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Im r':::>Õ:3 ""se, sern mais delongas, que a -Prefei ..
tura da Capital institua a Comissão de Tabe ..

lamento dos genêros de primeira necessida
Ide, para que não mais se t-eprC)dUZ8,

J'·'fe.ira de hoje, o alJrnento de $700 em
r" .nha, cujo proc..iúto vendido a 3$400 o k.,

c

:aproxiMando-se, iniusJ(i�f"icaveIME;n�(;3J do
p� rnanteig� colonial.

como na

k. de ba
está

preço

"
"
f

Recebemos o seguinte oficio:
« Ilmo. Snr. Jairo Callado, diretor je "A Gazeta-E' com

grande prazer que o Club dos Funcionarios Públicos Civis de :5:mta

Catarina, por intetrne dio de seu presidente, agradece a êsse inte.uera
to e digno vespertino pelas bondosas palavras inseridas em sua ed:-

""" 6f'.nHHr��� � ft!{4 �3��v:rtHR�� uS eXCem�nE �ão Geôntf'r.l.
Sr. D:r::_!or. pôde V.S. ficar certo, bem como todos os Iuc-

1 ta I o 'OIe t io pe 'Ie& p i�O ti li t.oS cionarios públicos de Santa Catarina, que o nosso Club não cederá

COMUNICADO N. J ó9 L.a.veeli um unico r8SôO, cm qualquer terreno, centra o' bem estar e grandeza
DO F<, Mir"'ISl ERrO ..,. ri dos n0SS()S cvlegcls e de nossa querida Patri�,

DA liviPR.ENS.\ E Aproveito o en-ejo para enviar um Iorte e sincero abraço
PROPAGf-\NDA

Recebemos hoje a visita do
e. todas cs que trabalham na «GAZETA». (a) Adolfo Bittenourt

ITALIANA
sr. N. Pinese, diligente via- da Silveira, presidente.

r
I r-. j�nte dos acreditados e preíe-R,O.VlA, 31. ° �,1a.ecbal 1

<"-1 ridos produtos Lever, o qual Sdoglío lekgraf� que as nessa H tr -, teve a gentileza de oferecer- e t<'lãopas, qu� pa�tlfa� de ASSA� nos reclames dos afamados
BEILUL, depois de un�a atrevi' sabonetes Lever, f"bricados ;;;;;;;;;iiiiiíiiiiiiiiiiiiiíi......;';;;;;;;;;iiiii",=z__ ................=... -

I �a �archa ,de 350 qUllo�eíro!', pela poderosa firma S. A, OS ve reado res e j u izes de
\eonctldaddt,hCJlmenteI emt éllgutns Irmãos Lever.

paz de Florlanopolisp n os o erreno, pc a crnpera �- São representantes nesta _ �

r� abrazadcra,. pela ccnfor�açao praça desses esplendid.is pro- Depois de arnauhã , dia 3 de abril, ás 14 horas, a Junta
00 terreno pedregoso pela (bso-, dutos os srs. Vitor Buch & Apuradora do 10 Crculo das eleições municipais, proclamará os

IIut1 falta de recursos, alcançaran. Cia.
.

vereadores e juizes d� paz, eleitos no p\i!ito de Iode março, pa·
.""""."",0.0',,,"

I
e o��param SARDO, Jen}!ro �a I I laje o sr. N. Pinese, ati- r a o mun:cipio da FlorianOíJolis.

I regwo
de AUSSA, perto GO RJO vo viajante comercial, fará ar-

N H 1\
1 Auarsc. , I botica exposição da referida !�, J� LEM,A �
I

.No ;dla 11 :d� �ai�o a bal:� in?ustria nas 1TI00!tías da con-
i dwa, tr.col�I fOI _.a te ada na resi ceituada Casa Miscelânea. E' OE H !TLERdencia d�::;lIltãO de Aussa, Moha- Amanhã, aos frequentado- I
med �ahlO, na prt:sença das tro- res Lia querido cinema Rex Ipas altnhad�s e do completo grupo serão ofertados sabonetes BERLIM, 30- Comquanto cidadãos alemães que se en-

de esquadrilhas de av ões, alinha- Leier. I não tenha ainda sido feita a conn avarn ontem a bordo �e
do no lugar logo em baixo do

.

l estirnativa oficial, o número um vapor da mesma naCiv'

novo campo de aterrissagem.
----

de representantes do Reichs- nalidade, ancorado :1 � O m�-
� o;:)EPUTADOS DA.. .JUN-I .

A população.det0do o territo- ALDEI.A tag prometeu ser o maior já-ll�as.
ao larg?da llh.i r'e QIU�-� .

I
no recebeu feshvar�ente a no�sa mais verificado na historia n9ulna, participaram das elet-

\
TA COMERC IAL

I o�U?ação, que confirma as re.a-
p.. =- _._

da Alemanha, de vez que I çoes.
,\' Foram eleitos deputados da Juntei Comercial, no, çoe.s entre a h.alIa e Aussa, ha ,rI)._ a;o.9 oa a serão eleitos 740 deputados. .

Presume-se que todos _Ulla-
I quatrienio dr 1936-40, os conceituados comerciantes srs.. mUlt� tempo ;shpuladas pela CO]- c;j e esm a-I' o dr: .PauI Joseph Goeb- nlme111��te, votaran: a favo.r
, Eduardo Oto Horn, João Otavio da Costa, DJl1lingos José 've�çao .AdeJe Gubo, em 9 �c gamen to bels, mltllstro dAa Propagan �il polItica do presIdente Hl-

da Silva, Alvaro S0ares de Oiiveira, JOSé Francisco Gla- I dezemb,? de 188, pelo Conde
, n _.

da, fez um apelo ao povo tler.

,r1 AntonellI. LlSBI.. .\, 31. - Enol rr.e ro-
para que CGnserve as suas

� van.

O d
.

Ed No setor ocidental da freflte chrd.o que dom.l,na a pequena faC.as embandeiradas duran-
A VOTAÇÃO NO PERU'

,) -' acata o comerciante sr. major uardo Oto Hnfl1, Id d C I d
--

foi nomeadu presid�nte da junta Comercial do Estado,
norte as no�,as tropas ocuparam,

ii c ela e :r'hIJIP. l�, pc;to ç I te todo o dia de hoje, "por LIMA, 30-0s resultados

Pela resolução governamental no. 111. no dia 28 de março, a localidade Tabuco, esta :e J�slo.�anao l,en-Iocasião da esmagadora vi- das votações dos residentes
de ADI REMOZ. Outras trop1S lamente ha dOIs dIa,. A queda to' rl"a" I

-

't I a
d h ,1 .1 ." a emaes na capl a peru na.

proo'eguioJo a avançada �o 511 o roCI e.JO ameaça · .... ts!rlllf a O dr W"j,,:>1.11 Frick mi"l ' I 't d te� .

R EM ET' I DO
de DEBÂREK, alcançara; D.�� maíor palt:, d� lúcaEd�d� cujos !listro cio Ii����il�'r do !{cich, k���h� f�r�l; os :eg��nt��:nonUA mOfi.ld0rçs Ja deixaram q'lUSl todas por sua vez, ordenou que to- Pró--HiUer- 539 votos;.

I A �viação de<.empenhou a�:õ::s as casas. dps cs edificios públicos do Contra Hitler-9 votos; Nu-
I de bombardeio e de reconheci- mento em todo o "front". paÍ3 sejan\ hoje embandeira- ios-16 votos; Total 564 vo-

para São Paulo --III
-

dObs matutinos recapitulam tOf\_.-------
Sementes de c �bila hoje todos os acontecimen- Cancurren-

tos em conexão com as elei- •

d cla
A Secret ada da Fazenda e Agricultura, por çôes, di zen o:

Seguiu, ôntcm, com destino a capital paulista, via intermedio do Serviço de E\.p"nsão Agricola e Pas· "A Alemanha é ue Hitler".
da 10a.Santos, em diligência especial, o sr. comissario Agapito toril: na Tri�dade, está d stribuindo sementes de

, .

A Chefia .<?�rcunsc�i-Mafra, conduzindo o temivel extremista Rudolfo VV urtzi-
I cebola, �,elec10nadas, das variedad�s: . E

VOTARAM NO CHiLE . � a0 "de Re�uta�e�to Mlht,lr, abn�tmann, procurado pelas policias carioca e paulista, e, que

II
am�re!a temporã das Cananos, amarela bro- III I c,on�UIrencla publIca,

\
para a v�n

foi prêso, ha dias, pela p(Jlici� catarinense, no Palacio do, muda das Canarias e rosada das Canarias. TALCAHUANO, 30 :- da
�

de um autornove Ford. tipO
Arcebispado, onde erâ rmpreg:do. I''..':iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiHiiiiiiiIãiiiií= ..ii_.;ãiiiiiiii

-- ,Q�atf.)certtos e setenta e Oito 1191.9, usado.
..., �-...,_.......-

A voz DO POVO --

, Sem quarsque.
I" N

ugaçoes politicas.
Proprietario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLADO

Ar�o III
Redator-secretario C� LYM COSTA

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

Florianopolis, Qu arta-Ieir a : I r'e Abril de 1936 I NUi�1EHO 478
----

AS otaR
da porto' de Flarianopoli�

\ O sr. di: Nerêu Ramos,
govrenador do Estado de
Santa Catarina, na longa con

ferencia que manteve com o sr.

dr. Getulio Vargas, p=sidente
da Republica, tratou de assun

tos de vital ínterêsse para este

Estado, entre os quais o das
obras do porto de Florianopo
lis, que ficou, definitivamente,

I resolvido serem atacadas co:n

a possível brevidade.
i Para a concretização rápida
t dessa aspiração do povo catari
nense o sr. dr. Ncrêu Ramos
iá se entendeu, tambern, com o

t ; r. dr. Marques dos Reis, mi
nistro da Viação, que se com

prometeu a providenciar, ime

diatamente, afim de que os ser-

viços tenham inicio logo.
������===

proclamados

'E L.&ITO.S

o perigoso comunista Wurtzitmann

/.'

"',
,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADIADA
",.

execuçac
\'

, \a
----------------------�--------.---------------�------------------------------------ .------------------------------------------------------------

de Bruno Hauptmann
TRENTON, 31-Foi adiada, por mais 48 ho

ras, a electrocução de E3runo Hauptman, o in',
digitado matador do filho de Lindenberg. O gc»
vernador Hoffrnann, foi ameaçado de rnórt�
caso· Hauptrnann seja executado. L\ policia jé
descobriu a casa de onde foi telefonada a ter.! j

t-ivel ameaça. 1 .\

Delegacia
Fiscal

Processos despachados

I 680-Não podiam commerciar terrenos-A corte de
Lisbôa baixa decreto prohibindo terminantemente aos gov'!rnad<Jr.!s
e seus dependentes no território do Brasil, commerciar ou grangear
terrenos ou mesmo monopolisar os productos do solo brasileiro.

f'rêso
nossa historiaPela

suspeitapor (Compilação de L. Nazareth)
Por recairem sôbre a sua peso

sôa as suspeitas de ter sido au

tor do furto praticado na casa

Ernesto Beck & Cia. foi prêso o

individuo Americo Timoteo de
Castro, pardo, de 2 S anos de
i1ade.

DIA 30 DE MARÇO DE I 936-S. JOAO CLIMACOAuto n. 9 de 1935, d.l cole
toria de Palhoça, contra Marcos

l;-; BoelI, Antonio Henrique Kuhnen
,.. f e Carolina Boell.- Julgado im-
Lon orme prometeramos vimos hoje dar, na integra, o pro- procedente quanto aos primeiros e

grama do festival a realizar-se no Tentro Alvaro de Carvalho, em

a proxima noite de 3 do corrente, procedente quanto & última á qual
f foi imposta a multa de 5:000$.O estival a que aludimos é, deveras, lormado por um

programa bastante seléto em que se veern as melhores musicas.
Auto n. 24 de 1935, da Ia. Ajudante

Dentre estas podemos contar como trechos de finissima sensibilida- coletoria de joinvile centra Leopol-]
do Wendel-Julgado procedente '.dI'! as composições do homenageado intituladas "La voce deU' A':ten
e imposta a multa de 600$000. de esc riv a r"\ Ia

e «Variações para flauta».
H d

.

d 2 d • I
Auto n. IS, de 1936, dit la. F' d L ' Ma a estacar a composição a a. parte o espetacu o, I t

.

d J"I t A OI nomea a a sra. eSI a-

I f· O d' S' Gh
co e ena <! OInVI e, con ra u-

h d Rna qua se arão OUVir a exma. snra. norm imone eur e
t Boldt Alb t E k t dt c a o amos, para exerce as

luas alunas srtas, Terezinha Ramos e Icléa Vieira. jguls ad ed
er o

.

c s � - funções de ajudante da escrivania
T d d·• d b I b d -

u ga o prece ente e imposta a
d O f

.

d
.

_

o os os emars numeros o em e a ora o programa sao multa de 2:500$000. l:!
r ãJS .e IaalS, anexos, a co-

bons, nao ha negar. A 4 1935 d 1 l�- marca de Sao jose, da qual é ser-

E tã
.

d b
.

é b J uto n. , e a. co � ..

I" C I5 ao, pois, e para ens os que apr\'!:aam o que e O e .

d J' '1 J b ventuano vila ICIO o sr. ar os
,. di

.
, M

.

'Ih d tona e OlnVI e, contra aco
Rquasi ivmo como soe ser a USlfa,- -a arte maravi OS" Oi sons I J I d d

. amos.

combinados, rmãos. u ga o proce ente e im- 1796-0 general jlbreu Lima-Em Pernambuco, sen-
posta a multa de 200$000. ii��JC�����JC��� do filho legitimo do ilIustre sacerdote e patriota de igual nome, mais

Aut.o n. 3 de 1934, da 1a.! JOAO GRECCO � conhecido por padre ROnlCl, nasce o general jo�é Ígnacio de Abreu
coletoria de Blumenau, contra a �

ti Lima, que, depois de se ter feito heroi da independencia da Vem-
Compa�hia Paul-Julgado proce- �I MARrA G� GRECCO � suela, se distinguiu na patria corno historiador e publicista brasilei-
dente e Imposta a multa de 100$. r 'it

Serão pagas, hoje, as segum- !I partícipam aos parentes � roo

tes folhas: Pessoal da Delegacia � e pessôas de suas re- � 1892-0 governo do marechal Floriano-Datado <h
Fiscel e secções anexas e do Mi- � lações que seu filho OR- � 31 de Março, é publicado no Rio d� Janeiro um manifesto, em que

A nisterio da Justiç8: M� LANDO contratou casa- i1 treze officiacs zeneraes do Exercito e da Armada intimavam o mi-lo.-ROSSINI: Italiana na Alegria Ouverture da • � o

Auto n. 2, da 2a. coletoria de r mento com a senhorinha �, rechal Floriano Peixoto, vice-presidente da Republica a mandar pel-
Blumenau, contra Wandelin Kars- " PRESAULlNA SANTOS. � ceder á eleição para o cargo de presidente, em vista da renuncia co

ten-Julgado procedente e impos- � F olis I .-4-936 � marechal Manoel Deodoro da .Fonsec�. Esse manifesto �ra assim 1';-

ta a muha de 200$000. "P:r. '""� .... "_,,

.

lti I di�ido: c�xmo. Sr. ma:echal vlce-�resldente �a Rt>puhlica.-O .. l-

Auto n. 16 de 1935, da AI- r.,���.a"��1 � I baixo asslgnados, officlaes generaes do exercito e da armada, ni)

fandega de S. Francisco, contra � r Orlando r � I ql:leren :lo, pelo silencio, comparticipar da responsabílida le mocal I'
Musse & Filho-Julgado improce-.........� e � � I a�tua� desorganiução em que se acham os. Estados, devido. á inc·
dente. ��r. •Presau I i na �rI� blta mtervenção da força armada n 1S deposlçõ!5 dos respectivos g(

�uto n. 21
..

de 1934, da co- ,�;presentam.se � vernldores. dand.:> em res�ltadCl a morte de. innumeros . �idadios, irr
letona de Indalal. contra Elias Jo- P noivos � r-Iantando o terror, a dUVida e o luto no selO das fa"lllhas. appellar

40. áto pela se Soar, Julgado procedente e im- d��.i!G���� para vós, marechal, p.ara <lU! façl'!s ce3sar tão lamentavel slt�lçã()
posta a muba de 200$000. A continuar po. mais temp() semelhante eshdo de d�sorgamzaçã
Auto n. 14, de 1935, da Ia. Bebidas Nacionais e Extran- geral do paiz, será convertida a obra de 15 d! Novembro

d..!118],coletoria de Joinvile, contra Mirko geiras só NO na mlis completa anarchia.
Mayerie-Julgado procedente e C AFE' J.J AVA O.. abaixos assignad03, crentes como estão, em �ue 56 co

iiiimposta a multa de 100$000. Praça 15 de Novembro a elt�ição do presidente da Republica, feita quanto antes, como d/
Antonio Paschaal termina a COllstituição Federal e a lei eleitoral. feita, porém, livre-

mente, sem pressão da força armada, se pod.!rão estabelecer prom·'
ptamente a confilnça,o socego � a tran:juillidade da família br!lsileira;
e bem assim, o conceito da Republica no exterior, hoje tao abalado.'
esperam e contam que, neste sentido, dareis as vossas acertadas

or-�'dens, e que não vacillareís em reunir este importante serviç) c: ti.:o,
Arnaldo de Oliveira, co- aos muitos, que nos campos de batalha já prestao;tes á eita patria.

municou á policia civil que CAPITAL FEDERAL. 31 de março de 1892. (Assigs,)"
ôntem, ás 22 horas, á r. u a Marechal José de Almeida Barreto.-Vlce-almirante EduardoWan-

\Francisco Tolentino, gUlan- denk�l�-G(.neral. de di�itiã() José CI�indo de Qu�i�oz--Gen�ral
do O seu carro particular no, de diVisão An�omo Mana Coelho-lieneral de dlYlsão Candd:>

149, atropelou, casualmente, Jo�é da Costa-Contra-almirante }�sé Muques

GUimatãeS_GenerallO jornaleiro Julio Fco. de �li- de �riga�a Jaão Nepomuceno de Med:iros M ,.Ilet-Contra-almiran
veira com 54 anos de Ida- te Dlonyslo Manhães Barreto-Df. Joao Sevenano da Fomeca, �(.
de r�sidente á rua Lages sln, neral de brigada, inspector do S. 5anitario-Contra ·almirante Ma

qu� declarou ser o culpado noel Ri�ardo.da Cunha Couto-�eneraI de brig�da José Cerqueila
do acidente. de AgUiar Lima-General de bngada João Jose Bruce-Genernl

Depois de medicado, foi de brigada grlld. João Luiz de Andrade Vasconcellos.» Logo a se ..

\
.

O mesmo sr. conduzido á sua �uir, é decre�ado estado .�e sitiv em t�dO territorio do Brasil e feitas

Iresidencia. mnumeras pmões de polltlCos adversanos.

t

I S05-0s corsarios inglezes em Olirzda-A villa.hoje
cidade de Olinda, é tornada Je assalto pelos corsarios inglezes James
Lancaster e João Venner. Miis tard s, não podendo permanecer na

villa, diante da reacção que lhe offereceram os portuguezes, são to

dos expulsos e batidos.

1866 -Os votantarios da Patria-s-Sco o commando
do bravo general Ozorio, os voluntarios da Patria marcham para a

guerra do Paraguay.
-0-"

DIA 31 DE M ,\�ÇO DE 1936 -S. BALBINA

Programa

Atropelada

1a. PARTE

Pela orquestra

Opera
20.-DEUBES: Coppétia Suite-Ballett

a) Dance fête et valse des heures
b) Musica do automato e Val&a

3o.-LEHA'R: A Viuva Alegre Pot-pourri da Opereta
40.- SUPPE': O Poeta e o Camponez Ouverture

2a. PARTE

G. VERDI: A Traviata Preludio do
Orquestra.

IO.-·Pela gentil Senh'Jrinha Terezinha Ramos:
a) A. SARTI: Rouxinol
b) RO'3SINI: Barbiere di Siviglia (Una voce poco fá)
c) C. GOMES: II Guarany (Scena e Ballata)

20.- Pela Exma. Sra. D. ONDINA SIMONE OHEUR:

a) F. DE OTERO: A Flôr e a Fonte
b) MASSENET: Le Cid (Air de Chimene)
c) C. GOlVIE'): Lo Schiavo (O' ciel de Paraíba)

3o.-Pelas Exma. Sra. D. ONDINA SIMONE GHEUR
Srté'. lcléa Vieira:

LEONCAVALLO: La Bohéme (A PEDIDO) "O Clube dos Funcionarios
Púhlicos Civís dI! Santa Ca
tarina. oferece aos seus asso

ciados;- Assistencia social,
médica, hospitalar, jurídica
e muito ;em breve, assisten
cia dentaria, cooperativa de
crédito t! consumo, colonia
de férias, etc.
Todas as infor!':1ações na

séde socíal á rua Conselhei
ro Mafra, n. 2 (l' e 2' an

dares), horario das 8 ás 10
e das 12 ás 16 horas.

Srs. Funcionarios
e PúblicOS da União,
Estado e MunicípiO

3a. PARTE

lo.-A. ADAM: Sij'étais loiOuverture pela Orquestra
20.-A. SOUZA: La Voce deli' Arte
30.-A. SOUZA: Variações para flauta sobre um

têma original pelo sr. Manoel Cruz Jor.
4o.-S. VIEIRA: Amizade Trecho de salio oferecido

ao homenageado e fxecutado pelo autllr e sr. A. Costa
50.--ELDGARD: Salut d'amour Dueto de violinos

pelos snr�. C. Prisco e C. Freye�leben.
60.-AUBER: Fra Diavolo Ouverture da Opera peia

Orquestra.

,.-•.• _.:..r.,...... -.

V
I�
,

,

•
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C6rAt�pI'ça_O RoheAinzg::Wotz.",.'� G..=.,��Jf�;t.Jit
...., �

� � ��. � Na Revue de Paris, o sr.

Sumula do'{amen tos Despo rtllva IAlbert Schinz ocupava-se ha

da sessão (do cor- pouco cio livro francês nos P. T. são as iniciais, segun-

'r Chapéus -�������� Estados Unidos, A" maiores do afirmam, de um «pequeno ta'

vendas de traduções de au- lento» que L�ges longiqua ex-

Habeas'c0l'lJtajaí, im-

O t t b f tores franceses são de rornan- portou pura La.
,

pctrante o dr.:o Rangel Procurem
'Ç5 S a acan as eta Ogg cistas, como Balzac, Hugo, I

Julgando-se, (rdIro-m� ao «pe-

e paciente f\Í)svaldo de
NO SEU f)lll11aS, FJaLl�ert, Maupas- queno ,tãl�nto») em al,tJJla, emul:o

SOOZ8. Relato' dcs. PRE- -- ""'............,.

sant, Anatole F rance, AIPhOU-1
do m3)est:,so Cor:ovi1do, o g"

SIDENTE. Fornecedor nuen�es fr�,CaSe,a' ra"m se Daudet, Pierre Lati. Vêm gante «rmgnon> VlU-S� c,apaL: d-:

Negada a impetrada, � � � � em seguida Rousseau, Vcltaí-i ataca� a �m hom:m" :I:J& baga-
visto das iníoi do dr. Juiz re, Stendhal, Zola, Huys- ge,m hter,ana e

. clentlh�a, consti-
de Direito ficcada a de-

VENDE-.SE Patesko e Carvalho Leite OS I
rnans. No tea�ro, Bricux era tum�o ..lmpercc�vel gloria d� u�

mora da formculpa. Ven- lima maquina de escre- , lo autor favorito ha uns 20 ver�arLHo talento, tornou-se ,\

cidos os srs, 'co Torres, ver, á rua Anita Gari- autores dos goals ..Alvaro [anos atrás; e tinha como ri- glon� não do s.eu autor, mas do

Medeiros Fillano Sales e baldi n. 33. b '1 h .val Edmond Rostand. Obras Br:1S11, sua, patna, a que� semp:e
Alfredo Tron· r I OU 1 ha, de que os yankces lião s�l.Ibe servir com capacI�ade �I-

Habeas-co�açador, im- , se fatigam: a Dama das Ca- vica e produtora, nunca impeliu-
pctrar:tes e pJ-Ians Eugen C lu b do') Fu n-I GOA L ANULI\DO partida. Não se sabe ainda qual i melics, por exemplo, que êles I doo-a, p�r ,suas vaidade: ganan-

Fezer e outro" o sr. des. r •

p
Ir' será o adver sario, mas tudo indi-] chamam Comi/c: e Cirano era pessoais, para 05 abismo da

PRESIDEN cionanos

U"liCIDADE DO MEXICO, 31 ca que será o Hespanha. ide Bergerac, adi�irave:mcl1- «p�l!tica, p�htiqujep., p�liticagem.
A Côrte lordem im- b I icos C iV is de -o rnatch ,do Botaf�g� :�m o I te interpretado por diversos �,ohtlcalha'-' J de um discurso de

petrada em . inlonnações
C., Ne�i\xa tenp;lOou com a vitona da O Gal ícía venceu o i atores americanos. I Ilustre deputa�o estó.('�a,I.

do Juiz de f.llhencido�Aols Sta. atari na equipe local por 3x2, Santos,
--

I
' dJ)� mentah�ade eVjiaenteme_r.t,e

srs. des. Mel o e - Durante toda a semana ,à se
,

As antiguidades gcrrnani- ce icrana, o �!gant� agean� JU
.

[redo Tromr CD 't t dr· falava nessa peleja, Os Ilsportr,- B AI'A' 31 R l' "I cas estão pJTI ara'-d" mo,da gou poder fenr o alvo, mas errou

J. 'I' epm ameno e !opa, n - eauzou se

on.,'
t c -' h ",, ,

I' - b'dHabeas-Cf OI!!VI e, im- d )
, I men!' mexicanos contavam abater

'

S G 1" nacionalista ',) Terceiro R''J1'-/
ao executar a .Içao rece 1 a.

gan a
.,

'

'tem, entre o antas e o 'a;Cló .cl, d ." 'Vi"
,

_

petrantes etes Gustavo
O CI b d F

' . o alvi-negro pe:a segunda Vr,1. '

I 'ell
Errou o menino, mas lhe nao

:::l I «u os uncionanos I
,

'- ..

,
uma Importante pe 'Ja que teve a I .. 1 __

-

. _

"," _

ScLroeder e"elator o sr.
P 'bl' C" d S C

,I Ao estádio compareceu a maior I'
,

.i d 'I' Disten lCl'11-Sl � -bretudo .,c evernos cm conta esse erro, por
", u ICO� IVlS e anta atan-: maior assrstencia estes u ttmos l � , �,d l ", a" "

I d Ide:s PRESo· ,

'd I b de todas as asú5�e[icias da tem-I d d Ad' ,'QIlestõec rei � 'i ':'adas CGPl a fJue ESO e natura em a u tos,
'.( na, deseJan \) coa orar com as anos, ren eo o cerca e trIn!a i- "ele \-",. •

b b:
'

,( :on�ertl(g��ent� e� a'ltoridades �anitarias, resolveu por parada.
.

contos. O prin"iro tmlpo termi- civilização, du: a,ntigos ger- t:u�n\o ma�s em
.

am IllOS, cUJ�
dlhnencla aedl1 se mfor,

d' d D O Bctilfoao reaJ.nente Jogou d 2 2 I manos e e VJ·' -
- 1 o esfurcí) l.b,ruade alOrla este, pOI hrça d,�

C>
" d S lOterme 10 e seu epartamento, ::>',

" " nOll e x. 1 ,.
", , � i

" 11' b I d h
m'lções aoJano a e-

l\/I'd' d d" d mUlto mal no pflmelfO penodo N d
.,

d' d dp j)r'ov::lr que ela era nnit I,el, so a tute a o nosso on-

,

'ie ICO, aten ef laflamentc .as
' .

o segun o, o JU1Z .elxou e I ','
LI c 'L , i J T' I Mo

ourança Pt 4 ' 6 h d :I d Os rapaZ<êS dcmomtraram cansaço I I'
I maIs adrartad� do qua 1""'- faoo

_

UlZ oe 1 "nore&.
� M d

. as oras a tar' e, lo a3 as
"

!i1arcar um pena !y contra os CCélIS, I
-,.... \... ",,'-

"Ih f dI'Vellc;d<fs. e euos
l'

, nos pnmelros moméntos do emba-, d
",

'd rall1lel'te se in1'lgina Um {'er- ...,e e ormos e santa- uZla
•

pe,soaE que ceseJarem vacmar-se. provacan o j'geiro InCI ente, que I
I I , •. u • -

,

t d'
.

Filho. contr<1 varíola, gratuitamente} for- te. Can�h ,atucu fracamente, sen- resl'lltou na retirada de campo de I
to professor Schuiz denJOns- em

.

f1S e, �er :ra o ,n:emno o

Mandad>�gurança n
d d do substltUldo por L\lfOilSO (do S ,\ k

t trou po'- exemplo que os I gcstlOLo, h0Je tao ramlhcado, de
.

necen o atfsta o competente.,
. "

"
rua �n. ,1 ." ,

'd' 'Ih12 de Blrequerentes 05
E

.
"

, "
. 2 CrIStovão), Na fase fJ[:al l UClano O d

' , ,IIO'lgiquo<' asccnd"nÍ"s (1", por-se em eVl enCla e 50 e les-

F
' i ste servIço tera lOICIO em .,

'

qua 1'0 VISItante COr.!:DUOU

II
, ,) \.- - ,.�

I' l -'

drs João relTe e ou- (d b 'I
' ,

d e NialtuD foram para o alaq'le d f I d I J d' ',Goer;llg e de Goebbels usa·,1 tara um son,no que ... nao VIveu.
.

I GUSTA-l
e a fI proxlmo VlO ouro. ,,'

"

eS.a ca o, resu tanúo aI a Vllo- lo - ,.

D. -11, , '{ _ '�
tros Rela'es. O C J' M 'do ,'tendo saldo Hussll1ho '

dI' 3 2 vam "cara ras�lada co'nu emos l.e e,ta I ugao, pOl� o-
. on"u tOilO" e ICO c.stil u-.... '

.

,
na os locaIS por x, que con- I ',a , L J to, '

'I d
' .' d d MVO PIZ d' C lh' 1\;1 f f alt'.ko e Carva:ho !...cite fo- .

b 1 esten l '01110 lh'" obJ'E:tassem Vlgl antes o JUIza o e en()�

d d
tua o a rua onse, eIrO IV a Ta qUlstaram a taça e o ronze que j

�.. v

d d 'd dFoi n�anda�, dPor n' 2' lo. e 20. andares, ram os auto'e, dos aois goalsserviamde pemio [Jara v prelio.',que as coíunas triur�fais 1'0- ;'e,s, �,U1lah
osos

'be,cumpn
ores

da
não violaPlO a me ,u- do aI vi-negro. manas representam geral- leI1 J� e prol Iram a entra a

tibilidadementos,.o.d�'!- Tubarão,recorrenteHenriqueNu- Ojui7 ar1U�ou um goal dos o VASCO VENCEulmente os gérnlilnicos com nos cmemas, ao serem passadas
posto art ConshtUlçao rurberg e recorrido o dr. Juiz d( car;cc3s injustamente. O ambiente, uma barha, o p:ofessor Schu- certas fItas ...

E dI Direito Relator o sr dos MA t' 1 I' ,Pobre gardto! Com illiciai$ tão
sta ua.,

375 d RIN'I-IO' L'OB'O.
. '-.

-

op Imo.
RECIFE, 31-Na partida z rep lcon que nes�� epo�a

Recur" 2. e rvLis un"a vez (,5 brasileiros fo- O costume rOl1lo.no la haVIa bonita� e mesmo impressionante>,
L Id A C" f' 1 l_ realizada ôntem, entre o Va.co dd J I •

I'
,

Hallloniantc
.

eopo o ' orte con_lfmou o aespacr.o ram rece6:dos sob entu�iasiir:as r.
•
.Jenetrad.o na Germania, mas mas tambem CDlIl a Imp Ican.'la

J
-

R 'd Gama do Rio e o Santa Crez, dI"Schurt ea ushça. "e- recurTI o. prd )\(';,1'. que ha 1.500 anos os germa.
a el segura mas castaf Iml?0S-

lator o !I�VARtS SO- Retur,o crime n. 2,381 de venceu a equipe carioca por 6x2,
nicos se raspavam, conforme

sibilitando o se'l profundo e ci-

L d J' d O O O campo estava replélo e a
' "

"d' d IBR1NF. .ages, recorrente (' r. U1Z e O B TAF CO T/\LVEZ provam as numerosas na', a- VICO patnotlsmo Jun ICO e a �

D'
,

'd N I' J N partida rendeu mais de trinta e "d d'd f 'INegaento ao recurso Helto e rec·mó o ata ma I]a El RENTE O HESPANHA. lhas de brollle que se vêm çar o voo e prden I o !l10te

h d ("I R I d �·1ARI cinco contos de reis, o que foi J
'

pa�a cofspac
o e pro' ,'1 va. e ator o sr. t's. lV -

no Markisches Museum de 'e RgUla. �

nuncia pforme com o NHO LOBO. MEXICO, 31-0 teum do
considerado pelos ente11didos co-

BErlim. Pobre garôto!
.1 F

'

f' d d h mo tendo �ido um record de F' , dd:reito folOS autos. OI con lfma o o e�pac o Botafogo jogou corajosamente, ma� lque, porem, socega (\ por-

Recln. 2.382 de de impronuncia. ,a� (lftllsíva� das deanteiras fracas-
bilheteria. CONFORME recentes de- .:jue, emboi'3 me sinta inteletual-

Araran.ente o dr. Juiz Ape!ação crimé n. 5.372' de saram deantp das dos mexicanos cbraçC5es do doutor Pfote- mente em plano illferior ao seu,

de D;urido José Anto-I São Joaquim, (,pelante Manoel Ne- que não perderam nenhuma oca- Dr. Pedro de Moura I=erro nl1auer, relator geral da co' ainda assim tenho a cdafica ven�

nio daltros. Relator o grinho Pereira e apelada a Justi- siã,) para tentar vasar a rêde dos Advogado missão d� hígiené nacional tura de me aperceber de toda"

sr. deRES BOBRI- ça. Relator o �r. dcs. MEDEI- visitantes. Rua TYdiano n. I (sobrado) do Reich, devem ser organi- magnitude das suas iniciais P. T.

NHO. ROS FILHO. O goal dos brasileiros foi, con',o :::������]�����:�;l;� zadas agencias matrimonj2.is A ninguem direi da heresia que
Copespacho ,de im- A Célrte não tomou con!leci- sempre, muito aplauJido pela assis- �

R I
li: II ij of!c�ais em t�das as circuns'l ouvir de u:n seu amigo: pp. T.

r,ronurFm aprecIOu a nJento �a apelação por ser caso tencia. � e II g I a- O) � cnçoes di) paiS. tambem p0de ser "pobre I:lnsoll•
r ,W "'. I ��
mate'ri: de recur�o. MartIm marcou o segundo pon- �� �� O Estado nacional,socia- 31-5-1936.

Rec.�' 2.383 de Ti- Apelação crime n, 5,31)1 de to dos brasileiros acs 43 minu' ���:.� �']�� li;.;ta--disse êle'-tc.r'l G maior ALPHA

jucas,J d�. Juiz de Curitiba!1os, apelante a Justiça e tos. Alvaro desenvolveu um jOgOI interêsse na procrcação de

Direitl GUIlherme Va� apelado Oscar Ribeiro da Silva. notavel. Carregou sosinho dando M isSOes sêres selecionaJos, As ag?n-
rela. sr. des. ME- Relat0f o sr. d's. ALFREDO a impr..:ssão de que ia vasar a rêde cias privadas pedem, portan-
DE1ID. TROMPOWSKY. dos mexicânl)s, mas caindo, os Vê;n causando vivo interuse to, todo direito á existencia

l\.1cmou c.onheci, Mand:ldv o réu a novo J'ulga- .

l' Ih I' t 'I d d d As agencias matrimoniais domeXJcanos Iralam- e a pe o a, nos meIos cató ico, ceta ci a e, -Está aberta, na secretaría
men;c?' caso de re- mento, porque a negativa da au-

.

Os brasilf.iros, sempre babeis, I as Missões que se estão realiZan- Estado é que pa�lsam daqui da Côrte de Apelação, pelo
r"O toria está emflaJrante :ontradirão �I'zer"m pas�ps arlrnI']'a\'el'S ,,{),," 'd por diante a facilitar o aces-

d I
....

d'
"

cu

R"� n. 2,j78 de com a prova do: au� :'

:t l.... -� �

.',
L'

I : \ :<, "h'i5 c urr,a semana, n&
so á vida C0llJ'lIaal ao PTan' p�azo e J las, a lI1scn-

, enc?ntraram s�rr:pre as r: IÇÔ(S
I
(,',.1, ';i<.d \Ltropolitana., '"

-

? '.,: �� ,. çao no COnCl!rSO para preen-
Cutiltrente o dr. Juiz Apelação crime r,. J 36q c' epldas dos 101.a!s,

, I I 'J[ante .'s horas deSIgnadas
oe e,xerclto de ce!lb�ta, la::> ,e-

chimento do c:.lrgo de Juiz
de Drrido Guilher- Bom Retiro, apelante () dr. Jii O Botafogo Jogara, p-;',' wel-, '

, Uís, í-' ,ia as predicas, afluem, calcltrantes. D..:verao � I a s Substituto fia 5a. Circum;cri�
me tas. Relator o �r. de Direito e ap :.d, LJ .. ,l.o!fr' menk, uma ve7.: mais, Ô:'. >� di)

II:' �,:u,Oc com ecpccialidade á �al!lbf!m Pl�ocu,rar COl:Juges I ção, çom sécte em Lages e

\ 'dt!;. NUNES. Luís Boel!. Re'at<,;: ; sr d�s. . . .

d 'J Idoneos pala as pes:::ous es-, 'd'
- . "

d' n),'" numerosos adeptos o cre o . - , jLlrJs Iça0 nos !11l1l11ClplüS e

\ G julgamento (m: ALFRi:DO TROMPO )v::KY. ca;d:co, que, em seu templo, vão tenhzadas� 11; medIda, e�dl��c Curitibanos, Campos Novos,
;gi� ser os autos ConfimJlida a sentença abso- ouv:r a pJavra de fé, proferida

estas pos)al1, ser, CO,lS1 �I a- Bom P.etiro e São José .

.. apelaçãO. Ititoria. pelos s.lcerdotes mlssionarios. das como aptas a comur.lda-

H n. 2,379 de "peiação crime n, 5327 de I de.
�

FlojOrr:litcs e recorr!- Chapecó, apelante a Justiça e I j- rn a i' '\ d ade --,
! Siapatar i II

dos �rt'lra, (' 'i JmtI- apelado FiorelG LazélTotto. Rela- Um estudo ifJteressante e
d F P

,

brII'
_

ça. des. URBANO !or o sr. des. MARINHO LOBO. de Nossa o qUê pllbl:cou numa revista a orça u Ica

SAI Anulaào o julgamento para Sen ho í� fra.lcêsa o sr J2é.tn Rostand

F processo ab-ini, mandar o réu a novo. d aCon r;e i ção sobre a Iongcvluace d;t vida,

tio,' que seja o re- Agravo n' 829 de Biç;uassú, Ele <idmitc que a hcredita-

coriado no artigo agravante Nicolau José Müller e EIn sessâo dene realizada riedade predtspõe O indivi-

33!nadú com o ait: agravada a Prefeiturà Municipal. cm 3 dorrlés corrente, fui empOE' duo a viver longamente, pois
33(. 338 n' 5 da Relator o sr. des. MEDl::.IROS sada a nova l\lesa da 1m.. lldade está provada a existcncia de

Co. Leis Penais. FILHO. de Nossa Senhola d'l Concei�ão, linhagens IOl1gevas, ou longe-

r n. 2.380 de Foi confirmado o desp,�cho assim constituída: Juiz Rodolfo vi.zveis. O sexo tamb2m ir.-

Cal recorrente o dr. agravado. Vencido cm párte o Paulo da Silva; Juiz substo, Leo-I r:ue nesse prob!cma, e com celulê.s masculinas encerram

Jute rece:rrido Nau- sr. de>. Medeiros Filh:,. poldo Pires; Mezarios: Gumercin- vantage!TI para a mulher, que um pouco menos de croma-

t\�zza. Relator o Agravo '1' 836 de Florianopo- do Caminha, Antonio L. Abreu, em touos os países do mun° tina e, singularmente, um �Ó

sr.EDO TROM- lis, apavante Cados R0drÍgues João Caminha; Suplentes: Domin- do tem maior vida média c!1j cromOSO;l�a sexual, em vez

p( Martins e ag;av<lda a Fazenda g!)õ de Agui�r. Elpidio Gonçal- que o homem. Por que? Por- de dois.

qroento ao recurso, F.stadual. Rclrtur o sr. des. Me- ves da Luz, Genesio Caminha; qLle existem diferença de A longevidade sofre ainda

r� despacho recor- deiros Filho. Secretario, Francisco Jaques; Te- ..:onstituição crol11osomica en- outras influencias-diz o sr

i ( A Côrte não tomou conheci- soureiro, Vírgiliu José de Farias; l tre O macho e a femta. Nos ean Rostand-'especialmente'
e n. 2.367 de mento, por não ter caso de agrave, Proc. geral, Adernar dos Anjos. mamiferos e nos insétos, as a da raça e a do meio.

or,d

Miscelânea
.

A PEDIDOS

Respondendo?

Jlliz Substi
tuto

Encerra se, no dia 15 do

corrente, a concurrencia aber
ta, pelo comando da Força
Pública, para serem c'Jntrata
dos os s::rviço!3 de sapataria,
daquela corporação, duracÍ\.!
o corrente ano.

!

I ';
\

I ')

;',}r
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M.lis demil figurantes
A maior realh da R K.O. Radio

I Espelaculal- Sensacional!

.. 5a. feara ás 6 e 8 horas ..

/

5a. feira DOnNGO
PARA ATENDER AOS INUMEROS PEDIDOS A EMPREZA, NOVA�ENTE, EXI'BE O MAIOR FILME LlRICO DO ANO:

I'-J

NAO ME ESQUEÇAS
o maíor tenor do mundo, o incomparav�1 GIGLIAS MELHORES OPERAS SERÃO OUVIDAS NESTE GRANDE FILME �

Preçil ISOOOTraviata - Rigoleto - Fausto - Elixir ao Amôr]- African� -- Boheme, etc.

Con)

ás6� e81.2
E A
A FÍiceira

Noivado desftito
em sangue

;!
,

A voz DO

insistencia
foi sine e

saber de

POVO

flt�JVE�:3ARia5

Dr. filcebiades Valeria
de Souza

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o nosso distinto conter

râneo sr. dr. Alcebiades Valerio
de Souza, integro juiz de Direito
da comarca de Biguassú.
A GAZETA felicita-o pra

zeirosamente.

SIG. firmando Simone

Festeja hoje o seu amversano

natalício a exma, sra. d. Beatriz
Horn F-rro Simone, esposa do
sr. dr. Armando Simone, redator
d . 'Diario da Tarde.

fiHEm 1-1HOS HOJE:

o sr. joa1uim Margarida, pro
fessor;

o sr. major Artur Régis;
o sr. Oscar Livramento, comer

ciante;
o sr. Carlos de Campos Ra-

mos;

o sr. França Momm.
o sr. Haroldo Mélo;
a exma. viuva d. Juventina

Garcez:,
a senhorinha lrací dot Carmo

Lopes da Silva.

I-iOnlADO

Com a senhorita Prcsaulina
S:mt03, contratou casa�ent(l o If.

Orlando Gnecco, comer.:iante.

5EHTE HOVA

E�tá em festas o] lar do sr.

Valdemar M. Dias e l� sua exma.

esposa sra. Jupira Vargas Dias,
com nascimento de "ua filha que
tomou o nome de Yeda-Selma.

rHEC:.3Am UH5

Do norte, em onibus da Auto
Viação Catarinense, chegaram on'

tem os :;eguintes pass;:geiros: Ge
raldo Stotz, Valdemar Amorim e

Abrãe Saynowick.

OUTROS PARTEm

Ten. Duarte P. Pires

Para Joinvile seguiu hoje o sr.

tte. Duarte Pedra Pires, delegado
de Policia naquele municipio.

Para o norte seguiram hoje:
Domingos Carline, João Krivachi,
J, Broneli Lopes e Edmundo Pa·
checo.

ouvintes.
23.00 Radio da Juventude Hi- Joar;uim G'l;cia de Figueire d,

�leriana: Do trabalho da J.H.: O um MOÇO de 22 anos, residente a

senlinar�� da academia de politica rua Conselheiro João Alfredo,
para guias.

, 1107, era praça da Policia Espc!-
:��������:ã!i?:��:i

23.30 ��cltal de canções por cial. Conheceu êle ha pouco, a

� � \V. CourvOlsl�r, . . jovem Angelina Marchetti, de 18
ij Waldemar M. Dias � 23.45 Ultimas noticiasíem ale- a'105 domiciliada á rua Cuiabá
� e � mão). Noticias robre a economia n' 38. Tornaram-se namorados: Desvairado, então, JO.l'lUinl sa-

Jupira Vargas Dias l&à1 I
'1

l!lI
a emã. Tomado de violenta paixão por cou de seu revólver, en-tostando-

participam aos parentes e � 24.00 Maximo Pavese: Novi- Angelina. Joaquim quiz desposa- o no peito da mulher amada. Um REVISTA
pessoas de su.as relações � dades da Alemanha. la lozo. E chegou a pedi-Ia em tiro partiu. Cambaleando, a d:!s.1 Fllcal .. L'Dí.la9ã� da

o nascimento de sua filha � 00.15 Concerto militar com casa;ento. �r'içadl moça deu alguns passos, Fazuda f
VEDA-SELMA, ocorrido em � intermédio alegre. Toca a banda Ma, a familia d� moça veiu a gritando por sua mãe, sen-lo alve- Vt:NDE-SI. U'TIa coleção
30-3-36. � musical da SA grupo Berlim-Bran- saber que c ordena-lo do .nilitar jada ainda mais U1l1 V;!Z pelo completa dos anos de t 930

'ii 'ij denburg dirigido por Standerten- não daria para manter um lar t militar. Pou:'J> instantes teve de a 1934, por preço de ocasião.
� F I' 1 4 3< � führer Johannes Fuhsel. d Inf õ t edacão:111 po IS., -

- u. � dar a Angelina relativo conlô.to. vi a. ormaç es nes a r .

�

J 1 1 5 UI'
..

( �� �� .al jC :c� .c J;l _j?l. r
....

� � . tJm8,S noticias em es- Joaquim, afirwára que percebia Joaquim recuou, in Íeciso

par'l'
�

�:l��������rs-:rs: panh�I).Noticjas sobre a economia 160�$000 p::>r mê:. Entr.etanto segundos, com) se preten l ssse [u- � Esti Ihaços !;
I

CARTAZES I
alema.

., . I em indagações, porem, os irmãos glr. "
r.

, 1.30 Da Igreja a Memoua do da jovem, descobriram a verdade Vendo, poré,n, que acudia geri- ��jCJ!I ��
DO D IA I Imperador GUilherme: Concertos e qual o ordenado exato de uma k, virou a arma contra o ouvido I

. I Brandenburguê�e"! No. 1 e 2 de praça da P,)licia Esp.:>cial. direito, dsparan 10 u.n tiro que
CINE REX, hOJe ás 6 e 8 Johann Sebastia,l Bach; Tocata Anaelina foi ciente da realí� em poucos momentos tambem o

hora�, um filme onde surge a para 5010 r:le orgão de Moffat.T0- dade. Deram-lhe conselhos, dizen- fazia cadaver.
eterna luta do. homem contra o ca a orquestra. de �al11ara Berli- do-lhe que desistisse do casamen- Comunicado o fáto á policiar
homem: GlOrias roubadas. nense Drwenskl, Dlreção.e solo to, tratando de afastar-se de Joa- os corpos dos protagonistas da

no orgão: Walter Drwenskt. quim aos poucos, com habilidad<!, impressionante ocorrencia deram
2.1 5 Eco. da Alemanha. para evitar um de,feixo violento.
2.30 Santiago San-.::he.s Calve- E a moça assim fez, rareando os

te: "Novidades Olimpicas" (espa- encontros com Joaquim.
nhoI).

2.45 O Carater do soldado «i'-'ÃO QUE.RO SABER
alemão. Uma palestra (.0 tenente- MAIS DE VOCE ...

})

general F. v. Cochenhausen. ICINE ROYAL, 7 e 8,30 3.00 Ultimas noticias(cm ale-.
húrds, A vida começa aos 40.

A6RADErlmEHTO

Da senhorinha Lygia Cerquei
ra Dias, a eximia pianista que Flo
rianopolis teve ocasião de escutar

em dias da semana passada, rece·
bemos gentil cartão de agradeci
mentos ás relerencias, aliás justas,
a éla feitas.

EHfERmQ

Acha-se acamada a exma. sn.

d. Rita Avila Malheircs, viuva
do saudoso jornalista dr. Odi!io
Malheir.:>s.

Irradiação
da Alen\a

nha
venda que o

vel, matou a

casamenta eraimpassi
moça a tiras e uicidau·

•

se a seguir

CINE ODEON, hoje ás 7,30
horas, o gigante�co celuloide Ave
de fogo.

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, A familia Barret.

A estação alemã DJA, onda
31 ,38rns.,iaadiará amanhã o·pro
grama abaixo, Faca a Arnerica do
Sul.
A's 23.15 corrcsponde às

3,15 hs, no Rio de Janeiro e

7, I 5 às 1, 1 5 hs.
22.50 Anuncio DJA, (alemão,

espanhol). Canção popular alemã.
22.55 Saudações aos nossos

d
.

d A b
entra a necretono o raça,
onde Ioranutópsiados e entre!

-

gues, maitarde, ás resp.!ctiva;'
íamilias, fi o devido sepulta-
m ento.

S. Paulo 31 - Mais'uma tra

gédia abalou a cidade na tarde
de ontem. E registrou-se no bair
ro da Moócl, onde já são fre

quentes os acontecimentos de san

gue e sensação.

precisava almoçar, despediu-se de
Joaquim, penetrando em sua mo

radia, onde só.nente se achava sua

velha mãe.

O moço teve tempo, 11::> entan

to, de segura-Ia por um braço,
pedindo-lhe que fosse franca e dis
sésse toda a verdade.

Irritada, talvez, pela
de Joaquim, Angelina
ra: «Não quero mais

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

Numações
O sr. c. presidente do Tri

bunal R�glal de Justiça Eleí
torai fez aseguintes norneaçõ �s:

para chefe � secção, o sr. Ar
I1n10 Rogerl de M! ,dJnç'i A:
rais; para icial, o sr. J t)s�
d'Ácarnporapara auxiliar, o sr.

J::>ão Nobert Silveira e para
datilografa a sra, d. Dera Pe
derneiras Linf)�nn.

VIOLENTA PAIXÃO

você ... »

TRES TlR03 E DOl5 CA
DAVERSS

Moedeiras [alsc:
(de "fi nazeta,'
de ôntem).

"MQédas falsas! Que horrorl
Mas que coragem danada
Deve ter êsse inventor

-----------

De tamanha patuscada!"
CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Ãssim o Gi me fal<,u
Mui pensativo e medroso
E depois adeantou:
Esse caso é escabrosol

Ontem, ás 14 hora;" Joaquim
foi esperar Angelina, na fabl'i,::a
em que ela trabalhava. Conver
saram durante uma hora, mcstr!:.n

do�se o militar profunda'llente
agitado.

Angelina, como num presagio,
procurou uma saída inteligente e

�.�A_ .. :J_ J 1 .la

1-,O "Chá das �
Plantas", é gr:lnde.
mente diuretico e esti
mulaute do aparelho di-

I. gestivo. Faça uso e di-

,vulgue. Encontra-se em

II todas ás Far ,nacias e

e,

I' Drogarias.le
-----------'

-----��������----

Logo após disse:_:'Eu queria
Destas moéclas ter mil
P'la brincar só neste dia
Por ser primeiro de abrillll

mão).
3.15 Serão va.-iado.

O C Ih
4.30 Despedida DJA (alemão,

Onse o espanhol.)

Consultiva Palacio Hotel
o go

o MELHOR DA PRAÇA
- DE JOINVILE

exer-

o Sabão

"Virgem E�
de Wetzel & Ci

cumprimenta
vernador em

cicio
I

Os membros do Conselho Con
sultivo estIveram, ôntem, em Pa
lacio, em vi�ita de cumprimentos
ciO guvernador em e,.ercicio sr.

Altamiro Gl:limarães, peia sua in
vestidura no elevado cargo de
Chefe do Poder Exwltivo, duo
rar.te a ausencia do governador
dr. Nerêu Ramos.

(Coisas estrambo�
licas)

Fala o Juca:-Você veja,
Não ha nada de mentira:
Diz por fóra que é cerveja
E si a garrafa se vira,
Vêm cervp.ja, qual se pen$l\
Mas o caso a que se alúde
E' cousa ... contrariada:
D�z·se "Casa de Saúde"

. ,

Mas, por dentro (que embru-
Ihadal)

Por dentro só tem ... doençalll.
SARAPIAo

Peça sómente
Chá das8Plantas
-o diuretico inclJmpa
ravel para os males de
Estomago. figado, Intes
tinos, Rins e dissolven
te do Acido Urico.

Em todas" as Farma
cias e Drogarias.

de seus dentes, use sempre

tULBIOL
DR. BACHMANN)
todas as farmacias e casas

_41I.

--- - - - � -
.

-- �
- - -

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

torna f

(MARCA REGISTRADA

quissima!
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