·J-r. 'n�c, tê,n,' 'dl," d I I;

.

Ir '" -, jo;.b jo,,, (1: I ,d'll: ir I .o-npieta., o qre é n :L.f.,sar:o psra o desenvolvinento do distrito de

govêrno que parte a satisfação das primeiras necessidades públr- levantar a ph' ta ccldu<írd da s!J� (:0 r:!;"tr� :), e, . 1;, v» ,la C:lc!, I}-r"ia.
cas, que hão de atender ao cor.lorto do povo e proporcionar as dd \..H/H uma lei gole r 'Gul", IS ,(',1 ti'l'C S d., acôr ...

'

J <om a m-s

facilidades para que as classes produtoras possam trabalhar e pro- ma planta. Um f.!::llh..lo ;:::' j:_,,'J LJ 1b .tcci-n -nto (le [,., a e de
duzir, afim de que possa o povo vi ver, sem embaraços nen nn- rêde de esgotos ( u fó" -- s c�ti.:.1� cul t;",. c ,.;; i,. �_, JC ll�.) ',:!lic Cv"'

Ih 1 1 1 I I (\m·" <õ._., .... fu:u o :-:o"e".-l ,.).) ffi!!ll','CI'Dal, c"tes·.am�""o os rlO�peci os. h ú tima ;l1tC· ..• l �l(...r;;d ;(. t. "1'1� i' ,. c: ',"l r T ; '�', ,1 :i- _v <J �_ o.J , ..: y • _
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E' ainda a êsse govêrno que cabe influir para que o Es- d') 20 a\\g' 1t.1�to c' i, ;i(:i�' v( i ,h "1�' ': ' ,1, ,': �] ) �; '. it)" <It'S d:! q 'lO' o m .) se,à fo,'m h l>Jão serão aumentados impos-
tado tambem atenda .a essas necessidades, naquilo que fô.. ele suas U1i1 e_Jter Lu �'1 ) co' '1 o C.C ' �I'

•
'c ri a ,'; ....rI 1 lI,> 1\ 'taJ, u '('" c;;' .I� ,o, ec h:á li na rê Ji�dO justa e equitativa dos mesmo •.

atribuições, como instru�ão pública e viação inter-mJnicipal. ?úhli(o para IacJ ar!, J'l ..rh "',) j' :. _l_h: ,). ,'i.:i, (;0 rG' ,rro ('d" D"r ;._ipe �[�m que pa��pr o imposto a que por Lei é ubri"

Para tal cOIlsecução, porém, é preciso que os governes para a imtal,�h d, 1'/ ,·c"(". 6'])· E'';'Ir:!J o no,so mu:]ic\p!o excl:'ncialmentê agricolaé para essa

m�nicipais se organizem fóra dus quadros politicos Pàrtidarios, rara A i.l taJaçéi0 dd Lt"I1"·..!.l ; 1 L; )tri�·j é l' 1 .� cc",·id,...le prrh de n): 5a vida cconí)mic:I q�e se voltará a átenção do futu·

que possa �Jender a0S intere�ses gerais do povo, em VeZ de 50 irr1e�iii.Ii1, � (' r:"Ji)":0liv:.J rI!.') rL v I:; 5 CC:'.l:-l 1) I. t 'i:o a L '13 í\) GrWUil·J Municip"l. O proLle.oa da farinha de mandioca mere-

bepar a eles o interesse partidario restrito a injuf\çõee que muitas [)r-, '" 1, ''1'1, 1 ,,�_0 'o T.u:. � ,) fu, J J;< (1 l' poí:
'
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I. � II 1.L L: e.:s- c d�l I.I'U t s'udo esp:cial e o GOierno tv111m-::Íp:ll se compromete a

vezes se chocam com os verdadeiros e reai� interesses do município. pf'c: I -J) mdh:,,; "0 deve s ,; dld) ",(. d' � "', :_ .:'\ (rJ ,i":.-:a't&) r,r -t.:'''.r o 5,'U bb:íco nnõ moldes da qu:, é fabricada 110 Rio Gran"
•
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dE por isso não me recuso aos imperativos de imistente� solicita rI' ,651 (JU.' d0t ln r, I- dra
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c,de.
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1'" .lr",- � o� lJ-'radorcoções os (lse enses, para que o meu nome seja eva o as urn1?s 11" r. ·�.h � < '';<J (, ) e ll',e F.�, n� I ( ,t l_j J'�, ( ,i 1 na '.", fi 1
.. ' ....U a " , V u.

,. I
.

I d f' r' M
...

1 ,. 1
. .

'd
l'

d S f' 1 '1' .

1
.

d
.

no p:wxlmo peito, para o a t) cargo e
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eUlo p�"me Uf;) SOlO propICIO para O p anho a VI-

Joséftnse de nascimen!o e de coração, cor::. ininten:ü! tl resi- lis:1:. Jo EC:,,; ':0 ela ht, I !,:r -::, h . ..:i J1" r �, :J 1,: o� r �. drt'- dr i. Pdr<l é,s:! planto s � votarão) a3 nossas vistas e S30 Pedro

dencia em seu territorio, onde tenho exercido toda a millha ativld<l.-I-.:õ�s "I.;' +,2,'1' �, o. b::.\C· 1 (' l ',)Ii i l, Cu ,e;�)s e I. "'; &," ":-:s e o ler4 L0il11-Se em bww:! U'1) grande centro esreclalizado nessa
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ce, quer na In ustna, quer no comercIO, ICltO não me Sé;dd rCCU53.f 'd."E, 'U !I": ;;::l. ('.1.ULI. .

.•
' pY' e.o c"m ,Jao � e ro, sera ngf! ma um centro e

essa colaboração em bem do progreii5o e da grandeza dessa porção O ,) 01; tJ,iJ (\\ L� é o t" �,l ) .lio d I ��,i� dê. ,pell.o-! rfL ticultura e d<! nrod'lç ;10 do funD, cujo só!o para tal oferece

ele terra catarinense, onde vi a luz da vida, onde rr;e fiz batalha- ::: nc:1t·s jU'; "di b .. fi. i.'1 o { Ü I, a...:\e.,dol fiO tlltant0 a rê t) j,.:: a� qu.: ,l.,d s n cessarias. No distrii:o de Garciu, onde o cli
dor do trabalho, continuador das obras de meus pais, onde cons- �,> eh. ;lulY- n-,s" t l.iL.Lca ',r é.X·, 1r1; '> [' '1 t..d03!1S nOV:l� Il�I-3 ma 0:: ass�m,_lha ao do E/ord, se estimularà o plantio da laranja,
frui o berço de meus filhos. d.' fr'l' abr,.'\'l ,c,te ú-:_i{lo" ',i, ) r i i"::;1Iiva r,:rl".'llwlí mra que éHjuMc centro se torne um fórte rator economico.

; .. I .-.

1E aqui estou agora para ex[-8r aos meus conlerríbcos g:.'ô.;ó I J) prir:!<:!ir' D' .. 1h.f'.\tv c - � c ,. ")
1 d. J. Vc ha ner�, 1'i<1 1:,l.S (ig'1oS C)Dierrân "O�! e:n linhas gerais, o meu programa.

os problemas de interêsse público que mais merecer3.0 05 meus cui- ,hr J que o ('�ovt ruo c]; E. ta20 ,I . U. cr� ,é. F C( 'u. ('''''1.1 "1' ' .lQ', '.lU1: 2 (h.· m'n�'\s ifltençõ s. E, d 'pois de julgardes decidi do
d d I d
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é1 os, e na so ução os quaIS enVI areI () maxlmo os meus eSlOr- i'lleXa ao '.JlUp,) y,C\)" _'O.)\;. '_ )_. ' 'X. ' r�p, ,b "i J a st.t1e � c ú VO \). c que ,b�)O.

çm, livre das peias de partidarbno, desembaraçado de cJmpromif.sos rnellt Jra ..nentos, Cf) ".') scj"u a '. '1 (- I; 1) r11S I Ú s, bO'i _', p \ �

politicos e sem a preo:::upação ele f,ZCl oposÍç10 él. este ou c..qurle par- ;) d,;sagua.l.';q(o (Ias at::'i11o da:; l., à' t � a [[ln i .i!, a �J, "li t.d'
tido. Não! Si o pronunCIamento d:ls urnas me fôr favoravelJ serei I ção rüunicipll, Se! (ôr de�til, a C'l: Sv,...,,:_ião de tJJ)j I.)S h<!hitf\ll�ei
antes de tudo um Prefeito Joséfense, por Silo José. I do distrito para embeleza-lo no seu H 'péto geral.

Er:2'��_��í«Or.�,,"'.::.��·.�.�-�.1'iAt�iiIt".g�.-�-��;R4'.:!:��-��==������
Problema da luz Sâ0 Pedro d·.) f � ;aret:�r.l

)Terminando em lo. de fe'rereiro de 1938 o atual COllhat� I .. E_' São Pedro. de A!uJlItw" il :Jú 'iJ. cen'ci1.1ria,
.

qu rtar I
da luz, cabe á AdlDinistracão que vai assumir o futt,ro quatn-I C0U o

InidO.
da operosldacL aI) �J ,\'0 /.• ,lã) e!,) n,'s�o Fst"d). ,Inio resolver êsse problema, que pó,�e ser considerado o mais impor- E' ela tambc.11 mOtivo) d ) ..,; ·!ln (' tod.:) (f J J"J ;i1'<'"

ta'lte do nosso municipio. Sabido q'le á nenhuma companhia inte- ,) sru t'':lDeJo, pru lu'a dll10sv I .'� ( :c, i ��, d n_,;}.-i u I J,..{J;l (�I"
rcssa a exploração do mesmo, devido ao seu pequeno rendimento, e a visitam a forç') .-J� vO:1tade e a J,)v' )�;dadc :l \� Uho" d", Sã J Jl fê:,
preciso que o futuro govêmo municipal seja composto de homens ;),r"ui',do G m lior e o [iH;, il'l;hl;' �,l;; tc;"" ,j,) d� )1'):,50 C,ta'h.

que representem o expoente máximo da vida economica do nosso DtscuiclaJo3 os po;lr::rf's mUt�ic;i i; r,'u esse' rli�;'�,to, atS a l' c' ':'r.,k

municipio, para resolverem-no, org;mizando uma empreza mtmieipai ·Lta não f\:!sdnram o prcbLua J: lu·', CJ'k üé a �n; se tri1'lkn,

e co n recursos do proprio municipio, Será pOi'tanto ê3se o principal graças a genprosidade dris se:'� m. ,v, !) �'. ( í.'an za,' � p'1ra c"r e,J

problema que terá que ser resol vido pela futura .::.dminietração, e, � '!np.'\da V lo mut:Ír::pí)1 a r Jl.l"ll' (:'�, /-:: 'il d\...!IJZ ,'àc; I I,- (j trit ,

desde o inicio começarei a dar os pámeiros passos, intessando os até a pre.lente d:,;.tl os s, us (rg1 i· i Ó l�'1) r· ,/ ' I ) ; i n � "s,

capitalistas do município na fundação de Ulua Companhia l\tlunici .. t�Jmo está ucontec·?r..do FH . .:eat: ;'" ;'�. -r/vi '!I�3r\_"r�'\ s � 1. , I:', L21

paI e na qual seja o Municipio um dos principais aciQnista�. :;01::5. O� c&ncti'htos da l:::gcn, il r j:� Sl\..) JO--;,� é.� 0:" •.

rI' "i, "

tem, a taz" -o lI:J.kc!!aiam"nte, pv jUf para 1 �() nL':3 11 C ,:c .0 "�:

UíliiOS pc�ulli&rios, apen�;; bôa vo,� Ic:e.

E' o scgu'JJo problema dv �:',lO ít:.dr.,), v"La 0'1);;&:; 10 10,::",1,
Resolvido o problema da Luz, que fortemente interessa a

I
a crea,�ão de um Colegio Muu;<. :t'c '. r.lr" (.:vC (; �id ; .. !u 1, fa'�IlInossa cidade, temos a necessídade de conservar todos os melhora- de; reah,i;u', tendo-�e como Sé:: fia' ,

'1 of, t 1 l� \l11 co j. 'e; I 2ifYCOí f'

mentos inaugurados no último quatrienio constitucional. O jardim, .lo e o ofeiccirncn�o ele çonht'c' 1 ) �,. 11 1·;; J,).!, g'L 5� d·_,]; a a

por exemplo, terá qUt; passar por completa remvdeJação. O ediEcio it1slruçà0, �3:ra diriGir es�� CJ:�< J ·1); �l
,

\ ;; • .1) aJ fl.<:'''o g J'

do mercado que foi "l-mdonado e transformado em resi.ienCÍ'l d \lemo l:'HrlCip::'.J Cf vf 'e.;:mr 1:) 1)'1>" '1 t. � u. t rhs o; lnl)·t- li�:: d,
, , P d .), 1 " .

I d
.

1favar após concertado. voltar nl;Ydmente iao fi'll a que éra desti- ::ião e ro e aUXll:l. 05, �J. 'jJf� .... r,�c 1;""�IJ i' I < .,'v.e ..: V.�·.2 (

G
nado. Impõe-se imed\co' ,mente a reconstrução de Iodas as ruas da ,';iS'l €W"11.].� e hên,'h �a ln cal, '1. '

')., 21. L�,n os m, H10rall.� l'C;3 d�,j

A.",.�... �."-��.,},\�. 'Cidade, não devendo [icar esquecido a revisão dos encanamentos 3io p ,(11'0 de Alca!'J('í'" q "CU, "u; � '&lS e,t,adas e ainda a I: ""::�,"
�

das cari0cas públicas, mbstituindo nas que foram re-cem consti'uidas gação da linlu �defo:lif�él Ji�' t t11c I' p'\� 1 o distrito de ÂngJina. >� A.. . .'<) �;.
'05 canos de 112 põleg�da. Resta enfim o melhorame ltO mais d- " ,,��\�

�'

meJado: o nc,sso hospital. Por certo não faltará bôa vO:1tade U lo' !l,lr' . ''''l 'I �\� Rua Felipe Schmidt, 38
dO$ os josefenses de contribuirem CO'1l uma peqpu�l1a ql1óta p:l ii �lz..,...,.. ;;.",.-:-,.�,_.,"é"'_-:-:....�.�

...
, -._.:•., ....•.'s.�...-'. _"".."",.........

f.ornar-se realidade essa velha aspiração nossa. ara essa contti· A'ig"I;'ll. Se te no,; que: 01 o c; !lh�r dos dist"ii:os d.� ,,-. -'..,.....:..=<e '- �,.�II_m I�a:g ll

buição não será creado novo imposb, basta uma revisão eq'Jihtiva joãG Pessija e São t\�d,o') cp; 1 ,'(]Q' di�,:r d� Ang}im?
D'JS mesmo" auxili<>.dos com o produ:o das multas, doaçõ:!,>, li- Conh:::c'� 1. C'ii g'là�: iO J 1 o 1 asil pdo seu c'inn p:,>viiígia
c�nça de jogos e diversões e o ordenado atual do Prefeito, poi.,

I
dn, A'lJ ...·lin<l é HHi� que lilJtiv) d; '_ \').10 P"fa 'lÓ;. Ela é d

vang.uu-d d
.

I' b' d' d '), ,.

d I
es e que seja e elto rece erel ap:o:nas a representação qUe era paga elra a n03sa Cê',,! le, e o recalt) r/ I 'o ..: tr �t J� Q) lll� ;:-'. �'l

a todos 01'1 Prefeitos :u1 �3 da revolução, As importancias a �im 1 ,alll repOJ30. O e llb�l ',,<.1 ii.' lt,) ,la �:" S' l .;,.1 • j. <', i '. I' r'

descriminí\das serão uma fonte com que poderemos ínicialmeLlle cus- tl.l a C'Jn�[rução Jl p' o,e so�\re o ri) lvI, 1 !�.) " .l"C·� lll"c!" .

tear as despezas do--HJ3pital, sabendo-sé' que desde h3. muito fo. mente e tambem comp'dür o t; 'i ., 1} ,).�t', j' in> ;ld) 11) g.l"
oferecido prédio apropriado para a imtaJação do m's no, ê o of.�r· -rêL)O do s \r. Ni:::o;"iu K,�tler. '\" \ l'f' 'h; I) ! .. ,elt .di q'h� II ;" L '1 ,) f' � to ti :,s �� ::n,..d Le i t� R io
ante não deseja senão oferet;e·lo para aliviar o sofrimento dê seus a séd,� ao gr:llld·� Colegio d \3 IrnlJ., ,b�.n co'no (I.:; tJdd3 as ru '5
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ievendo serem as mesmas areadas, iifim de evitar a formação dos
: naçeis nos dias de chuvas.

.------------- ----�- -'-- -

Garcia

Aos meus conterranecs ; <onterrae.scs, sem outras compr n ações.

� Para anunciar
nn o LAF?GO 13 :'�1� IL� MAIO N. 6.9, fome-

�

ce n-se COl}m1as pa- I so na /\ G�z�ta
ra fá!'., Ó i;��a cosinha, QUE TEM LAR-- C;RCU
prc'f' ,S ll10cíl::oS. Alu. _

uA

::;am Je

quartos_para ca_-I
LAÇA0 EM TODO ES

sal ou rapaz solteiro. TADO

Distrito de Jo':' Pes .ôa

A nossa historica Cidade
S�PPEL E ARI fiiACHADO

Com
preqos

especiais e

horas marcadas

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Prisão de ventre?

",

J' {, ',,' �"",\_":' ,�,,,,\-, .:._''''I·,,· ....�--·t-:·· .• '!'" "1..11"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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carta c�-w: Ria·
chuela

Dep. Trindade Cruz
.'\niversariou-se ontem, o sr,

A;va,o Trindade Cruz, nosso co'

lega dê imp�ensa e deputado Él

Assembieia do Estado.

IFestival
artistica

Procedeu-se, domingo último,
no galpão do Club Nautico Rie
chuelo, com o comparecimento de

regular numero de associados, a

eleição da sua diretoria para o

per iodo de 1936-37, que. ficou
assim constituida: Presidente,Wal
ter Lange; l ' vice, Alfredo MuI·
ler; 2' vice, Manoel GaldinoViei
ra; t: secretario, Léo Pereira Oli
veira; 2' dito, Waldir Glisard; I'
tesoureiro, Carlos Edgard Morit-z;
2' dito, Clovis Gama; orador, dr.
Henrique Vasco d'Avila; diretor
de regatas, Orlando Cunha; dire
tor de galpão, tte. Ladislau Fis·
cher: comissão fiscal: Narbal Vie

gas, Roberto Moritz e Mario Can
dido da Silva.
A posse solene realizar-se-á na

próxima sexta-feira, na séde do
Avaí F. C., á rua Conselheiro
Mafra.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Arabe
la da Sih'a, esposa do sr. Alfre
do juvenal da Silva.

enzern f!tiOS I-ICJ1E;

MONTEVIDE'O, 17 -E' a seguinte a carta que o jor
nal El Debale publica como sendo atribuída ao capitão Luís
Carlos Prestes, endereçada para Valparaiso, em papel timbrado
com os dizeres U. R. S. S., Comité Executivo Internacional dos
Comunistas de Montevidéo:

«Irmão Marmaduke, 12 de novembro de 1935. Cama
rada ilustre. Agradeço-lhe a transcrição das átas da sessão do
Senado desse país, as quais foram devidamente utilisadas pelos

ROJ""i r\ 1 7 O .' �/l ' t: , ,

sob t d .. d B nossos orgãos de propaganda e serão altamente preciosas para o
V ••�l, -. S,., ussoum, 1 mas "0 re u o a passagem e 0-

, d - d br' " J '

G 1
' ,fIm de arrancar-se o poder as maos os urguezes.;)ara testejar a vitoria (13 conquista era a a,en, que e a um<.:a Via

'
,

'

•

10. Amba Aradam, ordenou 11
•

,. tO' , «As cousas no Brasil andam bem. Na Argentina o nos-
- - " rara (Je comUniCaçãO en re .:!SSle e ..' ., •.

d
a .......
,_ anhã o hasteamenro do

.

T bi
.

� .' 50 partido cresce rna a dia. Pensamos orgamsar, no prinCipIO o
,-,'" u" - pavi- em ien, em CUJO ponto esta .

d' Ih'lhão nacional, desde ao amanhecer concentrado quasi todo o exercito

I
ano, uma luta no s�ntldo de tratarmos e conseguir me onas em

ate' anoitecer, • p d te z; -rtos setores operanos do porto, de modo a manter sempre o es-
- - etlop� o nor -, . d

'

d
.

ASMARA, J 7-Na renhida ROMA, 17-Foi ontem pinto comballv� das massas pelo. grau � movimento e

emadnclp�-batalha de varies dias travada anunciado oficialmente, que n» ção , Do seu irmão não temos na multo tempo, correspon encia

b t h 1 A d m b t Ih d E' d • 400 diréta. O" fundos que reclamam serão mandados oportunamente,se re a mon an a oe ra é

'I
a a ra e �n erra morreram .". d id

'

termi 'f" d 't it I' t d 'd lcrid 500 pois andamos numa situação [inanceira precana eVI o os muitos
que errnmou com a vnona (IS I a- \ a ianos, eu' o 51 o fCrI os .

1
.

Íianos, representando assim um As r er das sofridas pelas tropas gastos que fomos [orçados a fazer em outros setores 5U americanos,

d' f A I'· "

'I 1 'i Sempre seu (a) Luís Carlos Prestes».
gran e passo para a rente. ar- etiopes atmgiram a e eva üa cura �

,
" �

.. .

'Ih
' .

- d h d 20 000 h . Ha, no carimbo da carta, os seguintes dizeres: Comissão
ti ana e a aviaçao esempen &- e. omens, entre mortos

da Exteri '..l C '/. 1)' _ H S M idé
a senhorinha Zilma Lemos do ram a parte principal. e feridos. de Propagan a xtenor uo ormté, lreçao "., ontevi o.

Prado; I Graças á 'fitaria de Anutalo, a

a exma. sra. d. Maria G()mes; ala esquerda italiana poude avan-

o jovem Moacir Koerig; çar pela planicie do Buja.
o H. João Carvalho; A tomada da montanha de Ara-
a exma. sra. d. Ema Erne�ti- darné de um valor estratégico de

na Pauli�r;
a exma, sra. d. julia Analia

da Costa.

DO POVO
-----------------------�'""--

Nossa Vida

Sta. Iná Vaz

Defluc hoje. a data aniversaria
1'· I 'i h' L �,

n!1tRllc.'la ua gentl. sennonnna 1I1a

Vaz, fdha do sr. José Vaz, des
tacado elemento da nossa socie
dade.
A (,azela, respeitosamente, [e�

licita-a.

5EHTE NOVA

Crllzada Nae
clonam de !rl�adiação
Educacã� da Aletfh.a-

imensa importancia, porque assim �

a reunião entre as tropas do Ias I AV ISO nha No Teatro Alvaro de Car-
Mulugheta e ae do ras Seyoum e

lOJA d valho realiza hoje, às 20 hs.,
ras Kassa ,toma-se impossivel, �e MAT Fi I CU L� � estaç?o �.'e�ã _'

on 'l.

O seu festival de arte, o aplau.sorte que e provavel que Costas úl- ES' �o LAR 31 ,:l8ms., irracuara amanha o pro- did
• ,

t t
.

,

f
'

d T
..,_" ..... -

b
. /1.' dto mUS1ClS a excell rICO, sr.

tlmas orças se retirem e em- grDii:la a alXO, para a .'\.menca o
',r th F'lh

.

d
.

b:'
,

S I r�azare < I o, o reI () PI-
len. Para conhecim..:nto dos in- uA', 2� 15 d' fano, em homenager:1 ao Po-
As forças armadas abexins eram L d: C s J, correõpon e as

C' d C
calculadas em 80,000 homens, lere�sar.os, av,so que es tO 3 J.s hs. no Rio de Janeiro e V? C ao ome:cIO eSba a-

contando vários oficiais bre,ncos.
cm lunClonamento as esco él'3 /15 '. 1 15 110 pital, nas pessoas do over-

paia ad:.1ltos da CNE, desde '22 �'5 A' 1,"'
DJA (I - nadar do Estado, da e Ca�

05 feit0s dos soldados itali".nos são 2 d J
"

d ' .' t .J nunclO ,ii emao, .

Iestá em fedas o lar do sr. tanto mais admiraveis em vista ,A. ��at�����Ose�áCO���::; �í.���(� 1 eZ,s3Pa()nOhoRI). d�andçãOJ populadr aHle�lã.
'

Plt�. festival que contará comf\llur Queiroz, oficial inferior do eh terreno após as <.:huvas torren- . , _
• ')j, t . a 10 a uventu e h e-

II

14 B, C. e de sua exma. espo- \ Cl'al'S ter se trarlst'ormado em, um
J mscnçao \.OJ11p,�.al1.cn t.. H d' - 23 30 presença de S,..vi. r/lomo I,

IM' 1 s' Q'
- 2'ratuita, será feita p;:, las pro- II r�r?:·

ora

b
a

love7dnaJao·.)3·40 revestir-S2-á, por certo, de
Suo ü. 1 ann oe .... a UeHO'l com pântano. f�ssoras regentes, todos os Nl.ut�c:as SObre

atua I a

�s."",} '" grande brilho tomando par-o na��imento de um meníno qu�1 Não se poderia prever as conse- d; 't' r", " d'lC" oh":las lO J'C a economIa aema, "d.J W 1
ias 11 eiS, no .IorallO ' a,:) ac1-

23 4� UI' ,,( I I
te nele todos os blocos a

tomou o f10me ue a ter. a.u�ncias militares e politicas da I d 1"' 21 h . J ItJmas noticias em ae-. -

, , ,as, as :J as oré1s:
400

-, ,

d Capital, que farao evoluçõesvItÓrIa dO,marechalBadogho'Jll�- Escola Conselheiro lv/ajra, �ãO). 2�_., ' �oncerto va�la �:Ino palco.tando-se a do g.e�lefa� Gremam, na Loja :Viôçonica "OrJell1 e
c"mo endemelO. Hllm?f dt: U.

A guadra real de S. M.
na frente sul. A hlstolla comemv-j Trabalho'l á IOL'a c'a1a1a"h3 tramar-os nossos ouvmtes tram-

á f't 1 'T"b d B,
'

, .

B 11 d
t •

o, ,.._) , ' II, L ,

1 15 UI'
.'

( ser el a pe a 1 fi U os 0- TEATRO A DE CAR-rara eBta vitorIa na ata na e Marinho' m!tem.. Junas n()tICla� em
rorós

.

.

Enderta r. .' FI •

d ,r� b I e::uanhoJ). 1.30 Lembra-se amda? O· tI' d
VALHO, CINE ROYAL, fes-

,

. " .csC'J!a - ,oraoar O La ra , I R'· ',la R d' 1935 36 O: espe acu O constara e " I d N . h F'lhOGADEN I 7-0 su'cldlO éd dE' r' bl'
, eVlsta. li.... a 10 I· ,-

4
..

uva e aZ.lret I o.

d D'
, '

O
na s e a < SCOla u llca, a

- J. H t W' 2 15 partes: primeira a apresen- , •

� :a� est,a p�rece ser centro, rua Almirante Lamego; fPçao, gera l' ors �ucr.. (ação dos cordô2s; a 2a: do CINE IMPÉRIAL, em pre-.;U!cldlO tena ludo causado pela I, ro f n d' (' I ' ! � Eco da Alemanha. 2.3\J Lembra,
co d d 'Ih r, d

d d d b: I
.esco,a l' al I e ,}CIltl:eí, na . d C'....

.

-) 7 45 P I !.Jan o a /. a· a "a. o fl)rmas abrir-se-á, no proximovO,nta e o ras e se

T
su trau a Escola Pciroql1ial Santa Cata- se" am � vontmuaçilU .�. e,a

Bando da Noite; 'e a 4a. a dia 10 de março, com novas ins.
pnsão ordenada pelo Ncgus.

, rina, á rua Silva Jardim (Tó-
boa nOite., ," ( de Nazardh filho, com o a- talaçõ::!s cinematograficas.MAKA.LE 17-A conluio-j )
3.00 Ultimas nOliCl:l3 em ale-

h t d
'

t ' •.

'1 ' ,v ca; _ ) 3 15 L
.

d _." campan amen o () conJun o •

ta de Ambl Araaam pelos ltaha- Escola Marid Llliza Dias, mao.. eltura, o pro{5,amQ, regional Irmãos Rosa e da CINE ODEON, ás 7,3[4
nos, tem uma importancia con- E I P' \ I'

, ('Iem. esp.) DespedIda DJA (ale- d 1 F
'

B'I h I b r-na sco a LIa lca, a rua '
, up a arana e TaS!. ota!', em ii tÍmas exi ição, ... a�

sideravel porque constitue a posi- M' C t (C' i' h) mão, e5panhol). N'- f
_

d d 1apr os a anucm os . lssa ocaSlao ar-se-ao sa os em segre o, um exce ente
ção mais elevada entre a região de NOTA:-ApeJan jo para o ainda festejados amadores e filme de Barbara Slanwyc� e
iv1akalé, Amba l\ladi e Tembico.

povo de minha terra, e mui- musicistas barriga-verde, den. Warren Willian
DóminanãosSmenteesta regiãO, to especialmente para a no- Ignora-se o tre os quais: Demerval Ro-
________

va gemção, conto com a paradeiro de sa, Narciso Lima, Moacir,
afirmação do seu bOiil nome,

u na av iao da Onofre, Paulo Dutra e a r'u- li

CerveJII2aria contrib\.dndo com a simples Condor pIa Brasil e Paranà. Palaclo Hotel
qua:1tla de 1 $000, para auxi, O programa é perfeita- O MELHOR DA PRAÇACatarlDenSe liar a,manutenção das Esco- mente organizado, obedecen- DE JOINVILE

lIas. da Crnzada em Sail!a Ca- do, ilm. severo criterio de ar-

tr).l'1na, 2 por esse meiO de Não são, ainda, conhecidas no- te naCIOnaL
Deu-nos, ha dias, o pra-, gl2nerosidade e de civismo ticias sobre o paradeiro certo do

zer de sua visita, o sr. J. Bra-I combateremos com verdadei- avião comercial, Tornado, da
usperger, diligente represen-I

ro patriotismo o analfabetis- Companhia Condor, saído sexta- Bebidas Nacionais e Extran-
tdnte, nesta cidade, da Cer- mo que ainda predomina em feira última de Natal, rumo á Eu- geiras só NO an ima is
vejaria Catarinense, de Join-lavultado número em nosso rop" com malas po�tais. CAFE' .,JAVA '

vile. '

querido Estado. Todos quan- Embora us navios auxiliares Praça 15 de Novembro O dr: Odilon Braga, mInistro

Chopp Calarillense e as cer- tos desejarem s� inscrever Luhhéhls3 Westfalen e Schwabcn· Antonio Paschoal �a A�ncultl1fa, em recente porta-
vejas OUlO Pi/sen, Sem Rival, como socios da Cruzada de- land partissem, imediatamente, sa-

----I
na deSignou os srs. drs. Charles

Pote, são os prodútos de Cer- verão se inscrever com a bado, das suas bases a3sim como • Vincent, Jorge José de Souza, Ed··
vejaria C:itarinense mais abàixo- assinada á rua Alves o avião Mitras, em procura do Concorrencla Imundo Campos, Nelwn Ribas,
conhecidas, entre nós, e que, de Brito, 70. Tornado, as pesquizas continuam '

b I"C
� Raul Pericles, Francisco Schaeffer

dia apóz dia, pelo seu exden· Avante, bons brasileiros! �em resultado.
' pU I a e o diretor do Posto Zootecnico

te sabor e fabrico vão <:011- Florianopolis, 2, -2-1936. Teme-se a perda total do apa- de Castro, para fazerem parte da
Fazer u til bom quistando a preferencia e os Prof. Beatriz de Souza relho e tJipulação constituida do l"oi aberta, na Força Pública, comissão executiva regional da

anuncio e corn am- mercados. Beito. comandante Bislanstin; ,:apitão pi- concorrenci'l para o fornecimento quinta exposição nacional de ani·
pia divulgação só na Agradecemos a gentileza Vice-presider,te e Superin- loto Scheffer; mecanico Conrade; de artigos de sapataria. mais e produtos derivados que a·

li Gez�ta. da yisifa. tendente do Ensino da CNE radiografista Wettmann. O prazo da aprt'sentação de I tuará nos Estados de Santa Cata..

\'iIiW em Santa Catarina. propostas termina a 15 de março. tina e Paraná.
�mwRBBmtaeaY�rm��'.-"=4��ee�,�..�m'1F� auBBBBE·�ppmo�.-5�!�Weêa&*�""B9&�Wk�::pm--MmB..g-�*� c: Ea..� �..II � 1I

� Divida ex

terna
-,�-

LONDRES, J 7 - O Ban
co Rothschild and Sons anuncia

que, a partir de 2 de Março, pa
gará os coupons do emprestimo
brasileiro de 4010 de 1911, ven
cíveis em 1 Q de Março, á razão

de 27 1 (1 0(0 do valor nominal
de conformidade com o decreto
de 5 de Fev!reiro de 1936.

VENDE--SEuma maquina de escre-

ver, á rua Anita Gari·
baldi n. 38.

OUTR05 PARTEm

CARTAZES
DO DIArHEBAm UNS

Pelo ombus da Auto Viação
Catarincnse chegaram ontcr.n do
!:orte do Estado os seguintes pas
s,1�eiro::,: Antonio Alvaro Santos,
Orestes Paladino, Helen Hincb,
H. Schincke, Nelson Apolinario
de Aguiar, Raimundo Barão, Pe
dro pJves Neves e senhora, Pe�
dro Dutra, Mauricic Samwea'Ss e

Francisco C�utesin.

FUla o norie seguiram hoje:
Ana Bananomi, João '�:haves Neto,
Jacó Ricardo Luck, André Barre
to, 5Gb). Cant;zano e Aristides
Moreira.

Para B. Capital da Republica
seguiram domingo, via maritima aE

gc'otis senhorinhas: Cléa e Ilka Car
doso, filhas do sr. Jaime Cardo
so, ag"nt<> da C. N. N, C03tei
ra, desta capital.

Prof. ./1liino Flores

EHfERmQ
Exposição
nacional de

t:.ncontra-se, ha dias, enfermo
o distinto confrade, sr, prof. Alti
no Flôres, dirdor de O Eslado
e lente do Insciluto de Educação
do Estado,
A Gazela faz vot.)� de pronto

rest.ibelecimento.

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa branquissima !
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o Sabão

"Virgem Esperialiàaàe"
fJe Weizel & Ciaa .11 Jalnvile
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




