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Deverá tomar
legitimamente eleito,
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RIO-15-- o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, una

nimemente, em sua sessão de hoje, resolvêu não tomar conhecimento
do recurso interpôsto. para anular a renovação da eleição realizada em

Büa Vista, no rnunicipio de Tijucas, tendo êssa egregia Côrte,
decidido, ainda, de acôrdo com o parecer elo procurador geral
mandar apurar as responsabi�dades dos antoures das nulidades �_���������.��������.. , �'���.�������������@�,.�,����m�'w����A�����.�6�������W����
alecadas no referido pleito. Ià\ VCttZ o C;) ��,j(iC! �l( ��) Sern quaisquer tigações politicas.Compareceram á sessão de julgamento os srs. dr. Rupp Junior,
deputado federal, e advogado !\1ozart Lago, que se ocupou da de
fesa do sr. dr. Nelson Guimarães, juiz de direito da comarca de'
Tijucas. ANO

. o dr. Artur Costa, advogado do P. L. C., exgotou todo
o tempo regimental fundamentando juridicamente a decisão do
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de Santa Catarina.

Proprletario ü Din�tor Responsavet ...J ,l':'i.ÍRO Ci�LLADO
..__._----------------------
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r\�l�esa da �ssernbiéia

A hora angustiosa nue
a Paraíba está

viv-eh-d'o

rneira sessão da atual legis
�

latura, que mereceu uma mo
ção de aplausos e congratu"
[ações apresentada pe'o Iider
da minoria deputado Marc. s
Konder.
Per essas razões, foi C"lTI

verdadeira satisfação '.lIH' ii
a noticia pub.icr.da i� ela 1
U'ia")" I,1"1' . ate I .n. -n "1 'r''

'í_<� J'_I., \ \'4 ,:líJ_ �-v1,-1..L:" ••

'

1-

lf)fl1U'ld') i�tl'� ,o 'lL,st�e C'-

71 ��} .. r.-l .t'(�1 CI r,,) D reSL..

· -�n te
'" 'li'" l'
·Ja hS' ." lí::la U GISI:..tUva.

Ante-ôntern, era o depu-!taco mir.or'sta major Acácio

I '\1nrci r.a .QUI; �lW) AddV.
ii

.

L II. � nas rmorcssoes sobre a re-
I

eleição do nosso d.st'nto CU'I-,
terrãneo Altamiro Cu.marães I"a presídcncia da f\,,·.;· ,-

se�� I bléia' f ��gi-' l;tj'va.
. '"

1 H .je, graças a um tour
! de-force da nossa reporta
I gem pidemos publicar a rá-

recu�1Iis::as I pída palestra que maut v :-
JOAO PESSOA, 14 - A pr.nte sLbre o Rio CUélJa- J mos com o distinto p;\rL

bira, construida em 1932, está ameaçada de rurr em consequ n-
I

rnentar dr. Heribcr:o :ü,.
cia das cheias. :_;" s. interrogado) f,(\r J.

O deputado Delfino Costa telr gralou ao presidente dd como encarava a re ",,' (

Republica informando que o governo do Estado é impotente para di) sr. Altarniro Cu .narã-:s
poder atender as populações flageladas pela invernadas, motivo por-: r a prcsidencia da Assem
que apelava para o governo da nação, no sentido de um auxilio' blé!a Legislativa, assim se
a centenas de. f��ilias que passam. fome, estão sem této e sem re-I expressou:
cursos para reiniCIar as culturas agncolas.

I --/\pesar de militar politi-
carne: te em carn o )

Os srs. Rau� PUa ei���a:r�g�i�;�t���� e�;t:�;;�
B' l d

\1 - :('.'1:" ;íães.

atista UIa ü"< _ OBra,,: ter���;�í�lS.d��.�;� �o.�0:1.����
I TC> ce certa' l"{-' ncira inf I {

R'I'� I ç:�ra' mai�
L

cst'reit�r
c

n�s's�5
U IP!nções de a.uizade.

PORTO ALEGRE, 15- Acresce a circu-stanci

Encerrando-se sexta-feira () Con�res3o do Partido Liber- I
de que \.J d:.'puL:.do ltami.

ador , ficará o sr. Raul PJla desobrigado para realizar a ma anun-I ro GU�i1lélrã �: 8ír;L! j

co 11 !
ciada viagem ao Rio, afim de atender aos reiteirados convites diri- f correçao e !'?Cr'''!I,:ilCj(> uL

gidos a s. excia pelo ministro da Agricultura, sr. dr. Odilon Bra- ra�.te us. trab�II:'Js da L'\'ssem

ga, para assistir a reün:50 dos secreta rios de Agricultura dos Esta- biela CO!"lstllumte e da pr·
dos, a realizar-se na CapItal Federal.

'\companharão s. excia., que embarcará sah"do, os srs.

deputados Batista Luzardo e Barros CassaI, que regressam ao Rio,
e o dr. Men de Sá, diretor do gabinete da Secretaria da AgrIcul
tura,

Famílias sen1 iéto,
mantimentos e sem

..J�ao
Ao

ao

...

I'C' �, .. \,. subrn-tido a segun-
1 juiga I�n: . n�' ··rn�[.;nal Es-
I' �

.a}, !)é·. João /'l.cóun I,JOfIJeS
L, Oi,v,.ra, ualo:"rf'''li ... , io do

. "';3 1 de luz e fê ç;l, 'etr .ras
I ,ta capual, 'l"us::,da d. haver
·,j·ni·"l.) o sr UIJ'S'o, ·.--..··'··3 ir iz,

J
• t.�,. -

•. l • , .... '. "...., J
4t,.

i, Direi�Cl eh Ia. V"ra ela Co
.narca di:! capital.
A acu'L:';ão foi tdL.\ f" 10 r-ro

De,te., púbhco dr. i\ufylard Pe
rt:1. r1 G�)��H�S e a dcL::sa pelo Jr.
Fulvio A.luci.
O C0•.sê'ho de Sentença es

'i\',' cónstitu.lo pelo- -vs. -�\1!\!uel
�a Porta, francisco Costa. Do.
nato do Vale Pereira t Carlos
Sada.

O juri resolveu, por undmml�

dG.d�, absolver o engenheiro João
Acacio Gomes do crime lhe fôra
im[utó.do.Urll 'co!onoa

Passageir� em ,trilnsito do v�·l mado conhecimento !lO c�no com I'� bordo �o Ifaimbé. - Com aCARTAZES Cenas via.. por Ilassuce, apos ter almoçaúol�!!l col:no .de avança�.l Id�de e :mport.ancI3 d'l furto,. o perigosoDO D IA
Ientas I�O Hotel La Porte, acompanhado II

Gê naclOnahdade abma. residente I purlgmsta fez uma VIagem ii Be"CINE IMPERIAL, às 7,30 Je um,a senh?�a, passag:.:ira �aril" em,C ,raZl ,h0, c()�' quem t

se hos 110 Horízonte da .qual agora vinha
horas, Adeus mulhere:j.

I I .

" �.) (·_ferl, I.av o, iO. i,i ... " i
1 j 'l'

•

'
r ... ,ao, ç.;tJ.t.kl�':i �a �. gldsando

.
trOj ondo a rigor)CINE REX, às 7,30 noras, LONDRES, 14-Cenas VlO·

I cinte o.ltem nesta C1!!Jd''x1 o p"ngo-l ii "lé! VOllldtano5 oa Patna, e c',)m os dedos cne;os de aneis e
JI dança dos ricos,'corn Geor- lentas tiveram logar em HuJl, 80 pU!iguista Franc;s'�o LL;CC, o ú cujo co1o"o, arvc:,E1do'se e\li CGm cerca de 800$000 n:l c<.lr
ge. Raft. por ocasião de um meeting fas- qual j::lcrrogaclo na secreta,.� de u�:Jr!dade, )ur m.::io dê a!Uea- teir1:l. - Francisco Linb é co
CINE 'KOYAL, às 7 e 8,30 cistas que se realizava em um Segurança Pública dedaroJ têr ç " arr.:.. batou a cartr;ira c0ntc-:n- nhe,-ido da policia catarinense,horas, Sombra da duvida. dos parques. em meados do mês passado, ��;,an- Ge, a Íll1Fcriancia de 2.80d�OOD, pois em 1935 foi aalor de va-
CINE ODEON, às 5, 6,3[4 A polícia teve de intervir. do �iajava de! trem, de ;'",m.a fa:.:.endo embArcar nesse mozsmo rios furtos e outras fa!c"truas na I so pelo então

e 8,30 horas, Fuzileiros do ar. efetuando numerosas pnliões. I Mal:ta parà P01·to Alegt l tO� dia a. sua vitima para Santos, a cidade de loinvillel onde foi prê. Mimoso Ruis.

Vende-�e uma bem montac'a
ALFAIATARIAa,no distri
to de «João Pesosô», Estreitos

Prpço de ocasião.
Ne�ta redação presta'n-se é:CS

i !1t, ressados me!hores informé"lções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r�,�n�F� an�
!< (\', ...."Ilf. ,i}.� tMJ i'i razão a ttalía
venceu 118 Africa

Oriental
}\ ranida conclusão das vitoriosas operações italianas na Alri-

'; I 1
�, , .. 'al, c-monstra a alta potencialidade moral e material alcan-
ç, <'\ pelo exercito italiano.

A Ítaíia teve que combater na frente da Eritréa c da Soma
II con�a um exercito aguerrido, adestrado e modernamente prepara
J ... ; Iii'> t.uTOpa teve que suportar um chague econômico não menos

g.uvc e ameaçador, com 52 países qUI:! aderiram ás sanções e apli
cúf,C,m-I'é'J com maior rigôr • Foram grandes as dificuldades que a

Ito ia superou: principalmente as de ambiente.
O clima e a natureza do territorío foram os peiores inimigos

(1 .�"tas operações. As caracteristicas climatecicas que poderiam ter
t. ,re�"'rcllssões sôbre o estado s<�llitario das tropas,foram mitigadas
')f,r mela de uma poderosa organização sanitaria, que desenvolveu
II r.:� vnponente obra profilática, que exconjurou os perigos das epi
.t�m;as.
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Tudo é findo. Eu gostava tanto déla
E ela de mim talvez inda gostasse;
Parecia-me lêr essa singela
Devoção esboçada em sua face.

E, se tudo acabou, nada revela
Seu semblante de que algo se passasse;
Nada acusa dos laivos da procela,
Nada transpira do fatal trespasse.

Alguém veiu turvar nossa ventura
Por inveja talvez, talvez maldade
Tudo a mim ser possível se afigura.

Entretanto, não sei se por tolice,
Parece-me pungir tanto a saudade
Das palav ras de aféto que lhe disse.

Porto Alegre
Carmelo MAHIO

• I_�.. .�._-
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REDATOR- ACIOLI deVASCONCELOS

PORTO ALEGRE, 14-0
desportista Edgar E,ifler vai filmar
não só o grande .,embate que se

vai ferir no dia 16, entre as valo
rosas seleções de São Paulo e Rio
Grande d) Sul, como toda a es·

tadia da galharda delegação pau.
S. PAULO, 14- Pintacuda

lista em Porto Alegre. e Marinoni, como se sabe, al-

O conhecido camerarnan-ama- cançaram o 10. e 20. lugares no

dor Edsar EífIer. que, já nos deu Circuito de São Paulo, pilotan
um filme verdadeiramente maravi- do 05 carros mais velozes dos dis

lhoso, qual seja o Campeonato pulantes. Houve gente, porém,
Nacional de Remo na Bala. já que observou que ambos 05 corre

iniciou o seu novo trabalho com
dotes italianos fizeram um jogo

a filmagem da chegada da embsi- para o outro, auxiliando-se mutua

xada bandeirante. I
mente. Nenhum deles levava me-

Esta película terá três ou qua-
canico e, assim, tratava de ajudar

tro partes e por certo vai consti- ao o�tro nos casos �eces5arios.
tuir não só um filme interessante ° fato tornou-se publico, tendo

como um documento valioso da Marinoni declarado que não jul
grande contenda que se vai travar gava o ca,so pa5s��el de pena.,
5a. feira, A comissão dirigente do Cu-

jaú, o valoroso capitão do com- cuito: entretanto, apurado a de

binado visitante traz uma artisti- nuncia que recebeu, multoo Ma

ca flâmula pau: 'ser ofertada aos
rinoni em 1 O contos, quantia que

gaúchos, por ocasião do grande revertera em favor das vitimas.

match do Ci.l 16.
A flâmula é de sêda, represen

tando o escudo e as côres da Li
ga Paulista de Futeból.

S. PAULO, 14--Com rela-
ção ao desastre velificúdo no Cir· C

.

dá'
CUI'tO d Sã P I Ih umpnn o nsca um progra·

e o aUIO, elpa ou· di'
b d

ma a evo ução conhr.ua e pro·
se o oato e que o mesmo

ocor.,' S' d' t C d L d
A mls!.::>ra,o 10 Ica o on or t a.

rera, em parte, por haver Manoel t t d d d f d
T f d

em empres a o, es e sua un a-

'1
e é nega o passagem ao carro - I ., '

d H I N· d çao, le evantes serviços a comum-
e e e Ice, quan o este o per· d d b 'I' B d'

.

O A' d H I N'
a e rasl eIra. asta Izer que

seg�la. " mfecadnlclo e_e: Ice, no quadro do pessoal técnico da-
porem,)a ez ec araçoes, Isentan- I h" fi .,

do o volante nacional de q�e. a c�lmpan
Ia aerea guram)a

b'I'd d
respon- vanos pi otos que completaram um

58 I I a e. 'lh- d 'IA d
O � dOI" J'

mI ao e qUi ometros pervoa os

,corre ar Ivelra umor, '

1 I
f I dI' f d R d'

nos camm lOS ce estes, tanto do,

Ra
an

0d pe o �lcro ?ne a a lO Brasil,'como da costa oriental da
eror e aos Jornals,declarou que A " d S 1
d

' ,

d C"
menca ou.

to os os participantes o JrCUito I t'l é t
.

tã l'd' T f'
nu) acrescen ar que a ex-

es o so I anos com e e. periencia desses Bazes" do volante
oferece um alto coeficiente de se..

gurança, fator primordial da avia
ção comercial moderna. Agora, o

mecânico de bordo Herbert Her
mann, completou 1,000.000 de
quilômetros percorridos no serviço
aéreo regular da Condor ,colocan
do-se assim em lugar de destaque
entre stUs demais colegas em todo
o continente. Jà em 1933, o Gnr.

Hermanl'l pôde festejar o jubileu
dos primeiros 50U.OUO quilôme
tros percorridos ao longo do lito
ral sul-americano, cifra essa que
agora,�como jà foi dito, �hegou a

aumentar para 1 milhão. o que
lhe valeu os cu::nprimentos caloro
sos dos seus colegas e demais
pessôas de suas relações.

Futeból falar. A volante francêsa está hos
pitalizada no Sanatorio Santa
Catarina, onde tem sido muito
visitada.

Hele Nice queixa-se de dôres
nas costas.

Conforme declarações de seu

mecanico, o verdadeiro nome de
Hele é Helene du Enedi, e sua

idade é de 26 anos.

o cL::do '1;'o;ta�iu J::dropil� foi �empr� ótino e demonstrou ONTEM NO ESTRANJ EI RO
';:'0 somente ao) me lirl",;o tomadas Inham sido adequadas ás ne- _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

� s� .... '. ;f'�, COn'10 tamoe.n e. principalmente que as novas gerações
.tal[:w�s são fortes de músculos e de espirito belicoso. " Depois do desfile da. tropas, grande numero de maniíes-

, Contrr ·,,\S t)bstá'_ulo� topográficos a Italia reagiu com uma tantes tentaram formar um cortejo ao longo dl\ Avenida dos Cam

Or�i-H1IZaçi:i.IJ b,�í5t:ca r.cmpleta em todos os setores.desde o do abas. pos Elíseos, afim de se dirigirem para Averrida do Arc.o do Tri

tccnr.ectc ao de rnun.cionameoto das tropas; desde o confiado á ae- unfo. Os manifestantes, que pertenciam a opinião politicas oPOS

ruilp.'lt!Ca ao das construções de estradas, tas entraram em contáto. A policia, entretanto. conseguiu dispersá-los
A haliu teve que construir todas as estradas que foram ne- ante!'> que rompesse o tumulto.

c Sd, ias para o ê.vallço das tropas. A Abissínia linha poucas estra- • O governador da Provincia desta capital lançou uma pro·

(�," e todas, em pp> imo estado de co�servação e impraticaveis,sendo clamação anunciando que as autoridades aplicarão as medidas rig0-
( " -� 'l.' n.. Ih, 1 'os - h coem ça; da assim chamada estrada imperial rosas prescritas pela lei. O estado de alarme foi proclamado. A
D _slt-AdI5 ,..;hebl não passavam de pidadas. O corpo de ex- formação de grupos nas ruas foi interdita, bem como todas as ma

r- G:j� ') teve por iSSO que construir centenas ce quilômetros de estra- nilestações. Os centros e as associações julgados perigosos á ordem

.las, l.:.'jo, t.açados foram estudados e executados não tendo sómente pública serão fechados. Todos os impressos, sem exeção, deverão

f-o_> t!P� as necessidades da guerra, como tambem as possibilidades ser previamente submetidos á censura.

G' � a. novas vias d� comunicação abrem á valorização econômica. • Na Câmara dos Comuns em Londres foi discutida ôntem a

[:'S�3S estradas t.m portanto uma função permanente, mesmo porque questão dos .tratados da paz, travando-se fortes debates,

o, [w6�Jho, já realizados são completados e aperfeiçoados com no- ., Percebe-se que, em futuro proxima, haverá grandes pcs-

obras que consolidam estes novos itinerarios da civilização. sibilidades na realização de um pacto franco-turco.

O formidavel aparelhamento creado intencionalmente pela
--------

; .. E� para f,lcÍht;,r as operações na Etiopia, resulta tambem da dis
; nCJ;3 das frentes bélicas, do territorio metropolitano e das duas co

��nus, pois deve-se considerar que Roma dista 4.000 quilômetros
l',' Entréa e �.OOO da Somalia; e que Adis Abeba está !l mil qui
lrir:'dros em lmha aérea de Massaua e a mil de Mogadiscio. Estas

°IM,sOaS ,1 mopstram as dificuldades de l'oda a especie que tiveram
'l, õer sup :L,das; bltavan. os abastecimentos hídricos e foi preciso

f nu', os pUljos, construir aquedutos etc.; os abastecimentos locais

;'
'1 �'):r:pletados por uma enorme quantidade de produtos impor·

I U�·5 da ltaha e de outros mercados; o conhecimento geográfico da
I 'LO:Jia êra insuficiente, faltando cartas topográficas precisas e defi·
tiYi:iS e foi pre�iso proceder-se á determinaçio exáta da localidade

, ,ja- �uas caracteristicas por meio de reconhecimentos efetuados pela
,j"ção. A série das dificuldades superadas poderia continuar.

Apezar disso, as operações tiveram um rápido desenvolvi·
nlt'nto, sem precedertes na h!storia das expedições coloniais. Esta ra

pidez està em relação sobretudo com a fé e a força de vontade do
corpo de expedição. Os chefes e os subordinados sabiam que lhes
fôra confiado uma missão, que representtlva as necessi�ades vitais da
';"...l Patria e princ:pa!mente os motivolI de altivês e de orgulho na·

e. onal, que com o bloqueio econômico tinha-se procurado enfraque
U'L Uma o�tra causa ,do, suc�sso triunfal das operações foi a ampli·
\ ",-, dos meIOS postos a dISposIção do exercito.

Deve��e acr�scentar ás centenas de milhares de soldados
um mil operarios, que seguiram o corpo de expedição constru-

c!o ::stradas, estabelecendo os serviços logisticl)s, combatendo e con

I ' h 'Ido com os seus cam'uadas de armas os mesmos riscos t" ornes·

.' o desejo de conquista. Da coluna motorizada que ocupou Adis
r ..J.Lb" faziam parte muitos operarias, que no volante dos caminhõ
t' mostraram-se por abnegação e espirita combativo não menos

forles e fame,; do gue os seus camaradas do exercito.
Ao [ia' (1<.. fú�ça de vontade e do heroísmo das tropas con·

vem colocar <l s�64c!d ...de, a genialidade e o metodo verdadeiramen..

�<; romano dos cher -:s. Este!> demomtraram a alia �scola da técnica
n;;lítar üa!i�na, q'le :..;aiizou uma. p.xpenencia com 0& novos sistemas
'_': guerra q'lo� lhes ser� Jtil no futuro.

,

O r_ndodo. italiano baseia·se no aniquilamento do immigo e

na. raplda sIsterratu.ação dos territorios a medida que. iam sendo
o�upados. A Italia não procurou apenas vencer o inimigo e sim ata

cal·o nas suas formaçÕes para que não pudesse' reorganizar-se e

tf'ntar novamente a luta numa ocasião mais propicia. Os efeitos des
ta tática foram rapidos e �eguros. porque de todos os ex�rcitos etiopes

o

,- �i ::;, 'ULÇü 'Íl:allaoo, nenhum j}oude tentar reorgani�ar-se e

<,'·,_pé'lihô.r seriamente' o adversario depois de um encontro com o ini

ldigo. Tnda a dt:ró ota foi definitiva, porque os generais italianos
[. ão se preocuparam unicamente com a ocupação dos territorios, mas

lambem de anular no inimigo toda e qualquer veleidade de resis·
tencia. As vitorias italianas foram por isso definitivas; e viram sem

pre os excrcitos etiopes em debandada e abandonados e si mesmos
�(;11 c�cfes e sem armas. No campo de batalha os abexin� abando
p'nml tudo: r;aminhões, depositos de viveres, etc .. Uma ontra cara-

1.<1; 1."', .1u. üwcodo it..lipno

f.O.i.
o con"olidam-:ll.to e o

. aparelh.amen-Ilo ;'- '.,',,:, OCl.'p ...ctas, A ItdlÚ<l:-Jes de i". ,"11';" '.,'\ UT;,;j 110'.'>1

� "Ó, 'I.l,j ,""cpa�::tr é :':'11iiSar ..:5 n{..,v 5 1., .','� (ulp"das á� I
J , ��'; :, �J%ível J.:.3fJ maneira, dl::,:,.,!;n'u os ab,,,tecl-1

,
.

I d
'

• .;,.";,) ,11t"!IUJ.:. .0 01"1, i)c,meO'J e·." ;r.1_;i0S de ha:ts· i
,

'd
'

.
' , .... ';" :, v"e iU'" "�o ,l Sé'lCi, uO� ,')iY'�()J CO'lstrUl as,

i

,m.. '.", si,;:, ;r'E' ,Lo clefela na i Jaguarda, e

Cfl.o<Lnf,fte'nilat,ea
das tro-I'l�:t: U'\'-::�nça \ian�.

Gaúchos x

Paulistas

O sensacional em

bate de amanhã

AlJtornobi
lisrno

o circuito do Parque
América

Marinoni foi
tado

d ul-

Quando a sua roupa esfá

suja, o Snr. m<J.nda-a ao tin-
Cumpre limpaI-os, tomando
os comprimidos de HEL-

Hela

turelro, Entretanto a l'o',�r,.a M T�fOL da Casa "Bayer". o
melhor dos desinfectantes

dos rins, HELMITOL. to-

A renda

s. PAULO, 14-Divulga-se
que a renda da lenda de bilhetes
do Circuito de S. Paulo atingiu
612 contes, caIc.ulandu·se a assis
tcncia que pagou em �cêIcaCde
30.000 pessôas.

o desastre

S. PAULO, 14-/\ comissão
dirigente do Circuito de-S. Pau·
lo julga que o desastre de Hele
Nice foi devido ao carro desta
haver batido no soldado e não

por haver Teffé apertado a bara
ta da francêsa. Afirma-se que
Teffé- corria a urna distancia de
mais de três metros de dist�ncia
do lado da pista em que �e veri
ficou o acidente. Diz-se que isso
será visto no filme feito sobre a

corrida, no qual aparece o desas
tre.

o estado de
Nice

S. PAULO, 14-0s medi
cas de Hele Nice, cujo es.ado
é ainda grave. proibiram-na de

Mais Ufn jubi
leu na avia
ção con"'le r ..

ei.al

é apenas "apparencia", Que
dizer-se, então, do seu

"habito interno" (.lé·�s \'2.:'?.:\5 maJ" conl agua e assucar,

tem o sabor de uma ver-

Um mecânico de
bordo completa 1
milhão de qui ..
lometros

:Clpeças" do seu organls!":no?
dadeira limonada.

Banco Ir'dus
tria e Co r"V"!er

cio

Foi instalada, em Tubarão,
no dia 5 último, a filial do Banco
Industria e Comercio de Santa
Catarina .

Na sua direção, estão os HS.

Severiano Correia, como gerente
e Luíl Francdaci como contador.

Os rins por excr:np!o, e as

FALSO MENDIGO
Pedia esmolas
dinheiro na

•

numlc.

e��tinha
Caixa Eca-

Foi prêso em Porto União e deportado, por ordem do
delegado especial capitão João Marinb:o. o !ndividuo Flavio Viei·
ra Celio, que praticava a falsa mendicancia.

Flavio tinha uma caderneta da Caixa' Economica regis
trando a existencia de 150$000, além de outras cadernetas com

depositos em outras casas bancarias.

Prisão de ventre 1.

Purgo'eite
Granulado e comprimidos,

Laboratofíos Raul Leite Rio;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B'Uirlenau .JoinvUle Sao Francisco Laguna

I\rlostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

1\/1atr i 2::
Filiaes -em:

Seoção (:je
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'rar ,)ara ternos. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões

'

Machínas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e jancllas, tinta Machinarios em

-

geral para a lavoura: a! ados,
Sêdas Canos galvanizados � pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgir Fogões e Camas J oromoveís, Motores de esplosão, víotores {
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfurnarias res Material em geral para transmissões: lxss,
AIcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas nara todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ale...
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço rnechanico

� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYl!ft �

� Charutos «DANNEMANN» BebidáS naciomles e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l�ave�:3ç:3o HHoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" '''Anna'' e Max,. �

· � Fabrica de Pontas "Rite lV1arie" - Fabrica deGelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"
, I=�P.à.VAVA.V.DA���f.�������"��f�''':t- �.:���� :_�����E:�f'��i��������&V�V��ta�.

�������.&.--_. - -

- �i)=== ..

ft••�AAj,ft,��� � ��.@@.�13t;;l��lHlth��)iJ. Rua Trajano, 2 (sob.)
; "" "" ,..""' ; 1

Fone 1325-At�Lde. cha-

I!Companhia "AUiança da �ahía"!��=_r.,

�7!.I.�.. ,

�-� !?t� I
Dr Adadesballlva R. 1FUNDADA �M �e71;tJ �

.;

�
.

! 5 Terrestes e Marítimos � J\dvogado
• egu ros �� �ua Cons, Mafra, 10 (sob.)
(I Incontestavelmente a PRIM EIRA cío Brasil � Fones 1631 e 1290

� ���itv�:�fk!���O X��Z�?9�::�,g? �
I

I RECEIT AE,\l 1935 19.,,;;1·!,j:_, J0t) :'Ji éd icosI PROPRIEDADES IMOVEIS 14,161:�ót.:5l,J

j RESPONSABiLIDADES ASSUM.IDAS�EM 1935 2.717.0/i:4:0b3$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4,28ü.o52$9íO

•

1 Y�;
,'"

Irormidaveís sorlel•• pr.prl••, Ires voz.. I
por semana,' todas as �egun·
das, ter�ta8 e sllxtas·felras,

tÓI in de advogada á rua

•
•
G
•
• Extração com global de cr�8tal.

A fnáX II '( I :..:. lIau. a honestidade, pois, OI soro
teillJ, Jãü prei�nc!ad(l� p�io povo. J__ -

__�_�. - _. .. 4 __
.. __,_'

o

,

n. 'lt'i. - Pho: .P· 1277. --

I Caix 1 Postal, 110.

f,' <é'7- Ap,entes! Sub·All�n!es e "lagulador. de !t.Vi11f�a� �em. tod�� O� Edad�!
'D Bras!!, n� Urugur i e nas Dr'nt�ipáil praQ�8 �!3�rm' �ctt1'��s.,

�2" ..

.

Agentes erre F!orianopoi i�:
.

Campos Lobo tz Cij t
Rua Conselheiro Maft'8r 35 (s(;br?r,�() �? ....

rr'J:.PONE r I (''?3 .,,' . Tr (

�
,: .c:.�
�ftJ

.

�p ;�

I l':r. ftadro de Moura

j
Advogado

I � Dr. Renato= 'I_:_Barbosa==
ADVOGADO

r I,
,

, I

II

Dr. CéU los Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Mo!estias de críanças
Din�tor �a Mat�rnida�e
MedIca do Hospital

A:tende na Maternidade
até ás-S 112 da manhã
e á tardc--Consultorio:

Redator-Secretarl.:

19r. Ri�3�dl� I Oslyn Costa

:Gottsnr)€1r)n I COlaboraçã.
Ex -chcíe da dinicli do Hosci Ital de Nürnberg, (Professo; Não será devollJiJo o .ri�Ú1al

1
Índórg Burkhardt e Professor publicado Ç;u não.

iErwin Kreutu) O conueito expresso em arli·
,

.. , .• go de coiloboraçõ», mestrJD soli·
I It�jr{:�;:,rl;�;"j '... ';-;:f'" " cilada, não iI' licc ein respon-

c.abiliJod ct " .!.�,�,\() .Ii()f parte
da Redaçso,

Joinvile�Xa�er S�heDk
Curso de eS"f:eialização em Lages l.f 1 1,11: • -j ,0';<,) '\ �tV(!S

13actroriologia no L.lo. de Laguna-fL. -::;tW Olagas Ma.
Saude Pública do Rio de cbt:",

Jan::iro Mafra-PCr:.l!JiJio Claudio
Execut, analis�s rer? ek:ci- Nova Trwcl, '-.kão Jo�é Arfte

> !
: OrIe?'"« �',J . 'Ji f','. �':0 ,':.', r" ,

Po'�) l),.iL
>

I ,,: io l\ll�s
---.- -

_
RIu ue· '-'

. ,.,�(;'IU

Deseja co! .ce. ta v
São JUSt:- J"�'" ;a Vaz

seu rádio? Procure o'· Francis(O,Gw!J;!)cy r.�rre!:ea
sr. BOllzan. á tI;; Fe);pr S�� joa::ju;r" !r'i\,) Pilill1f1
c�' n . tO

", -,. .'
.

11]H<:3">; ",I Ir' ..", ''''

n��L�n�� �a;Jsrelt�::
," .

Tubárão- -}�a.tU4W ruwo

Indica: e GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Assinaturas
ANO 44$00'
SEMESTRf! 2�$Oae
fRIMESTRE 1�OOl
MES 4tOOI
NUM. AVULSO J208
ATRAZADO $3�

A COI respondencia, bem co""
os valores relativos aos .
nuncios e assinaturas, de.
ser enviados ao Diretor-Oi
rente Jaii(i CaUado •

.

Radaçà.r-'I Adrnr.lstraçlQ
.e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Agent8l··correepondent'l
l-orto Alegre - Dr. Al'fOlric.

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

I

alta cirurgia, ginaecologia, (do-'
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhau5eII
Anitapolis-Anibal Pa�
i\ngelina-Armando Schmitlt
Biguassú--Heitor ( '1:-!1pOS
Blumenau- �Aarti;lia:1o Bilar.
Bom Retiro-joaqmm Simões
Canoir?has-P.::dro To,.
Cruzeiro-O�valdo Pecefa
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinor� Alve.

Caminha
Chefe do L�boratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Clínica médica de erlan-:
ças e adultDs

Consutas dLriameute das
4 'horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
R<!,iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABORATORJO DE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTLJR
PEREIRA E OLIVEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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trole da producção e ex-

CAIXA POSTAL No. 15

decreta N. 2 de II de Janeiro

de 1928

Aprovado pela Govêrno do Es

tada de Santa Catharina par

II

· Orgão officíal para o con-

portação da Herva Matte

'-_ '���':
•

,é (���
-
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RIO, 14 - Foi nomeada
a senhorita' Clotilde de Ca
valcanti delegada do Brasil
ao Congresso da Federação
Internacional de Mulheres
Universitarias, a realizar-se
em Cracovia em agosto pro
xirno, e ao Congresso de
Estudantes, em Sofia.

Uma pessôa
Duas pessôas

70$00(\
100$000

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10· anno em diante, rOlJiOS OS AN�OS

RES'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALIZADO A 29 DE

jUNI iO DE 1936

NUMEROS SORTEi\DOS

4.316-2.384-14.996-8.724-�70925
Sr . .J1ntonio Augusto Silvestre Residente em São Paulo S. PAULO

contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Da. Ivone/te Gentil Pessoa, residente em Recife PERNAMBUCO

contemplada com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. Cezar dos Santos, residente em Rezende EST. DO RIO

contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. José Dias Campos, residente em Poços de Caldas MINAS

contemplado com Rs.
Sr. Camillo Esteves Me/eira, residente em Marcelino Ramos

R. G. DO SUL contemplado com

Sr. Guilherme de Pra, residente em Victoria

contemplado com

Sr. Gttbert Mackenzie. residente em Recite E.
contemplado com

Sr. Octavio Francisco da Silva, residente em Porto Alegre
RIO G. DO SUL contemplado com

Sr. Euçlydes Bernardo da Costa, residente em São Salvador
BAHIA contemplado com Rs.

Sr. Odilon Negrão, residente em Macáu R. O. DO N0RTE
contemplado com um titulo liberado de Rs.

Da. Delphina Ramos, residente em Macáu R. G. DO NORTE

contemplada com um titulo liberado de Ps.
Sr. Domingos Ferreira Vianna, residente em Manhuassú MINAS

contemplado com um titulo liberado de Rs.

12:000$000

12:000$000

12:000$000

Rs. 6:000$000
E. SANTO

Rs.
PERNAMBUCO

Rs.

6:COO$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

6:000$000

6:000$000

(2:000$000

Rs.

Casa de Diversões
Familiares

O sr. Leonidas Oon:;;alve�, pro
fundamente sensibilizado, agrade
ce ao competente clinico dr. Ar
minio Tavares, pelo tratamento

que lhe dispensou, bem como o

desvelo e carinho das Irmãs do
Hospital de Caridade, e a todas
as pessôas que lhe confortaram
com visitas e cartões, durante a

sua enfermidade.

Vispora Imperial
o MAIOi� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILlARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAISIrradiamos os resultados no último dia de cada mês entre 19,30 e 21,30
pela P R F 4 (Radio Jornal do Brasil)

Informações com os correspondentes para o Estado de
Santa. Catharína

Campos Lobo & Cia.

Vende-se uma maquina de es

crever . Tratar nesta redação

CDS. MAF RA. 35 sob.
fLORIANOPOLIS

N. R. Por um larnentavel lapso de nossa revisão quando divulgamos o resultado
do sorteio de Maio, em edições dos dias 2, 3, 4, 6 e 7, publicamos os números

do sorteio acima com o nome das pessôas premia-las nequêle mês

• ��.......o;, .... 1 -:..", '"" 1-'. --",-,
_._-.-� \� ',,�,

FU
Est.á finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis

pensa de [ola, mensalidades .
atrazadas etc.

Fazei vossa inscir.;;ã(,:) oo rr-o soci()�,.Rua Conselheiro Mafra N' 2 .

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a apresen
A

amara
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ederal,
propondo crea-

,

"

a

rnsr.sagern presidencial
ç:;ão de Tribunais Especiais

� l. :4 -Em vista da apresentação da m"nsa-I D,aqaflo para I
.1 ,

' - ��d�lliO V '�r;,!a3 esperada hoje. referente aos trí-j' due Io I.:" C;J.IS regionais para julgar os extremistas I :{IO, 14 - Por questões cO-I ����'����������������
:__,s, a La.uâra dos Deputados entrará numa fase de I msrciais o sr. Mendes Campos

---

A V O �� tO
a vir'ade. O sr. João Neves interromperá seu repouso cm d::safiou para um duelo osr, Mu
\--etropolis, talvez hoje, descendo para a cidade maravi- rilo. Fernandes.
lhosa. ---------

Segundo parece, os tribunais especiais pedidos pe- �·:i1l!f:(:,�m:lr��r.lCOO���������OO:�����f
L mensagem do presidente Getulio Vargas serão facnaati-,� N'OS s a V II d a �.�vos, sendo por êles julgados somente aqueles que os pie·' �� .

. @i
ferirem aos normais !� �•

í� ',,�
- --

�fl��������� ���������

Espancou a Dr. EdeSvi'la
f'HiIVERSARI05

companheira Campelo de
Araujo

Nomeado di
retor da Pe
nite"""iciaria

a

ETA
o o ov

FLORIANOPOLI5, Quarta-feira, 15 de Julho de 1936

]eracÍ Ribeiro, natural deste
l_ lilrJc. de côr parda, com 18
are, r:e ld�de, residente no Beco
t ln �:O, por questões luteir es

r ,I'.'uu sua companheira, Cecilia
C .rha.

Cecilia,

Com a presença de 20 deputados realizou-se, hoje,
ás 14 horas, na Assembléia Legislativa, a eleição da Me·
sa que dirigirá os trabalhos daquela casa até Julho de
1937,

Procedida a eleição, por escrutínio secreto, verificou-se
o seguinte resultado: para presidente, sr. Altarniro Gui
marães; para I' vice-presidente, ceI. José Severiano Maia;
para 2' vice-presidente, Rodolfo Tietzmann; para l: secre
tário, prof. Barreiros Filho e para 2' secretário, dr. Silvio
r'erraro.

A bancada rnaiorista reconduziu á leaderança o nos
so talentoso patricia sr. dr, I vens de Araujo e a classis
ta escolheu, novamente, seu lider, o sr. dr. Indalecio Ar
ruda.

R ELEITA
t

CHE6Am UH5
\

esa da Assem ..

bléta Legislativa
Sra. Caetano Costa Está em Floriancpolis o Jovem

Alamir i Sá,
A data de hoj � assinala a pas

�agem do aniversario natalício da
exma. sra. d. Maria do Carmo
Neves, digna esposa do sr, Cae
tano Costa, abastado fazendeiro
e politico influente em Lages.

VI51TA5

Esteve em nossa redação, em

visita de despedida, o sr. Euge
nio Tosca, preparador du eficaz
Chá das 8 Plantas, que viajará,
st.gunda-feira, para á Capital da
R(�publica, onde vai fixar residen-

Foi lavrado. ôntem, á tarde,
não gostando das o áto que �xonerou, a pedido.] Festeja na data de hoje o seu

«_I::lcias» d,� J.u: ací, não trepi- o dr Edelvlto Campelo de Ardu'l'
,

I'
,

'I
,

.

amv�rsa[lo nata, ICIO, a genn se"
d.',:, �'m apr�',,;'tal ;-ilicixa át?o )0, do cargo de Delegado Au- nhorinha Ameha filha do sr,
li .ia. xiliar do Estado, cargo êsse que João Areão, inspetor escolar fe-

.1,urad, ôntem, passou algumas . 1 d h d I E d. vinna exercen o, a um ano, com era neste sta o.
h -u, :ll' «chatcé-u». dedicação, critério e honestidade.
ft"'. �!fi �� ,t."A � ,_ ,

Ontem me�mo, foi o dr. Edel- Regista se hoje o aniversario
�j.� &;IeSI '>",,:� � '" §fi Vito de Araujo nomeado para as natalício da senhorinha Diva De-

Au.x i I iar f�n�ões de Diretor da Peniten- laite, filha do sr. capitão Romeu

r
crana da Pedra Grande. Deleite, delegado da Capital.

O R I Espirito esclarecido, coração F h
.

R .

-

cap. omeu Delaíte, dele' magnânimo conhecedor das ques- a� anos ,0Je o ,sr. orr ao

cado esoecial do municipio de I tõ 'I . Francisco Fanas, residente em
tõ" r., es que se re acionam com a:R'

.

f ionanopolis, esta respondendo Policia Civil estudioso e cavalhei-: 19uassu.
pelo expediente da Delegacia ro o novo' diretor da Peniten-I F senhora EI.'I' d E d" ez anos ontem a
P..uxiiar o sta o, Visto ter ciaria saberá desempenhar com" L b. ,

d d f - d' vira o o.

Sltj� exonera o as u�çoes a- prolíciencia as elevadas funções
G'lele cargo, o .dl·. Edelvlto Cam-

com que acaba de ser investido. 5EHTE HOVA

pelo de AraUJO. Edelvito Campelo de Araujo,
talvez asuma, hoje, o exercicio
do cargo com que o Govêrno do
Estado o premiou em reconhe
cimento aos �elevantes serviços que
vinha prestando, com dignidade e Ajustiça, á causa pública. .

ela.

O sr. Eug�nio Tosca deixou
O.TIO representantes dos seus pro
dútos, nesta cidade, o,; srs, faro
rnaceuticos Eduardo Santos e João
Di Bernardi, respectivamente, do
Chá das 8 Plantas e Chá das
S Plantas, este último para cura

lV0S.

PEL05 fLU SE5

Clube 1?_ecreati'.io Primavera

Em a noite de 18 do corrente,
nos salões do Clube Recreativo
Primavera, do 3aco dos Limões,
realizar-se-á animada so.iée dano

A Instalação da co

missão distrital de
Ratones

. I De aviãoguerra. Sir Hoare passará
revista a marinha

britânica

Está enriquecido com mais um sante,

menino o lar do sr . Feris Boa- Gratos pelo convite que
baid, do comercio local. dirigiram.

nos

�, II'!

j'�SSU�r�nIU a

cargo
A comissão do distrito de Ra- usou da palavra, em feliz impro

tones foi, ante-ôntem, instalada so- viso, o sr. João Alcântara da
:enemente, com a presença dos Cunh3. Agradecendo a sua elei'
srs. Olivio januario de Amorim, ção e em nome desta comissão

Prefeito da Capital, João Alcân- eleita falou o professor Conrado
tara da Cunha, presidente da Julio da Costa.
Câmara, acompanhados do sr. Terminada a solenidade com

LONDRES, IS-Pela pn- Araraí Campos, secretário interi- que foi instalada a comissão dis
meira vez, o Lord Maior do AI- no dc�ta corporação. trital de Rltones, aos presentes
mirantado deverá pl\ssar em re- Esperavam, n,l séde do dis- o �r. Manoel Alves Cf\bral, in
vista a marinha, usando par a este trito, os viajantes. os srs. Ma- ten(l.�nte, oferecêu u'a mêsa de
fim os aviões d':! guerra da ar· noel Alves Cabral, intendc:nte, finos dôces.
mllda britílnica. Sir Samuel Hoa- professor Conrado Julio da Costa.

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

re, com os seus assistentes, oei- Otacilio lv1.moel Gonçalves, Leo- A EXPOsi9ao
xou o aerodromo Je Rendon, poldino F. Pinh ::iro, Manoel E, P .aCua r ia
hoje de manhã, em um avião tri- dDs Sc\ntos, José \lberto di" Ma- RIO, 14-05 jornalistas fo-
mot.or de bombardeio da frota ria, Boaventura A. Pereira, TJa- ram c0nvidados pelo sr. Odilon
aerea do exercito e se dirigirá de- go Luís da Rosa, Maria E. Fer- Braga, ministro da Agricultura
poi; para a ilha de Wight onde

I
reira, profasscra Amelia Card0so, para visitarem o recint0 da Ex"

inspecionará varios navios aí con- Manoel da S.J va, RoqlJf� Da- pOJição Nacional de Pecuaria, re'
centrados. masco, HonorinJ Manoei Ansel cebenJo ótima impressão do r.er-

Depois deste trabalho, s;r Hoa- mo, José Roque dt! Souza, Joa- tamen que marcará, certamente,
re voltará á Londre3 no m�smo quim Pedro G::uc:a, Antonio época no país. Estão chegando
aparelho. João Vaz, sra. .Hermelinda Ca· di:Hiam:!nte animais de todos os

bral, Pedro Vitorino de Melo, E5tado�. O interf;sse do publico
Bebidas Nacionais e Extra sra. Carolina Cabral; além de aumenta. De sabado até hoj!:!

geiras só NO grande numero de pessôas resi- chegaram cerca de quinhentos
C AF'E JAVA dentes naquela localidade, cujos animais procedentes do RIO G.

Praça 15 de Novembro nomes não conseguimos colher. Jo Sul, S. Paulo e Minas Ge-
Antonio Paschaal =Dada � posse á comissão eleita. ralS.
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A.-Hlmm, hoje, o cargo de
"uL-dtkgado de policia do dis
trito de Lagôa, neste municipio,

CA did V' 1 C
'

(i sr an 1 o era C;1a onceição.
Os ladrões As tropas do

general VOU�
hammou ini
Ciaram o seu

avanço

�

cariocas._.

COMUNISMO EM
PERNAMBUCO alcançaram

um recorde
, ..

RECIFE, 14-Foi reformado
edministrativamente em virtude de
se ha\'er envolvido nos aconteci
lni'.ntos de novembro último, Q

major da Brigada Militar, Braz
Calmon.

RIO, 14 - Os ladrões con

seguiram batel um recorde em

Madurega, arrombando e rou·

bando 23 casas, das quais quin
ze estabelecitTIentos comerciais e

oito residencia particulares.

CANTA0, 14-Continuam
ativamente os preparativo)"
miiitares.
Está se processando novo

recrutamento dos efetivos da
19a. Divisão de Infantaria.
Os meios de defesa tam

bem estão sendo muito re·

forçados.
A tropas do general You

hammou iniciaram o seu

avanço na província de Kcu,
antoung, emquanto que o se�

gundo corpo do Exercito de
Kouamoung, que continúa
fiél a Cantão, se oporá a

qualquer tentativa de inva�
são.

�'Jao haverá
mais suicídio
na Policia
Central Tentara�

oesviar a rna
Ia postalRIO, 14-0 Capitão' Felinto

1 ,1ülier, chefe de Policia do Dis
trito Federal, mandou guarnecer
de grades as janelas das varandas
do� I' e 2' andares da Policia
Cc'!tral, afim de evitar a repeti
ção de �,uicidios.
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BAI'A, 14 - Mãos cnml

nosas tentaram desviar um mala
postal, conteado correspondencias
com registrados na importancia
aproximada de 20 contos de réis.
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"Virgem Especialiàaàe"
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