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Máu catarinemse, ambicioso e insincero, o
ssr, �dolfo Kor1der não hesita ern átar Santc1
Catarina, ao pelourinho do descrédito nacío
nal, repetindo hoje, aleívosarnente, contra
governo o que, ha ano e rneio,assacava con
tra o do ceI. ;Ôristillano Rarnos,agora tambern
combinado no plano 9injstro de invasão das
nossas fronteiras.

'

seu

PelcA avião da C ,andor, che
gou: t �ntem, da

� Capital da
Rep ...,blica o 110SS

,o talentoso
� ilustre çonterr? meo sr. ma
jor �ugo Ramo), que foi re
cepclOnado, na r Jante de de
sembarque, por crescido nú
mero de amigo s e admirado
res,

S. s. pela �I la inteHgencia
e argucl� poltl ica é muitíssi
mo c0l1s1deradl) e relaciona
do pelo.s pcó; ,eres politicas
naCionaiS, des arrutando nessa

�lt� roda, de i nvejaveÍ pres
ilglO e marca< ia individuali
dade,

:A. Gazeta, �i jubilosamente, CIN� ODEO�� às 7, hOTas,
fehctía ao sel

1 presado ami- Cavaleiro da tnste figura e

<go; I CachorrJ e o lobo.

·1---------------------------"---------
OlJçarr',,\os O lumdos candidatos coligados, dr-I

A Z E T APassado Adolfo Konder, De fàto, tal pu I
blicacãCJ foi feita, mas sob a res- I

A propósito, muito a propósi- pons�biji.d�de da assinatura de i
lo, da entrevista do, L

.

Adolfo I pe��oa
_

idónea, com�on�nt(' �a I
�onder ���ehipot�i�., vio�nciasICoh�açao, �m, b��I� lm�res� _ �.���������������������������������������������������
em terntono catannense, fomos em típogralia que nao e a da Pa-

.. A VOZ DO POVO Sem quaisquer tigações politlcas.buscar ao nOSJO arquivo um tele- tria. Tais àtos do interventor eram,'
_,.

grama daqui transmitido logo após tendenciosamente coativos , visan
ás u!ti.11aS eleições para deputa- do perturbar o livre exercicio dOi
dos Federais e estaduais. Conce- sufrágios, Ar�O II! Floríanopolis, Segunda feira 25 de Maio de 1936
..damo�, pois, a palavra ao Pas- Confiamos na Justiça Elp.i"o_ ------------------

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

sado: ra], correspondendo aos elevados
«FLORIANOPOLIS,--Ao intuitos que animam os el;ito- Prlnceza na-o pede terA V ITORIAprocurador geral da Justiça Elei- res, apelando para a sua at�jda.

-

.

..oral, no Rio de Janeiro. foi de repressiva, que demoCistr�rá a

endereçado o seguinte telegrama: sua eficácia, !l.O sentido de evitar

d d
· -

«Comunicamos a v, excia, que, futur�s r.�·�ôtéldos á II��r�ade e seguna e Içao •••na qualidade de eleitores da «CO- J moraliSade do voto, .Jàudações
'Jgação por Santa Catarina s

, de- cord":is (aa)-Rupp Junior, A- I
Peatrocinadas pela sociedade agremiação politico-social.

d I' L 8.8 Fratellanza Italiana, agremiação Estiveram presentes altas perso-nunciamos o sr. interventor Ans- �- Konder, Bulcão Viana, O casa de ages Imp Ica I I I
.

d 1A oficial da valorosa co onia ita iana na ida es consu ares, representao es:Jianc. Ramos, incurso na sanção f"
.querque Belo, Otavio Val- • i'

·

d e de n a-D se em nosso Estado, e com a cola- do governo estadual e a co-do M�igo 107 do Código Elei-lJ leves, Abelardo Luz e Baíer a neC&SSI ai b d id d I lonia italiana aqui domici!..i -da.I A I 'd
.

IA ".II

I
oração as auton a es consu a- o • •

tora. r\ em e outras VIa encia o.> b A f
.

CrUZar as raças CDma res aqui acreditadas, procederam-
'

noite verificou-se a waispraticadas, entre as quais remfE 10je, o sr. Aristiliano Ramos rz;Il!' 'd d' de ôntemv si
"

d- d f
' " d

'

d I f W h· t L' se, urante o la e ontem, sigm- imponente as comemoraçõev-s-a
çO,e� e

dU!1ClOnanOs, I��Iss�e le

h�o mesmr .pratd dlhse�- ez a sr. as Ing rJn UIS ficativas comemorações em home- solene secção cívica pela v �(\na
onsoes e nossos cone igronar: gon ismo po itico, e I ao

o!'
.

I "t
"

d it r das armas, italianas na AL icaanteriormente e osteriorrnente v-olão, ara u � o sr, Adol- r'
nagem a �Iona ,as armas I a la-

1 ·t·" di
p

II' K'
p q

t Quando das restas [arroupilhas, celebradas ao tempo -em que nas na Afnca Oriental. Orientar e 24 de junho.p euc, rmpe lU que os co 19 oncer, com os mesmos er-: , , , id f' I idé d 'fi A
.

I 'd d N
.

d' '-J
• d d b d as oposições gaucnas consi eravam o ensiva qua quer I ea e paci - s expressivas 50 em 1 es pa- 1 essa ocasião Iscursaram' ,)-
nzessern propagan a os s, com a mesma po reza e

d" d f d I Flô d r h' I I E I' Fdid ·t ".' t d t cação não con rciona a ao a astamento o genera ores a x.un a, írrocas, a cançaram, quer pe o sato vange ista; ranc sco
can j a os; censurou os or pinto, na mesma oa a, can e

., l' b d B G I icinar d I d iu d id - 'G 'lI
. .

d FI" d d bl'
.

I'" - fOI Incorporada ao g onoso erço e ento onça ves, participar as e eva o grau f?' comi eraçao e' fi o, secretario o aSC1·'; o
;::0 iza ·05 e ve ou a pu lC o encias e opressoes e arraste, Ih

.

I
'

izad d'
" "

d
.

A I
- -,

d
-

t' d t
- f' S t C t' I' comemorações que t;lutO enalteceram o orgu o naClOna. a oposl<yão amlZa e que Ispensamos aos c.Irurglão entlsta mo do .�) 0.1-

je 'tar lf,d:fOS
e

Pdura exotr açaG> .- ora, ,ahn
a

d
a

darna 'dPte
os

In-I catarinense.. Ela recebêra para isto convite oficial do próprio govêr-,'laboriosos filhos da nobre e alti- les Caneo, pelo italos-braslleiro, e
e el ora 0, vasa os em ermos lOS camm os o escre lona- .,. , "

I' A
.

N V'.

I no do Estadl) em festa, qu� deiXOU então de convidar a maIOria da va nação amlga,--senttmento co- o jorna Ista ntomo l unes ,1'='·a.
remsSlmos. ClOna

EC
.

- b t
. I

.

Assemhléia de Santa Catarina. Chen'ldos os oposicionistas pelo sr. mum a todos os bras;leiros-�uer fi �eguida conferenciou, ;(u-
�mo sed 15'°1 ,naod

as

�ss.;.•.,.,,' Ele, o fujãO de 30, o eterno Konder e recebidas em Porto Alegre houve discursos de exaltação pela presença de representantes gam�ntc e com destacado b:·ilh··) 1-
na ve'pera o p el'o

etermmfi.··
d'd

' .

d'
•

,

�. 'I
'.

A

.'••.•'.'............
can 1 ato a mInistro em to as as

aos adversários do gov�rno de Santa Catarina. O general FJôres da da mais elevada esféra política, tism::>, sobre a naturesa e a r.':l.ll':>
que nao crcu asse ° Jornal Ft; �' 'f' - ". ". '" -'

,

d' . �: ,-nses e pacI Ica�oes naCIonaiS, o Cunha faland:) Imagllloso e colondo, disse entao aos seu, amlg'os e comercial e SOCial catarinense; dos festejo3 cívicos os pat-ríot o,iTla oab protexto de ter Sido 1···· PI'
, " ,

l' � ',"' - lt: antagrue prOVInCiano com o seu hóspedes que ficassem tranquiíos, porque êle, general Flôres da Cu- marcada imponencia. italiano> residerlte3 em Slnta C i� 't-
vu gado o notIclano da recepça t:a l'nsacl"avel apetl'te do Poj'r ..'

d" "...' d h N C'
" ,

d f
"..

h'd I"
.

------------------4:',
- - .

nha, Jám�ls ,elxana os OroslclOn�stas a �ltuaçãO o seu ar eréu onstttUlu matena os estéJús nna. o con eCJ o c IntCJ ,L

CON 1!5-L. ITO Ramos, a beIra da estrada, d;! freiO e pelego na mão. M1S, a verda- a· inaugmação, ás 15 horas, do Aure:io R�tulo.·
, ,.,� I) de é �ue, corridas as ele�ções, tão teóricil_ era a opo,ição de �a,n�a suntuo�o predio da rratellanza O orador colheu da se! ,ta
������������,����������- Catanna que os do part!do do sr. KJnáer lograram apenas VJtofla llaliana� recentemente construido assistencia, que o OUVIU a�el\'a-

EM tt;\UR ITIBANOS
num dos mllniópios de todo o Estado: o de ftajaí. par ... tal. mente, fartos aplausos .

....� .

Não ,;m ao '2aso, nem no� int�ressa _de momento, indagar O áto revestiu-se de grande 1Vlotores eletrjcos de absnllta
.

se o atual governo de Santtl CatarIna, e ou nao merecedor da con- imponencia, tendo usado di pala confiança, v:>duto da afar:Hdai. fiança que nêle depositaram as massas eleitorais do Estado. vra o sr. dr. Aurelio Rotulo, 5 li V S bC6.i\lPOS NOVocé O I' li' f I" 'd II iemens, • o, os o terá, por
,

; 1
.

1 .d:, 25 - Ont�m, na I Jca'lidade de·· certo, e inquest\onave, é ser inslgni cante a opOSIção ao competente acu tatIvo resl �nte , ,J -

preços sem concurrencla 50 na:wm':::.aca PIcada de rv larombas verificou-se sério conflito seu govêrno e se haver ê"se govêrno 3e instalado contra os manifestos nesta cida'k e o sr. Rosato «Instaladora de Florianopolissaíndo grav�mente fe rido I-len;ique Correia Paula, bas� desejos politicos do general Flôres da Cunha, que envidada ()S me- Evangelista. presidente dâquela Rua Trajano, J 1tante úm�e�ldo n� re.:'lsião serrana. lhores esforços pela vitória do sr. Aristiliano Ramos, num inst:mte _

O cn�1l10so JO�9� Francisco Silva foi prêso e recolhi- em que era manifesto o desinteresse do �r. Getulio Vargas pelo H. reclamam observadores de caravanas ríogran:lenses, indelicad�zil S;'n
do a cadela de cur:1Íibanos. Nereu Ramos, que conto li apenas consi,so mesmo, ainda que r,em dúvida intoieravel, de vez que não se trata de una eleição fed � al

�-\S aut?ridades r policiais ali residentes dbriram riao - nunca ter faltado ao apoio que bem ou mal entendia prestar ao pre- ou de questão de interesse para o Brasil inteiro. acham()s que aio
raso mquento a re�Jpeito.

b

I sidente da Republica. seriam nunca demasiadas as deferências de um Estado para Cl n
, ------------- São fátos singélos, de que não se esque�em quantos acom- outro, de evidente que e não sUj)ortaría nunca uma unidade ciosa.

I.

-fIjajDr �11u9o V IAJA panham um pouco a politica nacional,e que recapitulamos à margem de si mesma, como é o Rio Grand� d) Sul, que mineiros, pa dis-

R
. .

t dos telegramas trocados agora entre os gov::rn:1dores de Santa Cata- tas os baíanos, fossem espiar os casos de Alegrete ou Tupa�eret Hl eamr)s o min IS ro
rina e Rio Grand� do Sul, a propó3Íto das ocorrências do municipio vêr como correram as eleições do sul.

P:9 Justiça de Lages. no primeilO daquêles Estados. E' dentro dêsse espirito que estraniniDOS o caso de L ·qes.Rio - 24 Pelo avião da A questão não autoriza nenhuma dúvida ante o confronto e a resposta do genôral Flôrrs da Cunha, tão desabrida para CG n ()

Condor, segue, hoje, para São dos termos dos desplc\os. E.'ectivam�nte, ao passo ::}ue o governa- govêrno de Santa Catarina.
Paulo o sr. Vicente Ráo, titular d d S

....' " .

d I I Q d d F U'
'

I' }
ar e lnta Catarina, numa linguagem resp::ltosa e cor ea, se uan o 05 proceres a' rente nica e ogian o gen �ral

da pasta da 1 Justiça, limi'a a considerar de, �eu dever, levar ao conhecimento do gener�1FIilr,s
I
Fl�res da Cunha pela, sua d�dic"ação � ordem e á, paz, quand) o

CARTAZES da Cunh:l as notlc!as que fhe chegam em tom\) das atlVldade3 RIO Grande do Sul e de fato mveaclvel na sua força. e nada te'1l

DO D IA estranhas que se est'aríam fazendo sentir naiuele" município; o a temer, nio se compreende que o seu govêrnador, além de con..

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 governador do Rio Grande do Sul re,ponde ao aviso em termos firmar os fátos de Lages, o faça com a linguagem que fOi h0je di�
que confirma 05 receio, de seu colega visinh 'l, e afirma aberta- vulgada.horas, Assim am.am as ma-
me[!te que as autoridades policiais de S.lnta Cat'lrina estão per- Não são êsses de certo o� sentimento:; da terra gaúcha, ralheres, com Catharina Hupburn. f dseguindo os riogrand�nses naquele Eltado, A resp::>5ta é uml acu- zão peja qual nos vem à memoria a rase o 501. M:lUri'":io Car�
sação. Não queremo5 opinar, e corn tamllln serenid do! trata- doso. dizendo que o general Flôre5 da Cunha não póde falar em

mos d-) materia qu� adnitimn até esteja a razã.J co:n o g�neral nome de todo o Rio Grande, mas aaenas de seu Partido.
Flôres da Cunha. O que deploramos em tudo é a situl.ção do sr. Gdu!to

Isto não impede, no entanto, que estranhemos a resposta Vargas, convicto de que o p:>vo de seu E,tad}, com::> o de Santa
desabrida do governador gaúcho, e que só a expliquemos' em função Catarina, se querem e prezam comC\ verdadeiros ifm lOS e co ilpa
das paixões políticas, cujos antecendentes fomos buscar nos proprios nheiros de epopéas comuns, e mlÍs convicto ainda de que a terei! vi�
discursos do general Flôres da Cunha e nas suas simpatias ostensi-' 7.inha tão tem vocação para ser Paraíba. nem L'lges para ser Pejn"
vas pelo senhor Aristiliano Ramos, vencido nas eleições de Lages. ceza, e nem o atual presidente da Republit.:l. para cruzar os braço!i

Apesar de vivermos um momento em que acontecimentos como o sr, Washington Luís.,.
ue interessam aos Estados, como IlS proximas eleiçãei d! M,UJ.>, (Do Globo, do Rio. de 22--36.5)

Proprietario e Diretor Responsavel
---------------------------------

JAIRO CALLADO

das armas italianas

CINE IMPERIAL, ás 5, 7 e

8, 30 horasNa pista do traidor.

CINE ROYAL, ás 7, 30 ho
ras, com Gorge Raft em Cara
vana Musicnl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'JIulheres comunistas Cruzad� 'Novos \Miscelânea

ilJepô p ... '---c�
Nacionlll de

ml inisterios FO������SENd:E :U;a��
;r s ne o Icia entrai Educação voltaram a prestar atenção
�!Q3 companheira de Harry RlO, 22-0s ueios politicos comentam a idéia da ás atividades da Guarda de

erge
III III Segundo comunicaçto recebi- criação dos novos ministerLOS.

b
Ferro, que se estavam t?r-

r, o ell', .ssarlo de da do dr. Gustavo Annbrust, Dizem que a idéia do ministerio da Produção ca e nando novamente ameaçado-

OSCQU••Sorrisos e uma Presi�ente d_a Cruzada Nacional ao ministro Macedo Soa'es, entretanto, hoje, aparecem as ras para Mada,?e Lupeseu,
de Educaçao, eleva-se para primeiras criticas a esss idéia, sobretudo quanto ao, �on- a aman�e .�_O 'Rei CaroJ:

ameaça ve Iada mais de 400 o, número de es- to de vista da economa num momento em que a libra A pnrnmva
. G':.ar=. ao

colas de aIfabeh2a�ão fundadas esterlina está valendo .ern mil réis. fiue se afirma, Já :la? existe,
RIO, 22-0utra agitadora seguida ao carro forte que a por diversos prefeitos municipais tendo sido suhstituida por

"'Jmunista prêsa durante as trouxe novamente para a
do Brasil, em comemoração da Emprestidlo uma sociedade patriótica de-

liligencias policiais que se Casa de Detenção. data de 13 de Maio, 'de acôrdo Rio _ 22, LJ Sr. Getulio Nomeações nominada Tudo pela Patria,
seguiram aos sangrentos su- com o apêlo da CNE a êles di- V P id d R bli cujos membros usam camisa
'essos de N b d SUS -, III

izid 1 "argas, resi ente a epu ica, .'

d h• I. ovem ro, o ano I CI a Pi- ngr o. J •

d' d T Foram nomeados: o dr. Del- e distintivo ver cs, e o c e-

iassado t d I
-

J'
/

b
(. ,. assmou ecreto na pasta ora' .

I
, , pres ou ec araçoes Ihe'r.-as

a se -sa

oeI qdue con,�nbUJram balho, autorisando o respectivo fim Mario da Padua Peixoto fe o trajo naciona rumeno,
na I a. Delegacia Auxiliar. para t E d d d O \ ricamente bordado

'C d S P esr resu

a6� os ls\�a OSr.. e 1�4inistro a realizar um emprestimo para exercer o cargo e pr 1 '-

on uzida á presença do
d�

au ,o, com esco a,,� KIO at{ o montante de seis mil contos motor público da comarca de I A Guarda �e F�f(o foi

delegado dr. Democrifo de RIO, 22-0s jornais fazem � JaneIro co,� 48, Amazonas d r '� com o Instituto de Pensões ltajaí, de 3a. entrancia e pe_r-' o!icialmente dlSS.ol,vida. em

Almeida que a interrogou de- pilhéria a proposito do plano do p�m,43, ESi�to �anto com 35,
e���I��'t-"''\doria dos, Comerciarios, tencente á 2a. Circunscnçao Virtude do assassnuo ,do pre

:�obra�akn:enBte, Elisa Augusta comandante Armando Pina, de Iam �om "

anta Catarina
. e1Jl<. 1

ás despesas com as judiciarla; - O sr. Miguel mier I?uca. Naquela ep?cf� o

:>a ons i erger ou Machla transformar a Lagoa Rodrigo de com f::>, Sergipe com 10, Mato j Pbra o�orrer ... o
""ão do edifirio Guerlos para exercer o car- sr. Tltul��co e outros 111 lU

d�rger, esposa e coadjutora Freitas, de viveiro natural em vi- G��sso com 9, Ceará com 7,
o ras <l� cOIns���Jo referido Mi- go de 10. suplente do juizlentes polítícos estav�iTI na

:�e Harry Berger na ação ne- veiro artificial de peixes. MInas Gerais com 6, Goiás com p.ara, a insta açao a; Substituto do 4a. Circunscri-1lista ne�ra dessa soclec!a�e�
".;�?$t? ,que. este "emissario dQ5 As pilhérias a respeito correm 6, Peraná com 4, e Rio Grande ���: '-, "l

ção judiciaria, na comarca Ha dOIS anos, .todo o. �xer
ooviets vinha desenvolvendo I pela cidade.

•

do Sul com 2. Esses dados, po- E - u"'1 de Porto Uniãov+e o sr. ca- cito rumeno fOI mobíüsado
entre nós, confessou, após Um paredro, comentando o I r,ém, es!ãQ muito á quem da rea- X,One raçaC'.l�. 2ido pitão Lia Fôrça' Pública Vir- ��ra proteger os leaders po-

:�uita relutô:r.cia, ser bem co- caso diante do prefeito, disse que I hdade, pois as noticias recebidas F,OI ex�nerado, � ped, ri� gilio Euriques Dias para exer- liticos contra a G�arda d�
:;0 �eu mando,.membros do o comandante Pina acabaria afo-I alca?çam ape�as poucos dias de- Jose Trouin �e Oliveira 2e

..
cer o cargo de Delegado ��- F�rro, e houve muitas peso

t artido Comunista da Ale- gando os peixes da lagôa com os corridos depois de 13 de Maio. cargo ?e, Adjunto do promo- !t� pecial de policia do mumci- s�as de relevo gue se expa

manh�. .
.

, . I seus projétos esrapafurdios.
, -SãO, os seguintes os munici- tor pubhco,:�� c�!narca de pt,le)io de Curitibanos, tnaram voluntanamente.

Dedarou amda, ter naSCido
I t _ piOS catan,r,�nses que, até ao pre- Palhoça. J�...,d'tll�,M, 1 �on.�����������;:

em 14 de.Novembro de 1894 n ervençao Isente, notificaram ter atendido ao
C CONTA-SE QUE CATA�

�la �russla, onde ex�rc:u na Nu rn mun ici- nosso �pêlo, fundando escolas de RINA Howard, condenada á

�Wl Juventude a pr0ftssao de .

d E t
r alfabetJzé\ção no ,lia 13 de Ma�o' morte por Henriq11e VIll, na

datilografa até casar'se em p I O O 5, ,.a"IJaraguá) s. Francisco, Port� I vespera da execução, man-,

í 922 com �rtur Enert Berger, t do
de Go I a5 I União. Arara!1guá, CrescÍl:lma, ) dou chamar o carrasco e en�

.) <4uaI mais tarde passou a f ' . ,Imaruí, Campos Novos, Cruzeiro, l saiou, rigorosamente, os seus
usar o nome de Harry Ber-

,

RIO, 22-Notlclas de GOiana Chapecó, Mafra, Joinville, Cam" j
gestos, de maneira a poder,

i�er, entã? a serviço de Mús- mformam que 0, comand��te da b�riú e S. José. São 13 muni(Í- no dia seguinte, proceder
cou. EstlveraI? ambos. mais qu�rta, co�p:nhla da P?)�cla pos- r pIOS, que declaram haver

funda-I
v?lt .

� com toda elegancia e manter

tarde na Russla, Amenca do t,a a dlsposlçao do ca�ltao San- do 14 escolas, sendo que o de l�IU �a uma atitude bor:ita quando
Norte, na Araentina de onde hago para executar a Intervenção Campos Novos fundou 2, Este ,o

I: e desabasse, o machado fatal

vieram para0 o B;asil em de,cretada no mu�icíp�o de Bôa resultado representa quasi a terr'a I I \'oJ uma (.. sôbre O seu lT!imoso pesco-
, 1 d 9 5 V t d T f

::t

I li
'

� o que fOl); J arço e ] 3 . I; a � oca��Ins, 10 orma que parte dos municipios do Estado, 'J.,'ó.
\. '.'

•
-

Em todas ,essas viagens esta quasl pacIfl�ado. '"

--Em suas duas últimas reu- \t\\\1.' Maria Antometa, se nao

usou a declarante um passa- Aql!ela aut?ndade cOGvldara mões, Comissão Executiva de
.� , �rta que a

�rasse- seglmdo contam

porte com o nome de Machla as pessoas refugiadas em Porto Santa Cntarina da CNE recebeu u'\cotJ_suas fronte'lnto tempo pelo cabele\ei-

L k F B" V' ',e. e .,et)es. Sendo teri'a transposto a fron-
ens . i. ranco a regressarem a oa IS- em seu seio ires novos mem bros ,,� Ad )f
Ao deixar ala. Delegacia ta de Tocanti�s oferecendo-lhes vogais, a saber: o 20. Tte. Ti-

E' ã marca mundialmente conhecida cam. a �o'i>, o'
sr. o o antes de ser alcançada

Auxiliar com destino <iO Ga- todas as garantias. moteo Braz Moreira, por indic:.- satisfatoria, tanto em material como em faBrica, aO \0, 5 seus perseguidores ...

binete de Iàentificação, onde ção do Snr. Comandante da
e por isso êsses receptores são de duração inde0.do'i> \'(\ dl.�,,, porél Beatriz Cenci, inocente

tsteve tirando as fichas da- Lampadas de bôa qualidade e Força Pública do Estado, Snrta,
da e de perfeito rendimel'to, err: nitidez, volu,�e\l'i> e\t: s�bre ql'ime' de que era acusada,

tiloscopicas, Machla Berger, por preços baratissimos são vende Ema Brüggernann, e o Snr. Prof.
de som e SELECTIVIDADE de ondas. ,!>o'i> ..{cnclas. tetl)is de haver suportad0

"I.C;ao iCatanna')icamente todos os marti-
\ que trajava um elegante ves,.. das, hoje e sempre, só na

IIInsta'j Henrigue Brüggmann, lente do ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE: aO embrar-Ih
e torturas acabou confes-

tido de seda preta com en- ladora àe Florianopolifol!-Trajano Instituto de EducaçRlJ, qu� ao
• . ,

. .

I
.

�e ':Iar o \ jo um assassinio que não
feItes verdes, teve um so;-ri fi I I . ado de outros elementos valiosos,

I I
Konder1ctêra só para evitar que

so para os circunstantes. E vi�ram reforçar o orgam diretor � 1-1 II�S e I'd
'

Ph i IIpsdó r--" _ _.. :,nora I '3em cortados os seus ma-
como alguem lhe ponderasse da Cruzélda em nossa terra. ,';'para e�lhosos cabelos ...
estar sorrindo quando seen Brasil ,- I d I f E' �UALIDADE I (l,'la Con'---

..

--------

nsta ações e uz e orça, aumen- �
CO!1trava em tão complicada ?\e1ei'ãoL.e1ngantz'f -

lh d
'

A N' d
tos ou reparos em instalações ele' � ::t ri

sl.uaçao, a míl er. o emiS- .oite, Importante orgão a '

I f d Na-O ha � me-, " f�(\O a c' -

sario de N\OSC0U, respondeu: imprensa carioca, acaba de au-
Incas pdfa qua quer im só eve �

B b d N E t
-No fim de tudo isso, o mentar a sua capacidade informa-

reis fazer com

aR «InTstal�doraJ d,e I d
III

d
e i as ,aclOn�lS e x ran _�,o sr.,

A.z OOSi
d Florianopolis» ua r�Jano nar UVI a geiras so NO �uerer !

mun o conhecerá coisa mui- tiva com a aquisição de uma eS-1 " !
I' d'

,

I
'"'Af'E' JAVA O (

de"t s" - d'
a Ulllca espeClalZa a no genero sobre a exis- '-'" r ,en e hapeusO ena... taçao ra lO-transmIssora marca

b Ih . Praça 15 de Novembro mada.
DepoI's l·mperturba el ca mhl'Zl'PS 20 K, V.

e que tra a ,a a preços verdadei· tenc Ia de pe
.

, v, - r

A _ , ramente modlcos.
,- Antonio PaschaaZ 'brêu 1\

minhou pelos corredores da estaçao em apreço, que sera tro leo 'ía apo,
Procu rem

Policia Central, acompanha- uma dar mais potentes transmissoras Ab I strição NO SEU
da de vários investigadores brasileiras, é identica a Mayrink

.

a o r�ECIFE, 24 - Os jornais E O J d
que a conduziram ao Gabi· Veiga, do Rio, recentemente ins'- publicam o relatoria apre8entado X NERADO I�:liti�rnecedo r
nete de Identificação e em talada com material PhiZips. cismico em Buenos- ao Governo alagoano pela comis- a O

,.

d F J Ih

li Ai res são Piepmeyer que realiza estudos sr.. aVI
_

o u o

It1ção
Por estes dias I geofiysicos da exploração do pe- Pernetta Atel�r:�cam

,1 BUENOS AIRES, 22-Foi troleo e� Ria�ho poce . .t:- comis- ia 30 deste mês, ven-

I VENDA AVULSA DO GRAN- [sentido ôntem à noite forte aba- são pedJll mais trInta dias para RIO, 24-Na pasta da Via- Até o d� dúno 's na chacara Bornas-
.

DE MATUTINO CARIOCA lo de terra que cau�ou intenso' cO,ntiunar seus, estudos, concluiJ-:>,
ção foi assinado decreto exone- de-se terrence entenlt:! para á rua CaD

pílnico, pois nunca se registrara
DIZ o r,elatollo não ha�er � �e- rando a pedido, o chefe da sec� sis, com fren1der nãa, ao preço 1 2$000

um fenomeno d,'ssa iJatureza nes·
nor dUVIda com referenCia a eXlS-

ção da Diretoria dos Correios e selheiro Maf{a, é es1drado.
ta capital. A gr�nde maivria da tencia de petroleo em Riacho 00- Telegrafos do Paraná, Evaristo t \chos tevN, S, esta grand

o me ro qua I d
"

população portenha experimentou ce. David Pernetta do cargo, em co- Não perca
trazido le a qumr, por pre

pela primeira vez a sensação de missão de diretor dos Correios -c- I oportunidade ti lhe de!errenos em �len
terror que ca�sarn os tremores de Telegrafos de Santa Catarina e ço tão baixo, tsões da::lade e �o oCl,a

1 Agenc'la PROGRESSO OeseJ"a concertar o J f 'd d' de Flonanopolsterra, nomean o para o re er; o cargo, coracão .a CI.

I' O Ob
.

N') seu ra'dl'o? Procurp o t b '-' ,

�

'I Ad If Delamb"ert ou n
servatono aCIOna, as- .;; am em em comlssao, o Illspetor mais apraslve

o o.
, ,

'

l-
• Felipe Schm idt, 5 sinalou um tremor de terra, cuja sr. BOllzon, á rua Felippe de linhas de 1 a. classe do De- Tratar com Issis Bra1assls, a

_

rua oa

?&
"

1, 6-6 duração, foi de dois minutos en- Schimid tn. 20, queserá pie- partamento dos Correios e Tele- AlfaiatarÍa BoU!'
"'.

I Elegantes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindo variadiss:m�:o,:,a;,
e abu.ndante stock llianas na

Artigos para homens na casa A CA P�TAL, nas duas esqu�nas da rua Conse!helro Mafra com a TI ajanoia!ige:t:,Ui
OSCAR CARDOS A DIRE"O

/ .;.;.;'1iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiõiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiilil

o Jornal

I

/
J
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"Y! Senhoras e Senhorinhas de flarianopoUs ! i
� s
� Com a chegada de estaçao invernosa precisais compr'8r caSAços, péles, (�
: CO'sturnes e outros vestuarios, para abrigar-vos das int<9rr1oéries do J(e,,,:� I=!O. i
�·-�RO·CU·R·AIA, •
7ltW ......... . .

�

ii
C·T

�.
! .·a a·· · r·.·e :

�
�
�

TUFFI AMI'N & IFiM
- :

• de
.

OS ��

I
.

..
. , .

i
I que já recebeu um formidavel stock de artigos para o inverno �
• - I
I II As jovens fIorianopolitanas se trajam CMn apurado gõs·1 A nossa jeunesse-dorée compra seus; vestidos na ca.al �
� II '0, porque adquirem suas sêdas na preferida CHa Trel Irmã••, Tros Irmã••, porque é lá que as sêdas, em abundancía, obri- I� possuidora de stock de tecidos finos Gomo não o possue

OU-,
gam que as senhorinhas e senhoras demr.rern na escolha de ��

I
tra casa de Santa Catarina. seus vestuarios. �

I A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu I EI.s ficam indecisas deante de tão lindas sejas e lindissi- I
e I �

! �te alia.."e a beleza dos tecidos. di
'

til mos paurães. Dificil de destacar a mais bela dentre tantas belezas. I i
-.�G- Rendas legitimas, Luva$, Ca rteiras, C+ntos e Gólas dos últimos modelos! .�

os I'nais usados no Rio e em Sao Paulo I
Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas I

��eços sem com��l��res (

GAZETA-rlorianopolis

I Mais de t.ooo:ooo$ooo II DE ST_O�C_K _j

s E D A ::5

CREP MONGOL artigo 5uperioJ�de
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior

,
SEDA LISTADA para camisa, artigo finissirnr ''1

�, CREP de seda para camisa, Ultima Moda
�:.)
t SEDA LAQUE'
CREP de Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SULTANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de

SEDA"ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo supenoríde

.
DRAP DE SEDA, artigo finissimo de

. i PEAU DE GAZEl LL\, sortimento de 18 cores

�r CREP PONDAGE, sortimento de 18 cores de
". CREP MAlTE, idem de 15 cores de
CREP AMOR, modernissimo'j
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de;

fO$ Por 7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$500
8$500
6$000 11'/

7$000
J 6'$500
18$000

24$ Pgr r-'17$000
24$ Por'

�

17$000
14%000 ;::�F'1�",F'"" .�

. �.;. � ..�. -r.e

15$ Por 11 $000
F�

12$ Por

10$ Por
22$ For

Artigo. paraia estaçao de inverno

VELUDO CHIFFON de
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUDO FiNO de 90 centímetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENARD da Alasca de
Idem n 11 artigo fino de
Idem n n II finissimo de

JOGO DE PELE de

60$
65$
3-8$

Por 40$000·
« 45$000
« 28$000

17$000
500$000
110$000

Po 50$000
«r \ 00$000
« 300$000
« 450$000
'« 680$000
« 45$000

JOGO DE PELE de 70$ Por 50$000

CAPA DE BORRACHA, ultra moda, tipo 1936 180$000
IDEM 120$000
IDEM 100$000
CAPA DE HOMEM,)mpermeavel 180$000
IDEM IDEM 120$000

LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$000
LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

100$
200$
450$
800$

1:000$
60$

r::- 'd 91
..

egualavel STOCK de la para o ;nverno,
r orml 8\i e ln que foi recebi,::jo recente-

mente das praça do RIO e de S. PAULO

RUA FEL.IPE SCI-I'MIOT N.22
TEL.EFONE 1.401

IANOPOL;.. I s

I'
I

i I
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.a& .Vários
bélico

RIO, :2t -- ° movimento' Foi assim, que vieram os entrar em uma oficina de cai- " ir-

extremista de Novembro! investigadores a descobrir xoteiro, á rua Senhor dos ",,""""--;;; ,..��� � � .� ..�
veiu demonstrar que, a po- que êle era a pessôa vinda Passos no. 127, e soube que� t::::1 � � �l
pulação brasileira está com- de Vitória para substituir este havia dado a encomen-! ������������������������������������,

pletamente divorciada dos Bomíim, na secretaria do da de tres grandes caixotes
I A V O Z D O P O V O

que tramam contra a segu- Partido Comunista, e ali mesmo abarrotou-os com

rança do regímen, um carregamento de pap�is I
"'""'r ",--"'..,..... ;;r"lr.--,.=-'.._. .................. 'S-,':"'&''S-"...... 'S',.,......'S''':'��

Não obstante isso indívi- Outro personagem documentos sobre comunis- i
.._s...�L.�_.�..,.......�"-'"""..,.,...,..,..-....,_�""'''''''''''''.",.....".... ..".,..''''''..

--='''''''''''''''''''''''''�
duas a soldo da Russia, ten- mo, ii N V II d �
iam ainda em perturbar a Passou a policia a acom- Dali, Taciano partiu para I ij OS s a a @�
tranquili?ade do país, !lmea-j panhar os passos de Tacia- a rU,a Clapp no. 54, onde � �
çando ainda agora, vem as no José Fernandes, chegan- funcíona uma casa de aves, oo����r��rE� t�,",[#l�r�;�����

autoridades da Ordem 50- do á ccnclusão de que este Quando fazia retirar 6 pesa-
cial e Politica de, em feliz individuo tinha contacto com das caixas de madeira os AHIVER5ARI05

diligencia, fazer abortar f!1�is o engenheiro civil Carlos policiais que o vinham acom

um golpe que os c�mumms- Mcrighella, formado pela Es- panhando efetuaram sua pri
tas tentaram desfecnar, efe- cola Politécnica da Baía e são definitiva e apreenderam
tuando a prisão de varias residente á rua Senador Alen- as aludidas caixas como, tam-
indivíduos e, apreendendo car n. 73, São Cristóvão. bem, as que estavam 110 cai-

grande quantidade de mate- xoteiro da rua Senhor dos
rial de propaganda subver- Material apreendido Passos, as quais se destina
siva. vam todas para o interior do

No dia l: do mês corren- país.
Novo �Ie.mento �ara te, a policia, com rara feli- Taciano e Carlos, agora

substitu I r Bornfm I cidade, realizou lima diligen- prêsos, foram submetidos a

cia em casa do engenheiro rigoroso interrogatorio pelas
Ha cêrca de um mês te- Carlos Marighella, efetuando autoridades da Delegacia Es- snzern nH05 H01E:

-.;e o capitão Miranda, chefe a prisão de um casal de por- pecial, os quais depois de

da Ordem Politica e Social, tuguêses, dono do referido muita re!utancia, passaram a

informações de que um novo I imovel, e, a seguir, deu ri- esclarecer pontos de suas ati

elemento fôra designado pa- gorosa busca no interior da vidades comunistas aqui.
Ia substituir Adalberto Fer- casa, inclusive no aparta- Das declarações prestadas
nandes tambem conhecido mente habitado por Carlos, por Tac'ano poude a policia
:;10r João Bomfim, no cargo apreendendo cêrca de dois orientar as diligencias em Ni-

P C terói vindo a orender no
de secretário do artido 0- mil e tantos tiros para pis- Café Bela-Vista, 'Nilton Ro-
munista do Frasil. tola «Parabellum-, 8 grana-

Deante da informação que das de mão, tipo francês, e drigues Silva, que passava

.ne prestára um seu auxiliar de grande poder ofensivo, como vendedor de frutas,

mandou o capitão Miranda revólveres, facas, navalhas, Uma busca foi dada no

Corrêa proceder diligencias diversos pentes carregados negocio de Nilton, descobriu

Daca focalizar e identificar o para metralhadoras, enorme do a policia que êle se uti

substituto de Bornfim. quantidade de granadas de lizava dos caixotes de íru-

Trabalhosa, difícil, foi a gaz lacrimogenio e balas pa-
tas para colocar boletins de

tarefa dos investigadores des- ra armas diversas; códigos propaganda extremista, e di

tacados para localizarem o I cifrados correspondentes, qua versos números do jornal A

paradeiro da pessôa procu- si todôs, aos Estados da Classe Operaria,
'fada. União, relacões contendo Toda documentação pas-

Dias e dias os secretas pontes de endereços para sava, n i estabelecimento de

rrabalhararn nêsse sentido. recepção e entrega de cor- Nilton, onde a policia veri-

Um2. tarde, quando pas- respondencia e boletins, pa-
ficou que os extremistas ten

sava Dor uma rua dos su- ra toda parte do Brasil; pre- taríam, logo que tivessem

ourblos viu um investigador ciosa documentação informa- oportunidade a revolta do

Drendendo um membro do tiva sobre o movimento co- 14). R. I.

'Partidc> Comunista, a saber munista em 110SS0 paí.�; «Ca- A propaganda comuilÍsta

;:lue a pessôa procurada pe dastro de folhas da T.esou- nos quarteis, feita por uma OUTROS t?AR·Tem

�a Ordem Politica � Social, raria da Região Comunista)}; ex-praça do 20. B. c., o qttal
desembarcára nesta cidade, recib,)s dI! aquisição de rr.a.

fazia parte, de uma ce��l� de

','indo do Espirita Santo, terial tipografico e máquinas comunas, 1l1stal��a J�o,xIm,a
Correu o policial a Poli- de impressão, de proprieda- ao QUJrtel d� 14 , t\ ....�lme}:

da Marítima e passou a exa- de dó Partido Comunista to de Infan�ana em Niterol,
minar as listas de passagei· que impnmlam prospecto� 9nd� FranCISco GO�1es ,este
,..os recem-chegados, anotan- de s�a propaganda e d� A, e o nome)�? ��-�ra�'3':-a��!l��� EHfERm[)

de vários liames suspeitos. N, LIbertadora, e Que ainda fra�jca ç,1tr�d.

.::< ç Ci)IH_ ....�ll".t .

estão trabalhando'contra o em seus mll11mOS detal,h'cs Continú'\ acamado o conterrâneo

D'Hge'lcia á L ....deira Brasil. todas as suas, dep�ndencIas, sr. desembargador João Pedi'o

'd C
Q

71 I podendo, assim distender a Silva, membro em disponibilidade
O armo n

Elerr1ento perigoso prop�&anda extremixta entre da Côrte de Apelação.
Não deu perém, resultado os mlhtares,

:1 diligencia feita na Policia
, Francisco foi prêso, ôntem, Foi submetida a uma interven-

Maritima, Carlos MengheIla, o en-
quando tentava fugir para o ç�jo cirúrgica, no Hospital de

Uma tarde porém quando I g.
enheiro cilil, "eiu, conforme interior do Estad0 do Riu. Caridade, onde se encontra em

andava em busca d'e armas diss':!mos, da Baía. Pedidas Cados residía á rua Bela tratamento, embora o seu estado
cIma turma da Secção de pela policia local, á sua Ctj- São João' no, 229, e era ali, n�o inspire, cuidados! o jovem Da

Explosivos foi ter a casa n, l�ga daqueie .Estado, r:fer,el�- que se reuniam os seus com- mio CarneIro RibeIro, estudante
71, da Ladeira do Carmo, clas a respeito desse ll1dIvt-

parsas para tramarem contra de Direito.
Foi prêso nessa ocasião duo, obteve informações de d' Ia segurança o reglrnen.

Tarciano José :ernandes, que ,o mes�o era um co- Felizmente as autoridades, Vem apresenta.1do satisfatorias
:dp.rcendido um revólver caJi- nh,ecIdo agItador, onde to- 1'" t- t'

t po leIaiS es ao a Ivas para melhoras no seu estado sanitario,
jre 32, cano longo, mara,_par e em co.ngressos e d b'

A ,

b
'

I-

t d d
esco nr esses maos ra51- o venerando c0nterrâneo sr, ce.

Llm dos policiais verificãraI r,e,umoes es, u antmas, t,en o 1
'

ld dR' delros, que a so o a ussla, Pereira � Oliveira, ex-senador a
exisfr material de propagan' la. por vanas vezes, �]usta- procuram levar á miseria, á Republica_da submersiva, sôbre um do cnnta com as autOridades deshonra e á ruina milhões
:armario, mas não demons- policiais da capital baiana. de crI-aturas. Vitimado por um desastre, en�
IJ!'OU isso á presença de Fer�

.,

-----------

contra-se internado no Hospital
Jlande�, Este foi levado á Taclano e capturado �����������:;,e de Caridade, o sr, Maximo Melo,
policia e apresentado ao ca-

N- f' f 'I � Lurs OROFINO E � habil pintor das oficinas Munari.
pitão Miranda, que inteira-

,

ao O! aCI prender !a- � SENHORA �
,jI') da diligencia c do que clano pOlS elemento perigo- � � 5EHTE HOVA
:-di observára um seu auxi- so, tomára todas as cautelas � participa� aos seAus pa- �
Jlar mandou o prêso embora, quando saía ;í rua, conforme � rentes e a� pessoas, de �I Está em festa o lar do sr.

Era um truc do ilustre ofi- apurou a policia. �� sduas relaço�s eenatomlzdae- � Luis Orifino, da firma La Porta
'1' I 'Fern d M

'A

tA d·
e o nasclm r. C' di.;. a, pOIS an es passou aIS o cerco em orno e ítI seu filho LUI'S

" e le,. e e sua exma, esposa,
.a ser desde então acampa- sua pessoa foi-se espreitan- � Flpolis. 23 de ma.io de 1936. � com o nascimento de um menino
nhado. do até que êle foi visto ao ri �,._�"'""_, ..... ,..,., ..... =o '!i que tomcu o nome de Luís.;

ai'L ��A�������'- Av.

Elementos exrremletas
comunistas

preparavam
apreendido muao

golpe
materialprêsos e

fi

I

i II.
i\�

novo

Recc:bemos atencioso ofício da
diretoria do Clube Gnmania,
desta cidade, agradecendo ás jus-

('HEBAm UH5 tas relerencias insertas em fi (la-
. 1 zela, quando da passag"!m do

Pedro Torrens 70' aniversario daquela sccieda-

P d d C 'h
I de recreativa,

coce ente e anoinr as, en-

(contra-se entre nós, o prezado Praia Clube
conterrâneo e colega de imprensa Isr, Pedro Torrens, diretor do Melhores informados podemo s

Avante, e:nosso agente-correspcn- divulgar com a maxirna certeza,
dente naquele municipio. hoje, que o festival e-n pról da RECIFE, 24-Para o inte.-

Armando Calil construção do 'Praia Clube deve- rior do Estado seguiu em tre!lll
rá realizar-se, no Clube, 12 de especial um contingente da força
�gost�, gentilmente cedido, �ela policial com o fim de reforçar os,

dl�etona, no (ha 6 do proxrmo I que operam nos sertões em perse
mes de, Junho, , guição dos bandoleiros de Lam ..

Sera, por certo, um aconteci-
peão. Já se achem restabel cid lO

d d de si 'f"
e I as

mento mun ano e gran e sigru 1-
as cornunicacões entre Rec'f

,

I d d f b 'I
- I v l I e e

cação sacia, � o o e �l entusias- Alagôa de Baixo, que haviam
mo ,de que estao possuidos os or- sido cortadas pelos bandoleiros.
ganizadores. -----.-------_

A festa é a japoneza, constan- A FISIONOMIA O

do de numeros de canto, dança DENUNCIA
e musica, termina.ldo com um

grunrte baile,
Damos a baixo os norrJes das dis
tintas senhoras que compõem a

comissão promotora e das gentis
sen:lOrinhas que tomam parte '!os

bailados:

Aniversariou-se, ontem, a exma ,

sra, d. Zoê Viegas Moura, es

posa do sr. Joaquim M')ura.

Fez anos ontem o sr. Hermann
Krüger, 2' sargento rnecamco,

servindo na Base de '\viação,
nesta cidade,

Faz anos hoje, a exma. sra.

d, Maria Vieira Schudren, esposa
do sr. Waldennr Schudren.

o sr. Honorio Ribeiro Dantes,
alto Iuncionario da Fazenda;

o sr. dr, Sizenando Teixeira,
residente em Santos.

E,tá nesta capital o inteligen
te académico de direito sr, Ar
mando Ca!i!.

Do norte chegaram: Müias
Borges, E1mundo Mcneze$, Al
var» Rego, Ísolde Ataide, Abrão
Saynovich, Iracema Barbosa, Lau
ro 'Rufino, Evaldo Hermann e

Pedro Burghadt.

Para a Laguna seguiram: Ni
v.'\ldo Richt�r, Aldu Souza, Fran
cisco B. Barros, Jbraina Silva,
Pedro Angelo. Elia� M. (:astilho
e Fausto Pacheco.

I Perseguindo .

os bandolei
ros de Lam<;>
peao

fALErtmEHr05

Faleceu á Aveni.ia Rio Branco,
a eXma. sra, d. Maria Donatilia
da Luz Maía, esposa do sr, Al
fredo Maia e irmã do sr. Eduar
do Pio d:l Luz, lente do Institu
to de Educação,

O sepultamento verificou-se,
ás 16 horas de ôntem, saindo
o [eretro da residencia mortuaria,
com grande acompanhamento, para
o Ce;niterio Publico.

PELQS rLUBE5

Clube Germania

Comissão de senhoras:

o idiota que, por descuido po..

liciai, dirige um semanario nesta

capital, lêu o judicioso artigCl
publicadQ pelo valoroso orgão ofi
ciai da Federação das Associações
de CJmércio, lndústria e Lwoura
de Sant" Catarina, e não se con4

formou com os j1lstoS conceitos
Srils.: Heraclito C. Ribeiro, Rai- all e;n;tidos contia a C a, de Luz
mundo Santos, João Assis, Wdly e Força Catarinense, que é para
Hoffmann, J010 Acacio de Olivei- êle a ml'ljadoura ine.xgo�avel.
ra, Antonio Arraes, Manoel Pedro I Diallt� d::> que escreveu ontem,
da Silveira, Claribalte Gaivão, II

nota-se logo que o dirdor do Vai
Gilberto Gheur, Orlando Fernan- e Volta é U'U doente menlal; isto
des, Wanderley Junior, Altamiro mesmo, denuntcia-se, perfeitamente-�
Guimarãe;;, TomlS Woods, lo - ao observar-sfi a sua fisionomia.
lando Garcia, Antonio A'l1.ual, que se identi,ca bem com ii. de
T. Neate. um paranoide

DeclaraçãoBailados:

.

Iracilda Ri�eir,o, Lu�ia Arau- Declaro ao comercio ent
)0, Ioh�Ja RIbeIro, �na de �a5- I geral, que não me responsa
tro, �ana do R')sar�o, Pereira, bilizo por conta alguma con...

Z�ze Salgado de ?hve)[�, He- traída em meu nome, a nãa
100za Tavares, Cactlda Rltzmann- ser por mim dírétamente praMarina Tolentillo, Ivete Tolenti - ticada,
no, Zoraida Sauino, Rut� Ra- Ceraldo Cardosa
mos, Lilían Wanderley, Julieta
Jorge, Bila Tolentino, Mirian G.

d'[ça, Ione SimOllt! e Iete Corrêi\.
V. S. precisa modificar o sel!

motor rnonofásico para trifàsiclI
ou fazer nuyo enrolamento? Dese4
ja concertar qualqu�r apar€lhG

I elétrico?
Então, lembre-se que só <>t

«Instal.adora de Florianopohs», al
única no genero poderá atendê-lop

Dr. Pedro de Moura Ferro com serviç.os garantid0S e sol'>.
Advogado � preços modicos,

Rua Trdiano n. 1 (sobrado) 1 Rua Trajano I 1 .

CAFE' BOM SQ' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




