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ConfereB1cias sôb�'The
v�rnadar de ftllinas
F lires da Cunha, o
do um movimentu para api�axirl1i�!ã"i3 �1H\1r�3�f�11HtHHll

€�a CUI1ha D A fór�lula Pila ii�acei'lavt;� ��&���
RIO, 21 - A presença do general Flôres da Cu

nha nesta capital veiu reanimar I
os quadros da politica

nacional, movirnentan. o os próceres que desde o encerra

mento dos trabalhos da Câmara se conservavam, a bem
dizer, no gGZO de um periodo de férias. O governador
gaúcho entreteve, ontem, demoradas conferencias isoladas
com os representantes do seu Estado e outro políticos
riograndenses. Além de receber em seu apartamento os

srs. João Carlos Machado, senador Simões Lopes, Antu
nes Maciel, deputados João Simplicio, Demetrio Xavier.
Ascanio Tubino e Raul Bittencourt, o sr. Flôres da Cu-

��aq�!��e��n�;�.uB���t:lt�I��lr���J�t�és 1���fs��:ÇãO, entre 1.:\ GU f=: r=< t:�J�\-------
Esboça-se um movimento no sentido de reaproxi

mar o general Flôres da Cunha do sr. Vicente Ráo, encon
trando-se à frente desse movimento o sr. Pedro Ernesto,
O governador carioca procurou ontem e entreteve demo
rada conferencia com o titular da pasta da Justiça. Em cir-
culas bem informados adiantava-se que o sr. Pedro Ernes- ADIS A.BABA 21- 3abe- Majestade s'c oponha 2, con-

te teria ido auscutar o ânimo do sr. Vicente Ráo. Por ou-
I
se agora que Li] Mulugucta, quista da Etiópia pela Itália."

tro lado, o governador gaúcho avistou -sc tarnbern longa. iiIho do ras N\ult gUre�a, mi
I ,

....

mente com o general Pantaleão Pessõa e segundo se nistro da Guerra, TOI morto: C0M T\ltLADO N. 132

afirmava teria sido objeto dessa entrevi�.a o reatamento r.a semana passada, d.irant. JO R. MI"·llS fEJ 10 DA IM-

das relações pessoais dos srs. Flôres da Cunha e JVice�t� a batalha de Arnba Aradam Pi\ '�,\JS,\ ITAliANA

Ráo.

Sem 'quaisquer ligações politicas.
Redator,·chefe MARTINHO CALLADO JOR.

22 de Fevereiro de 1936 I NUMEHO 446
Proprietario e Diretor Rasponsavel JAI RO CALLADO

AHO II I Fiorianopolis, Sabado
--------------------------

re �:\,)berá hoje os seus

vencimentos
RIO, 21--Foi determinado que as diretorias re

gionais dos Correios e Telegrafas paguem adiantadamen
te, amanhã, o funcionalismo, possivelmente sem o abono
provisório.

o sr. João Neves encontra-se com pró
ceras da oposição mtnera

ASMAr�A 21- :Soube-se, I ROMA, 21--0 Marechal [". í;1 � ft t-I �, � �.,; �,. A.em fonte autorz ada, que !')adogUo tele jraía que o 10. '" l1 &l � U Il!l � ,� � U �.IJ
está progre.Imdo com SLlCCS"I Corpo da Ar.narla OCUpOLl a �__ • f._�-"-

são o movimento envolvente, forte posição de ADEf�AT, UM CADAVER BOI.ANDO, DEFRONIE
BELO HORIZONTE, 21 - Na reunião havida em pelas duas aias, q�2 está ao sul de _BU!/�\... '

B�rb.a,cena en�re os srs. Bias Font�s, Cristi�110, Machado, s:,r:,l,� /'��,�,r�:lt1�� pe,:��q_tr\)-I , p.,��:v,açlOL.I,Oi l::� t� ativa I 8 D

AO AERO-PORTO DA PANAIR

Virgílio de Melo Franco outras proceres mmeiros e o sr pas 1,8.",,,,-,) qu-, operam no cm L�.dO o front -. trêu. Cêrca de quatro horas da
, "" LJ,

1.1 f'
,

! i+
- ., -! FERiADO BANCARIO

João Neves da Fontoura, na Granja das Margaridas o li- . em »c n.
.

.

.

. .'\ Sl.,u:içao permanece 111� - madrugada várias pessoas,
der da minoria parlamentar teria concitado os politic�s do A -i.anobr.i C�l1 excc�lçãO,' �'.;;·uvel no iram' da Somalia. do Mercado Público, divisa"

B ��3 �;as ,'Z.� e 25, ? Banco do

P. R. M. a trabalharem em favor da adopção tía íórmu- vi:} ce: cu', .jD�S exércitos I(-:""'I�>�'� 6:':1>
•

-i:'�
rar. boiando pr�xi1110 ao ras�o(�ao d,�ra \�Xpe�l�nt� exte��

J Pil M' G
. etiones (1,> "3:,r, tos llrlq'I·,l�, I '

.•
F. ,

....J -.'=" chO.,1::,:;,,'-"'"'''''' aero-porto da Panair um C()!·
.'10, • ado que no dia 26, $0

a 1 a em 1f1as erals. V. '

i ''')j 'v) _,C.',l,,, ,L �1(, I r<-' '. ''''.i/0'"C'_ •
úe , • c >

,-
",

f'
'

'D f d d t-
- 1\T f 1'00'1'a:-'O I �- '- . r1 ).; <:) f') O r�'1 0:3 po que JI'I'''S pare 'CII sem dú ..

1 mente, ara o expediente da tarde,
e en en o a sua suges ao, o sr. [oão l'leVeS 2Z .._� '., . ,,� r .'

'- 1 '.. G< ec "� --- -

O elogio da pacificação das correntes oartidárias do Rio j'al i.npa.n d:l·D2.,lJLn 1�·1 '·�L.ibIlCOS vida alguma, humano. Cor"lissão
Grande e afirmou que a aceitação do governo de gabíne-I VO:V,>llt.C, e.n iórm. d'; p'uç 11 Na

Em se&uida partiu da praia Rev·I'�o""'l· ;;._3
, ( próx.ma scg:.mda .. leir», diil. �

1 d
_, -.::I

te e!n Mínas c?�correria decisivamente p�ra a desmobili-! o Leíc�.li',O �

(.; qU? �0 �:�.p,),) 24, realizar-se-á na séde do u:n.a c�noa Jl,le C 1E'g�, a �o Nas 6a. e 7r. seSEões da Co-
zaçao dos esplrltos de que tanto necessita o Brasil. de exelclto::>, com dLla.J\JJ pJ-' í'i 1 F" 0'11'

local ViU CO:lillmadas as Sü- m.;s<,a-() RC,,'Vl'"!';�la, rc,I'.'za,Jas nos11 r.' J I ,�:',li)e (.(0, U'1clOnanos 1 UOt!COS
' v_ '" ,1

.

P03to em di,sc��são o as�unto, contra êle se teria, �,�s g�n�,l��;:r �_jas�:�o e DilC
C:;ví� de :Janta Catarina, á rua P?S;ÇÕ�S, el�col1t:ando sobre di:"s 14 e �1 do corrente, foram

mamfestado O sr. Vlrglllo de Melo Franco que entendia 1111, re::;pl.d"
<:\:ne!Jt\:o

ç (
aj or1,das: sem Vida, o corpo d' .! d I d, O '/ " . COil:,dh�iro Mada n' 2. i' e I l'd I

!S,rDU o,;, p� o exmo. sr. '.

não ser possivel com um governo que repl.Jtava fascioso. s eXCIT'lOS eI!o:)(�s \w'a ...) d)
. 1 P lsJ co C)nl�CI o carregacor P,'reol.'d�',lt(> ,,la COnll',"a-O os pro"lri ,1 1 J" ,�' an H esguma. aa f<'lj;,a C' •

1'\11'
•

d
� --� �l _v

Divergiu o sr. Bias Fontes, que se externou

faVO-I
L.OS, soman.uo (.1':' [i llH:l

.. ,1.. cranclsco MacÍlmano o::;

t I l-de Noveml ro, a posse do novo C' t b 60ravelmente ao_alvitre do lider d. a minoria, tertninando as quaren a mi }i).m.e12S, C\sa(_,.� 0Jn, o�� ra(IC,O, com anos

1 d ,- 1, Cor.dho Diretor; que dirigirá d J " d
suas ponderar::oe� com as segLllntes palavras: «Mais cêJo aque es coman .1CiO" pG 0,, e lllaUe e resl ente no morro

>

K S oqueb ciube durante 05 anos de 1 M t
'

do que se esperava, vencerão as idéias da revolução,» ras assa e, eyoum.. 1935 e 1937. São convidados
00 oco ,o,. ,

Essas ínfonnações não encontraram contilmação As tropas du krCelí'O cor- RemOVido, Illcon.tinente, o

1 d 1 todos 03 �u ),cionarlos pú!)licos d á d
nos meios políticus desta capita:. po, ao man( o ° genera.. ',.' 1 ,ca aver para prala o Mer·

Bastico, depois de participa- iJ:'r". este �;() que, �era ,

wg:u, as ;:ado, foi cie!1íificada a Poli-

CCYY!
(em da batalha de Amb:l 14 homo, l.O refendo dia. da Centra! do ocorrido, que,

, i I! Arada17I, prosseguiram !la 1_ sómente, ás 8,30 hor::\s, em

a v,�nço, conse&uindo cortar a .�nu I iaçã C) meio de gr.él.l1de . aglom.eração
JUIZ DE FO'RA, 21 - Est:�ve nf'sta cI'dadel qUc'í- remada dos etlOpes pàra su- 41 �\, ,- O n.C I n '''"'l--O popular, InclUSive cnanças,

- -

doéste, mercê da ocupação
c " • �.� i �

removeu o corpo para o n['-si incognito, (] sr. Antunes Maciel. J

�

O eX-i1íinistro da JusCça manteve longa cO:1ferencia do vale do Gaelamm, e d�s Foi al1:Jlado, em virtude dI) in- croíerio policial.
com o sr. Anto!1io Carlos. Quási quatro horaS foram con -

estradas que levam par.1 0\ sJficiepci1 das prüvas, o concurso Procedida a autópsia no

f-lIJTlidas nessa entrevista, cujo assunto não transpareceu, SUl. I (lO c,-.ndichto ao carg:) de Es-:rÍ' cadaver do inditoso Francis-

O' z-se, sem con [inIlaçào, que teria sido díscutida a possi- As unidades do qLla dO' ',lo do Civil, Com:::rcio, OIÍãos, co Martiniano dos Santos, o
bllidade da adoção da fórmula Pila, em Minas. corpo, orientadas pelo gene-I /\u:<,des Pro"cdoriô) Juri� I-::xecu· médico legista constatoll a

Tarnbem esteve em Juiz de Fora, conferenciandv raI Badini, cembatem nest:.: çoes Cl'n;ni\is da comarca de ll10rte co;no produzid(l por
com o sr. Antonio Carlos, o deputado Djalma Pinheiro momento vitoriosamente no Cmzeiro, sendo marcado praz:. axfixil.

Chagas, membro da Comissão Executiva do P. R. M. df'sfilade�r() de Abbid, com f-ua afi};ação de editais de abeftu-
------------

O proposlto de desbordar o ia de novo eOil! urso. FIlHA· H. ,

Esperado no Rio o sr. Artur Bernai-deS'lflanco esquerdo dos abexi1.'J 3��);(5-'-r-n---0---'r-t-o-s- I
ROMA, 21-Cau�ou gr,1n-

RARJ.O,21 -�' esperado nesta capítal, dentro d,e de sensação nos circulas di BELEM, 21 - A diretoria I
p,?uco� las, o sr, /' rtur Bern�rdes. Nos cm:ulo� da OpOS1- plomatlccs 11 pubiicação, fei- da Süúdr.: Pública enviou a se-

�'ao adla�ta-�e qll�' O ex-presleente d,a Republica vem a ta pelo Oiomale d' ltalir7p do guiute nota aos jornais:
esta capital espec:" tl1ente para se aVistar com o sr. Flôres resumo do relatario SEneto «!P.formações recebidas da co

da .C;unha, e �om ê;e trocar Ílnpressões sobre a situação acêrca da Etiópia, o qual foi 'ni%ão médica que esteve em La-
poltttca dopais.. elaborado pela comis:,flo bri- 10 Grande, c�nfirmam que hou·

Regresso í nespe r ado tanica presidída pelo sub ..

ve ali a-�enas um surto de febre
S. PAULO 21- Viaiando de automovel chegou, secretario pennanent: para pc:luci, �ssim como um caso de BELO HORIZONTE, 21

hoje às 24 horas. 'a esta capital de regresso de :Po ....os de as Colonias, Sir John N�cHey, ':'Çã mn�igna. Entretaüto, o ��'I-,Sob o patriocinio de um ma'

Caldas, o sr. Ben'edito Valadar�s, governador de fAinas do dia J 8,de junho d� i 935_. !,l�'O da :llUdção g:ave aI!

venh-I· tut�no local, vem-se realizall�o
Grra1s. Esse retrono do governador mineiro não era es, O a�Lldldo jornal cllz: "U é..acla reside iM mlsena da pupt'· ammadament� em todos os baw

perado tão cêdo. relaturJo declara que com o I, ;�o. que não têm re.:msos de, ros de Bdo Horizonte um inte-
acôrd::> tripartite o govêrno uss;slcHcla, "anitaria contra e�ses II fcsanle con:urso para a eleição

O presidente da Câmara conferenciou
I britanico Itr�con�eceu �0�10 S:Iltos, mUlto frequente D3. rcglãe. das re5jJttl'f(l� rainhas.

com o sr Getulio Vargas' pertencente a esfera de mflu� !\ rnortalidil,de, cr:,ns,;quencia da\ l\gor!�, m eLÍçao do 'llt;m�,
• encia ita\iana, práticamente, ftIra d,! nutrição, parece ter atin- \ sector, o bél,írrc; da FiPrestl, I)

. P!:!ROPOLIS., 21 - O sr. An,tonio Carlos foí re- toda a Etiópia. Não existe 'G'elo a cifra de 900 pessôas.
! e'eiturad) sub dividiu-se e'ltre duas

cebld� hOJe pelo presidente da Republtca, com quem con-I· u�n vital
..
,i�lteresse brita- �'Jo S"U relato)'io. a ccm::Jsãol

I jovens, qu.e se eh ,mam Nesma
ferenclOu long,:mente. . . A

niCO na EtlOpla, nem em sua 15:Hnala a fôlla de viveres como Cunha e Ara�í de Padua. Ven
. Amanha.o prtsldente Cia Camara dos Deputados I

imediata vizinhança, interesse ':'1cip::d cau�a do mal,

acres-lceu
esta ultima,

segU!rá p,ara JU1Z de Fóra, d� onde se transportarà para qL1e seja dr natureza a fazer ndG não se tratar de chokra A mãe de NeSmâl', d. Sinhà
J3elo HOl'lzontc. ' com (�ue o govêrno dê sua .ilorbus! com') f'Ji noticiado,» Cunl:nl não se confurmando com

cessos:

Ao sr. Eduerdo Vitor C,bral
(JS dos sr. Hercilio l\:loreira da
Silva e D. Alice de Macêdo
Ataide; ao sr. dr. Raulil;o Tó.-

o sr. ijntunos Maciel conferencIou
o sr. rlnton;o Carlos

l»elegruhJ EspecIal
Em resolução governamental de

2 1 do corrente foi nomeado o

20. tenente da Força Públic?,
I\fIario Fernandes Guedes, para
exerCfi o cargo de Delegado
Especial do municipio de Por:o
União.

vora, os dos srs. Propicio Ota..

viano Seá;é'l Junior e J�lio Xavier
Neves; ao sr. dr. João David
Ferreira Lima o do sr. Antonio
Ribeiro da Fonseca.

EHE
MA

M�ndado de segurança para
um trôno carnavalosco

o veredilum, e para espanto g(
ral da cidade, l,caba de imp:::tar
á Côrte de Apelação um manda·
do de segurança, afim de que a

côroa de rainha do bail!O da
Floresta CInja a fronte de sua

filha.
------ ----, '--

o ponto nas R parti;ot's Pú.
b" ,[ 1 '

llc;s sera laciLlativos até o �e·

] l' j l
gunc _) expe lie,lte Ue! quarta-,eira
próxima, bem como nas cscolai�

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA--j-.'y orianopolis, 22-,-2 -1 Q36 l.

Assunção, Paraguaí, 21 - O coronel Rafael
Franco ae itou a pr�esidencia da Republica,
prestando jurarnento hoje, ás 10 horas, tendo
decretado, ,imedja"tarllente a formação do
gabinete.

�II �;::-belezame s:ú�;:;::g d��'Lse:;re·111� I� I�I
fíJast� � U fL, g m u I�����������""""<;-�I2Ik.� f' (Formula do Ut l3ACHivlANN)

- --------------- ê .

n �I' I A' venda em todas as farmácias e casas !; 1795-0 maestro Francisco Manoel-N,l cidade do
U EStt:�liG �e GU(�rr<i� Iii de perfumarias. �\Pio de Janeiro, nasce o inspirado maestro Fre.ncisco Manoel da 3d-

, I � _
.
�I � va, autor da musica que constitue o Hymno Nacional Brasileiro.

(Todos os direitos de reprodução reservaaos para a I�
i���"""""'-�

���'!'I 1824-)1 revolução pernambucana-Desacatando an-

Empreza Expansão Cultural do Brasity: ; I '����Á�""':,:;';:;'����'i,7� terior resolução do �overno imperial, que já nomeara para presidente

I � II:� (, h
· ;r'l "I" - C �l'l

I
da provincia, o cap. mor Francisc0 P:tes Barretto, o povo de Pei-

Os acontecrmontos que se vêm verificando no país, � ,� JO rn p.tin I a tl r�s � e I ra Ji r li .$ nambuco elege para o mesmo cargo o dr. M.,li1U el de Carvalho Paes
desde fins de Novembro últirr o, eque f'ulnoinalc,/n com os

I!,�'."': 11!�:""",.-'-3:,'�'.'.;j:, bonitera de Araranzuá ,J de Andrade. Tal foi o pnmeiro neto da revolução republicana que
fá tos sangrentos de Natal, Pecife e do 3,). Reg!ment:: li

:,;
{_ se preparava, naquella região brasileira, e que fez completa explosão,

de Infantaria, aquartelado na Praia Vem:elh?, provocaram, Estrada de Ferro D. Tereza Clstlna em 24 de JUI:10 do memo ar.no, quan]o 1\0 Recife chegou a noti-
como era de vêr, uma série de medidas acau1e!?d;:\cbras da i I ��",� eia do decreto determinando que uma esquadra portugucza deixasse
órdem e da estabilidade das instituições. �'� AV�.NJDA HODRiGUES ALVES, 303-331 ° Tejo, para vir contra o Brasil independente.

Entre essas medidas inclue-se a da rdorma da Lei
� I"j ri''L'IET:t- OI'..H:;-_, 3-1900 1869 --O oeneral Antunes OWJ'ão-Em consequencia

de Segurança Nãcional, votada ha tempos relo Congresso I� I �,,�,.; End. T�leg. l<:BARB�<ANCO» de Ierirnentos recebidos no combate da ponte de Itororó (6 de de-
e de autoria do ministro Vicente Hào.

1_
I ti RiO de ..J ,9ne i ro zembro d �1868), fal!::ce o general Hilario Maximiano Antunes Gur-

Decreta.do o estado de sií.o, em seguida aos aconteci- I f� jão,
mentos do Nordeste, dias depois, com surpreza para a po- I�] f'VHnas ern CRESCIUf'íllA 1912· - Visconde de Ouro Preto-A data de hoje, 21
pulação, deu-se' o levante nesta Capital, SubLva;am-se-, na I � I�! EE)TADO DE ST1\. CATARINA I de fevereiro, prende-se completam ente ao nome do insigne brasileiro
mesma madrugada. as trenas da Praia Vérmclha e alcuns � I �� I visconde de Ouro Preto, (Aflonsc Celso de Assis Figueiredo.)Lem-

;:.J:nt�: ��;:,:1:0�e. ,Â;�;i:,�a r:!��:;r�n�IanT'::":Oit:':,:� IIIL::-,":.:=:���,:�=
E

8 t:r:e:��t:s��:eb���:'Ôl�r;; I' i,:��r�ll;�:7,��t::me:. \f�;����:�
aos revoltosos, cUJa resistencia no .)0 -Ós:{, " se pr010\lgou iI -_--""""". _ .. _o""� =� � vincianos de sua Patlia, lhe deve o seu culto. Servia-a com a maior

I, até ás primeiras horas da tarI-, tendo ti Escola de Aviacão I' CAFi::' bOM SO' 1'\10 JS:NO tE- -

dedicação, com a maior ,_I;goid"d", dando-lhe ")5 bens da sua escla-: i �

-

Ii!�, � ii' ��� uma maquina de! I sido dominada logo de inicio. i it=i5.f.Wi!. � �....""A tecida intelligencia, da sua activicl ade inlatigada, do seu cara ter pro--gl O levante, que custou o sacrificio de preciosas vidas, � Praça 15 de Novembro ver, á rua Anita
bo e inamoldavel, da tempera da«(l,:!ies de que nos falava o poeta

ül determinou a exercução imediata de medidas policiais. no ",>:��-=f::!...:f!!l�"'feS!:aldi 11. �"""'�J"""Wm"'" de quebrar, não de torcer. Ench,:" Íargo periodo nacional, no parla-
� I sentido de serem prêsos 03 responsaveis civis e militares, que I I � mento e na administração até á jueda da mona.chia, cujo ultimo

�I não (ornaram parte diréta na sublevação mas cuja coniven- . i i 11ha $enhora I� ministeiio foi o Si;U. Isto nos avi 'a a lembrança de dois incidentes,
� I cia ficara estabelecida em seguida a um rápido exame da si- I�. � nos quaes bem confirmada ficou a nobre altivez dos seus sentimentos.

II tuação. Foram prêsos, assim, e conduzidos para bordo do II � Historiadores da proclamação da I tcpublica relerem que, quando o

�; Pedro I, o navio presidio que j::í se vai tornando celebre, I � t. • �� general Jeodoro vencedor, penetrou até junto delIe, no qurHtd do

ii numero"as figuras de dt�taque soci,d, en�re as qU:1is jom'?- I i
As rugas, os crrwos, as mane las, as espmnas, a [� l' regimento, onde estava pr�w, lhe fallou, recordando quando suff;:ê-

'§�'�,',.. Ilistíis, advogados, profcs50res, médicos, -:tc., além de várias I I
� bdi.ga, a ii1J�etencla, f

a �nelanColtía provêtm, 1 ra no Chaco, Ouro Preto retrucoL-ihe:
1

'

f
., 1 • 1 'c' f I

� quasl �empre CIO mau unCiOnamen o mens rua
N lI. dec:uiers f'ffilmstôs Clesta capItal. v'eri iCfHam-se, tâmbem. inu- � «1 ão SOlICeu mais O.JU � eu neste momento, em que 'tOU

� meras d:::mi"sões no funcionalin10 público, sobretudo no De-
I
� I�, I obrigado a ouvil-o».

I,; d ç' r I d O E � Para a cura desses males, determinados pelas irre I d N� parta.mento e Lducaçã0 e vll,tufa 1), ísrrito f.ederal, cujo ; Outro belo traço a sua coragem civica. o quartel, um
diretor sr. AüÍsio Teixéra. acus"do de idéas comunistas, pe� gularidades menstruais, o professor Fernando

� ofhcial que depois foi general (Mc'ma Barreto) disse-lhe uma hora

I
diu eXJneração do cargo. Magalhães, depois de prolongados estudos, � da noite:
"O d descobriu uma Íurmula infalível o : �

�,i
movimento e1ineou-w, desde logo, em 5ua� verde-

� -Acorde, e prepare-se, que mais tarde ttm de ser fuzila�
deirflS proporções. Já não se tratava de uma dessa5 tantas OCoreno do.
quarleladas a que estflillo5 habi:u:do5 de alguns an03 a esta I �

Ao que Ouro Preto hCfejcameflte, respondeu:
parte, isto é desde que certos ebmentos do Exército deixa- preparado que aconselha a todas as senhoras do

I -«Só se acorda um homem para o fuzilar, mas não para o

ram 1>e arra�tar pelo canto da u;reia da poiitica partidaria. I Brasil. avisar que tem de ser fuzilado. O sr. veiá que para saber morrer,
Tratava-se, pelo contrário, de um vasto e bem organizado I não é preciso vest,r farda».
plano para conqui2ta do poder e a subsequente murlançd da �. Cada gota de

i � '" -_-----------------
órdtm politica e social vigentes. �

Of II tirraadlaçaO I ncend io
O país vem sendo trabaihado, ha muito tempo, pelas O reno ..Jil

a R !!I��'Io e ascorrentes ideologicas extremas, filiadas, lima e outra, a da é uma ruga a menos e um ano de vida a mais
U ... I�!U I!iGIl

I" dI' 1 I
'

IIOlrerti" e a esquema, respecttvamente, !iO bo chevlsmo e ao para a mulher n afascismo italiéll1o. Surgiram e desenvolveram-se eatre nós,
graças ás especiais condi�õe3 do ambi",nte e mais, talvez, por
espirito imitativo que por jnclu�a'lel Ltahdade historica, sem

(Iue o governo lhes tenhí'l, oposto barreiras serias. A liberal
de,nocracia mantinh8�se, assilD, entre as dua3 corrê�1tes em

luta, como uma especie de poder moderador. Talvez lenha
sido êsse o seu grande êrro, Como qUer que seje, aconteceu
o que tinha fatalmente de ac.mlecer. 05 exlremÍrtéis ela e�

querda, no recéio que os da dúe:ta os precedesse deflagra- IIram a subbvação, que tanto enlutou a dlmil nacional, lan- �çaüdo a ii1quidação no e;;pirito público, e Jderminanct(l �
graves prejuizo3 para o comercio em ITeraI. �

I
A decretação do estado de gue;'a a que ficou equl?a-

ij

r ..do o estado de sitio visa, pois, dar ao governo os recursos Ilegais para defesa das instituições democratas, sempre que
" s�a estabilida1e seja posta em choque pela ação vio!{"nla

I. �,·I�:,'
de correntes e credos evlremisL'�, Nada mai�. �

I Mas a vid� e o espirito da colel viidadc carioca não se

[ altela:arn em coisa nenhuma. E a melhor prova é a de que
I

;: já e�tá tratando de r�C!.'!�er condignamente um dos ditadorfs
s de maior popularidade e de maiores simpátia e<jtre ela: --

IIk: S. /=Vl.iiiiii\iiiiii�.EiiiiiiliiiiiijiiiiiiiMiiiiiiiOiiiiiiMiiiiiiO_.iiiiiiiiiiii """,""'.r "-7'� I' I- =-®_u_-�---�_�-�UDãDi-�eEW"�__"mmpe�W&�

Pela

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 21 DE Fi.VEREIRO DE 1936--5. MAXIMIANO

"Estado
São Pau ...

lo"

Ot�itz &Cia.-

A estação alemã DJA, ()nd�
.

31 ,38ms., irradiará amanhã o prc-'
S. P�ULO" 2l-Uma fal�-

grvi11a abaixo, para a America do c.a. eleínca caIU. sobre o edl
SuL ftCIO onde funcIOna o Estado
A's 23,15 corresponde às de. S�o. Paul?, ori��nando �m

3,15 hs. no Rio de Janeiro e pnnclpIO de mCenCllJ, por ila-
7,15 às 1,15 hs. ver a�anhado o

..
deposito de

22.55 Anuncio DIA: (alemão, gazollnba das,oflcIna,s.J
• O" . ümb'j'ros aport·.I9,uês). Canção popular alemã. .

,:)
.

d
,

giram com

23.00 l<adio infantil: Vom Sch- rapIdez, lmp2dmdo que o

nee:nalln lTebermut. Paula Wa fo�� �e propagasse a todo o

I' d
.

d d' edIf,clO.
en y e os seus memnos e ra lO, •

".

23.45 U; imas notici�s (em ale- A rot�tt;a e as hn?tlpos fl�

mão). 24,00 Para o crepúsculo caram b.1s!�nte avanadas re

do Domirgo.OO.15 O nosso con-
sultandu ,fiao'em com algu

certo de Domingo. 1. J 5 Ultima,s mas. quellnadu-as diversos
••

( - \ J 30 D graflco"noticias em portugues).. iI
c •

Emissora do Reich de Frankfurt: 3.00 Ultim.ls notIcIas (em &J<-'�
Do carnaval de Maiença. 2. J 5 mão).3.15 LeÍtura do prO')'Tami,l
Eco desportivo. 2.30 Hok-lr.po- :E'lem., port.) O mais impo�tant:1 M'

.

1 d
-

KU3. u�lca e cOl'as aegres e da semana. Despedida DJA(,dc-
arte magica. mio, português). '

DISTRIBUIDORES
I�.. raujo

OURIVES, 88-�90
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. .;.���,�.,..�������"""I!

�i"..,-�""""��"""""'·
.. """..�""""-""·�",""""'..�,. ·"'''''·";:'O,'"''� .......,,..''''''''�'''''''�'''''''..

"""""�'���'"'���:O"""_""'...,!lll."<I".�._���r���,1 �� -

Ifr �'� r\'� R
(, c.�l� C' é'''� ',.",ff � W""'Á� �

"

1'\ 'I � � il �, ..� �_) <;;�� ,'� \..._..)] �t
Combinações 1 Sortei?s men- 1 [ �

.
.

[i:.

t
.

t saes de amor... {; W"-<'J:o.'J!Gõjd����t.�·.:'e'",'3\I���.i>."2 eo-.......1i��.�1'7.�.;:-:-_�7""!lt.w,�.. If"""lT'-'"'!iI�

n�:�:;:::;�::o, ,r::.� �";J'. '�,.,;,! ".� '\t;.','," l� �� �, � � \". " '::.:,.;.j �ti� [:;;1 � ti::;!bols�m !f,I,'I' ;=�:=:] !f:':::::«,,-�:;':; II�pi t�1;�I:;.:ei( �.1 J�,/ (,;:,? � ,_; � i; i:i ,�i)}l;' :��,;:t' de
qucr saldados' ,>_,;.> ()! (" :,:'" "

�; '",'
,

,<,o< ') ,",,;.
���,,;.,'"����=;,..,..�>&.�Ja

q'ler de pa-
i t;; .é:" l' :',,;C ',) i: 'i' " rc"

cidade prestar
gamento Irac- ":-�,,,j ,,;',,;�;_I,)to' '3,c::.,�'.',:�t'�"�l:'(":,,�;:I,

< l�O,,':)"; 2",),\,')l',;'1V"'

hmdamenta].
cionado. II nominal.

"1 'it Tempos, de carnavql. .: Esse palhaço � .

-----
i u � �l Que agora pass.a l�noto e. masc:}rado, ij. Chegou

1 h�le de Paranaguã o

1//� d/ /jJ 71- 1'1' $ f�/) , '/p,/ � � 1em a apnrenClq ae um depauperado, �� I ]o.ven:
estudante \Vaher Wander-

Uc::;;T7e�UIUJ/�'"L/�iif1ú)"�k.I'/2.tl1!t.d"dr;:tllt/;,��f'�'"
j/4a.fU;"" III I

Que em convulsoes estorve o corpo lasso.

r�,"I��;I:iI:h:dv:�a��.
Afonso Wan..

,

.. • --T: on/' .�'j,'/Y/..;:;/}
}) t; Esse outro atira os membras pelo espaço, [t

r ,.

� wct�v't-.tI.: U42,l"/iA/ ti(Á"!j/(,.-w· I� � A maneira de um pobre tresloucado; �,� I
De PMant1guà chegou, o jovem

"" "o, ,�, ".!, ,',''o '

./'
I I� � Ou acorre de súbito ao chamado �� I estudante GélGtf.O Simone, filha

1 50 °10 nos lucros da SOf'"l'ed"de, III, � De um nutro e se lhe junta num abraco. �"!' do ". João Assis. fun.::ionario dasCOtnrrANTE participação .e u - �
" r� • '. C T I fI f' I cl 10'

" , rdl\1,!Pi� ó'tf" ;;, M!�fi� m � �� orreios e e �gra os.
ao ma o armo em diante, iIJI""'�<ilI 'lJ.;J .641';j1'� ... "" I � � �f-

Rr;' I _

� l� � Esse o�tro emfitn, _parece algum demente, j� • _ <> �,

•

RES 'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACAO t:..LZADO A 30 De;

II' r Que vai andcndo incerto, 1 agamente, .�" Encon.�a = nesta �ldade che
JANE1RO DE 1936

-

/' r Trazendo a fronte pálida pendida. � I
gado de CUritiba, o estimado con-

� @!. terraneo sr. Carlos Eduardo Sal ..

NUM li"'" R O�' S O R T E P\ DOS I�, Assim como esses tiP03, cada dia [�I danha, fun�iol1ario à� Estrada
� ti::. ;;)

� � O palhaço da nossa fantasia � de Ferro Sao Paulo f lJ Grande.

��,:�:�e-is--:�i�?';��� RiO��:��� COl1te��:��ú:
D -OlLl'1I.:,3r03.,�\�O ill" �a� p��.: �,a _n���:.;�� , ','�.���,,,j,Lp��):�;;�,I:;J'eM,$U;�a (:P:�

CAPITAL DUPLO {(5. I f...V,J iP\;U
""�o""'_�""",," ,'c ="�",,,=-,�-=jh',�"'�,""""-""'<"""""""'."'''.O 'c """.'"�"""'"...:-"'... ",,,,,,,-,,

tal 0111 R��ublica, o sr. de. Paulo
Sr. Manoel Fernandes NCl!reiros, para seu filho Bruno, fvIosfOró, � fltilVE ..,.r.r-!"l'

- - ,..J All� �
� v\, II ,10:": trcci�ta in té!he1.. -. ue • ouquerque Mota. COffir'e-RI' () nu. do Norte, contemDh,do com Co I tIl

.

't•

R 1 L�:OOU�"�OOO �,i Sra. Guida Zecc17ini Fc-?
cu;e engeni1euo arC'JIll eto.

CAPITAL DUPLO ,3. - <p � _ ,mos ontem, a intéres's,,·
Sr", E'ucll'des Gcdoy, pará seu filho Acye, CUiitibél, F aranà conter.q:hndo com D f' !.

• • te menina Maria de L. Codll0, o�rRo5 PARTem
e jU'� H(-'Je o an��7·�rsarIO í:Ôt.� ..

CAPITAL DUPLO R,. 1 7.:00(;$000 li�iD da e :c:w.. 5,3, d. ['·.Jura Zec" ilha do sr. Timótec, B. Ccclh(l, Tte. AI/ario Guedes
Sr. Francisco Radtke, Pdropolis, E. do Rio conternplado com Ps, 6:000,�OOO chin, espose dn sr. tJ:'. cavo Glli- iUDcÍonario da Escola Apr:::nck::5
5 R) k"

1 Il l' "maZOI1"S "("fe'nnla-lo "'oro Rs. 6:0CO(I')€)00 d '7 J 1 1 f\',-';},I'�"'s. \!j'''J'ou 11()J'� .-' J '

r. aza' hDCíOI1, acoa ;:;ra rCl 1':;' ",),;, "_r \.. .... . �

o L..CCC'\')f\i, im �fe �. vic(,cün- '. �'- v U ; 'J IJara alJagua ()

�r. Felicio Yissot·), Baurú São Paulo conte.rnplado com i(,. 6:00nj,QOO" 'sl,1 (I", ",,1'[., t'''-' r;,.,,,<o E,tnrlo sr. Ue. MmiG Fernandes Guedes,
S
.....

r. Gome Sauma, Pelem Pará con,temp.lado com. 1

Ps. 6'000$000 �I" A",ql,<":I,,� ::\:::':,:'-.,;�,�."'�'f�nl ;;nZEm n;':w5 f'lCJ1?:
Ir,e.centéo'mente w)!llt.ado Delecr.,ado�

1 lO rOr1 ""O I�
(1"'ll"t,, u11", ,Sv. •• Jwé', 101.

.•

���. ��;�.���a g�a;e��:e�et�d��r����!�i��a{a�:���mc�::��"�G�:�1) com �:.. ��g�)����O II :'í��d':o��::l�d�l t;;:!eg�!o�� nOi:ü: I Fi:to:cnhoiHll.a rvbria do emlTio

'I'
bpeclal de Porto União.

Sr. Joã) Haeforfr Sobr:nho, Porto Alegre Rio O. do ::iul, COlÚD:�

1IIIl1';\I')I1) s'riÍ. na data (,L. [;0J;'" gran° �'e:� ::1. sra. d. Dolores Fer·, Dr. DmJ/ ferreira Lima.

1 I'b d d Rc:. (J�·nrOé.!f)no I J "--'11 d m VI;>'} tltu o 1 ,orar o e ,- "v,-' ',{J\Jv Ji! 'I ' n�,"'''S tl�
, j,'"",!'r'"p.a o co..:

. � (iemeLte lomenagcac<t. -,_, ,,-,, '-'_'''' '-- "')

Sr. Raymundo Morais"Milfont, Fortaleza Ceará contemp1adu CU,'

I
A G t 't t t a sepilO .. :[La rv� ia E r d Para Jaraguà s,eguiu ho:e o sr

um titulo liberado d,i Es. 6:000$;000 licite,-J.
-aze Q respe1 osamer: e, 1\,- Silveira;-'

ti ",

�Ü)"
.

rme ln 3.

dr. DrjVi Ferrei(a Lima,J PrOC�t:
Sr. Sebastião Ferras, Bolucatú São Paulo contemplado com um

a renhotÍnha },,:,&a Pereira. I
rador Fiscal do Estado.

.

I I'L d J Rs, 6:0(íOlnOO Ed C
.

tJlu o mera (' oe �

gar arnefrO n. .

D. felisberti;\ de Souza Fernandes) Pal'ahyba do Sul E. do ruo no. 6:000$'000 ,� ...

ri-H: 6flm Ut'l5 I í :D� �o B�lte sel"gUl.ram, hOJ::
con e npló,do com U11 titulo liberaJú dê H ,i. 6:GOO$OOO i� Pé'.SS11 hOje o amver�LlJO nata' Jose ,:a:.. ,11�eto, ose AntOniO

Srs, Moreira Carvalho & Cia., Re'.. i;c: Pernambuco contenpL,cLs i�IFcio do r;osw estia'�ado COGlr:Ea-
Dr. José Botid Id� Ollveua Neto, Carolina Fer4

" 6 oro"�f'\1'\ I�' Ed r> '

I rr.l�a G ..�tavo 101, D' Q',com um titulo hberadu de 1:\8. : C 8UuV I �,neo sr.
�

6ar \.....dmeuv, nspo to Està no':anvnte e::h� r;ó,j, V;'I" I ".,'.:� u� :an;�, aVI 0!·

Sr. Jot�quim hdelis de Olivlira, Figueira do Rio Doce Espirito I�ll'{egiopal do Míni�t{.fio do Tru� I do de Tubarií.0. o H. dr. Jrd>
va, I'raflCiSco1 Maha e Frederico

San'l·o contemplado com um titulo hbcrado de Es. 6:000$000 I�. bulho, aiua�mente residindo em

I Botini enO'''nheíro agrnnrmo

.. Polach e sennora,
-

I�; Camboríti.
' o''· ,-" Vi - •

HABILITAÇÃO
para o Estado de I: iro Montenegro �

" Vitor Espindola estão se habilitando para ca-

II; Regrc-:sou de CLriLiba, vi?j,m' sar: '�:arll)s Bic?chi e dllna Ma.
I� Pas�a, hoje, o aniwrsElrio na- do pdo Ccmte Ripf'r, o jovem I ria de Lourdes Trilha, ambús

1-5 I � I tyaljcio �lo . n�5s10 conteEauô>.o, H, ed�tuc�ante dI 'i(..LMontenegr,), fil[\(', II solteiros, .domiciliados r. residentes
ruA .===Z�"P�.:.%'i.�����::S_�,-__ --=-=-�� � !tor í_.�Pl!'L.,o.at con1petente p.L�- a Vluva OI aura Monter1,-3g,,"Q, nesta capItaL •

.

WW","'2&"i'1'9 -- -��.
�

c Jrl1 OS correspondentes
Santa C{'�th8!rina

Can1pos Lobo &

I

I nfornlações

Cia.

UM
1\ (l( �ta5 noite eu rr:� detive a exami�

r;ar, CúlU a',;:nçfi,o incom�ml, velho texto

biblico do Gene�is, quando me apare

ce:.!, de i;oI i ',o, o dJéto Amigo Da�

VJ'.i.

Sentou-se, sem cerin,onia, ao meu lado, na

melhor rnaple do quarto de e3tudo. To�:siu I,eco,
corno um asmático, tirou da cigarreira um hook�
slrick e, depois de [Jrofunda tragada, come-

çou.
-Essa h'sloria àa arvore que você tenta

decifrar não é autentica, falta-lhe o quid essencial
a qua1quer verdade rudimé!ntar. E' convencional.

-lVbs, ernfim, retruquei, inttigado, cortan
d,) o :leU exordio, e a historia de todas as de�

'b' das existentca ...
C f

'

I tI'! Ila-olhe
_ om e eIto . .. 5S0, CO�1 t ( o,

confere o cunho autenticidade. O hO:iI(ID é o

!.mio) animal qu� nã:) raciocina. Toma a ldéa
�' pela rama aco:ila-.l C" :echélss,,-a; ma5 nunca se

dá ao trabaiho de di _cc:a-b.

Dign-ihe isso .- in a experú:�lJcia propri�,
P(;is 'aprendi a ser, Cf mesmo o camr·o expew

D l'
.

mental dos seus semeih ates. eSCODiI um �l�te-

ma infaJive de aulQ�c[iâ:d 8?licavel ao resto dl

esp�cie humal",a - que sou eu, s(jb outros asp��
tos e variadas psicologias aparentes.

'o ..

Não aue eu pletenda conte�tar a blblla,
I
•• 1 l' dnem meter'r.e no compltcado �lpoal oe lOcon.O as

oígressóes sol.He as c,rigens dilS o,igens... Ana·

liso só os falos, sem preocupações de credos ou

de filosofias.
A arvore da cÍe,;:', de Bem e do MaL se�

gundo Deus, é a arVOf,; da fvhrte. C�mer os seus

frutos é aniquilar a vidJ. uis:;e-o, aSSIm, em ou�
. .

h C I

iras palavras, ao pnmeifO ,ornem o reaGor.
,

Por isso criou aquêle símbolo vegetal, pro�

lH;tendo !:lstituir a ignorancia como pê,drã� da

:1icidade universal, por piedaJe do homem. Adver�

liu-o da peric'csa seduç3.o da sabeduria.
'O

, • '1

As eS"';iÜura�. sem idéa p,econceolda-

rr;-��;;���'d�d��;l
do-bem e do rnal I

por Racine Guima:ães I
II

(Copyright da UVRAfilA DO GLOBO '.' Porto Alegre) ii
__.�>_..=-�xcll1sividade de i\ GA��E rA, para Santa Crttarin��1

a�redito - ti q:l:': falsearam o ser.tido e�;ito, di). Ldas as época"} o fard0 :riais pesado de quantoS
primeira advelteDcia de Deus ao hüooem Confu!1' {' homem caw:ga na exi�tencia.
d,<;m-na lament().v�lm:nte com a idéa do peca-!r; Adão, com é1 sua desobediencia foi, pois, o
..

1 l' d dI"
. 1 'd' hongma, com a SClumtcnç�o ,1 peca o cama ..

, '1 iAlincno.
fL..lrÜr (,a saDe ona, conqaanto a

u,
ma"

E) (' 1 r' d 'd J •.

I
.,

, contu'-.lo, não temo (11trma-iO, ao ..... rea ar lÜo :lI' aCl� não menc:one !S30 na sua or,ga e Jmll�mo-
ocorreu tal pem,,>mento, mesmo porque jà êle d,�" n historia, nem lhe tenha eregido e�té\tuas praças
lineara os seus planos rdatilamente á multipliC],o' i,ublicas comJ o fez a Galdeu, Sav.:uurola, Jesus,
ção da especie human:1. Apenas não declarou ,,; ''! ontro" L'lartires.

pretemlia crear homens pm at�cado, eôtabelecendo Em toda u creação, o llnico ser que sdre é o

um fabrico tand,"I d em ceramira ou sterra cota homem, porque Vive.
nüs jar.Jin� par:."dáiacos, ou faze-los brotar qm\i; Pemél, e sabe que existe ... Enquanto qle os ou�

cogumel0s dl.\5 cLjeçõcs do ploprio Ad?o e (lu ;,ioe animais �ão penSf1m e, não pensando, nad:1
insidiosa Eva. oôbe'TI da existencia.

O Pr�meir,) LivíO de Moisés 0:10 ç'(plica, Essas ideias teriam ocorrido ao príncipe Lüs-
ilor certo, cem ",bundancia de detalhas. 05 :::ro�, ')d si na sua movimentada existencia de carbona·
jétos Divino. Li��;;ta�se a relatar, sU1cintnm�nte, i ,io nútico hO:lvesse pretendIdo mJnter polemicd
os epi;,odio� em fpa miudo e e3tilo especi..llmen.,; [Aologica com os s;�us illclementes adversarios.
te confuso. I O rival do Creador, porém, püo aplicou sua

D
.

D
. , ' 'd d ' I d

. l' .
,

;;us não sena eus SI emprestasge um se!1� I l'l\!'1l �a e as questões oe outnna rCdglOsa, exceto
tido sexual á SUJ proibição ao homem de comer I d� pC1ssag!':m pda imaginação hUi1:\na.
as frutas da arvore da ciencia, porque a vlda O saber é dêsasrc)(j;wel e inc()'.'c _:(.'nte il::l

no Paraíso exc:uia a necessidade da perpetuação eqGiliLrio animal. Gria re;;p0D'labilid ,d,�3 e se:'"
f

. I' ',.! I
..

I T J •. O l'
•

por e, orço h�m'JluUa ou Instmto natura. U;10 L qmetações. conüeclmento das Cúu;;r"s, m,�:smo

esta va rigl)wsar:e,1te previsto pela oniciencia do ;,0 quoticl!anl) da ex:�tencia, é, gua ,j sempr.e ddero
Senhor. w. Sofre o homem co TI C('!rteza filais ;"m saber

E!e quiz, !ião tenha duvida, lembrar ao b;1- I que tem U'l.l canccr no esiou1ago dJ q1i:;.::m Sf.n ir
.

"d' ,·1 -,� d
., "

dllmem a lllCOnVeliJenCla e viver e, o que e mal� ':)j smtofIl"S '550 m�í ü;;sneceS3:'.L'J, ig'lüran o-m�

10uvaveJ -viver de olhos 'lbertos, fascinado pela! l, CI\U61.',.

luz da eabedol :�\ que é nos 1l0�SOS dias e o [oi t:Ul! CakuL ag;:;r .. c lnferüo de uma vida �alapa·

o LARGO 13 DE IMAIO N. 69, fome"
cem-se 'comidas pa-

r. '
,.

, t· . ,ra rOI a, ouma cosmna,
preços modicos. Alu
gam-se quartos para ca-

sal ou rapaz �olteiro�_1

da pelos g,�tme,lS virulentus da sabedoria! Nunca
hom e sablOs L Jizes. E qu�;si tJdos acab;-tm lragi�
camente. C isto é um exemplo.

Deli� �en Jo super-bom e 5uper-pClfeito, cre
i) ndo o hoi.. C.'Xl para viver uura paraíso, certo pr,_:. ..
kn-lcu pc-cscrvi1-lo d() mal da sabed;)iia.

A arvore (la ciencia do bem e do mal era
1 • 1 •

d huma ao vertenclél 00 pCr!go o con :;cirnento das
cousas. Nunca um subentendido perigo de atra
ção s:::xual cujos inconv�niel:tes não preocuparam o

Creador como em n0SSOS dias a Mall.hus e out!'Os
• • Ieconomls�a3 a:r,.wlaO�.

1\ Biblía empre3tOU um sentido confuso ao
kXtO Jú frii.iH.,i,o Livro de Moisf.g, baralhando
hipotesfs. Di\Í I;aSC( u o eufemismo do Pecado Orí..
gií1i:�1.

O p2iüT e que a arvore lem dado ao [!lU""
1 'H _ 1
00 mrno:�s C1C �ementes malsãs, E o homem tanto
se alimentou das vÍlamÍnas d'tS frutos que terminou
por negar (1 Creador.

A sabedoria envener:ou a humanidade. Adão
tornou-se famo, orgulhoso, mau. A sabedori3 ex

clue e bond�de. E ele pô," a perder a especie hn�
raana. �) �o�h�cimf.nt? das cousas revela os panc
ramas meSlst!voS da ll1credulidade e embola a.
faculdade de querer a vida.

A verdadeira Biblia os olhos humanos não
viram ainda. Possivelmente não a verão. Deus não
fala mais ao homf'm do alto das montanhas de fô
go.

,r. Adão, dispe.rso ?OS seus semelhantes, ago
ra, Ja não pode maIs ft:char os olhl)s á luz que o
de}�;mbr'),!.

/\. ':, O);'; ,J,1 c:;::!'.H,ia do Bem (: c.L.J lv'Ial con
,-,,'� r"J' ,h . ,:' Il1 .. !.!.la 3. I. i.. ..1- � l('a': L CLD,-1r1U1r J.� po: lc(,o �) senlpre,
para Bossa d-. � dtl t�.

I I
I
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I
1 rào seus nomes anotados para con

-----1 correrem ao Sorteio que será rea

lizado durante o Baile de despe
dida da Carnaval, em hora que
serà anunciada 1!0 salão,

H) Cada senhorinha entrarà
------

com o coeficiente de 9 pontos.
Estes pontos vão ter influencia

decisiva para o Sorteio relo se-l men 1ge. I bem digna de desta9ue.
gt;inte modo:

I
O desfile terrninarà na esplana - As reuniões sociais que prece-

(a) Em cada baile que o Club da do Castelo, devendo ser pu- deram o Carnaval são a garantia
vai dar, será obrigatorio a plesen- chado ror tamborins. certa de que proclamamos.
,�a das concorrentes, entre meia Se::;undo estamos informados
noite é 3 e meia hora'. BRINCA QUEM PO'DE irão,�;l noite de hoje, '.>0 12 dê

(6) A concorrente que chegar Agosto, os blóeos carnavalescos:
depois de meia noite, perderá um Si\irá á rua amanhã, sob a di-
ponto e a que SI'! retirar anles de reção do conhecido e apreciadonervino. 3

'

1 d ' doi 1 B
'

e meia rotas, per era OIS balisa Narbal o cordão nnca
IEm seguida virá a Taça Infernal, lindo carro de

pontos. quem pôde.
Um homogéneo e grad con-

mutação e �e finíssima Ct:ítica, derdica�io a�s Clubes Car- (c) Só entrará pr ra o sorteio Nos dias 22, 24 e 25 próxí- junto del indas folií'ie�, que da
11.1 valescos Tene?tes do .DIJbo e U,llbllS Silvestres. I quem conservar no minimo 8 pon-

1
mos o Brinca [evarà a efeito na

rá um extraordimrio realce, com

Logo apos surgirá o megestoso Carro da Ra- I
tcs I 'd do Íri F C '

rua Cruz e
SUl graça e alegri " a ret.rnbante

• t d d d 1 distrib
' ,

� d I v-o , se e o os .. ,a .

1 d Cl' 12tuna, on, e o seu oce lSlrl, L1,lra ao po�o a graça � i III) O Baile [n'anti] não serà '

Souza e. lendidos bailes carnava-
reunião carnava esca o ,U,)

•s iu sornso a encantadora ralllha, m nervina, que estara i computado para este Concurso. 'lescos:
p de Agosto. �s Marinhtllf'alS as donas d

aCOl,npanhada das suas damas de nonra e dos seus quatro IV) As responsavei. pelos Ble-
.

.. \ .

_- I Folia, que doesta vez não se apr.IlUbIOS.
, I ' cos, devem no primeiro Bai\; que Ba ii ��s púb Ii- ARR�?A LOURA

I sentarão vestidas com trages ti
Carro este que sera aedlcâ.do á Imprensa. I' l'B') d S b d )

.....

I
Este tradicional e elegante cor- gente do mar .%Carmheiras, mas, , . ,'. . se reauzar ale te oa a.o en-

coe I b r '.
'

VIra em sezuidt o lindissimo Vaso Maravilhoso
t

' O' t
.

d LIRA
o::,') dão camava esco, tam em ,ar-se-a! sim comesadas e grossas roupas

carro de mutação que é de uma concepção grandiosa
'

r�gar d
ire ona ,)

t d ll�é\ Gentilmente cedíclo pejos seus

i apresentar com lindas fantasias no de Cow-Boy armadas de bon
Este carr� ha de ;rrL�nc�r entusiásticos aplau�os rde ação os

nomestPordéxB��s0
e 0-

proprietarios no salão do Cine
I baile de hoje á noite, no 12 de revolveres e boleando com maes

, ' ias as cornponen cs o ioco para I
'

I I' _ h' d(:;{ nossa gente, e foi construid 'I em homenagem ao sr. major r. devido i'conlrole n:per:a rea Izar :se-ã',) �J�, �- Agosto. tria o laço.
OliVIO [nnuario de Amorim, prefeito da ciciade.

. �..
mmgo e, terça-feira, m?,gmhcos �al' Vai ser mesmo um sucesso,

Seguir-se-á LIma bela alegoria dedicada aos nossos I -.�'.,'t--I-- les públicos, em rcgoS!lO ao rema- MEXiCANAS
LICE. a chefe. da destemida turma

C lubs Sportivos para fechar cem a suntuosa A Piramide,.
í " a rt� �vai .

s., > do Je, Momo.
_

E' o nome de um gracioso de vaqueiras de Arizona, nos asse
carro de mutação, que é um primor de Arte e de uma con-: Cf i,� 112:aa () I 03 mgre,sos �.ustara() 5$000 blóco de lindas garôtas, devotadas

gurou que AS COW.BOYS' suo

CCpÇâ0 formidavel. BELO HORIZON,!,E, 21- i r a "1 homens e 2:pOOO para senho- admiradoras de Ivromo I, que plantarão muito longe, AS MA.
Este carro, que é composto de cinco secções subirá A pr�f�ll�ra desta carli�al resol- I ras e senhori.nhas, encherão de graça e alegria, hoj!': RINHEIRAS.

cêrca de 12 metros, sendo dedicado ao Comercio de veu oflcla11zar o c�rnuval tendo es- á noite, 05 Lalões do Lira.

Florianopolis. se ge5t� do prefeito causado ex- TREM AZUL E BLOCO DA
O prestito dos Filhos de Mineri)a, vai consEtuir a celente m/ress2.o. POBREZA HUNGARAS

'd I d t V- d' d
'

d f' \pós as filhas do Oeste ameri-ílol-la mais eiegante de gosto artistlco o carnava ,es e ao OIS vanO'uar eIraS a a-
CHEGA .\0 FdO HEf �.10MO I' 12 d AÓ' t I canas e do caliente Mexico, desfila'ano.

lia no • e gosw e, por an- I' h 'H
.

O'

f' rão as ounn a5 ú!\ ungna.
. , to, estarão, nesta nOlte, umesI' , dd I d RIO 21-0 cldajão Momo I d . seu eXlto não sera, f!m na a me-�orrr:ntes isputarão um in o e

1 ,'.. como nunca, P.O seu e eva o pos- I d d Com os elegantes salõçs artistí·
valioso estojo com perfumes da cnegara h?F aqUI ,encarnado pe- to de lúta. i nor, ao os precen entes.

camente e com II

afamada milfca Cü!yz. lo conhecido sambista �ortela. A' estei dois '/alorosos cordões
} .' comtribuição estr:aordinaria de g�a'

l� b
.

b MAmo desembarcara na Ga\' I ' .1 A MARINHA VEM AI '

b1' f
' . .

ranscrevcmos a alX') as :1' v

carnava escos esta reserV300 um CIOSOS 10COS emlmmos e a lmores.Patrocinado pela Perfumaria
éCS do a'rae'1te pélío: d \ Centra� do �rasil, ond<:_ ha.ver cí log1r saliente no suc:esso da noi-

. '
_ cendivel turma da Marinha

•

vea! I

Colyz, o Líra Tenis institUiU um uma formldavel C)ilCentraçaü po- d d h' Garbusos e sobt'lbos, folgazoes

I' 'd I d LI"
, ta a e ale. d L Ih l' ar, a nOlta a carnava eaca o .

original Concurso de blócos caflia' ou lar A S VInte ho 'as Paulo Por- e C) F.larU o surgeM os Va ren-
RA 'd dB

." ,.

<7VT • h ' \, sera e marca o e retum"
\, alesco que t@m frequenta,do águe- .

.

ases tela marchará para o CCiltW da eLUB 12 DE AGOSTO (es de A UOl..arm a Vem al, que I b t1 'd d d I d h
.

- d f 1 _

I
an � sucesso.h simpaticc cr::rc.e. Cl a e on e erá o ecreto Ci.'l"" ale estao c o ga e vao causar
I -

.

I t h
. ", .

1 -,

'

, .,

'1 1 2dA' L' 1" rao pO$Sl'le men e 0Je)a nOiteObedecendo a uma intcr�ssan- I) Todasa�gentsscnhonnhas- n�,:ale,co, depondo o Rei MO:T1JI O slmpati:oCuo 1 c gOJ- estrago no la ems.
� LIRA '-lLN'!C bl' .. l' 1. '

, I . " - _ II <"lW" • h 'bl' aO L ;) OS OCOS.
Ie. r"'nnetr3 oe JUlgamenlo, as con- que f,zerem parte dos J3locos te- e con:edendo-Ihe a r:dade por to, este ano, teTa UIT'a ammaçao rMt:t UIJLaTm (1 Vem ato o oco I
(,;I.;.:''''t.. c::� ��.�-"'� �r,;!IiJ·��(�roJ'ª' �<f-&lr.':&�°l\=J$!(.!'tl'l

.. ..
_-

.. ���t' tifl;��,�'í!t!.@l@,�

I''>'.� ,fiJ���'%�J�rri;ffi�;;r �j;í'i����irt;1i�'.:"•• r�iW���!.:w����itl<{��$�' ��.��,I'.�(<f��(�,�,g�W;l1,���'����,�����Il'I�""I�,;;,��.�&t.!l{'?l@����lS"'��:T@�� ';(}"�"Jjr�'ti�1!i.� _
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A destemida S, C. Filhos de Mif1erva, que fez re

viver o tradicional carnaval G� Arte da nossa Capital,
exibirá amanhã, á tarde e á noite, se o tempo permitir, o

seu' deslumbrante prestíto, que está assim constituido:
Banda de clarins, automóveis conduzindo membros

da diretoria, banda de musica, No mundo recreativo, be
iis-irno carro alegórico dedicado aos clubes dansantes.

Nesse carro tremulará o vitorioso estandarte Mi-

-----------------------------�

pr
DO POVO

--------------�
v�.)z

._----

campeão do carnaval de salã
em Flori,moodlis, {O, mesmo u

sucesso, um desacato ... uma cous

lousa.

Emnrestaré grande contribuiçã,
aos fulguedos do 12 de Agosto
pelo explendor das suas fantasia
e inegualavel disposição para
Folia, o original Blóco do Arnôr .

constuido de «pacatos» cidadõe
casados .

BLO'CO DO AMOR

CALOURAS DA FOLIA

LIRA TENIS
Re'lliza-se na noite de hoje, for

midayel baile á fantasia, na aris·
ticratica sociedade reacreativa
L ira 7:enis.

t';;oncurso do
.Jír"9 Tenls

p �"RFUIVIE E'

SINcoo,

,

é o preferído pela
a�egre gente carioca

porque

DA P:WOLIA OCOLOMB'-

COL. L.TOA.
•

Rer.:>r9sentante: _João GOi,çalv·es

POSTOPRINClf'AlDEV_EN_'D_AConfeitaric] Chiquínho
"4

"f'l'f
�: ",',

1

.,'
�. "J

'�4�· . i

i/li_;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




