
lida, ôntern, na Carnara Federal, a

mensagern de) Presidente da Repu
blica dispondo sobre a pêrda de pa
tente e posto dos rnHitares e dernis
s,ão dos fur.cionarios civis acusados

d::, 5

e�e:::::�I��g:n: ,I 'li.
... T A·guc õntern á última hora á mesa �a Camara dos Deputa- '''',L J

,

dos foi lida no expediente de hoje. I
� presidente da Republica ped� a� poderA�egislat;�o I -�"�J_��'��������'�_�'�L�������'��M����������������.���

a regulamentação das emendas constituci )na's. <onre (! per-] ' !t):z rF;;/IfO ��,;f'O Sem quaisquer I lgações politicas.
da de patente e posto dos militares e dern ssao de runc.o

nados civis extremistas.

"

•

I ea

I
li

I
II "",

IÇO
Foi

Proprietario e Diretor Responsavet
-------

II!
JAIRO CALLADO

!NUMEHO 585AI�(\ Florianopolis, Quinta-feira, 6 de Agosto de 1936
----------------------------------------_ -------------.----------------------------------A integra da Meí'isagsfn

RIO 5 - E' a seguinte a integra da mensagem do

sr. Getulio Vargas solicitando a regulamentação das emen

das 2 e 3 da Constlh1içã0 federal:
«Senhores representantes do poder legislativo, Para a

repressão dos crimes contra .31 or�er:a _polltíca e ;"o�ia!. as
emendas numeras 2 e 3 da Constítuição da Republica Im-

põem aos militares a p..:rd� por. dec�et.o do Executivo?a
patente e posto e aos fl1nClO,1J.r;0� ClV1::>. a p,�l1a de de rus

são dos cargos que exercem. [á a lei n. i 36 de 14 de

dezembro de 1 J35 determinava para um caso e outro a

aposentadc r.a e rcíorma comp I oril a b:2111 da di c p'i.ia ':

no interesse das forças ar nadas vsando a s·�.�u�;�.nÇJ da',

instituições. São penalidades severas se 11
.

duvida. �11�S
[ustificaveis pela necessidade d: 53 prev,·.n'� ,e repr.lllllí
com energ a a subversão das no :;:;as ll1SÍi�U çoes CIVtS e

politicas tão brutalrne�te tentad? pelo mOA\lllTI .nto .de n?
vembro de 1935. \pJS esses fatos o governo uo Impera

tivo dr um dever fundamental que é a defesa da ordem

usou da faculdade contida nas ascenadas emendas ria cons

tituição. Fe-:o porém na ause.tcia de ull;a lei e,xpressa
regulamentando a materia mas sempre �p0S p_revlil a�\1-
ração das responsabilidadçs fl1:1?adas ('1Il l,nquentos ou sm

dicancías tanto civis como militares, Alígura-se-lhe con

veniente entretanto que o Poda Legislativo no uso das

atribuições disponha por leLsobre. o r�1)do de aplicação da,s
prescrições constituicionais Icgais Citadas, tornando obri

oatorio o exame previ tos nos casos ocorrentes por uma

�omissão ou junta civil ou militar conforme o caso de que

se trate ou dr� civis ou de !:1ilitares. Escuso-me encarecer

ou fundamentar por d�snecessario a conveniencia da .me
dida que ora solicito aos represe�ta\".:te� �o poder legl?la
tivo cuja atuação em defesa das JnshtUlçoes é sempre 111S-

pirada no ma{s alto espirita patriotico_._» _

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

P'')J'FiU j1 -n 'f 'C:í .rn o apíau- RI \ 5 - O sr. Raul Pilla foi convocado por tele
,) e a cririca Jl imprensa dest: grama do presidente da Pepublica e terá, hoje ás qua
e do EstadlJ conhnante. tris horas e quinze minutos, uma conferência no Ca
T ranscrevernos abaixo algum te e.

tópicos di} noticia divúlgada em O sr. Mauricio Cardoso
un orgão da imprensa par anacnse pará do conclave.
quando da estada dos caravane.« Sabemos que após longa conferência, ontem, à A
ros em visita á sua redaçno. noite, no Hotel Gloria, entre 03 srs. João Neves, Mall-

ADÓS longes considerações sô- ricio Cardoso, Batista Luzardo e Rau] Pilla, ficou resol
bre a vitónosa excursão empreen- vida solicitar-se telegraficamente ?, presença aqui dó sr. i
dida pelos estudantes catarinen-, Borges de Medeiros. Ise, o nosso confrade e .. tra a apre-] Ín.ciaram-se, ha dias, em Join-
ciar o valor artistico dos nume-ICobrança Dissidio Ivile, os serviços de. desatêrro e

ros levados á ribalta do Tea -I d .

."

t nose io das opo-I nivd amento d� terreno, onde será
tro Guaira. e qUê mereceram

1 . e ImpDS as construid'l ama)'pstosa catedruI.
1 I sições �

o aplauso dd exigente p Cite a cu- A pedra fundamrntal o mo-

ritibana. Durante o corrente mes 5<:: RIO, 5�Ainda aproposito nument<ll edificio será lançada
(! Foi de fáto uma noitada pr ced�rá na Coldoria Estadual de desavença no seio das opo- dentro de dois mêses.

cheia d� encanto: e de prazer
I rle Florianopolis � cQbran�� do sições coligadas apontam-se in-

espintJ.Jal. ! I"n 'o�to de mdu,lnas e prO·lS!Õe�. dicios d� que a mesma se

de-,Ass,slenciaOs ::;plau�os.mi; qu� r;:u,b:e- I
f!l!.� RIM I!f ; "mp � ..

sagregma. Quand0 da permanen-
d t

·

ram os acaJé:rmcos barnga.verdes
r.a;;;;;w .., 111111 � cia d,) sr. Borges de:: Medeiros

I
en aria

são disso uma prova cabal. rI:3sem Ber- em Porto Alegre e na ausencia
.

Tanto a parte teatral, qUe
do sr. Artur Bern'l.rdes as reu- Será imtalado, solenemente. sá-

d h I I;;m niõ,Qs on,ie se decidiram as ati-I bada próximo, ás 14 hOlas, no
contava e encênação da íla II

riante comedIa ,�Advogado em I

tudes foram realizadas sob a che .. Grupo Escolar «Lauro Müller.
,

d I fía do sr. João Nev,�s. Afirma- o g�binete dentano organisado
ap,mos», como o Mo vana. o com

I '.

BERLL'v\, S -- A
.

corrida
d . . �e, por isso, que sr. João Neves pelo competente cinirgião-dentista

numeras e cano t,o c mUSica, cO-lohmpictt .ce �O mf!tros fOI v.encI-f .

é o «Leader da Treglia» e que prof. Ad Machado, que se des-
roaram-se ausplclOóamente e 0- dd pelll wgles HardJ Vltlock,

d I I,' deixará a mesma. C0mpnta-se, tina conforme já noticiamo�-ao
ram consagra os pe a p ateIa que no n'IVO tt'rnpc record olímpico
riu a valer, enviando dos seus clt: 4 hs. 30' 41' que substitue

tambem que agora. o sr. Raull tratam�nto dentario dos alunos que

executantes os mais entu�iasticos o record de 4hs 50"10" estabele-
Pila não acompanha, o sr. Mau-l [u"quentam aquele modelar esta-

ar lausos. cido por (,utro atléh inglês, V. ricbio Cardoso na 5VISl�as ao Cua.! �dccime�tol de emino primário
O," dOI's a'tos d G L A I

na ara. de,;!a caplta ..
v suce eram'se reen, em ·05 nge ,5, em

magnificamente e os personag 'os 1932
foram felizes nas suas interpre- As provas de atlêtismo Lram
tações. continuadas no estadio olimpico,

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar- Si a peça alcançou suce>�(l com as corridas de 80 metros com

eRS fabricadas pe:o MOINHO jOINVILLE, pleno, não l!1e ficou atraz o á:o barreiras para as mulheres, paia

"CPUZEIRO" , ",-�'UR _)RESA" e "BOA VISTA", I va;i3do. as quais foram '1ecessarias 4 eli-
!\

I Enfeichou com chave de ouro" minatOlias, em vista do n�mero
o programa». 'de participan es. Na serie lo ven-!
E I ceu Testoni, ltalia, em 12"; Tif-IXD�erau·,&elfen" Jngla�err�, em 12':: 2[1�;
O d re!tor de O bras; LUllltes, UreCla, éfi 12 6; I u, I L00JDRES, 5 -- () «Daily Telegr.J,» escrevendo a rei--

�J1unicip:::"Ilis !S�rie 2a-Vebb, In�laterra, em pi"ito d.\ notícia segundo a qual 120.000 üperar�o'j de MOS-
-�.,

! II" 8110 Ecbrt, A!'-m"nha, .?miCOU teriam vot;,do uma cc>ntribuição de 1.000.')00 dt: litras a,

O sr. major Olivio Amoíím; 1112"; Plket, Estados Unidos, em
I �er eaviada aos seu, cararada� Urw1h es, diZ:

No dia 16 do corrente, de,'erá ser novalre:1te julga- prefeito municipal de Florianopo- 12"; Stauer� Alemal��a, em 12"1, lfAinda gu:acolitrib"uiçãQ, �,ad:a P:!�' (raba:ha.!�,r�s, vãe>

do O engenheiro aaronomo sr. Benedíto Jorge, acusado lis exon, rou o dr. Orlando de 1110, 4a sene-Sche,lf'r, Estados tlvH;;e carater ohclal, o governo s,)\,.d.co tera necessana,nl n e de

de' ter 3ssassim:uo
b

o sG!dado josé Santos. Oliveira Goeldoer, que assim pediu, Umdos. em 11" 8110; Vala, :lar permÍs�'âo, poi, nenhuma soma por!.::: d;,;x"r o país, sem con

Deftnderá O réu O vibrante causidico sr. dr.joã)ldo Ci'lrgrJ de Diretol de Obras Ite!ia, t:rn 11" 9110; e Blahter. jir."éTlcniü lo govêrno, p'.), �ér lq�al toda a expo_lc;;;oi" de;

de Oliveiro, deputada mínorísta, j Municipais. Hol�nda, em 1 Z", rublo:;."

Revoluçãp comunista
FroclamaiJa a dit�dura

grega

Os serviços
[I;� aviação

militar

o sr, Raul PUla, een

ferencleu com o presi ..
dente da Republica

Fesi;val
AC,[i,die &n��l:D

A nanhã, ás 20 hora" cs es

tu Jante:; catarineoses que reali
zuan. CJlTI assinalado brilhantis
mo, ii. r cente excursão aCldem'
c.a a 1 v.sinho Estado do Para á,
i -va i) á Cê,H, ft) Cl'le Teatr

«"Y 1, um !d 5"1 1::0 \ 3:íV'l1 ar

tistic«.
O) .iu o;':!{·)' co noon 11��'S d;

,

RIO, 5 - A aviação militar
onentanda pelo general Coelho
Neto, está. tomando as últimas

Me- medi.ias q'Je completam a iro or

tante organização, ligando as re

glões looginc;ua� do Brasil atra-

vês dos aviões do Ex':!rcito, ort/a
nizando mapas de rotas para a&

hu!'as l<io, Belém. Coxim, POiJ
ta Porã, e munindo os p:lol(..�
de excelentes cartas coníecionadas
pelo serviço geogralico do Exer

provavelmente partici- cito.

Teria o

CJ ir.)·�
F�i .':)

sr. Borges de
síd,�') (�harna;,:::to

.--. .

c(:,)
...

,-, urgen,:,:;;a
ao

construção
da Catedral de
Joinvíle

ATENAS, 5 - Soube-se, agora, que o fá to do general
Mdaxils ter imoosto a ditadura e proclaMado a lei marcial resul·

tou segundo se 'afirmél, da descoberta �eita .ôntem '!'Ioite de um

plano extremista tendente a prOV0car dlsturblOs.
O jornal oficial ei.plíca que as medida do go:êrno foram

tomadas porque o paí, encontra-se «em "e'pelas da lHupção de

um movimento subvei':vo, sedicIOso, fomentado pela propaganda ex

tremista, que visa lé!v,,;[ o descontentamento llO seio do exercito e

dís:'.eminar o espirito da Flilarquia.
----

que são, incontestaveltnente, as melhores.

o

Dos "camaradas�J' da M�DS�
coo aos "caS'�laradas"

espanhóis
Contribuição de um mi:hão de libras

para rnanter o ccnlunísmo na

Espanha

TO

\
,

-------------------------------------------------------- � ----------------------1
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. , transíermar em luta da direita contra ta esquerda
A BE:dglca tSrrlbern auxilia o govêrno espanh61 e na França estão sendo

t6dos vo!untarios para combater os rebeldes.

Recebi informações do govêrnador militar de Cllceres, f)

qual relata que varias carros blindado" foram d .rrotados em Puerfo
Santa Cruz, na provincia de Badajóz, morr.ndo 300 de seus ho
mens. Em Valencia e Alcantara foram aprisionados um tenente e

35 carabineiros.
Em L1ama foram derrotac'as as colunas marxistas que se

dirigiam para aquela localidade, .tendo sido apreendido muito arma'

mento, assim como dois carros de assalto.
Em San Sabastian contiuinm as lutas pelas ruas, d.ivido á

resistencia heróica oferecida pelas forças govêrnamentais. Os aviões

governistas continuam a bombardear Granada e Cordoba, cidades
Os legais concentram-se nos contratar- estas que não dispô-in d,� deleza anti-aérea, [azendo, assim, muitas

tes de Guadar rama vítimas, prIncipalmente entre as classes operarias, onde morreram

LISBOA, 5 - A estação de radio de Sevilha Oe-SPORTOSanunciou, hoje á noite, que os rebeldes fizeram novo

avan-I
t;. ...

ç:) na serra Cua.larra-na, sem encontrar gran.de resisten- O pró ximo campeonato sul
era por parte das forças do gover!10, as quais estão sei arneríC8.· ...0 de foot-ball
concentrando a 8 qutlornentros distantes para oferecer te- . ,

naz �e_s!stencia aos rebeldes, protegidos pelos contrafortes I . BU,ENOS. AIRES - 5-A Associação de .Foot Ball Ar-
da Sd ra. gentma recebeu, hOF, uma nota da sua congenere chilen i, na qual

esta última, atendendo a motivos de ordem financeira, lhe cede o

,-)M:\ 5 .- \ 'ut t sern quartel �ue travam a es· direito de organ zar este ano, o campeonato sul-americano de Ioot
q'lercL1 e 1 direita) na Espanha, deu maio,' impulso á for- ball, em troca da Associação Argentina, quando lhe corresponder
mação de um otóco d.: ditaduras no continente européu, organizar o campeonato em Buenos Aires, ceder-lhe tambem esse

íl1�jhnte a aproxnaçã» da governo de Roma e o nacional- direito.
S"':.3;;,"·' ::; 3.::; -:1 segundo se opina nos círculos diplo- Parece que a associação portenha aceitará a dita proposta,
niat'cos. incumbindo-se, consequentemente, da organisação do campeonato de

��:,j �-�:,\ lambem, que o conflito interno espanhol foot-ball sul-americano de 1936.
aur .e.i. � . ,3 rísccs de uma possível conflagração européa. --0-

fI.l �""p,),"".;8.(i de que os estadís!as não consi��m Schmelling prepara-se para
eh

_

.

u ,I.! -'Lv, j'j .I,l)f_' a .ob�er�aç�o de u.ma pOhtl_:a enfrentar B�-addock
d., 1,0.0 ·.:'i�1 \/:;;" çao, C0111 reveraçao a crise peninsular, nao

�e eleve ;e .hass F a possíbil dade de que as ambições
d ,c, pa .es de ; !,_()!q �iél antagónica ponham o continente
ma s p,I.J)�""iO da guerra do que está agora.

Fritz Richter UL'n dos
três melhores "seu!

lera" da mundo
BdERBLI�'1 5 -- Na limiuatoria para apurar qual o reore-

sentante o [aSI na prova de remo d ' h F'·
R. . .

, o rema or gauc o ntz
ichter derrotou nitidamente o sculler paulista C;lestino Pal�

ma,

jado.
Richter correu sempre na frente e Ichegou bem avanta-

Os técllico� olímpic?s, dado ao tempo registrado e á per.Iormance desenvolvIda, conSIderam Richter como um dos hês me
lhores sculler do mundo e apontam-no como um d JS mais serios
cOllcurrentes à prova final.
Salto em dis

tan r.: ia nal da corrida de 800 metros

BERLIM, 5 - A competi- que foi vencido pelo ilmerican�
ções eliminatorias da prova de John Wooruf, em I' 52" 9110
salto em distancia terminaram ho- seguindo-se !\1ario Lanzi da !ta
je de manhã, no estadio olim� lia, e. Filipp Edwvrd, c�jos tem

pico. pos foram 1'53" 3[10 e 1'53'
A distancia requerida para clas� 6110, respetivamente.

sificação foi de 7, 1 5 metros. Durante os primeiros 400 me'

Os atléta!' que se classificaram tros a corrida foi relativamente
foram Clarck e Owns, dos E�ta- lenta, e na metade ... do percurso t

dn� Unidos; Maffai e Caldana Wooddruf ia á frmtc, tendo'
da Italia; Baeumle, Leichum � coberto o� 400 metros em 57"
Long .. da Alemanha; Tajima e 41.10. O canadense Edward avan.

Togam, do Japão, Paul, da Fran� taJou�s. então de Woodruf, que
BERLlM-5-�O boxeador Ma)!; Schmellillg partirá para ça; Berg, fia Noruega; Vosol- entretanto, recuperou a deanteira

T 'S"'O 4
Lakehurst no dirigível Hindenbu1g, hoje á noite. sobe, da Tchecoslovaquia; Sten- cêrca de 150 metros antes d·.

Li tj A, - Um radio de Se·,jlha anuncia que (na- Schmelling começará o treinamento para a Juta em disputa quist, da Suecia, � Oliveira, do fim.
quda \.:id�\de, assim como em Cadiz e Huelv�, os serviços p��licos do campeonato mundial de pêso pesado, contra o americano Brad- Brasil. Lanzi tambem passou adeAn-
edã,l completat!lf!utf' normalizados, remando tranquIlidade dock, que se deve realizar em setembro, imediatamente após a sua tu de Edwar que, como em Ll)s
dL,ol, t'l l d N Y k NOS 800 METROS OS A I d. <.;..

1 f R d S 'Ih c.lega a em . or. nge esteve e contenta[�se com
lJ'"lLandu',e do micro one da Union a io, de eVl a, AMERICANOS TAMBEM 3 Io o ugar. O polonês Kuch'ITs'

.:!rud (,cuulo Queipo dei Lano disse 'o seguinte, ,RIO-5-0 Vasco da Gama propoz a realisarão de um FORAM VITORIOSOS kl' e
.

H b
.

:J os amencanos oms o:;tel
embate amistoso com os gaúchos; a delegação sulina, degostQsa com BERLIM, .) - Os atlétas d05 e Wiliamsom chegaram em 4:>

,

r:
� e;1ho d -"'.uj� �atisfatonas n'Aicias da fiente de batalha os acontecimentos dos dois últimos jogos, resolveu não aceitar a pro- Estados Unidos aumentaram sua 50 e 60 logar, por pouca dife-

��.� _;.;,; -:.:."-v. ;., :1!;I......jt".if"4AA4W};:��'m '
po�ta, regre�sando. amanhã, para o Rio G.ra.n.d.e_do_S.u.I. .se.r.ie�essos olímpic ')s no fi· rença.

o reinicio da luta

II

:\11 \ l)i{ID; 5 -- Depois de um breve período de
calma, Io. remelado. na serra de Guadarrarna, violentissi
mo bombardeio de artílharia. Milhares de soldados da
milícia defendem vigorosamente as passagens através das
quais as forças rebeldes procuram inliltrar-se, afim de atiu
girem esta capital. Dois exercites legalistas empregam
grande quantidade de canhões de grosso calibre na de
fesa de iVladnd.

r''-', 'Xi.L \S, .5 -- O deputado radical esquerdista
espa. ;lÓ' D\jÍa'lO, chegou aqui, para adquírir armas e mL1-

nições para as forças do governo espanhól. O deputado
já ti: '11JLl cont-atos para o Lrnecimento de granadas de
mã», ,n"'::-aiiL .íoras e grande quantidade de munição e

Está ai-< ,r:t ne-roc iard., com um grupo particular a venda
de 13 aeroplanos.
�;�oi F·';;,nca estao 5s�<d} ,:�\c(utad()s volun
'�í?lX ,o;� para 53' vir; ,rt1 ('""; governe espanhol

P 1\WS ..� -- UI'� b-iresu dr recrutamento para os

voluntanos que d-sejare» servir a:-- Iorças do governo da
Ir nte ;:jp"J I .i·.�·!:1�, ,., aberto na embaixada es

I ::i'lillll;, :t'�U, í .. raDt-: fJS t,í' ,lílllJS dias, s�!�tin.jo o «Jour
nal des Deoats"

NUíHt'r sas ilJscriçõeS de voll1ntarios já foram re

cebidas por V3, ias partidos qu� compõem a frente papu·1
lar espar!hóla, - jnfor111� aquele jomal,- o qual fl.cr�s

ce lia que êsses partld(Js já tO:lIaram as m;!didas neces

sarias para organizar o tril.nSpdrte de n�crutas, que serão
enviadL1�) para a E',p '!l:1:.!. m or';b�ts

O «Auxi,io Vtr,l:.:11hJ» ir.temac!pnal está recolhl:':n-
do nome2 de médicl.)s enferm�-'iras que q1lizerem ivrvir
na Espanha.

«Le Matin» rh2'lFl a �,tf'!lçã!) s0bre l) fáto de ou:' I

o carregàment0 d:; \.lU" -l.:.h: eh t;vu. untem rI'J aaodrom::...
de Le Bourget é do \.jLI,:.rt;1 remessa .Jue o governo es

panhól faz daquele pr�:c\oso metal, Gepois do inicio da
rebelião militar.

':':tori�s rebeldes

recru-

34 mulheres e 7 creanças.
Confirmo a minha informação anterior. segundo a qual a

igreja da Virgem dei Pdar foi bombardeada pelos marxistas, De
claro, tarnbem, que uma casa bancária de Sevilha ofereceu meio
milhão de pesetas para a subscrição . em favor do exercito. Afir·
mo, ainda, que o toreiro Algabeno participara de uma corrida es

pecial, no dia 9 deste, mês, em beneficio dos soldados.

Os t ebeldes fuzilaram um

almirante
LISBOA, 5 -- Comunicam de lacorunas que o al

mirante Antonio Azarola, que estava comandando a base naval
de Ferrol, foi submetido a julgamento pela Côrte Marcial e exe

cuterio por um pelotão de [uzilamento dos rebeldes.

Clube Doze de gost��
28. Convocação

De ordem do Sr. Presidente e na fórma dos nossos Esta"l
tos, convoco os srs. socioi para a sessão de Assembléia Geral Or
dinária, a realizai-se na próxima sexta-feira, às 20 horas, dia 7 do
corrente, afim de se proceder a eleição da nova Diretoria que terá
de gerir os destinos dêste Clube, no período social de 12 de Agos
to de 1936 a igual data do ano de 1937.

Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florian"lpolis, 5
de Agosto de 1936.

Narbal Viegas
J o. Secretario

As olimpíadas 1111

Berlim

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• J�ínvile

(MARCA REGSITRADA)

.�r�;!�rva o t�.i.d.o d.a r.o.�..P.a.'_.�p..?r.q.u.e..(a.v.a..f.a.c.íl�.te e
..c.o.m ra.p.f.d.e.z .

t.�(} V8kCl'fl_
. .) .A:C> OE � '7

�\WETl[l&(�
JOiNVlllt:

- S�����RGeAf
ESPECIAUDADE'
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a�uirlenau ..Joinville Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente enn Cruzeiro do Sul

Secçao de Secção de

Filiaes
Seoção -::ie

FAZEND AS:
Fazendas nac'onaes e extrangc're tl ...ra terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericlar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para oíficinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machínas para laoeír .../3

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: r lulos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, ��ti;�S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszes: f-�.s,
Aleolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubri+rantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas nara todos os fins Automóveis e. Cami.J ;: FOf.<D Peças, u..:cce-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceutícos sorios, serviço 'T., �'2.nico
&..r� Deposítartos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e cama! as de ar GOODYEft t{�

� Charutos «DANNEM�NN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Materia 1 electrico em geral �m Errapreza Nacional de l'-Jave9,9çâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" ��:
� Fabrica de Pontas "Rite rV1arie' - Fabrica de Gelo �'Rita Maria" - Estaleuo ·Aré.�tacg" �
=PA.V,AVÀV�Vd.a;���������\�ltt�1�����[����f':�f����.����í1::§�à�:Uà�ii

Gazeta

o Fo rm Idave IS sortolos priJprios, trfls VtbleS O
• por semana, todas ae legun- fJ
(i das, ter�,BS e lextas-felral, t;

: Extração com global de crlstal. �
�n �_.'�A rTlaÀ I. t.� IlsUI" o.i hílnestidêide, pois, OI ser- �J

titjCi'J Jãü prfJ... IIC�alfOI pelo povo. �

� .

-. --_ .. --�.._._ .-� --_.- - ----� �
, �t\i1�����fj(i�--- _ -'.=-------- ���,il����t�.
�••8••�D�� G �����S����k�i@, FRua Tl3r2ajano, 2 (sob.)

� 'one 5-P,ler.de cha-

le . �A
• "l\ ! �,_, d h"

. ,,; \ fiados para o interior, I
: ompanma �ui.ança ua a �a i '

�
.

FU·�.m:::::::T ;C-::-M,;*·",_·n
.._�v=mn = � Dr Ac'ebal R-.-I

�, 1li���LJA � �e70' ��
�f . �

da Stlva

� [Seguros �Terrestes e 1V1. ar itirnos f;i.,·.;\:,..,)· /xdvogado
')�

l �
�;. � ua Censo M ah a , 10 (fob.

Incontestavalmente'a!�; PRIMEIRA C�ç"b E:rasil ,�� Ftn(s 1631 p. 1290

��l�9.000:000$000
41.000:000$000
19.792:553$358
·14.161 :966$549

1935 2.717.0-14:063$157
4.280::552$970

loi!J.vile-Xa\ ,er ;'5chco:
Lages-Hossanilll Ne,..
Laguna-Fn;.citco Cbac.ai M�

ohz.·!:,
.

Mafra-PC;·'l·i1ír' Clau4io
Execut� analises par" r]\iC;�

Nova Trei \ " ,." hsé Arche
d -).

" Orleam: r: ,.. '0.
")ú') Cc;at Lo�tICC S

I P?rto Uni,.; . í lé;m wio l\1il.
-------__:: RIO do Sul--Aristídes Melo

Deseja concerta c São joSé-Jfl>.\é Cci,,!a Vaz
seu rádio? PrOCllr'� oS. Francis;o.Guarncy Goerre!!eB
sr. BOI1ZOD, j PI,. Felinr s�� 1,oa,uu�ll. J7r.o �<dm&

,;;.)�. , r,r·.. ,.. \..,.�,i·\J i.. -

'''I 49 Scbnudt rJ.· : ( ljl ( � l'.'.' TljUCJ:1 .. � ,�;, ..k' ,lm'I!:>

�.O�.�'1,,��·�----_·_----,-.-------��•• t@ b_A_L_lJ_,__ namente satisfeito.
v "'Vt·'··rubar�� "�:.aI!Dt

CAPiTA L REI\L1ZADú
RESERVAS .\tí.AiS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS EM
SINISTROSDPAGOS EM 1935

!ir':-r.tcs. Su1;·�q,r �làü r !"<:ttWI<:.j( as de t.VH�3t �rm �odus os Elti:>�oS
':i) er�t:i, i,l., tJn;l:!r. i Q h2'" 1311'1:: '�í��19 }inçui eSli;éin�elr�s.

JlgE:8"ltes e:y, F lorianopoi is :

Cê�mpos Lobo & Cía.
r· ".. "

. i· r '. í"'
rJ\ f ",.f "

_" " ,,�� I � • 1 __
i (;

1.J/ ': i Ji\A ; 't_ I. .(..l.�):;

Laguna e Itajaí
, .

AOVObad\DS
i Accacio f\i;c--I
',"eira3 km seu escrip-

.dvogacla .á rua
I
,

I '1'-, x.nu, I)'.. (JUII, t 'reto
I

I n. ]0. _. Phor.e: 1277.-

I Cai", I Pçls�ql 110 I
I i'r. f'sdro da Moura ;errc I
.I

Advogado
I�I'...t Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone' n· 1548 I
I � Dr. Renato= I==Barbosa==

ADVOGADO

\ _., ;�, (;'1:'",-,,-,:2 ;�<,.'" c.!.

molestias de senhoras)
<\tende na Matemjdade
3ié ?S ,8 11��da manhã

, ,.
- (

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senh(lras e

Molestias de crianças
Dh'etor da Maternidade
Medico do HQ$pital

Kedalor�Secr.larlo;

I Dr. Ricarci(.; i Oslyn Co••

GottsmarH'-i , COlaboraç.;::�
Ex -chcle da clinics do Hospi

_..,

tal de Nürnberg, (Profeswr N40 .será d.".r.... e .flfinai
lndórg Burkhardt e Professor publicado I)U ,..••

Erwin Kreuter) O cotwetto expre8S() em arfi·

,O de collaborl1ção, mesmo soEi-
I f�t�1111(;iaHi�a em cIrurgia cilada. não 'rmpika em tespon-
I geral sabilidade ou endõsso por parte

da Redação.

IncJica:

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças cl'is senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 (

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RE3JDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N. 26

TELEF. 1.13 I

Curso de esp'eialização (m

raactroriologia no LaD. de
Saude PúLlica do Rio de

Jané'iro

Dr, Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médIca 'de erlan
ças e adultos

Comutas diariameule das
4 horas em dianie

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
R��iJência: Rua Vi.'·conde

de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524
LABOf{ATORIO DE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTl:R
PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Labóratorio (�a
Dilcl0rÍa dL 1-1(" l"'r.. l.-

Estado.·u
. - ......

Assinaturas
ANO 44$OOe
SEMESTRE 2-0000
fRIMESTRE 12$OOft
MES 4$OOfl
NUM. AVULSO f2'Ot)
ATRAlADO �

A COI respondencla, bem 00_
os valores relativos aOl ,.,
nuncios e assinaturas, dev.
ser enviados ao Diretor-Oe
rente Jairo Canado.

Redaçio, Admnlltra,lo
e Oflelnae

RUA CONS. I\1AFAA. 5J

Fone. 1.656

Agenlel-ccrr••pondante.
l-orto Alegre - Dr. ,Apfodic,

Bouiei
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA'
CATARINA:

Araranguã+jeme \Vend-.aUSMã.
Aaitapolis=-Anibal Paes
A.ngelina--Armando Schmitlt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Aartinia111) Hilario
Bom Retiro-jol\quim Simô66
Canoinhas-P'f:dro T..
Cruzeiro-O�valdo Perda
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alva-

.r

-ni�(�',:;
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SANTA CATARINA

•

EndereçoCAIXA Telegr .. 'II\JSTITUTOI-OSTAL No. 15

Aprovada pela Govêrno do Es

latia d. Santa Catharina por

•

decreto N. 2 de II de Janeiro

de 1928

�II

iCli

Orgão official
.

para o con-

trole da producção ex-
I
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PREMIOS MENSAIS

UMA' CASA PARA VOCÊ
COOPERI\ÇAO ECONOMIA

.

CAPITALiZAÇÃO
Novo plano proletario da

"Carteira Previs@ra d@
Lar"

Autorizaaa e legalizada pelo 6ovêrno feaeral, ae ccór õo com
o Dec. 24.503, de 1934 (Certe Patente n, 9)

CüUPONS para Bonificações de CAPITAUZAÇli.O-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (últimoS

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Mensalídades

para uma casa de 5:000$080
» » '1>>> 1 0;000$000
li) » »» 20:000$000
» » »» 25:000$OUO

11$000
22$000
44$000
55$000

Quando 03 prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depoIs de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA PRE-
TERE A ANTIGUIDADe.:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositas realizados, os quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
Rua do Rosario, 1 09-Rio de janeiro-Telp.fone 23·0770

Inscrições com os correspondentes

Angelo Mil La �ol�ta BtCia ..

FLORiANOPOLISEOIFICIO LA PORTA
,

taliiiiiiiiiiii__iii ....,.._;;;;;.__;;;;;;;;;;;;mriiiiiL;;U........;;;;;;;;� .c�.;;;._._�. � I

M ut
--------------

�.�J r . IVI igu :::;
.

8(::>8 b � i ·:i

(" r,
\... on \.....tI

mo _
' .:� de todos

OS ITC:Jh compenhei-
ros, graças eo

"...... ! ( "rIonico !iltanti.

O bom Mutualismo. em que áSSP'-,hn, 11°, rnunr!« moderno as

maiores organizações de ela �e'''; ( qu _.,; a) pob.e sem hu

milhação o que a luta em sociedaIe Jh r- ti a, -- êÇS2 é a

base e a 'razão do .grande ex .to e pc;w "r; ': l' (�1 « c R DI lO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. 'j, �-':Jr c< í.r<'f,[íln�. em me

moda e diga alto por tod 1 a parte: . \ C" 'E'. iTC· �';IUTUO

PRt,DIAL, não ven-te números sa.t '3.1 " ! f\ C ED!TO rViU

TUO PRE.DIAL, realiza Q bo ii V1l1tU<1 'Sq� ) f &� C f::;t.t it-9:
D G -rc' L�f� � J "_"'t-" .:' ki "(_",,�\ r=" E;;;�, E t::) 11 &à... L ..

Vfl,teb'''' a J �:���!)�") pcbr. s '

. �
Todos, o

Faça a sua il'')sc��iç.ao hcje

1$000 apenas para cada sorteio

bem

lrradiaçào de Institutos dos
Roma Com . c.arlos

nlesrno

Curso de
Férias

dc)s,p,"ofesso
res Munici-

P--I·"···C'"

Leíi,ão

Familiares
Casa" de Diversões
----------------------

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti
dade e amblente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

v.s. ao (1.:: ',.,.16' v ctarurn 2.;.6

ViSCONDE CE.

OURO PRETO

RUA.

Habilite-se!

N. 13

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

." .,.

5
'�cA t d'Li,'Or e e

apelação

Habeas-corpus da comarca ce
lndaial, imp-trantes drs. Luís de
FTeitas Melro é Bástos H;mir e

paciente Walter Müller, Relator
o sr. des. Presidente.

Conr:er!;("{ü. 8 ordem im;-'l'lrada

Dado, pt ovimento a apelação,
para mandar o réu a novo ju l
mc,:to por defeitos do questio-
nano .

Apelação crime o. 5.434, da
comarca de Rio do Sul, apelante
a Justiça e apelado l ilbrich
Weil;le. Relator o sr, des, AI.
fredf' TI":1mpowsky.

Mandado o réu a novo julga
mento por que a legitima deleza
reconhecida a favor do r.pela <"Io
não esté caracterizada com a

prova dos autos.

Apelação crime n. 5.442, da
comarca de Urusl!anga, apelante
a Ju:tiça c apel.c;.do José Nogupi
ra da SIlva. Relator o sr. des,
Alfredo Trompow�ky.

Foi mandado o léu a nove

julgamento, visto a dicisão abso
lutoria ser contraria. a prova dos
autos.

\.-AFE' BOM �O �u

JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoat

FU ICIONARIO. PUBLICOS:�
Está finalfzé:ndo O prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis

pensa de [oia, mensalídades atrazadas etc.

Fp;ze' vossa inscriç€10 "--;orr�o sociog ..Rua Conselheiro Mafra N' 2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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putado minorist
de Oliveira acusa

dr.
o

enítenclarla da prática de atrocidades contra detentos.
e pede Que seja insta.urado rigoro-

Na sessão 1.:":: ". _l m da A3St:m
bléia Legislativa o deputado mi
norista dr. João de Oliveira, em

discurso veemente, denunciou grá
ves irregularidades e atrocidades
que diz se vêm deserrolando na

Penitenciária da Pedra Grande.
O lider da maioria sr. dr. Ivens

. O cit', Edelvito Cempêlo afasta-se do cargo
50 ir,ql�C:� ·it·') ldf' hav-r, por qualquer modo, ir.- Nossa Vida A' GAZETAOntem, m.. Assemoíéla Huenciadó no ânimo das testemu-

.

.!

.nhas. AHIVERSARIOS �������������������������������_����_�.����
Enquanto isto.que a população A V O Z D O P O V O

desta Cap\tal aguarde confiante o
Cei. Tiago de Castro

resultado do inquérito para, afinal,
poder aquilatar o valor das acusa

ções e a veracidade das assertivas
do sr. deputado João de Ülivei-

Quer um Tribunal de Honra norista.
de Araújo. com a palavra, afirmou para provar o que afirma
que, se verdadeiras as cênas des-
critas com UI'} jusrilicada indigna- O deputado minorista sr. dr.
São pelo sr João .le Ohveira, o João de Oliveira no seu discurso
C •..vêrno do ':.. stad«, : n\:'c�u" a pronunciado, ôntem,na Assembléia
I'Hl l.omerr- da lei, detenmnará Legislativa, apontando o diretor
, a') �.0 pr vijh;í"c �iara que da Penitenciaria da Pedra Gran
<;_ "s se "[.,, r �iJlt(,.lil corno tambern de como autor de arbitrariedades

D. Henriqueta B. Çuilhon

FLORIANOPOLlS, Quinta-feira, 6 de Agosto de 1936

ra.»

Festeja hoje o seu aniversario
o prezado conterrâneo, sr. cel.
Manoel Tiago de Castro, deputa
do á Assembléia Legislativa, e

lider da corrente parlamentar mi-

CARTAZES
DO DIA Leuaào

Viajou, via aerea, para a Ca
pital da Republica, o distinto en"

genheiro patriclo dr. Francisco
Baulitreau, chefe da Fiscalização
dos Portos do Estado.

IMPERIAL, ás 17 e 19,30
-Escandalos da BroadWay.
Preços 2.000 e 1.000. Nos ci
nes coroados (REX e IMPE- PORTO ALEGRE- 6 - por espirita de perversidade, in

RIAL) será lançado hoje este O Correio do Povo publica a f1igia maus tratos á garotinha,
grande filme da Fax. seguinte reportagem: que foi crescendo debaixo de urna

Graças ao genio creador de «Um caso profundamente !amen- pressão tremenda de surras e cas- .�.
todos os apreciadores deste gene- tavel chegou, ante-ontem, ao co- tigos,
ro de espelaculos cinematograíi- nhecimento da reportagem. E todo, os dias, conforme ates

coso Inspirada e realizada pessoo Uma infeliz creança de 9 anos ta uma testemunha ocular, o sr ,

almente pela mocidade de Geor-j de idade servindo de protagonista Armando Silveira, que residiu du

ge White, que pessoalmente to- de um drama doloroso. rante muitos mêses ao lado da
ma parte nesta produção da I Nascida num lar pobre, muito referida moradia da rua da Repu
FOX. George soube como nin- cedo ainda, a creaturinha Iicou blica, a garotinha era alvo das

guem tirar eleitos incriveis para I
sem o amparo do pai, sofrendo. iras de uma senhora, chegand i

uma mente executar. Na parte ar com isso, as mesmas necessidades ao ponto de ter colocada !v12.rga
lista, escolheu Rudy VaIleé, o que enfrentava, na vida,a sua pro- rida dentro de um tanque c'ieio
as do <broadcasting»: Alice Pa- genitora. de agua fria, fechando-o com ta-

ye, o pecador louro de Hollywo- Margarida Feleoro, conhecida bôas!
amver- od; Jimmy Durante, que agora na intimidade por Ida, filha de I Depois desse fato, novas cenas

senhori- conheceu. o justo valor de seu Etelvina Maria Fe !eoro, viveu até se repetiram naquele local, tendo
nariz; Ukelele Ike, na sua maior os cinco anos num recanto quasi o sr. Armando Silveira. em con

e inesquecivel oportunidade, e esquecido do Estado de Santa sequencia, solicitado, !Id tempos,
fAZEm nHOS HOJE

uma coleção de bonequinhas de Catarina e bem perto de uma lo- a atenção das autoridades para
o !I'. Durval Sabota; carne e que bailam, cantam pa- calidade do Rio Grande do Sul. o caso.

o menino Armando José, filho ra Iascinio de um são da beleza, Foi pelos arredores de Torres, 000
do sr, Armando Ferraz, diretor arte I Por todos estes titulas e mais imediações de Araranguá. Estavam a, cousas nesse pé quando
do Banco de Credito Agricola; um desfile de canções estupendas E apezar da sua tenra idade. antc-ôntern, surgiu a noticia de

o sr. Artur Antonio de Mélo; é que elegem justiceiran.ente. ela já servia á sua mãi, auxilian-] que a menor havia sido re-

a senhorinha jurací, filha ao ESCANDA!...OS DA BROA- do-a nos trabalhos domésticos. colhida ao ambulatorio infantil do
sr. José M. Vieira, escrituraria DWAY como a mais p'!rfeita Sempre alegr�, com disposição Hospital S. Franci3co, apresen

do Tesouro; e original de todas as revistas para tudo, Margarida era o en- tando gràves queimaduras em

G jov�m Arquibaldo, filho do I de todos os tempos! canto de sua progenitora. mais da metade do corpo.
A I b N A informação inicial adean-sr. ta 1 a eves;. ROYAL, a's 19,3(J-Epl'sodl'od F G Um bélo dia, perém, o destino tava q'Je o caso se revistia dea exma. sra. . ranClsca e-

M . I .}J W Pd O I d USlca com "lanna aag. re arcastou-a para um ponto distante misterio. porquanto o dr. Josinonoveva, esposa o sr. urva a
('I) 1.000.Costa. ":t do seu torrão natal. Um veraoi�té!, Brasil, que tomára conhecimento

que estivéra em Torres, conheceu da denuncia, durante o seu plantão
a menor Margarida e conseguiu na Chefatura .1e Policia, fóra no-

trazê-Ia para Porto Alegre. tificado Ja eXlstcncia de crime.
Tratava-se da moradora do Depois de ter ouvido da me-

prédio n. 503 da rua da Repu- nar a decIaraçao de que as quei
blica, de nome d. Laura Costa. maduras fo'am propositadamente

Margarida, como costuma va fa- ocasionadas com agua fervente,
zer em sua casa, continuou traba- o delegado dr. Josino Brasil ms"

Ihando ativamente, mostrando ser taurou rigoroso inquerit0.
(�obrado) uma creança inteligente e boasi-

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

nha.

Completa na data de hoje 94
anos de idade a sra. d. Henri
queta Bricic Guilhon, viuva do
des. José Roberto Bricio Guilhon.

CINES COROADOS

REX, ás 19 e 20,30 -Es
candalos da Broadway. Preços
2.000 e 1.000.

de Santa Catarina

Entrevistando o dr. Edevilto
Campelo

Aniversaria-se hoje o sr. Ani
sio Dutra, funcionaria do Minis
teria do Trabalho, nesta capital.

para ser barbara.nente
mallra'lada em P. Aleijre

e seviciamentos, disse que as suas

acusações foram colhidas em fonte
fidedigna, tanto que, estava, .dis
posto a' comparecer· perante um

Tribunal de Honra.nomeado peh
Assembléia e presidido pelo ilus-

Sabedores de que o (Ir. Edel- tre governador, comprometendo-se
vito Campêlo, diretor da Peal-'a renunciar o mandato, si hão

tenciáría, solicitára o seu afasta- Iõsse aquilo que afirmava e ida
mento daquele cargo, pedindo ainda afirmar, a expressão fiel da
ainda ql.J� Iôsse instaurado ngo- verdade.
I aso inguerito, procuramos ouvi-
lo a respeito. Pm motivos independentes dd

S. s, nos recebeu gentilmente nossa vontade e apezar dos in
fazendo as declarações que publi- gentes esforços empregados, não

carnos a seguir:
'

nos foi possivel divulgar o discur ..

�-«Log� ao ter conhecimento so do der ut ido João de Oliveira,
di> h· -er ° sr. deputado João pronunciado ontem, na Assembléia
de Olivf-ira, em discurso proferi- Legislativa, o que, com toda a

d - d ô t da A certeza,faremos na edicão de ama-0, na sessao e. nem, E- :s

sernbléia Legislativa, feito gràves nhã,

acus�ção con�ra � minha pes�ôa.e A'----I· Ba minha admimatraçã- na Pem- c

.,. _j p..l f" d I" •• •
'.'. , .. ·l.'.: �ô Ci:. 'cara '-.J.ran �, 50 1- �.-;.;;-_�;;;;._�o;;;o_����

. -

! � • I
Citei éh exmo. H. nr. ..,Jecret2;1'J

d . Interior é Juõt : i �Itl', me alas- Da Secf'!taría Provincial de
tasse da dire::'rão da Penikncw- Imprensa recebemos a seguinte
I \il e ffié>.nda<;se abnr r)gú' 050 in- nota:

qUerito Jfh!' de arllri.;\' n �'el(bd,� «A Chefia Nacional ordenou
elas acusaçõe�. que o mês de Agosto corrente

Assim, pois, certO e'sluu, por- de\'erá ser de leitura e discussão

que faço gu.�$tã(J cerrada. que o dos textos integrtllistas.
inquerito seja aberto, afastando' Os moti vos da deliberação
me o quanlo antes da direcção veem exposto no artigo do Che
da. Penitenciá!:a, de fôrma a, não fe NaclOnal-Formação da Men
fÓ resaltar a ínv,eldade das tre- talidade, publicado na Ofensiva,
mendas e pavorosas acusações de 25 de julho, e remetido em

que me foram feitels por aquele copiéJ pela S. N. P. á S.P.P.
deputado, co:no tan�b('m para qu>! que divulgará o têor, para exáta

w:;nhurOã :lúv'.da paire sobre o observancia e conhecimento dos
hiêU cr!tér:(' e a mmha h')nestida- chefes municipais e integralistas
de. em geral desta Proviilcia. S.P.I.»

�'ilia qu- r;" respousav:s
� unidos, como de direito.

transcorre hoje o aniversario
natalicio da sra. d. Zenita An
drade Pereira de Melo, espo�a
do sr. dr. Ivo Guiihon Pereira de
Mélo, Juiz de Direito da comar

ca de Curitibanos.

Passa hoje mais um aniversario
do galante menino Mario- '\Itami··
ro, filho do sr. deputado Altami
ro Lobo Guimarães, presidente
da Assembléia Legislativa.

Regista-se hoje a data
saria natalícia da gentil
nhs Córa Luz.

Le i I ã O

OUTROS PRRTEm

Cei. Passos Maia

CINE ODEON, ás 7,30
horas, terá novamente na téla a

excelente pelicula com DolNes
Del Rio e Everett MarshalI
Vivo para o amôr.

Vitor TJuhr

Dr. Fraacisco Baulitreau

A5 acu.ações fortíssimas qu�
1«1'"' fez o �r. deputado João de
-'!ivQi�a, dú !lho oe uma ,ribuna
('.1 }\�5('cbkia, l)reClSam de ser

.; .)mprOVadaií para a completa elu-
, �

.

,W 1.ção u:·; '-:rFll(;S que se me

olribucll1, tão pr"ssl1i'ollamente e,

somente uni inYldéntn rigoro�o po
derá esclarecê-los; inquérito que
deve ser feito sem que eu esteja
na direção da Penitenciaria, para

..9_u�e não acusem, amanhã,
_,-- .... '$

Dr. Pedro de Moura Ferro.
Advogado

Rua Trajano n. 1

l'HE6Rm U r-J5

Cap. Trogildo Mélo A sua sina, contudo, a perbe
guia. E Margarida, começou a ser

vitima de um destino amargura o

do. Pessôa da referida moradia,

,--A�E' BOM::;O l�V

..JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio PaschoalMotivado pela indamencia do E'lcontra·se nesta cidade vin-
lemp:J ficou transferida para ...

a do do Ex-contestado, o destacado
próxima 3a. feira" 11 do corren- patricia ceI. Manoel dos Passos
te mês, o leilão de. moveis d9í' Maia, operoso prefeito de Cru
prédio no. 122, á rUIli Bo�ai1Jv'a,� zeiró e influente polilico naquela
que se deveria r�alizar quinta- região.
feira.

Vindo dê Blumenau, o1)de é

delegado de polki.'!, está em Flo
rianopolis, o sr. cap. Trogildo
Mélo.

Está nesta cidade o sr. Vitor
Buhr, prefeitó de Rio do Sul.

As melhores marcas de farinha de trigo; são:
«CRUZEIRO» -- a mais branca

«SURPRESA» - a mais fórte

«BOA VISTA� - a mais barata .

'US:CU

r::l Casa
AVISA A SUA DISTINTA FREGUESIA, QUE EM MEADOS DESTE MEZ,
MLDAR·�E-A', PARA O SEU NOVO PRE'DIO A' RUA FELIPE
SCHMIDT, 19, E POR ESTE MOTIVO ESTl\' RE,é.,LlZf.\NDO SUA

,,-

L�QUIDACAO MONSTRO, EM TODOS OS SEU�
ARTIGOS. .

Aprovegtem a uportunidade .- Preços Infinitamente Baixes.
SOMENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

A OAURA .. Rua

Doura,

João
.":'J

�1 � � • •__� �
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