
O objetivo da policia foi
írustaco. Almir, chegando á
noite de ante-õntern, de São
Paulo, retornara na manhã

seguinte, por um dos oníbus
da Esplanada.
De manhã, quando a au

toridade chegou á casa, já
não o encontrou, pois ê:e

Dizia um avis? da pol.icia voltára para o lugar de onde
paulista que Almir Malbeiros viéra, acostumado que esta
era perigoso elemento CO,TIU- va a ludibriar as policias
nista, servindo de agente de dos diversos Estados onde

ligação. Residindo em San- agiu.
tos e sendo muit� .ativo �o RumO ,e São
seu mister, a �ol:cla santis- Pau lo
t

-

conseguIU prende-loa nao .

. .

.

O inspetor-chefe e o sub-
Varejando a residencia

chefe da delezacia de Or-
d

'

d' 't d n Santos a I b
o ln Igl a o, e� .....

rÓ»

' dem Social tomaram um ali.

, '

r policia descobriu variaS, dO-, tomovel com o fito de al
l:-.� cumentos e telegrama:�lf�� cançarem o onibus e prende-

d?s, e sabendo tamb
a-I rem o fugitivo.vinda de Alml� ,para o P

Um telegrama enviado pa
raná, onde vma dcsempe- ra Capela· da Ribeira não
nhar delicada n:i�são, E o

surt u efeito porque d dele-
.-1 1

. d d Poh<:'" de San- ,

oeiega u
... e.:;" . oJa_ gado local constatou já haver

tos se pos em, co.,,�mcaçao passado por ali o onibus
CO�l o dr. Ira�I _Queiroz, so-

em uestão.
llcitando a pnsao do agente q

f'\ '1 Co! ã c
extremista. ,�� pr., :>

R di -an"18S Tnnt� qullol!,ctros aquém
a ·og l de Capão Bonito o auto.no-

Diversos radiogramas fo- vel n. 1 da Inspetoria de
ram passados para cá, al- Veículos que levava os ins

guns dos quais dizia::! o se· pe:ores alcançou o onibus.

guinte: t\ marcha continuou até aque·
-«Prenda Almir, perigo- la cidade paulista, onde foi

so agente de ligação que fu- ciêntificado c delegado local

giu para aí. Tem fa.nHia nes-l r'a presença de um comu·

sa capital». ,

nj�ta.
- «Prendél Almir Malhei- A prisão foi efetuada as-

ros, que viaia--para aí em sim qtie o onibus che?;ou.
visita a um Jirmão residcnlL Não houve res!ftenda. Ape-
á rua 13 de M,:.io,'. na:, surpí'esa.

k"\ y Um outro radiograin,'. ur- /\mbOE os inspetOres pa-
r gentissimo, do superintendcn- ranaenses, srs. Albino flas-

f '

...
�

D I',:';��;
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Na rnadrugr:3da de hoje, em Porto--U-niãQ:;il.�
foi assassinado o mendigo Salvador da Silv�"
-r-O criminoso é o dr . .José Moraes.

PORTO UNIÃO, 18 (.4 Gazeta)-- Registou-se na madrugada de hoje, nesta
cidade, hediondo assassinato.

O dr. JOSé Iv\oraes, diretor do Hospital Santa Terezinha, desta localidade,
por motivos fúteis, desfech?u alg�ns tiros de revólver no mendigo Salvador Domingos
da Silva, q ue teve morte instantânea.

Perpetrado o bárbaro crime, o seu autor, pessôa relacionada nesta cidade,

foragiu-se em togar ignorado, estando as autoridades policiais desenvolvendo ativ:
dade afim de captura-lo

O fáto Cél,USOU profunda consternação.
:J\[. 1? - O autor dêsse crime, dr. José Moraes, esteve ha poucos dias em

Florianopolis, tratando de obter o apoio do govêrno para a construção de um Sanare
rio em Rancho Queimado.

TA Mulher e filho truci·
daram a marido e pai'·fOZ POVO Sem quaisquer ligações politicas.

..JAIRO CALLADO

co

LISBOA, I7-Em Castelejo de � abugal foi morto a

enxadadas } ferrador Manoel Mendes Feliz.
O crime foi praticado pela mulher e um filho da vi

tíma, quando semeavam feijão.

Proprletario e Diretor Responsavel
------------�---
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Préso como periqo- Do presi�ente. Get�no Va�gas
��������������·�·�������.�����ao sr. Alta�lrD Gul�araee� pres�den.

50 rcmunieto. te da Assemléia Leg�slath,a
, dr. Gdulio Vargas:

«RIO, 17 -- Deputado AI
tarniro Guimarães, d. presidrrrte
d a Assembléia Legislativa-FpO'
lis-Tenho honra em agradecer I
a comunicação de haver esse ilus.,tre Assembléia instalada seus ti a

balhos ton.ando conhecimento da,

rnanaagern do Governador dêsse I

Estildo.
Cordiais saudações, (a) Getu

lio Vargas>.
«RIO, 17 - Deputado AI

tarniro Cuimarães, d. presidente
da Assernbléa Legislativa-Fpo'
lili-Tenho a satisfação de agra-I
decer a comunicação de haver I

essa ilustre Assembleia eleito a

Mesa, que deverá dirigir os tra

balhos da presente sessão. Car
deais (a) Getulio Vargas e ,

(.) JOVEM CA'TA,R�NEN�i�t: ALM�R
MALHEaROS

CURITIBA, 17-A' poli- te da Ordem Sorlal de São

cia do Paraná cabe mais Paulo, informa que Aln.ir

LW - bé!o tento, lavrado õn- era implicado nos rnovi.nen

tem com a prisão de um pe- tos extremistas do Brasil.

rigoso agente de ligação en- A' rua 13 de Maio resi-

tre os esparsos elementos de o seu irmão Laelio Nia

extremistas que ainda cxis-I .heiros, alto funcionaria do

tem em liberdade no territo- Banco do Brasil.

rio brasileiro. 1 \

Atendendo a uma solicita-l Fugí ra o

cão da policia paulista, o dr. passara
lracl Queiroz, delegado de

Ordem Politica e Social, mo

vimen ou os seus auxiliares,
que, tendo quasi f!u:tad�s
os seus pIaDOS de êxito, ti
veram, afinal, um sucesso a

'Ines corôar a obra.

Elem EH"')-'C.O pe

rigcso

S. LUI'S, 17-Foi sufra
gado, hoje, o nome do dire
tor do Tesouro Nacional, sr.
Paula Ramos, para governa
dor do Maranhão, por unani
midade dos partidos da

PO II't IICa União Republicana, Partido
Republicano, Partido Social

I
e Democrata.

e li! suce�siD presidencial�------

Bt vaca "it."

cncndorfcr e João Madzens
:...:i, acompanharam o prisio
neiro até S. Paulo, p ira ser

-ncaminhado a dest.no con-

veníente.

N R.·_ O jovem Almir
:\Aaiheiros, que é catarin .nse ,

viveu muitos anos em Flo
rianopolis, sendo irmão do
saudoso advogado e jorna
lista Odilio Malheiros.

O sr. Altamiro Guimarães.
recebeu os seguintes telegramas
do presidente da Republica sr,Esbofeteou

u'a menor
-�_.�"-----------

'Queimadas vivas! Eleito
Comparece, ôntem, à 'Secre
taria de Segurança Pública,
o sr. Ferrnino Lorenço, co-

merciante residente à rua Ge- ...

' SOFIA, 17 - .Comuniç�m de Bansko que ,CÍ:\C0 pes-

neral Bittercurt, 131, _ que, s?as pereceram queimadas vivas durante o ternvet incen

acompanhado de menor Ca _
dio que

-

destruiu parte daquela clíade.

me:TI Cunha, relator �o comi. -1 _

sano de dia, o seguinte. Ca'-I
mem, às 18:30 horas de al-I
tc-ôntern, mandada por s: a

mãe, foi á casa de negocio
dàquele senhor, receber a ain
portancia de 53$800, de
que era credora.
Ao regressar à casa, à

Avenida Hercilio Luz, Car
mem foi agredida por uma

preta que trajava vestido es·

curo, tendo, ao hombro um

manto, o qual apoderou-se
daquela quantia, esbofetean
do ainda. a indefesa me-

governador
rnar,9nhense

A paCificação

ElO, 18 - No discurso que acaba de pronunciar no
Congresso do Partido Libertador, o sr. Raul Pilla examina
o pr rblerna da sucessão presidencial, afirmando que os PORTO ALEGRE J 8 -

politicas deveriam encontrar um candid�to que. ��ncilias.se Ita, a famosa vaca ;iogí3n�
tortas as correntes, em que se decompoe a opmiao nacro- dense, considerada como a

nal, afim de que o país não passe por uma crise identica malar produtora de leite exis-
;í que produziu a revüJuçã.o �e 30.. !

tente no país, segue, amanhã,
Assentando essa preliminar, o procer libertador decla- para o Rio de Janeiro a bor-

ra que essa conciliação é tão mais patriótica 'e necessaria, do do Ipagé,
'

quanto consideraremos que as divergencias politicas só O lindo animal vai figur'ir
poderão faci�itar, n} Brasil, a vitJr!a.�o extrem�smo. ,na Grande Exposição Nado-

Por maIS que aCéüemos a Opl11laO do emmente POll- nal de Pecuaria, a realizar
tico gaúcho, não podemos aceitar como verdade res!)eita- se àentro de breves dias n1
vcl essa sua aíirmativa, porque seria transformarmos o Capital da Reoúblíca como

RIO, 17 -- Nos meios po- Brasil na unica democracia do mundo que para ter elei- um dos represêntante� maxi
líticos aqui comenta-se que ções pacificas precisa de concentrJr as suas forças elerto- mos da pecuaria gaúcha.
provavelrnede {) general Flo- rais em torno de um unico candidato. lta foi segnrada na Alian
res da Cunha, governador O ideal seria que dis!lUtassem a prcsid(:ncia da Re· ça R(r)gr::Jnddl:, (lo ,�í::,�:Jros
do Rio Grande do Sul, che- publica duas ou três cant!idatufas, afnn de qup a CU1r ie!1--: peL\ iiJlpnrL' n( �l .j-c 50" con ..

gará amanhã de avião junto r cia democrata do país se manifesta ·se em tOud .

f!,a �,k· i!· \:) d' r;';i", 1..1 Que dá�' na
com os ErS. Raul pila e Ba.jllitUde, num salutar exemplo de civismo t' de e;spL'ü\) P1í-j Xí:t':.l idé2 JC '�I.<;;! rt�p...:lia�
tista Luzarào. blico. Vt!1 valia.

nor.

1\ viajem
dos proceres
gaúchos

f t

',/ L w,

.� .....'
lJ. •....,..

,. .,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Presidencia do sr. Altamiro ro Catão, Marcio Portela, Trin
Guimarães. Secretários os srs. dade Cruz e Domingos Rocha.

Silvio. Ferraro e Robe:to Olivei-
Negocies e Contas

J'1l. LIda e aprovada a áta da
M."III!ssão anterior, foi despachado o uniC Ipa I S

expediente. Peputados: Gallotti Junior. PIa-
Os oradores do expediente cido Ülimpio. r�ogerio Vieira.

foram os srs. Renato Barbosa e Heriberto Hülse e Domingos Ro
Domingos Rocha. que lembraram cha.
li figura saudosa do dr. Joaquim
Daví Ferreira Lima, requerendo
um voto de pesar pelo seu desa
parccimeato, o que foi unanimen
te aprovado.

Falo, a seguir. o jornalista
gaúcho Trindade Cruz. autor de
um artigo. publicado na 1?_epu- I Deputados: Rogerio Vieira.
Mica. atacando violentamente o Cid Campos. Pompilio Bento.
dr. Adolfo K�nder, o qual causou Ildaléc�o Arruda e Francisco de

gnc.de sensaçao. Almeida.

Cc :'Ij -ssào Especial
de Investigações e

'r,::;e f'. '" rr-aneutet,..,f J"' ;",� ..... � i 1W

Legisla .. o���a�ete �â�od:��a���e�:s�.��1 c:At Ga 7!!:
para que comunicasse aos embaixadores da França e da Belgici\ D p rt

·

que o govêrn� britânico concordaria. se necessario, que fosse rea,- eS o Iva
zada urna reunião anglo-franco-belga a 22 do corrente, sob condi- -_,�������.. ��������=
ção de que essa reunião tivesse o carater preparatorio da reunião REDATOR_ ACIOLI deVASCO NCELOS
na qual tomarão parte a Italia e a Alemanha. e não tivesse como

objetivo constatar as faltas alemães nem iniciar a troca de cartas. Fu tebo' Isegundo o acôrdo que previa a transformação das medidas àe as-

sistencia provisoria anglo-franco-belga em medidas permanentes.
e A ameaça de epidemia de cholora piO vocada em Alexan

dria pelo gesto de um marinheiro embriagado que quebrou frascos
com culturas do bacilo foi, ao que parece. definitivamente afas
tada.

O O sr. João Carlos Muniz consul geral do Brasil em Ge
nebra escreveu uma carta ao Secretario Geral da Sociedade das

Nações. na qual exprime o desejo do govêrno brasileiro de tomar

parte na eleição dos juizes da Côrte Permanente de Justiça Inter
nacional, de Haia. e participar na votação no conselho o na as

sembléia daquela sociedade.
G As autoriâades bolivianas tomaram as disposições neces

sarias para efetivar a suspensão das sanções contra a Italia.
• O sr, Mussolini concedeu a j enviado especias da 1 tibu

na des Nalians, de Genebra. urna entrevista na qual acentuou tex

tuamente:
«A conquista da Etiopia é um fáto consumado. As popu

lações do imperio aceitaram-na. A lei do Estado consagra-a e a

Redação Final ltoma defimtiva».. _. . �

O Prossegue ativamente o mquento, em Buenos-AIres, so-

_
_ i bre o ca.so da falsifica�ão de notas brasileiras 'recentemante. desce-

Deputados: Barreiros FIlho, }O-I berta ali, Um dos detidos fez declarações segundo as quais have

.!:,;;,
'. :':'T;��: J;c:'��é),uiücor:PR:� ão de Oliveira e Agripa de Pa-I ria em Uruguaiana um cúmplice encarregado de dar circulação ás

V ;--., �I:'''\d;} l� 'I' suplr- tes f_ld_S_.__-- notas falsificadas, .

_

,�.}.;;'je J(;: ('''.I<'�ra e �:iri

A
�

tacão.: rr",:==='"e,. ..�,,",:. ,."",,. "",,,l',,, .'. Inst p e SENHORA K
:"." os sis ,_al:o ti JUí1!Of, Iv:;_.'� � @
J� Araujo, Roberto Olí-"el'-íl, 1.-iiiii·giiiiiiíiii_iííi�_..oií:--_-:_íiiiíiíii=.iiiii__--Diiíiiiiii;iiiii...--tiiiiiiíiiiiiiiiiii.s-Aiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiidiiiiiiii---- I �:����p:�sa��::�:sP;� �Acerio Moreira e H;;!ibert()Hü:·I�. VOm�SSaD IS r� ..a e � suas relações e arniza- h·
se, tendo como suplentes os srs. I Cach.n.e·ra I �e o nascimento de seu �,
Frar.cisco de Almeida, Rogerio v I � filho OSMAN. � i
- ieira, Emilio R;t�mann. TIin·· "I Floplis. n de julho de 19 26.�!,i!\de Cruz e Braz Limongi. Rt'alizou-se ôntern, ás 16 ho- O intendente sr. Tomáz Joa- � :
fela Mesa foram nomeadas, r as. no progressista distrito de quim Ventura ofereceu lauta me- L.....����������;;

-l seguir, as seguintes comissões: I Cachoeiras a instalação da Co- sa de doces e café aos presen-
I

..--- t· t
.,..

L : I missão Distntal. teso
.....ons"" u.çao, egls"l O áto que se revsetiu de toda Foram batidas diversas chapa!
tacão e Justiça

I
a solenidade foi presidido pelo fotograficas.

D t d • I '
. de ,\

.

i sr João Alcantara da Cunha, rre-
epu a 0, vcn� � r\iau)o'l 'o· L d· C' " M

..

I d1\ .. M
.

A.J - b I S·I. �1Q<:'nte il .fIDara umcipa e
,-'),cuuo orena" ,ler a I va, '

FI-.,· I'�.

d C R t B ena !Opo IS.

1Ia€,;" e astw e �na o ar·
E·'.I ShVel"ílt.ll presentes a essa so-

,.>osa. b\idadt" O!l m. major Olivio Ja-
Fíns;-<;ças, Orçamefi'� nuario de A:,:orim, honrado ga-

tos e Ccntas do vé'rnador do municipio de Floria-

E.�'l(idC nop01l5; Florcncio Tiagu da Cos-
I tt, e EJuardt> Santos, vereadores;

Deputat:t,1' l:(,,(ur, v. � 'ietz' Ja,;o Callado, diretor de:;te dia-
r-. (--' A . j I· A' C f·'man'1, 1o,lá ,%l)"7.�"JÓ, !-'lderDât I'W (> rati ampos, unclonano

Sillll.\. H�nr' :;Uc: V,\!gt, Po;:t,pilio da Prdtitura.
Bento. João de Oliveira e Ind,,- O sr. JOàO Alcantara da Cu-
kCIO Arruda. nha. em formo�o discurso discor

reu sôbre o llofavel acontecimen
to. explicando as vantagens e

conveníencias para os dilltrítos, da

DeputaJo;; Si: F�r,arOt Brn Instalação daqu,·las comi�sões de

Limongi, J\gnpil f.'�rlas. CiJ caracter c?m.ultivo.
Calrpo� e Paulo Ja"5 Juniur. A segUir foram empossados

, .. '
,

pelo sr. presidente os membros
Vlaçao, Obras Pu'" ,efetivos da comissão srs.: Tertu

bHe(ls, Agricu!tu ...·a, jlialio Brito Xavier, Maximiano

COrnerC!O e I '1dUS-1 Guilherme dos Santos e Luís

t - ;
a.

. Candido da Luz e e os seU$ res-
I I

pectivos suplentes srs. Ma,loeI Se-·
Mart;io POftela. Alvaro Catão. bastião das Neves. Conrado Jac

Franci5CO de Almeida, João Gual- ques e Honofre Strafim de AI-
bé.!p t: .Eiíl�ho Riizmann. meida.

A comissão reuni 1a elegeu seu
fi. ducação e Cultura presidente o sr. Tertuliano Brito

Xavier, :::Jue escolheu para secre

tário o sr. Maxi-niaao Guilher
me dos Santos.

Crescido número de pessôas
assistiu a êsse áto, entr� a� quais
notamos a presença dos srs. Tho
maz Joaquim Ventura, dedicado
intendente distrital; Sergio Perei
ra, Eduardo Rodrigues e José

Deputados: José Born, Alva- Tomá� Ventura.

Assembléia
tiva

Peti ções, Estatisti
ca. Divisão Civil

e Fixacão da Força
Publica

Avai x Irlc;
'10

PARANA' ESPORTiVO
REGRESSA A' C.B D.

A noticra do maior destaque
esportivo da corrente semana é o

regresso das entidades esportivas
paranaenses ao seio da C.B.D.

Dela afastado ha algum tempo,
não encontrou o Paraná na Liga
dissidente a consideração e o apre
ço que realmente merecia por seu

valor incontestavel.
Centro onde o esporte é culti

vado com carinho, não podia o

Paraná continuar afastado do con

certo dos outros Estados que mi-
litam sob a bandeira da entidade
cebedense,

Os jornais do Rio te e:n co

mentarios favoraveis ao regresso
da Federação Paranaense, á co

munhão despcrti va nacional.dizcn
do que não sómente a C. B. D.
está de parabens mas tambem o

esporte brasileiro,

Contendores de uma prova
amistosa. encontram-se domingo no

campo da Federação os fortes

conjuntos de lris e do Avaí.
Decorreu toda a prova em

equilibrio de forças. o que fez
interresante a partida.

Iniciada a partida, Galego após
algum tempo consegue abrir ;;

contagem de pontos para seu clube,
em fortee enviezado tiro.

Saude Puni ca e

Assister c ':r, Social

,"1'

"
. �,'-<�'t",�,�,��.

.Amanhã realizam'se as seguintes renovações de
�.

·��cçÕes
eleitorais: Palhoça, dUitrito de Slnto Amaro, para vereadores e jui
zes de paz 5' secção da l'a Zona-Araranguá, distrito Hercilio
Luz, para juize3 de paz e 14a· sfcção da 13'a Zona-Lages.
distrito Capão Alto, para prefeito, vereadores e juízes de paz.

��������

� Iraci Bittencourt Silveira �
e H AfÓS alguns atsques inírúti-

Senhora � feros de um e outro qua Iro, 36. Tenisparticipam os parentes e
�
em belo estilo, de cabeça, vaza

pessôas conhecidas o • o arca de Bôos. Segundo estamos informados.
� nascimento de sua filhi� � Logo após, o Ayaí. por inter- em Sdembro proximo, o Lira irá

Vende-.se uma maquma de es- nha Marl'a de Lourdes. J•. d J\A •

h
. It

. • ond ·u t tmemo e .I.nagrm o conqu sta o a . aJal, e J n amen e com o

I F.polis.-14-7--36 20 ponto. Marcilio e o Selecto de Joinvile.
iII:=�I�:*.:=:CII:i:I_E:*C**_II:#==�*=��"! Terminado o 1 o temJ3(J regis- ddisPftltdarlá ym forte

.l
e bélo torneio

________________ ta-se um violento ataque do Iris, o i a gQ e&pqr�e uº rqqueta!

R-
- UI"t · que resulta em penalty con- A turma do Clovis com Ne<lt ..

enovaçoesJje 81 orais tra o I\vaí. Neate á frente, depoisdoffacas�
I Imediatamente étp6s o juís ha- so em Itajai, esti connncida que

ver consignado o falta. é pela jogªr bem. um sei não vence par
Mesa dirigente dado o apito dI! tida. Ç! sim ter c�pa{;idªde fi$ica
terminação do 10 tempo. para suportar com vi.lcüagem (jq

Depois de ligeira discur5ão 2 seis de que se c0mpõ::! o jngo.
sôbre si devia ser bat:dl a pe- Domingo passado o que fez a

natidade, açq�daram os urganiza- vitória pender para o lado düs te�

dores do encontro bate-Ia, sendo nistas do Arnaldo, foi o forrnida
assim obtido o 20 tento para o vel resi�tencia fisica 1ue possuíam,
Iris. I prod�t� de ordens e prQlongéldú�
O 20 tempo correu todo seu exerClClO&.

grandftll lances. alternando os ad- Treinem com rigor e seriedade a

vc!rsarios as al'fem.etidas contra o nossa gente e o futuro tOl neio se�

arco contrario.
..

rá mais �q4ilibrado, o �i não fô(
Nos últimos momentos da uIt:.,. fracamente a vosso fav0r.

ma fase do jogc, verifica-se um

comer contIa o h·is. que batido.
vai a bola ás llJão$ dQ keeper,
que fracamente a repele, indo
cair ao'l pé; de NazarerlO, que
'rnenda em tiro rasteiro. conse

�uilldo o 30 e ultimo ponto da tar

de, pela contagem de 3x2 a favor
do Avaí findou a peleja de domin

go.

Nos segundos q4.adros o resul
tado foi de 4x2.

BOOS arqueiro do Avai

PORTO ALEGRE, 17 -

Pelo avião da carreira, hoje
chegado a esta cidade, viaja
o conhecido foot-baller Do
mingos Antonio, que já fj
gurou nos teams do Bangú
e dr> Vasco da Gama e está
agora defendendo as côres
do campeão argentino de íu
tebol, o Boca [uniors.

Domngos declarou que vai
ao Rio. unicamente para vi
sitar sua família e que volta
rá, em seguida. para Bur •
nos Aires.

"

erever. Tratar nesta redação

Minas, Terras Pu
bl icas e Estações

Hidrominerais ArbitlOu a partida o sr. A I
berto Mor;t7, que salvo algun
enõe�. apitou a c"utento.

Fez sua reentrada nos campos
de Tenis. Nilo. o laureado raque
tista q1.Je h(\ anos estava afa�t:dQ
do esporte.

.

Jogador inteligente. de ótimos
recursos. pos"luindo drives vivlçn
tos, comPilnheiro excelente para
jogar na rêde, Nilo dentro em pou
co con'luistara novalnente o no

me que tinha, de um dos primei
ros raguetistas 'de nosso EstadQ,
Ao jovem reiniciado a:)fcsen�

tamos nossos parabens e os dese
jos de que contlnúe a colher lou
ros em sua vida esportivo.

INSTANTINArt

DeputadIJs: BarreIrOS Filho,
�l'l�(�l/\'" Chmpio, Antonieta de
Ba:ms_, Cid Conzaga e Renato
Barbosa.

'"

Quando ouvir alguem espirrar, diga
Ulnstantina!", em vez de "Saúde!", porque
Instantina significa Saúde quando uma pe·
ssôa com.;.:çs. a resfriar-se. Instantina é ultra-

1":l.pida conl"a, resfriados, àôres e grippe.

,

I

�I Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
�:

pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.
para dis-

Fazei vossa inscição como socio- ..Rua Conselhelr�o Mafra I'J' 2.
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LIS- �
Filiaes em: stuinenau - .Joinville Sê'O �;:'-rar'H�isco l=(.-;iE-�una !,_ages ��

Mostruario permar"aente em Cru2�E·�dro do S\...�I �
Seoção �je Secção de Secç�o de '

�FAZENDAS:
.

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: MACHINft.S:
Morins e Algodões Machínas de oenerícíar madeira ��Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas �1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros ��
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 2 ados, l �Sêdas Canos galvanizados e pertences �)arles; ru't. vadores, n.oinho etc. ::,]
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomovcis, Motores de esplosão, vlotores ��Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos

BSabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: ixes, .�,'�'.';Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro c lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões fORD Peças, acces- r�
Sapatos. chinellos,- meia.s Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço rnechanico �

� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e cantaras de ar G\_)ODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Mate! ia I eléctrico em geral �

� Ernpreza Nacional de l"aveg9çâo "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Maxu �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria" - Fabrica de Gelo "Rita. 1\/laria" ... EstaleIro 'Arataca" .�=�N"AV.&7AVd'..6..����l.�����������������;k1�����':�:;��������va��ZS9Z·8

�HII • "1I.�1
G
&\!�
'&i%'
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�

I
I I 1:, .'lilill .... '.'1.. l l,f,) I ch"

I ln. r: - Phor.»: 1277.--
�

I Caix 1 Pos1al, 110.

•
G
•

I Agencia MOaerlli1 dfi! pu·
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

"
Federal e possue a carta patente n. 112

Irorrnidaveis lortelol prQprlOI, tres vezes

por semana, tudas as sG[ilm
das, terçta8 e sextas-feiraI,

EXt ração com globol de cr�stal.

A .11áX I. r I� Usura honesUdade, pois, os ser
t8lç� jãü presenciados pelo povo.

D'

r )tr:... Apentu! Sub-Agentes :'!! HCijulHff,lfU de lvar!�$' �i-1m
t::il Brasil, no Urug15aí e nas print ilHHS praç�9 e5�ranGe:r'S's.
�t�__ Efttâ- r:::J

Agentes em Florianopolis:

Campos Lobo;�& Cía�

Indica:
-------�.� _" � ---

f.J, f'-\ �,,;{"" � t � ,,,", c�i�, \'>..� 1>' ..... b ©I y. \6;< '.,,.1

i t���ca·cio -�Vut.��1
I·'re Ira terr seu escríp-

Redator-Secretario:

I Dt-. Ric� 3d�':� 1.:) I Oslyn Costa

Ci?c# t�: s rl� b t�� r-o. ColaboraS??.?.---

Ht'J Trajano, O" 1 sobra.ío ,

RESIDENCIA-- Rua Este-

I 11
__

ves

Junior_N.
26

__

Telephone rr 1548
TEtEF. 1.131

I � Dr. Renato= I Dr. Artur Pereira
==Barbosa== e Ollveira

ADVOGADO

--

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

�
t;·������.(jG------'_- � �.:--=-=

�����a��,�� � ��,��!{l"1���'i;�:�'� Rua Trajano, 2 (sob.)
;�.����';if5�� � ��.��%9<;ff"��?u";�,D:', Fone 1325-Ater. de cha-

• r madcs para o interior.

1.!;C_om_panhia "IUlianç_�.� a�!!'�,;1�, I
� "'i;tJ Dr Acebal
� FUNDADA EM .87'0 � da S�I'I't6a. � .� �

:: Seguros Terrestes e Maritimos
. f,::i

: Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasq��"J;
�!F �R"�EA;_,crLEI;I:Al:\ �A·)�RE:,F,II.,��Ll'i:f3rA5i.;:O 41991·'.;7J09)�2::.��5�3.�$'��3'r8C o.1q

Oi � v v fv'i éd ICOSPROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
�ESPONSABiLlDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

�

4.280:552$970

I
--

I �f. f'l&�ro de Moura Ferro I
I

Advogado

Joinvile-Xa\ 1, Schenk
Curso de esr�eial;zaçào ém Lages-HossanJ.h Neves
�actIOriologia no Lao. de Laguna-Fr�;:ct�CO Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de ch;;.2J

Jan ,;;ro Mafra-PccJ!:,iJic) Clalidio
E' N.ova '-I rCl ••l - (_Ião JO:"6 Ar"L-'xer;��'1 (��íi;.:. Cdf"· 1.1(';", .' �ue

, ',Orlear -[:,�:,. r�1afo,'
... .1::., "'."

...
1 ,-" I P?rto UniEv" Uem'mio Miles

.-
" _

RIO do Sul -"Ar;�,tides Melo
Deseja cor� certa �., São José-Jos": '''':o,'a Vaz
seu rádio? Procur� � $:, Fram.islO-Guarncy Coerre'a
SI. r

';'i 'i'
r- ,. 5ao 1()�11!lJ;., '.::",0 ;�.. I)r'a
• "Il'T T· "

.. ', J .• •

s . t .

l.l', '_( s·_,-., "",ld tilmos

namente sat1sfeito�
- LI ,t), - Tuoarao- -:�\lIlll f....

Ex ·ch:::.fe da clinic» do í-1crf;
tal de Nümberg, (Profeswi

Iledóg Bur�hardt e ProfeswI
Erwm Krfuter) ,

,
. �. ('ia!ls�ê e

tl�n�:

I alta cirurgia, gin.lecologia, (do.
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

I CONSULTOLIO·--P, a Tra
ano N. 1 tl da, 10 ás 12 e

elas I 5 as 16 1[2 horas.

Nllo será devoloiJo o origino]
publicado Ç,u não.

O conu,dto expresso em arti

go de coilaboração, mesmo soli
citada, não im, dica (,TT' tespon
sabilidade ou endôsso cor parle
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$001
SEMESTRE: 24$üot)
fRIMESTRE 1 �$OOf)
1'.1ES 4$r.O�
NUM. AVULSO $20t>
ATRAZADO $3U�

A COI respondencia, bem COIlM

os valores relativos aos an
nuncios e assinaturas, deveín
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo O�dlado.

Redação, Adml':'!�traçã0
8 Oficinal

RUA CONS. MAFI<Á, 5i
Fone. 1.656

I
I
I

R-.I

TELEF. 1.285

Auel1!tes·-correl!3olidente�
Porto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

J\.dvogado
�l.;a Cons. Mafra. 10 (sob.)
Fones 1631 p. 1290

Cííaiç� mél:l!ca de erlan-

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhausert
Anitapolis-Anibal Paeu
L\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--HeitGT c'?nlPOS
Blurr.n.nau- r,la-ti· ,;,,:;1) Hilarw
Bom Retiro'- J ' ,::;,,- ,� ::;imões
Canoihhas-P.::dro Tor:es
Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresci�a - Oinora}, Alves

Caminha

Consutas diaitamfute� das

4 heras em dianie

Consultorio: Rua [cão
Pinto n: 13

FONE-1595

Rc:"iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524
LAB�Jf{,6.TORIC DE

ANAliSeS

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Atende na Maternidade

at� ás 8 112 da manhã
e (1 tclfoe- (rt,s"li('I:( .

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moíestlas de
Senh(lras e

Molestias de crianças
Illf'e�or da Ma�:!midade
M�dltc do H"�pital
(

\ t,.......... , ...J \.� '... _l

I

LJ':J'C" ._:j".i.

liJ01eslias d� senhor&s)

-

( .

1.6.- I' &,.,'.tj 'l.J

Chefe do L;\boratorio da
Diretoria de Hipicne do

Estado.
<>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- '-

I ns
•

I o a te
.

J o I N.

. L.L.E
r

SANTA CATARINA

CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr.: "II'JST TUTO"

•

Aprovado p�lo Govêrno da Esl'I

''lado de Santa Ca"iharina por

decreto 1'111 2 de

de

mm de

1928

Janeiro

J I

, '
'--'I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Defendam&se

A GAZETA Florlanopolis-v! 8-7-1936

Cruzada
. \

Q t t à
.n�ss;eiâ�.li:�*a

Nacional de ( j. en '"a o EM 13 'O,QUANDO WAG·

Educação C'''ONTR' ,A VI B NER corn-çou a tn'Hlhar na

O erudito historiógralo conter- � . EDUARDO I. sua colossal obra prima, :Li.t tri.o-

râneo sr. José Ferreira da Silva, Na Mensagem que dirigiu i. LONDP.ES, 16 - Verificou-se hoje grave incidente nu gia Das Ruog, LUIS, rei dn B.l�
autor de Dr. {f3lumenau, Fritz Assembléia Legislativa, por OCiJ-

momento em que o rei Eduardo VIII, depois de passar revista em v iera, que era um adorrdor .:0

.J5tüller e diversos trab"lhos his-
sião de ma sessão de abertura.no Hyd:.:: Park ao Rtgimento da Cuardd, se preparava para regressar grande compositor e jà se .;;'1cY�

tóricos que a critica nacion�1 re- J. 16 d a BllcJckl·nn"ham. trava demente, decidiu assistir •

ma o corrente, o exmo. snr.
J '"

cebeu com invejavel adjetivação, dr. Nerêu Ramos, Governador do Quand-> o cortejo real entrava em Constitution Hill a mujo estréia da obra vestido com o ma 5

fará. em a noite de 2 J próximo, Estado, assim se exprimiu em re-
t Jão avistou de repente um individuo que rompia o cordão po- suntuoso traje que lhe fosse p:k�

no Cine Rnyal, uma esplêndida ferencia á obra da Cruzada Na- I ial e avançava na direção do soberano, sivel adquirir. Com essa inteii'tEl'·'.
conferência sôbre o municipio de cional de Educação: Um objeto que o mesmo individuo trazia á mão envolvido ordenou ás irmãs da terceira or-

Blumenau. r um pedaço de pano caiu no mesmo instante na calçada a alguns dem de H�ilibenzell,ronvento 1'1.r;,\

das acusa- Nessa mesma noite, será focil- Congresso Catarí - r ntimetros do cavalo monta-lo relo rei. Esse objéto era um re- 05 membros da familia real, que

çÕes
lizado o filme de longa metragem nen se de A I ta be - volver. 'Segundo uma .testernunha ocular, antes de caír o revólver lhe conlecionassem 10 traje. Dez

A diretoria da Estrada de Blumenau, dedicado ao comércio
t:zação t.:.áa tocado no flanco da cavalo. O soberano, que percebêra o I anos levaram elas para concluir o

Ferro Santa Catarina está cha- e indústria daquela preciosa co-; .ncidente, parou um momento, parecendo que queria descer da' que é até hoje :considerado uma

mando por edital Pedro Cardoso, muna catarinense, que, hoje tantc I �f'ü�iZOU-Sé nesta Capital, err
montada. Mas logo depois, sem pronunciar palavra, continuou o seu I verdadeira joia na espécie.

Baturité Campos, Claudio Carn- eleva o Estado e envaidece (> I h d M' 'lt C caminho. Quando Luls se anresentou VtS-

I.!ns e .aIO u uno, o ongresso . .. ,

"

b
pos e Dorval Garcia para se Pais, Catarinense de Állabetização.pro- Segun�1o" o�tra ;e.rsã'l no momento em que se precipitou tld? com ele,. o, pub.hco fi<;o� .o�
defen;:!erem das graves faltas que .A :;V:oite de BIlJm�nau está movido pela Cruzada Nacional 'd0 . IJa calçada o ie.iividuo roi ngarradJ por um) mulher e um agente quiaberto, pOIS Ja�a!s se h�vIa VlS�

lhes foram imputadas no exercicio fPodls'dgraç�s
a esses dOIS fator;s, Educacão. 1 de policia. Só então é que o revólver teria caído. to no mundo coisa parecida: à

de funções, no iaquerito adminis- a a a a invulgar sucess�, nota a- Esp�cii;llmente DiJfa nele tOITJ!1" i Os circules ligados ao p.ilacio de Bu lckingha:n limitam-se
I
b:w:a era bordada com ouro e

Ir�t;vo mandado instaurar naquela mente entre o nosso meio intele- parte' veiu ao E.(.tdo. em aViãe,1
a deeI,an! que o revólver caiu na calça h sem tOC1.r na montaria pJ�tina e coberto com 80.000 p�'

F.�trad". I �lual.
_ .

da fvIarinha, especialmente posto do rei.
. I rot.is; os ombros es!avam guarnecI-

- oi sua disposição o SDr. dr. G1.rta. O acussado dJ atentado d:: nome Jerome Banniga,m é ,305 de ouro massiço: rosetas de
-D

.. ··

Se::! afl'ou p�. � �.� '1:

I
" 34' l'

'

I b 'A· I l' d fiA d I' d..:;;I = i i,_n"". rvng LH3 I
vo Armb.rust, Pre:i.dl'nt.e da Cru- escosses, tem

"a�10.s, m.ora I�J, vanos anos na capta n!aOlcGl'j' píatmn .

e o�es e IS
.. � mesmo

ra due Io I B I:::>aba i t-::i zada, a q;.!ôi, gi'3ças sobretudo ' �xerct:ndo a pro :ssao de Jornahs'a. me,tal guarneclam a freme,a parte
,

.

� 1 f . d I'· ". 'I baIxa das mangas eram bordadas
,enaCh..aa�, ao es orço .e ao sa ;o Os pintinhos preCISéHTI de um trato C�'r;(;Llal. .'

LBUENOS AIRES, 1.6-Em Clínica Médica - Doenças ..

d
.

'·1 ), "
t com fiCOS encalxes negros e rtln-otumsmo o emlt1ente (,!(.aaao que I Altmente-os com

.

I, d' ficonseq'Jencia co incidente verifi.,_, de crianças lhe está a frenlc, vai rcalizandc I c�s;. o colete er� ve u o negro .

cado hoje, no recintoda Cima. Consult.-R. João Pint�, 13 obra digna do Ü.rmço do� brasi- TR IGU � L I--jO OISS1m0, guarnecldo de ouro. � r?�
ra dos Deputados, enlre os 595 I

'

.

setas brancas e rosadas;C' tncormoTelefone, J ,elfOS -

d .{

M· Cp' 'd' ,
e nao se arrepen era. 'era igualmente hordado a ouro eSIS. Lopes ermo e arus, este

resl 1 ('IS se�5ões d(� abdiura j I .

rarlamentar despfjou o seu cole- Consultas:
e encuramen;oJ, .le,va,ndo o aE,t>ic I: Produto superior do MOINHO jOINVILLE. gU1rneCldo com 500 perolas; os

ga pé'ra um duelo. nomeando seus das 15 horas em diémte do ovÚ:!UlO a 1l1lCla[lva da Ln:. PedIdos á I'ilial de Flonanopoli·s. ,a;\êJilhos, de s,�da grls, levavam

Padrinhos, os deputados Coro- -- -- -
I d 1 put4e con .. t Fone 1.329. Cáis Badaró. uma fortuna em perolas. O trageza a, com a que me -

I bminas, e Seguirá Barcdo. As tes- grê.tular pelo exito do Congresso. I Ir. ., ��orrpleto pesava 2\3 qui os, �i�
lommhas do sr, LoPfs Merino vende-se urna bem montada If�oSinna Ideall Ocasião ,hava como um so e custou meIO

eriio os deputados GulJot e Siri, AL,FAIATARI�a.nl) e!iE,tri- I

. I
milhão de dóbes.

A� testemunhas tiveram, hoje to oc«João Pesoso», E<trelto?
..... .... .

I Pif'.aç.;! C®Far�� Osm'io rR"3�: V d f j ·----------d-e-rr,e '
..

' mo, uma entre"I'sta, fl·cando Prpço dt oc:.'.siã,(l. Dr. Pedro de Moura Ferro. 'I E ')' f' t C? em:setPdor mo IVO (.e I � rrad i�çâo•

d',;') I d \ spe�!a lsta eu: .],orneclmentos ransierenCla O OS OS mOVel�' II. .....

lesolvido Flue o dudo será reah- Nesta redação pre�tam-se aus I' - d d d da residcnr-l'a sl'ta a' r .

a !rnla- ( ROma'd' h·
. 1. lh .. i - P TIA) "i. � d ) e coml a a ornlClllOS. ' . '" U J .

:lado aIO a o)e, .mtcressé',cos mel ores J[dormrçoe:; f\Ua raJalY;�:1'4,i;,,:�.:�r.;'.'�,,"<R; Preços, os mllis baixos. Joaquim no. 10, ao lado doi A -t
- d R 2 R O

�••••G.e@- ��--- -.-'�,C7" - -.- �_.-'e.&.:!:>�;;; ;f,'��P' -ti) :.:; Absduta higlene- Gênelos de Tiro Alemão, inclusive uten I' 3' Je�J�aok e9(:1 3()5ma .. d' "

I
t� 1 l'.J d C· h

. 1

I ·1·
.

h I d
m. ,.:I. c, ) ,Ufa Iara,

.'

['k a. qua ](ld e- O"IIl. a igualou SI lOS para COZIn a, ouça e h· , 20 20 h
.

ti(!.'.'

I
... Wif·; •

li d-
.

I dorcelana, Cfl'stal's n,tc..
Gle, as , oras, o seguin e

'"

M t '.'"
-

.iíÍ/{.... supenor as me lCres a caplla, , ,

'

• U U I n� �,r PREÇOS: Vêr e tratar no local. pwgwma:

�. ....
.

,t'Ji � ��u' 70$000
«Anúrcio em italiano, espa-

� � iJ �
ma ptssoa, nhcl e P0l,tuguês. Marcha Real

• í>;v,. Duas pessôi:1s 100$000
e íl·OV1·nezza. Noticiário em ita-

• 'c�,1 Bebidas Nacionais e Extra
. U

.

;Ji Comida abundante c agfadavel .

Ó NO
liano.Transmissão E. I. A. R. de

O �:; ao mais fino paladar. gelras S Turim de trechos escolhidos da1WJ.
d d CAtE ilAVA� O bom Mutual1'smo, em que ar ssentam no mun o mo erno as � Fb� �a G""ll"'f'S! 4"s"rl ...� n � """ wIJ

oper?:$
-- '-,'.' ....." "". I l� .. ,.., .�� Praça 15 de Novembro

� maiores organizações de cla�se� e que dá ao pobre,,, sem ,hu- �:, FLORIANOPOUS Antonio PaschGa[
«1 "Ql'ATTRO RUSTE-

� milhação, O que a luta em �ocJedade lhé. recu�a, - ess7' �. a W:�� _n ._....,. ....�"*"'!!'_����""'-""."�������� GI-H» do M. Wolf Ferrari.
base e a razào do grande eXlto e populandadc da

.

«CRi::,DI TO f):.t ii I Conversação do Prof; DE MA�
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por COl1scguin+e, em mc- �:i1 ! Casa de Diversões SI sobe um assunto de atuali-
moria e diga alto por tod3 a parte: A C� E[)lTO MUTUO t�� � dade.;
PREDIAL,

-

não vende números salteados! A C' EDITO lVJU- 't!1;>' � ------------,-,--

Canções da Romanha P0(
TUO PREDiAL, realiza o bom Mutualismo! p'" CR ra;;- I Fam i I iares A,iana Galzol.,i.
CITO MUTUO PFlEOIAL. I k Vispc,ra Imperial Noticialioemespanholepor-

protege as cla5ses pebres 1 � tUíJuês.
uMarcha Real e" GiovinezZa.

Concorrencia
para construção de
edifícios e obras de

arte

ConferêríCié:"-:l
sôbre

Blurt"'lenau

A secção da Construção da

Estrada de Ferro Santa Catarina

está recebendo propostas para

c.:>nstrução, sob contrato, de edi

[icios P. obras de arte no trecho

da lioha [errea, a ser construido,
de BIumenau a Gaspar.

O MAIOr< E MELHOR ,CENTRO DE DIVEKSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GR \�·�DES

CAPiTAIScooper�r

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de N(lvernbro

pois, deverruTodos,
bSl1'l de todos

Cubrança feita por gentiE senhorinhas. Fiscalizado
pelO govêrno do Estado.
Não deIxem de ir ao Vi.';pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti
dade e ambi.-'fite seléto o que muito lhe agradará

sua insf�B"'ição hcjeFaça a mE.·srno

1$000 apenas para cada sorteio

., ,.... ..

V. S. não deve Vf;;:CI a"'lilm r:o Ir'S·CD',",I:e

rF::·��S:;�����I esta de Bom Jesus de

I Iguápe

I' o na via motor São Paulo fará o transporte de
romeiros para a tradicional festa de Iguápe, saín-

� do de Itajaí a 30 de Julho.

�,' Os interessados deverão reservar, quanto an-

I� tes, as SJa§ passagens.

�l Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí.
�- _-----'

���:a:��Z...�liIil

� li!

._�� allglao
���: eg;�

Exposição e Adora
ção do S. S. Sacra-

mento

Rednza-3ê amanhã, na

Matriz do Purissimo Cora
ção de Maria, após a missa
paroquial das 8 horas, a ex·

posição e adora�ão do S. ::,

Sacramento.
A's J 6 horas' terá logar

o encerramento que será
solene.

CAFE' BOM SO' , NO
JAVA

Praça 15 de Novem 'xo
Antonio Paschoal

--------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------�
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(MARCA REGSITRADA)
porque lava facílmente e com rapídez

,

,
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A

�AZETAA solene
·

ti
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Ins a açao Municipal-----------------�
A sessao, de

onterY'\
o z o o v o

da ComissãD Dislritral
de Ria Vermelho

v
FLORIANOPOLIS, Sabado, 18 de Julho de 1936

Aniversaria-se hoje o menino
.lan, filho do nosso prezado con

t-rrâneo sr. Jaime Carreirão, Iun
cionario dos Correios e Telegra
f·::: nesta cidade.

OUTR05 PRRTEm

Realizar-se, ôntem, ás 20 ho
a srs. major Olivio Januariú garam á lntendencie de Rio Ver- ras nos altos da Prefeitura l\lu

de Amorim, digno governador me lho o sr. prefeito municipal e nicipal, mais uma Sessão da C�
deste municipio; João Alcântara sua comitiva, �ue foram recepcio- rnara, de florianopolis, a ela

Foi prêso e recolhido ao da Cunha, presidente da Camâ- nados por cresci=o número de comparecendo a maioria dos ve

xadrez da �e�retaria de Se-
ra; Florencio Tiago da Costa e pessôas, de destaque da locali- readores.

gurança Pubhca, ôntem, às Eduardo Santos, vereadores; Jairo dade, notando-se a presença de Após a chamada, foi lida e

18 horas, Roberto L. Kla- Callado diretor deste diario c muitas senhoras e senhorinhas. aprovada a áta da sessão. anterior
res, de côr branca, natural Araraí Campos, funcionario muni- Instalando a Comissão Distri- passando-se. logo, á leitura do
dês.te Estado, �om �O anos cipal, após instalar a Comissão tal falou eloquentemente o sr. expediente.
de !dade, solteiro, filho Fre- Distrital de Cachoeira, dirigiram- JoãO Alcântara da Cunha, que Feito isso, pediu a palavra o

de�lco Klase� por haver de� se para Rio Vermelho. expôs minuciosa e claramente as vereador da maioria Sr. Luiz E.
fendo um soco no fron ta: Ao chegaram a casa do pres- finalidades da sua constituição. Beirão que apresentou á Câmare
de um menor. tigioso chefe politico liberal sr. Com a palavra o vereador sr. o que tomou o parecer no. 25.

João Vasques da Silva, almoça- Florencio Tiago da Costa pro- Em seguida foi aprovado o pa
ram, atendendo ao gentil convite nunciou bélo discurso, que cau- tecer no. 14, sendo mandado á
dêsse inlluente politico, que ofe- sou magnifica imoressão. redação linal. Este projéto, está

I receu saborosa e esplendida pei- Em seguida, após prestarem o redigido da seguinte fórma: «1-

Paga xada. juramento legal, foram empossa" A rua Frei Caneca. com inicio
Tanta o sr. João Vasques da dos OG membros efetivos srs.: na esquina' da rua Bocaiuva,

. . . Silva como suas gentis filhas fo- João Vasques da Silva, João terminara na esquina da rua Rui
A Caixa Telegrah�a Beneh-

ram incansaveis em cumular de Gualberto Soares e Manoel Her- Barbosa.
:ente de Santa .Cat.�.n�a .

pagou, gentilezas 80S seus visitantes. menegildo Nunes e como seus 2-A rua Rui Barbcsa termi-
ontem, o pec�hQ instituido de A' s 15 horas precisamente che- respectivos suplentes os srs. Fra- nada no Abrigo de !\1enores (a -

6:500$00� a. sra. d. �)ulce I biciano Marques de Barcelos, tiga estação de bondes). 3.-
Matos Rolin, viuva e .herdelra de I CARTAZES Domingos Gonçalve� Pereira e Chamar-se-á Delminda Silveira a

Atiltba Ooulart Rolin, telegra- DO D IA Candido Ferreird Catão rua que, com inicio final da rua
lista aposentado, falecido na �i- Reunido�, em sala secreta, os Rui Barbosa, terminarà em frente
?a?e de Laguna, e. 30 de MaIO

CINE IMPERIAL, às 7,30 referidos membros elegeram seu à Pen.tenciaria do EstacIo.
ültimo.

horas, As Cruzadas. presidente o conceituado cidadão 4-Chamar-se-à Loure Linha·
sr. João Vasques da Silva, que res a rua que, partindo da Peni-

i CIN� RO�AL, às 7,30 ho- escolheu para secretário l' sr. JoãO tenciaria do Estado, vai até a

mania. Isto significa para a nos-l ras, Tres amores. Gualberto Soares. divisa com o distrito da Trirdade.
sa �lta. socied�de motivo �e Iran- CINE REX, às 7 e 8,30 ho-

O ato que se reliazou no ed"! 5.-I�evogalO-5e as disposições
de. Jubilo e an��ação, pOIS é. so- ras, Oueridinha da [amitia.

ficio da Intendencia, foi assistido em côntrano. S.S. em 17-7 "

belamente notóno que as realiza- por glande número de pessôas, 1936».

ções festivas do querido clube da CINE ODEON, às 5. 6 314 entre as quais notamos a presen- Em 3a. discussão foi aprovado
colina já se tornaram acontecimen- e 8,30 horas, Vingança do pas- ça dos s�s. Adolfo João Coelho, lo projéto ?o. 19 que isenta da
tos indispensareis �. possa vida tor e Os aventureiros herói- operoso intendente; Manoel Luís

\
taxa de diverssão numa sessão

social. C Nunes, Francisco Domingos da cinematografica, num dos cinemasos.
SEis a razão porque reina o ilveira, Serafim Ponciano de da capital, em beneficio da caixa.

mais franco entusiasmo e a maior Cartazes de Mer.eze� e Maria do Carmo escolar do Gr�Fo Lauro Muller.
anciedade entre as familias dos as- a :" 9 nhã

Liria, Este projéto, que subiu á reda-
so:iados do Lira para a bela O habil fotografo Julio tirou ção final, teve um voto contra

noitada de hoje, parl\ a qual OLEO PARA AS LAMPA _

várias fotegrafias da solenidade. que foi o do vereador da maioria

tambem foram convidadas as fa- O prertigioso politico :,r. João J. B. Salgado Que alegou dever
milias dos socios do Clube Gu-

DAS DA CHINA Gualberto Soares, num requinte existir igualdade de condições»
mania, que gentilmen�e cedeu a Pat O'brien dl!pressa cresceu

de gentileza, convidJu 1\ comi- isto é, que essa isenção deve ser

sua confortavel séde para a real;· n� arte cinematográfica, tornando- tiva para ir até a sua residen�ia, concedida á todas a caixas esw·

zação da brilhante festa. se um grande comediante. onde a homenageou t'xpreSSlva- lares do Estado e, não só a

O inicio da mesma está assen" D
.

d' d d
- mente. uma I

.

fiols pa�els seg.un 4nos lha f
os
�������oo� A'" , I dAtado para ás 21 horas. em mes tipo revista. que e 0- � .

..

'Ii1 pos a pa avra esse verea-

. . ram conferidos ao lado de Dick � Osvaldo Blttencourt �� dor, foi apresentado o projéto no.

Clube W,_ecreatlvo Primavera Powell e Ruby Keeller, em breve � Sen�ora � 23 o qual concede o auxilio de

A simpatica sociedade recrea- tempo, passou a personagem prin" 'ii . . � 1 :000$000 ao Sr. Aristides A�

tivo Clube w.ecreativo Prima- cipal, criando nfans" em todas as � participam aos seus pa- � gostinho degado do Touring Clu"

vera, do Saco dos Limões, no platéias. rentes e as pessôas de
ij

be Argentino, envi"do pelo Ins-

afan de proprocionar atraentes reu- O seu genero era, até então, a suas relaç.ões e amiza- � titut� Argentino. Brasileiro com

niões sociais aos seus asociados, alta-comédia, onde venceu rapida- fe O nascImento de sua � a missão de estabelecer o inter"

realiza, na noite de hoje uma ani- mente, firmando-se, em bréve tem- ilha MARLENE. � cambio cultural entre êssas duas

mada soirée dançante. po, no conceito dos diretores. F.polis, 17-7-36 li Nações.

I Oleo para as lampadas da
. � I O Snr. Sa�gado, com o pala-

EHfERmQ China, um dos seu!! mais recen. t#..�@G��,=J::.4lii��:Ji:� vra tec�� cons�derações em torn�

Acha-se ligeiramente enfermo, tes filmes, revela-nos uma nova fa- A marte sol t do proJeto, dizendo não concor-

no Hotel La Porta, o dr. Rena� ceta do talento artistico de Pat t Id d ,dar, de fórm� �Iguml, na conces-

to Gutierrez, advogado. O'brien, apresentanào-nos, desta I a na c a e.. s�o desse auxlho.

feita,como galã de um romance de Nã? tendo m:lis assento a t.ra-

fALEl'lmEHTOS amBr vivido no Oriente. ALEXANDRIA, 18 tar, fOI suspensa a sessão, sendo

FAleceu ante-ontem, no Hospital Oleo para as lampadas da Anuncia-se que um marinhei- marcada pa.ra segunda-feira proxi-
d C 'd d d t China--cotarão' muito bom- ro ingles penetrou embriga ma, a continuação dos trabalhos.
e an a e, on e se encon ra-

.

� .

,
-

va ha mêses em tratamento a
serà exibido, amanhã, em sessões do, r.a séde do Instituto de -------------

5e�horinha Maria Gonzaga, co"
às 6,30 e 8,3.U horas, no CINE H.ydro-Biologia, e quebrou Grave acidente na

nhecida educadora e irmã dos ODEON, o lIdero diversos frascos em q'le Polon ia
srs. dr. Antonio Oonzaga. me-

eram guardados bacilos de VARSOVIA, 17 - Um
dica, residente em Porto União, e CI��E. IMPERIAL e <?I�E cholera. O incidente foi lo,?o avião polonês, a bordo do
Ad G f-· REX, simultaneamente. eXibIrão conhecido e causou viva qual .:!e achava o gAn'-'ralemar onzaga, unClOlMUlO pOS-, 6 8 h 6 30 8 30

..,.. \..

tal. as e oras e
.'

e , emoção entre a população da Opliez Dreszer, o coronel
O seu enterramento efetuou-se, hor�s-Fa�endo fita, um filme cidadE', que n:cei::l unia epi- Ll)th e o piloto Lagewski,

com grande acompanhamento, on-
nacloLlal feito para todos os bra- demia. As autoridades vão caíu ao largo de Gydr!ia,

tem, ás 10 horas, no cemiterioda sileiros. submeter a exame trezentas tenjo todos os ocupantes do
Irmandade de N. S. dos Passos. pessôas e, caso os resulta- apare!ho morrid o afogados,

CINE ROYAL, às 5, 6,30 dos não sejam satisfatmi o, O general Dreszer ha via
e 8,30 horas, Corações unidos, serão estudadas providencias sido recentemente llomeado
com Carole Lombard e Fred Mac par� vacinar a população j inspetor da defesa aérea da
Murray. mtelra. Pol(mia.
... I

��

Dormiu no

xadrez

'.); Otiveira."1 .. ere(.ra e v

venerando conterrâneo sr. ceI.

João Vicente Vaz, capitalista rel
sidente em S. José.

Possuidor de elevadas virtudes,
caracter impoluto e coração ma"

�nanimo, o ilu�tr� aniversariante
góza de geral estima, não só na

quele municipio como nesta capi
tal onde o seu nome é sempre in
vocado como padrão de honesti
dade e sobranceria.

.fi. Gazela, jubilosamente, se

associa ás demonstrações de apre

ço e estima que lhes serão tribu
tadas, amanhã, pela passagem de
tão auspiciosa data.

Festeja amanhã o seu aniver
sari-r natalicío o aplicado aluno
do Ginásio Catarinense lovem
Bernardino Costa Vaz.

I l'
. •

.: S� nu a-se nOJe o amversano

n"talíc.o do venerando conterrâneo
•. ceI. Antonio Pereira e Oli
.,eira, ex-senador por nosso Esta
cio.

Trauscorre na data de hoje o

Ulivert:ario natalicio do sr, Nes
tor Silva, comerciante.

Passa hoje o aniversario natali
cio do sr. Amadeu Horn, do co

mercio local.

festeja hoje a sua data ani
versaria a graciosa senhorinha
Marilia Flores, filha do sr. pro
Iessor Altino Flores, diretor do
O Estado.

Peculio

Eddsa a galante filhinh" do
dr. C'aribalte GaIvão, digno Se
cretario Ida Seguran!ra Publica,
vê passar I hoje, mais umaniversa

rio, razão por que será cercada de
suas amiguinhas que a felicitarão Para Laguna seguiram hoje: J.
por este acontecimento. Silveira Souza e Iamilia, Arnal-

enzern m-105 H01E do Delpizo, Abel Est(.ves Guer-

. "
. ra, JoãO Alcantara Filho, Neri

o H. ��ellOo Elol de Medel- de Sousa, Pe. Leopoldo, João
rOs, �dmlmslrador do Mercado, Colaço e senhora, Bruno Jose
Publico;. ...

Nunes, Domingos Beneditte,
a senhonnha Olga Cardoso; Gercino Pereira e Adalberto
e menino Antonio José, filho Arns.

do sr. tenente João B. Cahral;
o menino Antonio Luís, filho 6EHTE HOVA

do ar. Sodí Luís Vieira;
o se. Euclides Cascais;
o menino Apolonio, filho do

1'T João Crisóstomo Paiva;
o menino Rui Jo�é, filho do sr.

Mario Candido da Silva:
a menina Maria Evangelica, fi- O lar do sr. João Pedro Sil-

lha do sr. Francisco de Paula, veira, funcionaria federal, está en
típl)gíatn;

. . riquecido com o nascimento de
o sr. ceI. FrancIsco Otavlano mais um herdeiro que, na pia ba·

Pimpão;. . . tismaI, receberá o nome de Aloi-
os srs. Jose Manoel de Ohvel- I

sio Carlos.
Ia, João Mariano da Silva e Pe
dro Cardoso.

Em ónibus da Auto Viação
Catarinense seguiram hoje, para o

norte do Estado os passagei
ros: Colombo Sabino, Gustavo
Gonzaga, Severo Danolhini, Do-

mingos Nasti, Luiz dos Reis
Osmar M. Espindola, A.

Alexandrino, Neri Moura,' Tran
quilino Ramos, e Alfredo Pereira.

Está em festas o lar do sr.

Arací B. da Silveira, funcionario
postal, com o nascimento de uma

robusta menina que teve o nome

de Maria de Lourdes.

João Vicente

Deu-nos ontem o prazer de !lua

visita, o nosso destacado conter

r�neo· sr. Emilio Rltzmann. de
putado á Assembléia do Estado.

S. S. veiu trazer"nos o seu

abraço de despedidas, por ter de
regressar hoje, para a região
do Ex-contestado.

Agradecemos a gentileza.
PEL05 CLUBE5

Lira Tenis Clube

VI51TAS

Após algumas Semanas de re"

pouso, provoc�do pelo incendio
havido em sua séde social, o Lira
Tenis Clube reinicia hoje o

seu esplendido e atraente progra-
ma de festas c:>m uma magnifica Em sua recidencia, á rua Ti-

A data de amll.nhã assinala o soirée dansante a realizar-se nos radentes, faleceu, Bntem, o sr.

amversano nat:.Jicio do nosso elegantes salões -do Clube Ger" João Sabino Bavasso .

........................

Acha-se em festas o lar do sr.

Osvaldo BiUencourt, com o nas�

cimento de uma interessante me

nina que tomou o nome de Mar
leu'.

HABILITA\l'o
No Cartorio do Registro Cio

vij da Capital estão se habilitan
do para casar: Francisco Luís
de "lm�ida e dona Maria Emi"
lia Tolentino de Souza, ambos sol.
teiros e residentes nesta cidade;
--F rancisco Severíno Barbi d.
.

'(J.te dos Anjos, ambos sclteircs
r· �id('ntes nesta capital.

Vaz

o Sabão

"Virgem Espeçialiàaàe"
de Wetzel & Cia.. •• Jaínvile

con�erva o tecido da roupa
..RR� �..BB�� �·uaw , (wn

I' .
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