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.concedeu auxilio á Liga Nautica Santa Carta
·riné� para a compra de um barco típo olimf.:Jico
o que já foi encomendado na Alemanha-afim
de que os bravos "rovvesrss'' barriga-verdes, qU9
seguirão para, a Europa, .dia 2 de Julho no

S. Martin, possam, em igualdade de condições,
enfrentar, denodadamente, as fortes equipes
nauticasconcorrentes a'sOlimpiadas deBerlirn.
PLANO ONSTRUOSO
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SÃO PAULO, 26-Uma mulher e mãi sem entra
nhas e um illdividuo não menos ignobil, num gesto que� _������������_�������������������������������
diz melhor dloS seusf�;íOS ill1stintos, não titubearam um .1."1\ lt\I'O� $0)0 F�(:'§jVO Sem quaisquerinstante em evar a e eíto o p ano monstruoso que arquite-
taram. E' quási inacreditável: o eixo do plano constituido

pelo cadaver de um pequeno! Filho dessa mãi desnaturada!
Foi em Campina Grande. Um pequeno logarejo, pró- Ar�(' II I Florianopolis, Terça-feira 30 de Junho

ximo de Campinas. Numa das poucas casinholas que for- -------------.

mam o Iogarejo móra a cosinheira Alzira Silva. Tinha um

filho, de pouca idade. O pequeno faleceu ante-ôntern, Mt.:ito Desastfl1\te
amigo de Alzira, o individuo Francisco Barreto, logo que
soube da mórte do pequeno, dirigiu-se á residencia da sua

conhecida.
Talvez no seu cerebro brotasse desde logo o plano 'BUENOS AmES. 27 -
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O d L f 29__,_Despacho de Bom R b d t d C· d A t dque mats tar e ma executar. orn zrra ao lado, Fr an- s restos o avião ate, orara ece emas f) sr. gercn c a aixa e .posen a c"

cisco esteve velando o cadaver por alguns minutos, ao encontrados pelo chefe de linha l· �us Cf! Ital.apoana. info,nna qu.e ria e Pensões dos Cornerciarios, nesta cidade, o telegrama
cabo dos quais os dois se puzerarn a beber. Embriaga- rlo Correio Aereo, piloto-aviador f�I, déscben� m�r::> M�qUl m.u�I- que damos publicidade:
rarn-se. A' certa altura, completamente alcoolísaclos, sem Lr-onerdo Sillveli. quando o mes- ClplO de ]r ao 1 essoa, Espmto «Redação de A Gazeta. Flori.mopolis. Solicito-vos
dinheiro, resolveram, em nome domorto.angariar donativos, mo voava em bl�sca dcs pilotos S�n�o, uma g:a!1?� jazida de al_u· a genti!c Z1 de destacar a seguinte nota para a divulgação

Diziam qüe o dinheiro era para o sepultamento do Prospero Paiazzo e Cesar Bru- mIOlO. com a meora de prod�ça� necessária ao Comércio do Estado:

pequeno cadáver. Não era! go, �ujo _paradeiro i�narava-se.'
d� 160�\0. Uma turma daqui vai O cunselho administrativo do Instituto dos Comer

1 Ontem, porque o cadáver já começasse a exalar A dJ[l"t0fTa do Correio Aereo exp ora a. ciarios resolveu, em virtude de já terem cessado os mo-

tt��o cheiro, alguns visinhos de Alzira estiveram em casa iá enviou para o local duas tur- tivos que a determinaram, seja declarada sem efeito a

d�sta, propondo o enterramento. Barreto intcrpôz-se. Em �Jas de salvamento, sendo que partir desta data a autorização concedida as associações
absoluto! O cadáver não seda enterrado ôntem! O monstro, uma seguiu por terra e outra por

Me nsagem de classe para o recolhimento sem multa das contribuições
,\ m pleno consetimento de Alzira, queria aproveitar-se I mar. d 8, M a rcon i devidas pelos respectivos associados. Assim, fica sujeito a

:�.' 'da mais do corpo do pequeno para angariar mais do- Manifestando�se sôbr e o sinis- ao S r". Mace- multa de móra: dois por cento de tojo o recolhimento atra-
,

ativos! O negocio não era dos pcores' Estava vencendo tro, o piloto Leonardo S:lvetti doSoa res zado, devido a este Instituto.
bons cobres! Lamentável. disse que o avião caiu a cerca Saudações atenciosas (a) Carvalho Costa, gerente

Em consequencia da atitude de Francisco Barreto, de 80 kilometro5 da localidade RIO, 29--0 inventor italiano da Caixa dos Cornerciarios.

impedindo o enterramento do cadaver, que já se encontra- de Comodoro Rivachvi::l, estando GUP'liermo Marconi telegrafou ao A dd t d t d d t f
- ..

I 1 di d .
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. I rneaca O

va em a ean íl o es a o e pu re açao, os Vlsm lOS reso - ii parte ianteira o mesmo com- mimstro ace o :Joares o secuin- _

veram dar queixá á polícia. Compareceu ao local o sub- oletarnento destro, ada. O refe-, te: «Iniciando as suas ativid�des d e ag rassao
• •. I

delegado de Campinas, encontrando o pequeno cadaver rido aviador declarou, tamber-i, este Comité Dador da Associa- C .... ,

I do oor I AtI t -

,- 1 - dA' d B'I' ompareceu, ontem, perante as
ve a o por inúmeras pessoas que es avam em comp e o que nao nutre esperança a guma çao os m:g')s o rasi r nvia • id d I" d FI

.
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auron a es po reias e on no C' PAULO 27 A des a o e em naguez. os o ao par o a o, o su - e ega- e encontrar VIVOS os P' otos a a . .xcia., as suas pnrneiras I'
.
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d po IS, o Jo"em SOl a orne 1- R' l rvn' d R hao eu voz e pnsao a rancisco, em po er o qua en- areop ano. corrnais sau ações». .

18 d'd d
[ u

-

e.n 1 ianano a . uc a,
t f d h I H h

.

'J co eira, com anos c I a e, re- ..

fdI·con rou um a la o pun a. a um ranc o nas proxlml· a- O sr. Maredo ooares respon- . J 1" d T' d d JUIZ e era em exefcicio o
_l d I I d'"d d . sidente no distnto a rIO a e.
'res o oca o aCI ente, on e cIeu: «Agr ideço, muito penhora- ,

d d
.

di id
.

cr. Egas Botelho, superinten-
]

-

d 'h -

"

d '1 queixar! o -se e que o 10 IVI UO d t d O d I:J I·
.

'l� verti 0:5 ornens que evistei. o, o expressivo te egrama que B V d I d d f
en C 1 r em o itica e

•. , .

AI - d \r E' b d di
"

nto I a, arma o e aca eSI' h' doí
.

!::.ntretanto, e es nao respon ,�ram
. XCla., aca a e me mglT .

d·' oe:a, envIou oJe OIS ln-
. p,'r motivo I! somenos lmportan� querito� f t' á�os meu� SInaIS e, por isso, su- em nome do Comité Diretor da '

d' !L
. s rl eren es apre··Cla lentou agre J[-.ne.

e sa-o-d 25 721' 1Exonerado, a pedido, o 1· te- CURI 28 S ponho que não eram os pilotos Ass?ciação dos Arn;gc.,s du Bra- -
n e . exemp a·

nente da Farra Pública América
: TIBA, - egura ..

Prcspero Palazzo e Cezar B�u- siL no momento de in�:iar as suas B bHo ceca E."';,,-! res de livros de idéas extre�
-" ment,� informados, podemos .

Silveira d'Avila, do cargo de De- adear:tar que é despida de go.
I atividades tão profícuas para a colar"Sto. An_mlsta�e"subversiv.as.

legado Especial de Policia do 1 f· t Informações de Comodoro Ri- intensificação, cada v::.z maior, tO:-"'\. ,. O 25.09.0 desses hvros foram
qua quer unoamen o a pro- • 1

munl·cl·pl·O de Cruzeiro·e nomeado, 1 d
..

d vadavia, dizem que i:\ turma de das relaç es espirituJ!s entre os
" apree ldldos na massa falída

pa a a notICIa e que o sr.
em substituição, o tenente da mes- Manoel Ribas por motivo de salvamento que seguiu per mar, nO�S0S dois países. Em continuação à creação de I :Ua 117tla·TlsPreLsatdaGrqáUfiCa �dit01ra
ma corporarão Maurício Spalding 'o·

'. , A rume ao local onde se encontram . . '_ d' I
I I»

., e tI a es a�
� ,sau e, renunclana ao

gover-r d d'- L f
"

Ifn�.. tltuInçoej e uC.,atlvas nas es( o as, bel�cl'da nesta capI·tal sendode Souza. I rl E t d
os estroços o a vIa o ale, 01 I

-

no \.ta s a o. f d • d 't J _OI creada no d, la.13 do corren,te, as prl'ncl'pal's obr,'is de auto----

I A' d· � f orça a a re,l'o:.:e er em VIr uoe.- T
- SI d S

Nomeado o dr. Manoel BarbG�. ;1proce efclf a tO l� do mau telT'po reinante. � _o..R );"�ZES n? �rupo « I velra e. ouõa, a ría de Trotsky Leitine Karl
Pp de Lacerda para exercer o dia \Jeu t as �m�n o te A comitiva que p.:.rt;u par"- ü DO D IA blbl�ote�a «Sto. Anto�lO,» �ob Marx e outros� ,

� go de Promotor Público da cc- desrnen I ,adpedO propr:o eJ a,
local, onde foi avisado o avião La- � ,dIreçao dús alunos desseA�staue- Os restantes 25 volumes

rca de Tijucas, de 3a.entrância O de sau e o gúve. na ar.
te 28, piktado por Palano o Bru- CINE IMPERIAL, ás 7,30 hClmento, com ger�1 apOIo de foram apreendidos na Livra-

e pe.r.tel1.cente á 1 a. Circunscrição go, teve que re zressar visto os ca- r horas, Um jant.as,ma cama.ra-
todos �s que marejam nessa casa ria Penapolense de pro

.

�

� de ensmo .' pne
Judlc!ana. mmhões não poderem avançar da, um Lime delICIOsamentemte�' dade de Remaldo Casasco.

Cia. ImaIDi- !laS estradas que estavam intran- ressaüte, com Jc,m Péllker, 1'1 me- A r::epois de verificadas quaisNomeado o dr. Norberto de sita'leis, telldo-se imediatamente no� idosa dls "stars". U 11 i ão d;) Ci n'e Rex sao as obras das citadas
liranda Ramos para exercer o liaria Kos., organiza uma expedição a ca-, com os CíneS subversivas da ordem e do
rgo de Promotor Público da valo que partill para aquele 10-1 �INE REX, ás 7 e 8,30 Coroados regimen, o procurador da Re-
marca de Lages, de 4a. entrân- mos La!, afim de indagar da sOlte boras, Claudette Colbert, em publica apresentará denúncia
a e pertencente á 5a. Circuns- d" A d· Pld' N

.

I D
'.

t· f d l

os photoS. cre lta·se nos nH�I- r� U lO UpCLG. eVlOamen e 111 arma os con�ra os responsaveis, de-
ição Judiciaria. Recebemos ante:ioso convite cs técnicos terem os mesmos su' podemos assegurar aos nos� veu io os mesmos serem pro;.
Por portada de 26 do corren- dos SIS. BonsfIld & Cia., para cumbido na catastrofe. CINE ROYAL, ás 7,30 ho- sos leitores que, amanhã, de- cessados de acôrdo com a

foi o Secretario de Estado dos assistirmos hoje, às IS horcrs, no
Consu I d AI . I ías, Receita para felicidade, verá ser procedida a assina- Lei de Segurança.

egocios da Fazenda e Agricul- cartorio do Tabelião Branco o a_ .

emFl-
com Will Rogers, o grande hu- tura do contráto entre os em-

Ta, Celso Fausto de Souza, de� áto do pagamento do prem!o dr. nha em FlorDe,no'" morista que a rnJrte arrebatou. prezarias dos Cli''-JES CO-

gnado para representar o Estado 10:090$000 que coube (lO es� po I is RO l\DOS e do CINE REX

2a. Conferencia �lacional de timado conterraneo sr. Florisbelo CINE Oj)F.O\J, �s 7,30 que se unem em uma só Em�
ecuaria, a realizar-se em 18 de Silva, portador da apolice A 911 Foi nomeado cansul da A!e- horas, iIlt;rna exibiçlio de -A preza para a exploração do

lho p.' vindouro. na Capital Fe- emitida pela impolLante Campa- manha em Florianopolis, o VIClo- noiva de Frankenstein, com comércio de exíbição de fll-
nhia 'mobiliaria. Kosmos, conrul dr, Steiner. Boris Karloff. mes em nosso Estado.ral,

Iigações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
de 1936 INUMEHO 552
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Instituto dos Cc)rnerciario;,;;;
resc Iveu suspendar a isen ..

çao das multas para as

qu6tas a ê!e devidas

Aprgens;?;ío
o'e obr'9s e)c
t- e "listas

Ato� oficiais Sem fundal<·
menta

Vende-:;e uma bem mOilt:&'
ALFAIATARIA. n" distri
to de «João Pessôa», Estreito.

Prp.ço dt:: oca�ião.
Nesta redação prestam-se aO&

illt, re�sªdQs mdhore� infc(ffinrÕQ$.;J:
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f. A CALETA Florianopolis--30-6-1936

rVlais um gran ..

de melhora ..

mente na Avia
ção comercial

Brasileira

2

Está finalizando o prazo e!3tabelecido pelo Clube dos Funcionários
pensa de joia, mensalidades 'atrazadas etc.

Fazei vossa inscrição OOr.l�O socio ...Rua Conselheiro Mafra N' 2.

para dis-

A.SDC;.ç,ão
das Amigo.
do Brasil

ROMA, 27-À nova As
sociação dos Amigos do
Brasil efetuou a sua primeira
reunião na Academia de
Italía, sob a presidencia doP'f'ocupada em dotar as suas

. senador Guiglielmo Marcord,frotas &érea<_com;as mais recen- COLOQUE-SE O leitor, de come muito de tudo. Entre a numerosa assls-te� conquistas da técnica aeronau- noite, ao norte de um edifi- Mão s � tencia viam-se muitas perso-ti';a a Panair não tem poupado cio, duma torre de igreja,
.
EÇA de Queiroz falava um nalidades de destaque nosc·':,r'r0 r-o sen�irlo de justificar a por exemplo, e fite, sobre a dia da stla letra.

. circulas politicos, intelectuais' :,:i -
.. '1_;?- dr) ncsso publico pelos esquerda desse ediflcio, uma O' Mãos eburneas, Mão: de claros veios, Um dos presentes Clto� o

e economicos. O gen e aI"eIJS s(". viços ao longo de todo o estrela muito proxima de se Exquisitas tulipas delicadas, nome de um .certo escritor Valdomiro Lima fez-se re-t.toral brasileiro, inclusive no ra- esconder por detrás do obs- Languidas Mãos subtis e abandonadas, q_ue tambem tinha uma hor-
presentar pelo (capitão Ma-mal amazonico até Manáos. Tan- taculo; e, uma vez nessa Finas e brancas, no esplendor dos seios. rlvel letra:. roig.lo assim? que é raro transcorrer posição, não mova mais os -Tem, te�, dlss� o Eça. O senador Marconi pro-um semestre sem que essa com- pés do �1lugar ondeias tem. Mãos etericas, diafanas, de enleios, �esmo depOl,s de Imp�esso nunciou o d.scurso inaugu ..panhia dote as suas linhas de me- Verá, em pouco. a estrela De efluvios e de graças perfumadas, • nrnguem é capaz de ler o ral, no qual expôs o pro-E:oramentos incenssantes, apare- desaparecer atrás do obsta- Reliquias imortais de éras sagradas, que êle escreve.
grama da. associação, quehand.o-as a co.mpetir com as m,ais culo, e, se inclinar um pouco De antigos templos de reliquias cheios. • I'S est it d

.

f ANTIGAMENTE
v a rret ar ca .a vez rnaisr er eitas orgamzações aeronauticas

I a cabeça para o .lado es- • , os ato-
os laços culturais e econodo mundo. querdo, tornará ave-Ia no- Mãos onde vagam todos os segredos, res recebiam os seus honorerios micos entre os dois paises.Ha pouco mais:de um mês varnente; depois, ela escon- Onde dos ciumes tenebrosos, tredos, e uma vela por noite. Alguns Em seguida, saudou a As-e. a a jntroduçã'o dos modernissi- der-se-á, ainda, e ser-lhe-ã Circula o sangue apaixonado e forte. economizavam-nas e, no fim do sociação de Amigos da Ita-rr.os ainlibios Fairchild na linha preciso, ao leitor, inclinar a mês, vendiam-nas. lia, fundada no Brasil sob a;. .nazcrca entre Selem e Maná- cabeça mais ainda, para con- Mãos que eu amei, no féretro medonho Tasso tinha, I) camarim de 10- presidencia do prof. Aloisioc', l:1C'Ul"'!;lldo notavelmente o tinuar a ve-Ia. Frias, já murchas, na fluidez do Sonho, c'edade com Anastacio Rosa, e de Castro.<"DF;:' do:: viagem entre a longin- Finalmente, depois de ] O Nos mistérios simbolicos da Morte! cada um dêles guardava as velas O senador Marconi termi-qua capital amazonense e as de- minutos, se não arredou os em seu caixote. !VIas sucedia que nau anunciando que o Ducemais cidades brasileiras. Mal co- pés, tem de se inclinar de Cruz e Souza um gatuno, todas as noites, rou-
nomeara o sr. Alberta Pirellimeçam a trafegar esses novos apa- tal maneira para vêr a cs- b"va tais velas, e acontencia que para a vice-presidencia e ore lhos, e eis que �a Panair nos trela, que lhe será difícil curva, de modo a disfarçar com- China entregou ao Japão, como o roubado era sempre o Tasso.
sr. Artúro Marpícatí para oó.W11OCUI, para o próxin.o dia 15 conservar-se nessa posição, pletamente o que se desenhou. indenizaçãc de guerra, em 1795: NclS velas, de Anastacio Rosa
cargo de secretário geral dade Julho dois melhoramentos de sem risco de caír. Se mostrar a qualquer pessôa o primeiro é de 276.221.875 não se tocava.
Associação dos Amigos do;::r:;r:de: sigl1lhcl'lção na historia da Por conseguinte, ou a es- ela não dirà o que là està dese- francos, e o outlo de...... A faç inha repetia-se todos os Brasil.aviação comercial do Brasil: o trela andou para se escon- nhado. Aos olhos porém, do dese- 205.621.000 francos, Outros dias, in ilteravelmente, e Tasso --'-_

t.rimcico é a duplicação da linha der por detrás da torre, ou ahador, o contorno, a Iórma da cbequesimportantesaindaseacham reso)v!J descobrir o gatuno, M(,;· Autonomiaf'rtre o Brasl: e cs Estados Uni- a estrela conservou-se no figura ou do ornato fcito resalta expostos, avultando alguns da teu-s-, para isso, debaixo da
dos, passando as viagens a serem seu lugar e foi a Terra que nitida de entre os traços feitos Royal Steam Packet Company, mesa do camarim, que era co· daGalizafeitas duas vezes por semana ao arrastou r

O leitor e a torre posteriormente. no valor de 128.339.000 lran- berta com um pmo até o chão,
n.vez de uma 'lÓ como até agora para léste e para diante da Esta é a "noção gràfica da con- COE. e esperou.
c em 4 dias ao invez de 5, e o estrela, que deixou de se ciencia», Só os que cometem os No emtanto, não são os che- Quando parecia que ninguém
�egundo é a incorporação ao tra- poder vêr. Não foi a estre- delitos os escutam e os veem sem- ques avultados, de importancias estava por ali, TaS50 viu avan

bgo nas costas brasileiras dos no- la que andou, porque, á dis- pre por mais ocultos que estejam [sbulosas, que atraem de prele- çar o alfaiate, que ajudava aves.
i'OS aparelhos 5-43, ainda mais tancia em que ela está, ter- para os outros. rências a atenção dos visitantes, tir os artistas, pé ant e pé, receio-
Modernos, embora um pouco me- lhe-ia sido preciso andar nes- E'Iperimentem e verão. Estes se detêm em maior respei- 50, atarantado, olhando em v.lI-
nores do que os Clipper. ses 10 minutos dois ou três • to deante de um pequeno cheque ta ... Na altura em que êle ia a

São dois Iátos de exepcional mil milhões de leguas, em- D. FRANCISCO Manuel, o de cinco centavos apenas, pago estender a mão para o caixote
imoortancia e de grande significa. quanto que não é preciso grande polígrafo do seculo XVII, pela Tesouraria dos Esrados ao de Tasso-c-o mais proximo-o
Ç&O. pois isto significa que ape- para Terra, sinão efetuar um que desadorava as mulheres le- presidente Clevelaad, ator brada-lhe, 13 debaixo, da
zzr das crises em que nos deba- pequeno movimento. Foi, tradas, dizia na sua «carta de Musseu original, êsse! mesa. co:n a voz mais soturna e
L:rJ(;: o B l c..si I ainda proporcio- portanto, a Terra Que se guia Casados» que «a mulher • cavernosa que poud�:
,i? um ambiente propicio ao de- deslocou, e do poentê para que mais sabia não pa�sava de EM uma de suas viagens -Essas não, que são minhas!
senvolvi:nento das grandes e uteis levante. saber arrumar uma arca de rou- Vitor Hugo deteve-se em São O alfaiate apanhou t�l susto
iniciativas de serviçais publicos. • pa branca,.. Remo. .:Jue as �ernas vergaram-lhe e fugiu,:., ,e ndo c tempo da viagem NAPOLEÃO Landais, que, O Certo dia, almoçava em caind" aqui, levdntando-se ali.
U

..Jtí" 1\5 diversa� escalas. a Pana- ha cerca de 80 anos, escre- QUANDO a Hespanha des- uma mesa redonda do hotel, MéM as v\!llS do Tasso nUlca
,in "bUG r�la a aproximação veu um curioso dicionario, cobriu a America, o aventureiro quando outro viajante, fJue mais desapareceram.

:� pára os intercambios nacional deu uma origem interessante hespanhól Carloto foi costeando almoçava a seu lado, dirigin- •
Ínterr!acional de Brasil, assim para a libra esterlina. li terra em direção ao norte, em do-se ao grande poéta, p�r- A PRIMEIRA ';asa ba"ca-
}mo p.;la inttodução dos novos Vê�se, n(�sse dicionario, busca de ouro. guntou-Ihe de repente: ria de que ha notic;a, é a «Egil

"parelhos 5-43, ela proporciona que essa moeda tem o seu Desembarcando na costa cana-I
-O senhor é francês? e Filhos», flore5cia 700 anos

novas condições de rapidez e nome dos «fabricantes» que de'lse, não achou vestigios de -Sim, senhor-respondeu antes da éra cristã, em Babílo-
conforto á sua sempre crescenta O rei Ricardo I, mandou vir ouro e desiludidos ele e seus Vitor Hugo. nia. Dispunha, então, de varil\s
clientela. do Ori_:nte da Alemanha, on- companheiros repetiam com des- Mas, em que d�scobriu a sucursais.

Com o novo serviço, o ��orte dr,: �ntao se cunhava a moe- gosto: «cá, nada» e voltaram a minha nacionalidade? O primeiro banco conhecido
do Br.'i.sil ficarà sendo excep�io- da fma, entre todas as que seus navios. Os indios conserva- ·-Porque O senhor come na Europa foi o Banco de Ve
nalme�te bem servid� no qu� co�- existiam.. ram estas palavras e quando, ai-I muit? pão-replico� O outro. nela, :lO seculo XII. Vieram de-

:' f,ne
a �avegação aerea, pOlS.\ 1- Esses fabncant�s foram guns anos depois, os francêses,

.

Vitor Hugo sorrIU e con- pois os à� IBarcelona e de Sto
'Jrla, Bala, ReCIfe e outras clda- chamados «casterhngs», ha- ali aportaram, eles gritaram com tmuou almoçando, sem se ter ckolmo. Acrescentemos que o

;,h fic�rã,) com 4 aVIões da Pa- bitantes do Oriente-«caster toda a força de seus pulmões: incomudado com aquilo, que Banco de Stockolmo foi O pri.
r�air por sp.mana,enquanto Ancajú, e ling», particípio de II:To- «ca nada«. não estava muito longe de melro qLJe emitiu papel-moeda,
LJaceió, Fortaleza, S. Luis e Be- lie», ficar, residir. Desse no- Os francêses, porém, tomaram ser uma impertinencia. em 1688.
L':m hcnrão com 3 aviões ao invés me se formou por contração pOise da terra e chamaram.na: ContintlOU, portanto, almo- •
J� .::: como atualmente. Sendo me- e co�rupção a palavra - Canadá, pensando-se ser este çando. Mas, independente- OS �ANIBAtS compree�de-I'-!res ::10 que os nClipers", embora «sterhng». o seu nome indi.gena. mente de sua vontade, desde ram. lá a sua mods, a necesslda-
(celi.:ça,ru as mesmas condições de A exp}icação é engenhosa. �. aquele momento olhava de de de contar com a instituiçlio da
lapidez e confôrto, os novos apa- Mas sera exata? UM sindicato de banqueiros vez em quando e observava jusliça.
rclho5 pódem operar em portos • acaba de crear. na Inglaterra, um O impertinente. Os negros que habitam ali grano
até agora inaccessiveis aos C[ip- TRAÇA-SE nU!1l papel uma museu especial de cheques. Finalmente, VltorHugo ,in- des ilhas situadas entre N')va Gu:-
pus, marcando as�ím uma etapa figura qualquer, uma cara, um O mais antigQ dos que ai fj� clinou-se por sua vez em di- né e Sdlomão institui,a no si5tema
definitiva no desenvolvimento dos utensílio, uma Bôr simplesmente guram� tem a ficha do ano de reçãG á mesa do vizinho e de Duk-'Duk. Os chefes regionllis
!ranspmtes aéreos entre nó�. contornada, um animal. seja o que 1675: está feito no valor de 178 disse-!he: n�meam _Duk·Duk um do� �o-fôr. O leitor póde es('olh�r à sua francos e firmado por Tomas Fou- -O senhor é alemão? mens maIs fortes, com o .0bJeb�0vontade. Depois, oculte-ee o de:e- ler, joalheiro. E, sem esperar resposta, de fazd-o percorr�r a reglio, .dls-nho �eito com riscos, uns traçados Exibem-se tambem, em logar acrescentou: I farça�f), .p�ra casb�ar os �ehtos.

em !tnha réta, outros em linha apropriado, dois cht�qlJes que a -Conhecí, porque o senhor Elsa tnstJtulção não t"!m aCima de

FUNCIO"IARIOS P U B L I CO S: II

Feira L.i v,r e
ANO I Floríanopolis, 30 de Junho de 1936 NUMERO XI

Dr Pedro de Moura Ferro.
Advogado

Hua Traiano n. J (sobrado)
�"

MADRID, 27 �Foi decreta
da, hoje, a suspensão do estado
de alarme nas provincial de Co
runha, Pontevidra, Lugo de Oren
se, até o dia 29 do ccrrente

mi$, aíi,n de que possa ser ceL
brado o plebiscicto pró-estatuto da
autonomia de Galiza.

si uma côrte de apelação.
Nada ataca ou impede ao Duk

D!1� o cumprimento de seus' de
veres, sob pena de morte,

Tomaram ·se todas as medidas
para inspirar à população uma ei

pécie de terror do Duk-Dtlk.Nin
guem o conhece.

Com frequencia, as mulheres e

as creanças recebem a notIcia te;
rível dI! que ele se aaha ,nas pro·
xi'llidades� E que se os encontrar,
matal-os-à. Outras veles, diz-se
que quem o fitar. morrerà fulmi
nado. Até os homens menos suo

persticiosos das tribus acreditam
que o Vuk-Duk possúe poderes
màgicos, para castigar os homens,
e assim o qUlzer.
Esse ser misterioso vai envolto

de folhas. Cobre a cabeça com

um cesto de fórma cônica que lhe
repousa nos hombros. No ce&to
um artista primitivo pinta uma ca-

r a espantosa.' ..

QUlndo o 'Duk-Duk se apro
xima de uma aldeia, todos fogem
grihndo. Mulheres e creanças se

escondem aterrorisadas. Entlio, se

um canibal recebeu uma injúria de
um visinho explic� a natureza da
ofensa e pagl ao Duk·Duk uma

.11a.

Depois de fazer as investigações
necessaria�, o Du�-Duk condena
o ofensor 'a uma multa. Se este

não a póde pagar, põe-lhe fogo
na casa, ou, conforme o caso,ma
ta-o com a sua lança.

.,- !-
.. ...._ ... __---- �'- ... ," ..... -

\
__ . -- - ---- .. -
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l\/latri2::
Blurnenau - .Joinville - Sao Francisco Laguna-

Mostruario permanente enn Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção (je
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternoe FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeiros
Roupas feitas e jane!Jas, tinta Machinarios em geral para a lavourá:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgir Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lv1otores
Lã em novellos e meadas LOJ:ça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhc· electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxes,
Alcolchoados e Colchas Louça S3nitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas oara todos os fins Autornoveís e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN:t Bebidas nacionaes e exirangeiras Material clectríco em geral �'!�

� Empreza Nacional de l"'aveg9ção "Hoepcke"--vapores "CarlHoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rV1aria" - Fabrica de Gelo ;'Rita 1\/iaria" - EstaleIro 'Arataca" ;:�
.�.,AVAVAV.D'Â���������������M������;B��2������VA.���

e
fj
e
6
o.

�
�
�

'tJ t�\l Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE-
'!(4 �j ÇOS�MODICOS.
t<::���W�."-- ---.===---��til:l���-::-�.� Cozinha :1:
tI•••••••e. • O�iG� sme � �

SOBRE A DIREÇÃO De PROPRIETARIO
�

� �" � RUA FELIPE SCH:\1IDT N. 1 •

GC h·' 'A I � · d hta'
��, �� FLORIANOf'OLIS •

:; ompan Ia Blança a a Ia Il�.i;e -.e,�

� FUNDADA EM 1870 = ��.�.�•••�)O.e••�e.!)(ll NO ESTADO DE SANTA
oIt'u, ,Hl. • ' lU!!' • � CATARINA:

� ��i' G i vai construir? " �raranguá-Jaime Wendhàuseli

(� Seguros Terrestes e Marítimos ; ���! � . Anitapolis-Anibal Pae:;

tJ Incontest.avelmente a PRIMElRA cío Brasil m ;t.,Wjjf�,� �O.@ A.ngelina-Armando Schmidt

G �
'fi.", S' • Biguassú--Heitor (. srnpos"

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 � Iga o nosso conselho � Blumenau-�Aartii;lanl) Hilario
RESERVAS MAIS DE 41.000:000$000 �$

MANDE FAZER UM PROJE'TO COI\ U Bom Retiro-Joaquim Simões
RECEIT AEM 1934 19.792:553$358 ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES D\.

Canoinhas-P�dro Tor:es
PROPRIEDADES IMOVEIS i4.161 :966$549 CUMEN-IOS PEÇA PREÇO A DOUS oi

Cruzeiro-O�valdo Pereira
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.717.044:063$157 TRES CONSl RUrORFS DE CONFIANÇA Ccuritibanos-Enedino Rosa
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:637$917�, resciwna - Dinorah Alves

I' onfie a execucão de seu , t: (
Caminha

A�entes! Sub·Agentes 8 Reguladores de �vC1lr!as em todolos Estados fá um bom arquitéto.
"- _- ,

'''18''111, no Uruguai e nas principais praçn es:r�i'tgekui.
u Joinvile-Xav:er Scheak

, - -�, lv.'�c"', • ESTAMOS (EM 6TIMf>\S CONDIÇÕES PARA Lages-HosSUllLlb Neves
Agentes em Ftorlanopol is: NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO Laguna-Fra:1ci!:co Chagas Ma.

chad ....

fi Campos Lobo & Cía. ! ',911.
Preços rraod.ic'os Mafra-pompiE0 Claudio

{� 'UJ' P': �
Nova Trentr. --João jcsé Arche

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • WI# T k J & M
Orleans-Eà", .. : Mato;

• TELEFONE_N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA G j., r_e� . a r. otte Porto Uniz0-' Hc,IT,illio MiJei
r.�

Escr'lto' ro�, em l ' '
. It
., .• ': FORMADO;:, PELA UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul - Aristides Melo

;:.� - aguna e aJal ! ',",<t:;

DE JANEIRO I São JOSé-J0M, ':":osta Vaz
W�

A B I � "'l);;' m I. Francisw-Guaracy GO<errcSe.
�;!1 Sub- ger'1tes em urnenau e Lages �" � R F I' S h' � São]

,

1 P I�w � � • ua e Ipe c miut n. 2 @2. ..
oaqUlTH .oão a r.Q8

� G �� 1 � TIJuca�-O,;vci.ld. Ramos

••••••G� • 0••••0••(1. gO•••O. •.....= T-ubarao--lQéI-julm F--.

,

--�A.. �""""",_,,!,,"""""'W"'1"''1'1I'1''''''''J'''''''1�
..

��OO.O. • ••GGO� /� - - ,_

:: J1

I su _
Agencia ,MdoderuSa_ dep Pu

I
•

_IIcaçoes, com se� e em ao au o:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue ·a carta patente n. 112

Extra�ão sem dar

Clinica e pro
tese geral
da bôca

Especialista
em rrrol stras
da bôca

(JONSULTORIO:

Formidaveis sorteios proprlcl, Ires vazeI

por semana, todas as segun·
das, ter;3S e =extas·felras,

Extração com globol da or'slal. "São Pedro"
A • 1"1áx I. r I '-::I Usura � honestidade, pois, os ser

teloil 8io prllenciadoa pelo povo. Especialidades 1 em: APERI: IVOS E
SAI,GAD OS'

.-'

AQAZE-rA
DIARIO INDEPENDENTE

Redator-Secretario:
Oslyn Costa

COlaboraçã�w
Nilo 3erá devoloiJo o origino]

publicado �u não.

O conwito expresso em arti

go de coUaboração. mesmo soli
cilada. não implica em respon
sabilidade ou endõsso �OT parle
dfl Redação •

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $2CJe
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem COIM

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo'Callado.

Redaolo, Admnlstraçlo
e Oflcleas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Agent..··correlpondenlel
Porto Alegre - Dr. Arfont.

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C réd ito po..

I' f.__a.m_ i I iares não tm rival. Gral1de lortl-

pU lar e Agri.. -== - mente da cores Ilrmes.

cola de San- o único IVIARCAS:
ta Catharlna i,". I

Nos altos da Confeitaria Chiquinho,
"

Seriedade e lisura, Fiscalizado pelo Governo

I (Soe. Coop, Resp. Ltda.) d 1�i Esta na, ,

1
I Bua !r��Gmg n, 16 Torneio «mosca», Interessante e sensactona

�:!' (Edifício proprio] jôgo esportivo, ,

'\ �
.

De hora e em hora saboros : café. grátis.

I I. Capital 136:700$000 � Os jôgcs � ão execuracos por graciosas senho-

II
Reserva 56:424$498�: rinhas,

I

-

::;����:�i�: I �-

i':J�'--:JOr�a I,
� CIC Limitada

.

5'1· ala. Praca 15 de Novembro, 26-sobrado -. Fone. 1.360

II C[C. Aviso PrevI06'[. aja, PRI�EIR(, E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO
1 I Prazo Fixo g'l. aia,

I�_. -- Duas transmissões díar.as: pela manhã e á noite

': PASCHOAL SIMONE S. A. Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Graodes 'lendas e

ma iores lucros

LAVA- TINGE E REFORMh CHAPE'U.:5 PARA
.

HOMENS
.

� SERVIÇO GARANTIDO .- PREÇOS MODICaS

" � F;ua ClãiUselheifo Mafra N. 100
'p m

Vispora Imperial r I F L O R I A N o P O L 1 S
o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES I� �jll�����������������FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS C RANDES �

CAPITAIS I
I Dr. R ica rd o I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado II p' -

d te?,

r:�ot t.S rna n n I '

pelo govêrr.o do Estado,
>�,.

nsao e ven r .

Não deixem de ir ao Yiupora Imperial pai:" nele n Pu rgo Ie i tel,x.chde. da clinics do Hospt; I encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honesti- ,
. N;jrnben; \PrOfeSsN 1 dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará �I Granulado e comprimidos

l'O"g �::��ar��eu:cS,ole"or I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 IHI
Laboratorlos Raul Leite

I .- 'Ii��'��i;ii�hl em� c!turgla de Novembro
'

,

,

ger�1 �iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiliiiUiiiiiiiiiiiiã:ãi_;:;;;;__i--.!- �iJlli5�7!JE'ilWIlti� Rhe i fi iiantzalta cirurgia, ginaecologia, (do-
"'-..

--,_�._.-......_ ,_
.._IEPj ler. ,ti CO� , -=

= Precisam-se
enças das senhoras) e partos,

_
.- ' __

"

'. -
.

- º_�.�__� ,D_0S De cosinheiras, arrumadei-cirurgia do sistema nervoso e

--I
- -

�

UIt- d
Q -

ri Fi E' + it t ras, copeiras, pagens para co-operações de plástica IIm'.,as e I�t.i"aes I ai ir 1.11
nsino gr<"...

ui a.men e o
" Chape'us

b'

I
A • T'U 'j � modo seguro e IIlfahvel para locações, imediatas e garantidas

I CONSULTORIO·--Rua Tra-
I L I VRAR IA DO G LO80 I, ' a cura da EPILEPSIA, em ótimas casas de famílias. Pro-

I C d B 1 Procurem curem a Agência de Empre-ano N. J 8 das 10 ás 12 e RECEBIDAS PELA LIVRARIA CENTRAL DE artas para o r, ucnmann,

das 15 ás 16 112 horas. ALBERTO ENTRES �. Caixa Postal. ?658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
� I" Rio de Janeiro Brasil heiro Mafra, n. 31-Teleíone

TELEF. 1.285 Dante Vivo--por Giovani Papini Fornecedor 11561.
RESIDENCIA-Rua Este- Terras DevolutaS-por Ruy Cime Lima, 'I.,�o;;? ���A�' �����rt

ves Junior N. 26 Historia Pop. do Rio G. do Sul-pOI Alcides Lima I ��
.

�
TELEF. 1.131 �:n���!1:�sd-aPR��I�çã�il�: 1835-por Apolin.rio I � A- tnnr 0"'-O'

;

Dr. Carlos Corrêa Fontes compendiada:; de Leg. soc.arasilPo�: .A�:�� r� ��' h te. \:- • • • '-
ma Rio Branco � �

partosSe-nh��!es�as de SEMANALME�1�I�����E! AS ULTIMASI',IT�' Transferiu-se para á rua Tiradentes
Molestias de crianças

_

N. 8,- a casa
.

Diretor da Maternidade
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii��_._"

"A' Prefer IRI d·a"Modico do Hospiial
I

rJ
I

Advogados
Accaclo 'Mo-I

(("}: ra tem seu escrip-

tório de "advogada j_ roa

Vlsconue de Our J Preto

n. 70. - P!n:,po 1277'-1
I Caixa PO��!il, 110 I
! n'r. Pedro de �1oura ferra

Advogado

I Rua Trajano, rr I s.brado

I Telt.l-':)une n' ! 5·�8 I
I� Dr. Renato=

==8arbosa==:
ADVOGADO

Rua Trajano, 2 Msob.)
Fone 1325-Aterlde cha

mados para o interior.

!
Dr, Aderbal

da Silva
, J\dvogadI

�ua Cons, Mafra, 10 (sob,)
Fones 1631 •

1290_1

R.

!V1édicos

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Ah'nde na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. João Pinto, 13
Telefone, 1595

I (msul/'1s:
3a:, I J horas em diante

----------------------------.-----�--�,�

Chele do Lp boratono roa

Diretow .i e Higí.:ne do
Estado.

Curso de es!'f�eialilação em
�3.ctro!Í()log;a no LeD. de
Saude Pública do Rio de

.J i 1 :.r )

Executa analises para eluci
dação ddiagnosticos

A LICF., AMELlA, AURORA
MARIA, MA,I�I NA,;

I MARGARIDA

Ã-'�enda nas bôasI
casas

Solil_rios!
Senhoras e senhores de todas

as condições e de todas idades do
Brasil! Desejem padroeiros do
casamento)

Peçam informações. ernenvelo
r e fechado remetendo 700 reis
em sêlos postais. Deseja-s� idade
e preterições. A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua DU'lue de Caxias 518,
Joinvile, Est. Sta. Catarina.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de ertan
ças e adultos

Consultas diariameule das

4 hCtTGS em diante

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE -1595

p,> idf'iJÓa. KLiLJ_ Visconde
de Or..ro Prelo n' 57

FONE·-1524

LABOf1ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DH, A',T Jf�

PEREIRA E 01 IV! IRA

LIVRARIA MODERNA
Caixa Postal, 43 FLORIANúPOUS

PunOaOa em tase l

Rua Felippe Schmidt rr 8
f

Caixa pastallZ9 Tel. auto 100.4

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpographla, E!lterl!otypia
enccõernc-ão, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc,

I Dt.ArminioTavares I
Esp'lclalista em molestlas de

GAFGANTA- NARIZ - ou
'::::; )S-- CABEÇA--PESCOÇO
c

(f:-;'m'�t3; pela faculdade de
meé:cina (la Universiàaôe do
Rio ôe 'lunelro. Ex-interno,
por :oncurso, õo Hospital ôe

Ipro .to 50( orro e ôa Assisten·
cio !ublica 00 Rio ôe 1aneiro,
[.'01' alguns anos àe pratica nos
se viços eepeclcltzcõoa no Pro
fl7_,sor 5an50n, no Rio ôe 10-
r !iro··na Policlinica ôe 60tafo
la -- no Hospitnl ôe 5ão 10ão
Batista do LaQôa e 110 Hospital
'5affré--Buin I e).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

.

Gabinete adaptado para

I exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENCIA Hotel La

IPorta-Fone parecular 1246

I E R

Casa de Diversões
Familiares

Rio

O'timo emprego
onde continuará a atender a sua dist;nta }reguezia e o

pUblico eH' "'Yeral •..

PREFERIO�_
fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e :uma
verdadeira liquidação, em Itodos os artigos, em calçados para homens,
séllhoras e crianças.

-

está

r,
r

iI
f.i
,,"_'

p,
k'
I,

�j 1
Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Flor;a- (: ��nopolis,"o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE· j� i1�LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTKELA I

fll ;."�.�HOTEL, únicona CapiiaJ, com 39 quartos sem pensão. '�I�i� Casa li PreferidaMobilia!.io completamente novo, instalações san;tá- I �l
A

rias etc. �:.�� APROVEITEM !O motivo da venda é �ter o proprietário de se lc�i-

rll �rar para tratamelJto de sua saúde. Para informações J'ri- I' �� RUA T IFIADENTES N. ajam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Noverllbro nO 24. � \,..� (AO LA,.DO D.�. DIRETORIA DOS CORREIOS5E lTELEGRAFOS)Florianopolis. \t� �
liiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiõiiiiiliiiii�-làl�������E� ���.
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Elegantes e lindamente padronadas roupas PCU'dI crianças,
e abundante stock ,�,

Ar�jgos para homens na casa A CAPITAL.,
•

\ 5

nas duas esquinas da rua Conse!heiro Mafra

o

-

A UNICA que poderá responder satisfatoria E ente a todas exigencias

com a Trajano

DOSc
"Ufiiversidade de .A falta de doiA questi!'� "Atim5ranie

Heidelberg "quorui'""'f"1" VEND!::-S� no d!s�rito "

S Itd ,,_,

HEIDELBERG, 27-A ve- no Legislati- João Pessoa. uma, ótima casa imigl�etDria aI
.

anrrla"
lha e adorável cidade uni- w c» t

de moradía á rua Nestor. n. I I
versitaria de Heidelberg ini-

\.. argen ir-o 42. "RIO. 29- A Gazeta de na ng.·
ciou hoje a c�lebra�ão do BUENOS AIRES 27-La

Tratar com o propnetano Adão Noticias. destaca a opinião do terra
5300 anlversano da funda- 11.7 •

" ,Alves. na mesma. sr, Lindolío Color sôbre a ques- RIO, 27- -Informam de R("ci-
•

f U"
1 vacum anuncia com a maior I

,.,

d I' f I
ção de sua amosa ruversi-} , ..'. tão irmgratona mostran o a rção e que em resposta a um te egra-

d Q
.

t d
. reserva que se nuciararn nego- ser' M do secretario da Falenda . _LOl\D�ES. 27 .-, �s oíi-

ma. em que se indagava da vera-

I da e. uasi o

t a�
as unstl- ciações para resolver o conflito ' do Rio G. do Sul contra a lamen- CIal5 do navio-escola brasileiro A 1- cidad d n IÍciJ bl' d

.

'I es.tãdo ornarnen atl,ads, cons t- de que-resultou .a falta de «quo- A
.

clft.nqulista ( 5 l'_] h isit
' e fl o . pu ica a no

o.

� llII tav-l explosão de xenofobia que.
mttan e a aan a, VISI aram a I Rio, s'=RundJ a 1ual pretendia,

\
tum o-se o cen ro esse mar

rum> C'" d D t d '

b Ih d OI' manufatura de Armamento .. s o 1 d
-

I
I (de côres a praca da univer- mN na, aml

ara

I,Ot� epu a

'des, da Et�op'I".
caratenza o tra a o o sr. 1- aban onar a po .tica e ingresssar

• os circu os po 1 ICOS COUSl e li V I Ob.ervatorio de Geenwich e a

," � idade. Trinta e um mastros r lid d
'

,

. veir a ima, consu.tor do minis- na carreira diplomática, o sr.Lima

� id f t difi
ra-se que a norma I a e consti- t-rio do frabalho. Real Escola Naval. Cavalcanti declarou: «Tenho um

� e:gUld osUeil! re�d edao e

t
1

1-, tucional, ameacada pelas conse-
CIO a ruvers: a e os .en

'x RO.VlA, 27 -S\�gllndo no- Mostra ./lVazela. o des1stre R�OO������������� mandato eleitoral de quatro anos
-

\
tarn as bandp.ir�s de' 31 na�1 qdude?ciads q�e p�detn sob

I re;ir
da

ticias ofícíais hoje divulga- q: e repre.e iraria o fechamento i� Alvaro da Cô·sta Ferreira

���.
e o exerc�crei até o último, dia.Con-

.. -
'! ica a situacão atua. e uma

I I it I' J I d"d ' " • d
, çocs que estao representadas uestã d d':t 't (as. lima co una I a rana .ia s esco as mgl a. por es.ran- e �,lO para 15·0 com o 8rOlO e meu

. . '. q ao c or em supenor a o- E 1 lid d
.

OI'
, :l'Il OI G d F

. til E d fi d
..

\ entre os convidados oficiais. d
.

dernai t-' I chegou em
.

ga, oca t a e )e ros como quer o sr. lvelra'� ga evaer errei. a

��
sta o e a c on snça a oprmão

A id d tá 4- I t'
as as ernais que es ao VlnCU a-

it d t V' ". R':� � ibli P b
.

d
CI a e es na ura men e d sr ua a um pouco ao nor e r ina, pois somente no la r..>' •

tif �. t jI� pu ica. .mem uco aIO a agora,

I
.

d
" ....

'

as ao problema. G d d SI' d
{;,II clen I Icam ao" paren es I�

da fronteira de Kenya. A<;- 'r .n e ou. acima e seten- �'�
A

,J

,

•

� por ocasião de meu regresso.deu-C leia e moças e rapazes es-
d I I' t I I 'J'

, , 'li) e pessoas arrugas que fi d d
tudantes, vestido de roupas sim sen o,. a ta la con ro:a, a mi. cnanças, ma:n para o � fill ,. } r� me gran es e generosas provas e

d t d If b t· I� sua lhaMA;�L\DELOUh- '�Iapreço !'d' d d 5' t hregionais e os quais deverão agora, to as as es la as que ana a e Ismo.
, � UES FERREIRA ajl;stou �f '

e so I alie. a�. o en ,0
prestar serviços aos visitan- DeseJ'a concertar o levam a Kenya. .'

fi C:azeta. a�7entua outros Jn�-!�.
1 r.� I rT'!r'!Jves para continuar no exerr:l-

teso Entre as centenas destes. Foi tambem estabelecIda phcavels do projeto da Juele c n- �� ��f���s ���I�LL�r. EU- � ci�h do cargo para o qual me es-

encontram-se inumeros que seu rádio? Procur � o I uma guarnição esp(�l.ia·! em sultor x,enofobo q.ue só servem I �I ,n, co eu o povo pernambucano. O

passaram muitos anos como sr, BOllzon, á rua Felippe I'
Nakanti. OlEie nU,l1erocos p�rél df.IXéU ?escollhado; os estran- \� Flopo�i 3.125- 6-1936 � boato se originou. naturalmente,

estudantes da Universidade Schi.midt n, 20. que será p ,e soldadiJs italiano:: cheg;-trn i:i Jelr03 que vem colaborar no ,n.os,,'o I � ,..�'S'-��'S"':� 1j r.' do conv;t<; que recebí do presiden·
.. I

�AI����,.; "_�.o.::� � t:I R b'de Heidelberg. namente satisfeito. todo mr)mento, pDr viaaé;ea. progrcs60 e têm. nos .. au�1 lado � � Maria � � teB a'l epú Il;a. pa�� rl"P:tsen!llr
OU.ti"�GfJ. ��__ �J��'I-��e n?s moment,os ma:s

.

d.bceJs da � l!1i �� ��
O '\�I na proxlma exposIção �"

� � Vida do paIs e contu1Uam a s:r ���� e M��� ta ,a:::ional de París.

tJ A t d"
e elementos de orde.H e progress<l,/ �

Euclides � .

Trata-se, p,orém, de �,;r�}" c')·

•�.'.�!l. n e� e s li15\ JlJ mI �.� t� r��g�� 8 �m· �....� Termin 1 o mesmo jornal ,di-/ �.Í'IJ Noivos lijI mls:ão de dOIS I)U lrt :, - '. ",

� 'ti' \\j I ij � �V � � YJ/ � 1i � � I!'. " • ��

� zendo q�.'! nê!nhuma rélz�o ex:ste � � rante a qual '. ' ! .. ,; , � oaB,

�� ....'1 JJ. .>
.

.:;� I para emltarmos certos paJS('� onde &il��OO����� prr.star um < �'1içu ú.'� lDr�u pni}>
� uma emnreza u',a $ilBl"��ja.ti(J rmerCill �

d d

!.,,�
r

t
",..

" r ;.?,I:ui��no���::. e existencia são

C"'"'ndel;"-!ladas Ir... r(?f"d5::::ça-�-O-----{.'1e-
�� gum'u e pr�me�ro = -g_'Jif U liUi Ct I ...", ..

'.

� �.' = pu.- traição
"

l'1orna
� Ha quantos anos funciona a Sociedade? ,,,!ft1,.... •

h I d I 1
, � Quantos premios já pagou neste Estado? �� �OS I n a ea BERLIM, 27 - l-'\ CÔfl"

Ij �,' �.). Popuhr c,ondenou,' hOi>, ,.l. 15,. P.�.e>,.t.n, ça'l) Co:: Roma.2 R, O,,� A' quem foram entregues os premios? '12�'"
_ ... r 3 9(:35 d

'�'\ • Onde residem os contemplados? a Praça General Csarla n·34 anos de pmão, o cIdadão Rff'" ra.I1''1·: :: 126 20' h) , ma

I�r:"
A rua e o numero da casa ? t� E I f Lange. acusado de: .' J ",Ji'j 1

.

j ,
<J� , oras, o seguIn c

." m.;.. specia ista em ornecimentos,
h f 1 pworma'

/ Onde se acham os retratus dos fellzardos ? iW de comida a domicilios.
tna por aver ,?H:ê\ j l Jf'{ I

'ÓA" -,
.

, ,

I'
h 'I !@ potencia eFtrangeira. c:. . I I

« nunclo em Ita lano, es?a-
Onde se ac am os rec�oos dos. premios entregues �� Preços. os mais baixos. .

11 I � M I R I
Oferece assistencia médica gra tui té'\ ? Absduta higlene-GênelOs de

não foi CItado, dlvf.'· as T,I,) .1d.-: �\l

� _

e
. portuguN· . ,�r.c.oa .

;�a

Dl'strl'bue preml'os Extraordl'narl:os'l.
.

1 1 .J d C h
1 çõ�s acerca �a fôrç(' .� l Arib1.li-. : lOomezza., ottclano em lia"

a. qualÍnâ <::- 03in a igualou II T - d E I A H
Quantos sorteios mensais?

'

II d 'I ção de equipamente: das ·trop!�
lauo. ransmlssao a ..'.

: supenor as me lufes a caplla. prussianas. d. ASSliVl FAZEM TODAS
Qual a contribuição? I

rp
PREÇOS: Foi tambem :.ondenado, d. 61 d. \v. MO.lart. �espostas a car-

" anos de pri�ão o tecl\r:o-sieva 'o ! t de radlO-ouvmtes. Cançõ('s
Uma ptss;>a 70$000 i Guer.�her HoH�ann acúsado de: it� .

IrS jnterpretada� pela OR-
Duas pessoas 100$000 I, ,,' , QL' STRA CENTRAL N.

I
csplOnar as {orças aereas alem'� I

"

. • (.

Comida abundante e agradavel por conta de uma organiÂaçao e�,-: t1cla:, em eS(J?llh.ol. e porluguê�.
ao mais fino paiadar. I trangeira distribuidora de ncti-' ,,,Iw: 'Rf'al f. GIOVtnezza.

G Praça Gem,ral OSflr'o n.34!ciilS. cujo nome não foi �,:vu-I Gal:..{;, de corr;bata

F LORIANOPOLIS Igado. , 'Ipass��elros de um
- Co--fl,to 6""<- ,'eroplano

tre mor)tene-I n'

grinos e a pC.a! �(brOrAL�GR?, 29-0Hitler enviou lieia de Be�w aVIa'; ",1 �analr saldo. rumo
U rn sabre ao ao nun· levOU de vIagem,

General Teh- grado afim de p[,n.iciparem de em�

a n'º, K:;:,"' Teh G polgank:3.lutos ... dois galos.
b

-

�A
- -

.BEL RA�O, 27-0correc:,. ..Si. e,fiS.» vão tomar par-

� e �< hOJe um conflIto durante o qual t. \ .'.'
.

''1,' .,- t'3 thifb de-

;; LONERES 27 _ A Agen- foraUm dados mduitos6tirOos. I
ir' ... :ld \.:, I., .. es do \fAivia·

m grupo e O membros; 1 is \lnl."'Ju§l tie i/entoU na$I> ci a Reuter informa em telegr ama de uma tribu montenegrina en- ; E:-ll '

� de Nanbm que o governo chinês controu-se com um destacaillent? i E i.1 ,:';:. i",âo r �o:.;sii a pri-� anunciou oficialmente a checada dd policia. ' I'

G do gelPral alemão von Ricl-�n.au O grupo de montene.;rino5 �e ���l��o��:m4��e����i \�)����1��
� a Nankim. alem de entreg!lr peiso- dirigia para Centinje. onde pre-

Insereve IL.VO� � ! �mLenkte a,o �ener�I, Tchang-Kai- tendia p�dir a libertação de 14
,� IM l?'iJ!: • cae , pTlmelrO ministro e coman- camponêses montenegrin03, que

�.
(

.

7 '� tante-:hefe d as tropas, um sabre metaram c�n:o policiais em outro

I:-�i���-��---------�'fJ.- --------::.l1I.�_.�,:�-:".__,�"''''.(;,� !lqU� lhe fui enviado pelo chanceler conflíto, no nJês do abril do cor-I�.�"'����� �----------G�S���Gli');� Hitler. Irente ano.

I �,
l- G' fi
/j eJ " •

t-�
,

lo
�J

.Jt O lo
�

/'':: E m·uitas ísenções

!�Habilitaí·vos!

E'

'-. '1»tW

Não in�re��
sará na dill'1
ploloacia

"CREDITO MUTUO EDIAL"

Bebidas Nacionais e Extra
geiras só NO
CAFE JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschoGI
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'Bem recebidas na

alemanha
-

AS OECL.ARAgOES PAQIFIS-
TAS 00 SR. OEL.E30S

BER��M, 28 - Os clrcu- pnrrnr a grande satisfaçãolos
l
políticos alemães, depois que lhes

.

causaram as pala
�e l,oma� conheCImento das vras do ministro Delbos.

gec,�araço::; do governo de O governo Blum-comen
. ai.Js, estão propensos a ad- ta-se - deixou ônteri bem
nnUr, qtlP. o gabinete francês fortemente acentuado o seu
seguIr li uma unentação mais amor á paz e a vontade de

�(::��e�l(�anea c�l1! as, neces- resolver todas as questões
"." des LI,: politíca Interna- pendentes.
cional e nao hesítam em ex- Ha nessa vontade uma

Social

concordancia coníortante en- animado pela boa vontade e Nos meios nacíonaís-socia- dos Negocias Estranjeiros do
tre os objetivos da politica pelo desejo de paz que ani- listas sublinham-se a frase Reich, que guardam reservas

alemã e o da politica da ma o governo alemão, da declaração ministerial, na sobre a declaração írancêsa.

França. O jornal nacional-socialista qual o governo francês re- Entre esses, encontra-se

Aliás, é o que assinala o «Der Angrlff', salienta a bôa conhece, dizem eles, a since- o �<Frankfurt Zettung-, que
«Correspondencia Politica e vontade do governo Blum e ridade das intenções pacifi- mais uma vez, crítica a po
Diplornatlcas , faz votos para que continuem C 1S kdo chanceler Adolfo titica francêsa de alianças, a

Esse mesmo orgão expri- os esforços do governo fran- Hitler. qual, acentúa, constitue um

me a sua grande satisfação cês em pról fie um desarma, Ha entretanto, alguns jor- obstáculo a toda politica eu-

por ver o governo francês menta prl)gressivo. nais, ligados ao Ministerio ropéa construtiva.

1��:�ai����A GAZETA
FLORIANOPOLIS, Terça-feira 30 de Jt nho de 1935

e
Centenarla
.Je Carlos

Gomes A v o z D o o v o

OUTROS PARTEm

Pelo onibu� da Auto Viação
Catarinense seguiram hoje para
o norte do Estado. os seguintes
passageiros: Ana Niebert, E. Hil
debnnd, Antenor Pamplona, Si
b;la Moe�s, Osmar Garsze e Ade
lia Tclxeirr.

Quando. se realizava, domin
Prosseguem em todo o paiz go, às duas horas da tarde, a

com o maior entusiasmo, os prepa- habitual sessão de matinée do
cativos para as festividades come- Cine Rex, verificou-se um violen- Um jóvem põe termo á vida porque
morativas do Centenorio d� Car- to incendio na gabine daquela ca- f6 I t d

-

t
'

los Gomes. sa de diversões, queimando-se, ra evan a a uma acusllçao con ra SI

Campinas, terra natal do glo- inteiramente, a penúltima parte do CURITIBA, 29-Sumamente menta. Como estivesse na hora do
rioso maestro, onde as comemo- filme que estava sendo exibido. doloroso foi o desfecho dado a almoço, sua mãi chamou-o, por

rações serão centralizadas e terão O fato provocou o pânico ime- uma ligeira questão de acerto de intermédio de um irmãozinho.Este
e seu encerramento oficial nos diato na grande assistencia, mas, contas. voltou do sótão com a noticia de
mêses de Agosto e Setembro, es- devido a grande facilidade de O jóvem sôbre quem pesava a que Silvio estava estudando.
tá despertando a atenção de to - saída, o povo num momento en- responsabilidade da falta, não po- Novo chamado se sucedeu.Pas
dos os brasileiros e entidades so- centrava-se fóra do perigo que o dendo explicar a mesma.exagerou- sados momentos, Mario, outro ir

ciais, pelo excepcional programa

I
ameaçava, saindo pelas dez por- lhe o volume e foi exterminai- mão, foi ate seu quarto e chamou

de festividades que ali' se efetua- tas laterais do edificio, que Io- numa resolução extrema. Como ninguém respondesse, olhoú
o ",rar,a-se ho_:e. a gentil se- . .

d b Q C' d '

é I b l' I f' idrao. Iram ime . iatamente a ertas. ue 10SO e um carater r to cue pe a anc eiro a e ICOU estarreci o.
'I ,te :'nsi:"rd, f1l-- H di f d h d

.

I d1 a a Ias oi ivúlgada a noti- a gabine do REX foi construida er ára, o moço concertou lml Si vil") jazia na cama.estira o,como
J sr. E'1illUlldo Grisard. alto era de que o Governo do Pará á prova de fogo, tivemos, ôntem, epopéa de dôr para os seus,e uma morto.

Ue) da Diretoria' de Es· nomeará o venerando estadista a prova, pois, o fogo ficou redu- intensa consternação á sociedade, Aliando esse fato a um cheiro
:r"J:.', de Rodaó"em.' D L S d '

d d I f d d
'

1 d f
.

id •

r. aura o ce, seu represen- zi o sómente á parte do filme. 00 e e e estava a a o • exercer via ento e orrmci a que notara,
tante oficial nas referidas come- dentro do aparelho, não podendo brilhante papel dadas as circuns- Mario deu alarma de sua suspei-
mOI ações. . de forma alguma propagar-se. tancias que lhe vinham cercando ta.

Hoje temos noticia de que o Para que se avalie a condição de a vida laboriosa. Um visinho parente da casa.

Touring Club do Brasil sua ulti- aperfeiçoamento da gabine, Essas as razões porque o fato dr. Genuino Sant'Ana, acudiu.
ma reunião da diretoria, resolveu basta dizer, que a sessão continu- ontem registado assumiu maiore Mas todas as providencias ío
tomar parte nas homenagens á ou, momentos após, sem acidente proporções, logo ao ser conhecido. ram baldadas, pois Silvio falecêra,
memoria do nosso maior compo- algum, realizando-se, igualmente, Silvio Montruchio foi o autor sob a ação de uma mistura de
sitcr, f izendo-se representar por as duas sessões noturnas, que es- da larnentavel ocorrencia. Era fi- formicida e cianureto de sadio.
uma delegação as feetas que se tiveram frequentadissimas. lho do sr. Mario Montruchio.guar- Em meio á consternação da

o sr. Marça] Grumiché; efetuarão em Campinas. Não estivesse aquele cinema da-livros da Cia. de Seguros A- familia, alguem lembrou de avisar

o sr. Rodolfo Pedro Coelho. E não só os meios oficiais e as preparado de acordo com as exi- driatica,e de sua exma. esposa, d. a policia, que prontamente com-

principais entidade representati- gencias modernas da instalação Maria Montruchio, residentes à rua pareceu ao local, acompanhada
tem as suas vistas voltadas para de gabines e forçosamente, teria- lgusssú n. 14-45. pelo academico de serviço no

Des. Heraclito 1?_ibeiro
as festividades' a se realisar na mos que lamentar graves acidentes. Contava 14 anos e era quar- posto de assistellcia.

R tradicional «Terra das Andori- A facI'II'dade da sal'da do sa- tanista do Curso de Madureza do Estes socorros ainda foram de
etomou à esta Capital ao

n fite do Estado, onde se encoo-
nhas». Ião para a rua, tambem contri- Ginasio Novo Ateneu. valia pois a progenitora do suicida

" d f' 'I De todf) o EstaeIo, desde a Luio para que o fato não produ- Mesmo estudando Silvio tinha ao ter conhecimento do fáto foi
tr,c'ya. em gozo e enas, o I ustre

C I
df;�"mbarf!'0 ,-lo: ,Ir. Herachto Ri- apjta até o mais longinguo mu- zisse mais que um bustO na assis- uma vontade imensa de auxiliar prêsa de uma síncope. Atendida
",eno, '''do b , ,k Curtp. de Apé�- mClpio do interior paulista, aug· t.encia. seu pai na manutenção da casa, a tempo, a snra. Montruchio foi

enehta dia a dia o invulgar interes- E, com esse intl!nto, aproveitou as posta lóra de perÍgo, para cho-
�!e de!'pertado pela grande Expo- Desportos � horas que lhe sobravam no estudo rar a (.1�rda inastimavel de seu

siçâo--Feira, Industrial, Comer- para se colocar, cl')m algum custo, querido filbo.
dai, Agricola e Retrospectiva, Figueirense F. C. na Casa Valmass'Jni, anexa á Ga- O cadaver do inditoso jovem
que vae constituir a um só tempo, rage Moderna, na rua Pedro I�t). foi removido para o necroterio
o complemento das comemorações A direção técnica do Figuei- Pouco tempo depois do inicio policial, afim de ser necropsilldo
e a sua atração indireta, e cujas rense F.C., solicita o compareci- do trdbalho, Silvio demonstrando e. afinal entregue á familia para
obras estão sendo ativadas com o mento, amanhã, as 16 horas, dos grande apego ao trabalho, fôra executar o sepultamento o que se-

\
De

�"l��g.uIla ,chegar�m pelo inicio d,os pavilhões de S. Paulo seus «player» no estadia Adolfo plOmovido a escriturario da casa. rá realizado hoje, ás 1 O horas.
J.uto-\..-.MI8' Naglb Duux, An- e Campinas. Konder, para o treino semanal. Fazia todo o serviço a seu cargo Silvio pareceu estar estudando
torar;. Carvalho. Er"esto Lacom· I

e airda tomava conta do posto de quando seu irmãozinho o fôra
be. lnocencio 's,mão, J. Maria venda de gazoll'na. h I EI

LIRA TERES
c amar para o a:noço. e, no

M;deiros, \Valmc.r Medeiros, A.
.

I CLUBE Dentro em pouco Silvio mono- entanto, es�a\'a ecrevendo um

G. Silva, Josefim Gomes, Anta-
FLORIANOPOL.IS polizàra a estima dos seus compa- longo bilhete, que deixou sobre

nio Pire., Grizard eJos e Nunes, n!,eiros de trabalho e de seus pa- a mesa e estava concebido nestes

trões, graças ao tratamento afavel
que a todos dispensava.

De ordem do sr. presidente convido os srs. so- Ontem, porém, surgiu uma di-
cios para a sessão de ASSEMBLE'IA GERAL EX- vergencla.

TRAORDINARIA, que se realizará no próximo SA- Informaram-nos funcionarias da
BADO, 4 de Julho de 1936, ás 19 112 horas, na séde C3sa que seus patrões alegaram
da S. B. CAIXA DOS EMPREGADOS NO COMER- um de acerto de anotações, pois
CIO, á RUA FELIPE SCHMIDT, 8 (Sobrado). que ele vendêra 15 litros de ga-

ASSUNTO A TRATAR: A situação do clube de- zolina. conforme o medidor regis-
ante do incendio ocorrido em 6ua séde social. tára e fStava marcada a soma de

NqTA. �rata�do'se de um c�so de magna im- 10 litros apenas,com a respectiva
·,':"ii1;;. as 8 hora ..

, a farni- portancla a Dlretona péde o comparecimento de todos entrada de dinheiro.
1 ' .�, ,..:lo Bou mund� celebrar

I
os srs. súcias. E S I f b I di via oi responsa i iIa o

"me: m:." a em sufragio á alma Orlando Fernandes

I
pela falta.

eh pranteada senhora d. Livia I 10. Secretário Recolhendo-se á casa, Silvio
Alcantara Fernandes. _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__� demonstrou profundo acabrunha

Reg:sta-se hoje o aniversario
natal.cio do ccnterrâneo sr, Vitor
Euhl. prefeito do municipio do
Rio do S:.ll.

Ocorre hoje o aniversario da
!!plnte menina Lourdes Maria,
hll.inha do sr, Edmilson Corrêa.

VhVLl Rodrigues Lopes
Passa hoje, o aniversario na

talicio da veneranda sra. d. Ma-

terrros:

cAd .us, Perguntem ao José Z.
Passos o que se pa5sou e tambem
quanto eu ganhava. O resto do
dinh -iro que eu tinha era de mi
nhas sacrificadas economias».

Digam a ele que as unicas
cousas que eu tirei de lá foi
uma chave de abrir latas e um

vidro pequeno com um pouco de
gazolina.

O Estandarte da Congregação
Mariana qUI! me siga ao tumulo e

me colequem a fita de congrega
do.

Faz /'lDOS hoje, a exma. sra,
d. Maria Clementina Lopes. es

oôsa do sr. farmaceutico José
.) L id.tOflnerg,c5 opes, reei ente em
T

L(lges.

na Clcmeni 'Ofl de Souza Lopes,
viuva do major Jos� Rodrigues
Lopes, e genitora do sr. José Lu
tk{,;í�) LO;Jes, nosso colaborador.

Dêm ao José, os meus mais
sinceros votos de felicidades.

Digam ainda mais que eu fiz
aquilo para dar certo ao tambor
que faltavam 5 litros gazolina e

eu tenho certeza que. ninguém
roubou.

Peço desculpas á Ladislau.
(aJ Silvio Montruchio.

Esclareço que homem como

seu João Mazina, não existe ou

são bem -raros.

N. B. Faço isto para não mau

char o nome de uma familia tio

honrada.

!:'flZEm f'lNCJ5 HOJE'

rHE6Am UH9

AssembléIa Geral Extraordinaria

Adeus- Silvio'f
O bilhete foi escrito numa fo

lha de papel do seu caderno €I �

Historia Natural. No verso, es

tava assentado um ponto dessa
materia, em caligrafia ótima, e o

bilhete estava rf!digido eOI mei)
a uma porção garranchos, o que
denota o estado de nervos com

que Silvio ultimou os preparati
vos de seu suicidio.

Dep, /oãv Gualberto
Vindo de Joinvile, acha-Ste

cLsde ontem, nesta Capital, o sr,

João GualLerto Bittencourt, de
putado estadual.

na Catedrill Me-

Bebidas Nacionais e ExtrJ
geiras só NO
C)AFE ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoa[

Livia Alcantara
Fernandes

Fermiano Fel'nandes, Guida Bott e familia

-Id:- L�ario Carlos Otero e familia, agradecem a

todos os amigos que os acompanharam por
ocasião do falecimento de sua mãi, avó e bi4
savó LIVIA ALCANTARA FERNANDES,

bem como a todos que enviaram cartões, telegramas, flôres
e corôas e compareceram ao enterramento.

A!)rovcitam o ensejo para convidar para a missa de
7' dia, que em sufragio de sua alma mandam celebrar

quinta-feira, 2 de Julho, ás 8 horas, na Catedral r/letro

politana.
Antecipadamente agradecem,

1:<..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




