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que pecou em

li o candidato do povo
continúa a receber
formidaveis mani

festações

Em face da oposição dos governadores da Baía e Per
nambuco o sr, Benedito Valadares, depois de pegado em

flagrante adulterlo ��politico, desistiu de retirar a can

didatura Zéamerico

PORTO ALEGRE, 20 - Re
gressou de sua excursão á Bagé
e Urugu6!ana ô' sr. dr. Armando
Sales, que foi alvo de Iormída
veis manifestações, sendo deliran
mente aclamado.
Hoje, ás 20 horas, as classes

conservadoras do Estado oferece
rão um banquete á s. excia., DO

-qual o vitorioso candidato á pre
sidencia da Republica pronuncia
rá importante discurso. DR. ARMANDO SALES

enscmento

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O
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Os antecedentes aí estão vi
vos e inquietos" para atestar asma-

_ RIO" 19 - A reportagem que Dobras contr.l:1., sr. José Ame.-ico.
.

j
overnador LI.ma Ca- transmitimos ôntem� sobre o afasta- O "telodus';' el·a� I-eal ou suposta.Governador �uracl Ma-

valcantl meuto da candidatura do sr. José nl.ente� o "pi,"'ot" das novas ativida- galhães
Amérieo� encontra a sua perfeita des do governad�l· mineiro. Alegando flue as incUíIªa-

eonfirma�ão no que disseram". nas 24 horas subse.. �ões loanifestadas pelo Sl-. .José Americo,,! nas suas ia-
quen.tes� os proprios grandes eleitores do ex ..ministro �n.§ da naia� não se concUiavanl con. as tr�.uli�ões §O ..

da Viaeão. e�ai§ e l-eUgiosas do povo montanltês" o gove.onador
Depois de sucessivas conversas� os senboloes du- 1I�lbleh-@ f@i apanhando fios para a SUl.l corda. Modifi-

rací Magalhães� Lima Cavalcanti e Benedito Valada- eD�I, de§eoloi·iilld.o� a eampalllta dos seus JOI-nais do Es-
.·es reite1l."araln-Bhe o apoio� selD que nos respectivos .t�ulo; m.and�nl propor uma solueão diferente ao sr.

discursos nenhuuu dê!es tivesse podido distarea.- a imi- ll:::::.:\/ ��C.�u6doso de M�Jo N�to" e combinou com o ahuileante
Blencia em que esteve de virai- de bordo ab.-uta e ir- :?la:: �.:�;}Protogeues Gtllmaraes UtU pulo a Porto Alegl"e� palea
remediavehneute. Repetiralu-ihe o apoio os ttees go- ,::d�b�:< ,1i\Fouvir @s srs. Flores da Cunha e Armando de Sales.

I vernadores simplesmente porque á ultima hora (em Esses fatos são anteriores e já agora notoleio�. Nino.
tempo regi�támos o acidente)� rompeu-se a corda par- Gcverltador Valadares gllem os desmentiu. As pessoas chegadas á situa�iáo

( eialmente tl-aeada pelo sr. Benedito Valadal-es para a cerimo-Imiueh·a davam..lhe autes curso e loesmo os aplaudiam. Qual-
Dia funeb.-e do sacrificio do ilustre candidato convencional. Continúa na 6a. página
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Em vista de ser necessario para Imeu governo, não ficarei responsa-
vel por contas feitas sobre a firma
Angela Szpoganícz de Castro Mene- I Ozes, a contar desta data 16-9-931. IEDGARD F.DE CASTRO MENEZES

Mais um deputado Pedro Ernesto recusa

paraibano adere a a presidencia de honra do partido i

candidatura Ar- que apoia o sr. José Américo
mando Sales RIO, 19 -O sr, Pedro Ernesto, que foi acla

mado presidente de honra da Coligação Democráti
RIO, 19 - Acaba de ade- ca do Distrito Federál -- partido político chefiado
rir a candidatura do sr. pelo sr. Mauricio de Lacerda e que apoia a candi-IArmando Sales, o deputa- datura José Américo - escreveu uma carta a essa

do na Assembléia da Pa- agremiação, declinando da honra que lhe foi COI1-

raíba, sr, Fernando Pes- ferida.
sôa, figura de real pres- -G-A-Y-U-NO'tigio na política de sua

'terra.

INFELIZ

rães:

»Não acredito que o consigam, . Tendo surgida, nesta capital, a
muito embora trabalhem os meus noticia de haver sido assassinado
adversarios nesse sentido e isso por uma atriz o nosso conterraneo

porque a criação da Junta de Demerval Rosa, que íngressâra na

J
. - ,. .

I "Companhia CANCELLA", quando
\' nvestlgaça?, e mcon5tJt,ftCIOna .

e I de sua ultima passagem por esta
'por certo nao encontrara o apoio I cidade, procuramos obter informa
ida Côrte de Apelação do meu

I
ções seguras de sua tamílía, que

'Estado.» E proseguindo: nos �utoriz.ou.a desmentiu tão per-
� f... mvencioruce.

U «Segundo ouvi, dizer, já está Demerval Rosa acha-se atual-
,

redigida uma denuncia sobre o mente trabalhando na referida
meu governo, que se baseia no di- Companhia na cidade de São Luiz.

nheiro do jogo. Alegam êles queRIO, 19 - (Argus) - O pre- existe uma diferença de contos
sidente da Republica ordenou de réis no dinheiro arrecadado. E'
que que fôsse comunicada aos ALMIRANTE PROTOGENES verdade. �

M i n i s t e r i o s a indi-
cação do Conselho Federal do

E puxando uma gaveta, tirou uma folha de papel, dizendo:

Serviço Publico Civil determi-
«Eis aqui as provas. Durante a minha ausencia, o Estado

nando que, a partir de primei-
arrecadou 493 contos. Dêsse dinheiro não encontro comprovante

ro ele novembro proxirno, se-
de 69 contos da verba da Policia e 90 contos da quota dos casinos.

ia suspenso o pagamento dos que não entrou não sei porque. Essa diferença é, pois, de 159 con

respetivos vencimentos a todos
tos. Não acredito que a Côrte de Apolação concorde com a criação

os funcionarios que não tenham
da Junta e se concordar, irei defender o meu governo e prestarei

pedido ou apostilado, de acor-
contas dos meus átos, tostão por tostão. Não sei, porém, se alguns

do com. a nornenelatura da ui-
dos meus detratore� poder�o fazer o mesmo.

.

Saberei defender-me

ti a lei que reg I t
de todas as acusaçoes levianas que contra mim forem assacadasnn 1 u ou o assun o. I -

1
. -

d I d d
'

. - �--

Nesse sentido foi expedida pe-
mas nao garanto pe � sItu�çao e a guns ep�,1ta os.»

P I
..

strur- Ia secretaria da Presidencia da Perguntado SI o .dmhClro que falta fOI. empr�gado na com-

e a UI �ao Hepublica, a respetiva circular. pra dos depuT�ados: o almI;-ante Protogenes, SO�flU e �lsse:

I
-<Nao sei. Isso e o que se fala a boca miuda. Mas, na-

Em companhia de sua exma. es-
t 1 h f d I" d

- , .

f
llosa d. Alaide Alvim Aducci, regres- Nas 3as. sabatinas anuais-do dura mente, o c e e e po reia e entao terá que justi Ica� os gatsos
sou de sua víaíem â Capital da Re- ..

d C ,,\T
•

11
e 69 contos, o mesmo acontecendo com a quota dos casmos.»

A primeiro ano o urso ocaciona _. "publica, onde foi tratar de in teres-
do. Institu.to de Educação, .con.- Dad lan I deu Ises partidarios, o sr. dr. Fulvio A-

'

O C A S O D AdUcci, disno chefe da dissidenciado qUlstOU brIlhantemente, o prIl'llCl- \ Ae"reo Clube (l·v·11
_

c.,.
:P. R. C.e conceituado advogado nos ro lugar a talentosa senhorinha

O fo�ra"auditorios deste Estado. Na sua pas- Mana Barreiros, diléLa filha do
----'�------------

segem por Santos, o prestigioso po- d Blítico, falando á imprensa, declarou sr. eputado arreiros Filho.

que vinha desenvolver intensa cam- i Aplicàda e inteligente, a senho
-panha em pró I da candidatura Ar- rinha Maria Barreiros vem obten
mando de Sales. O desembarque do do, com raro brilho, entre as suas
ilustre procer esteve concorridissi- ,

mo. A GAZETA apresenta ao �dis- colegas, lugar, sobremodo, desta-
tinto casal os votos de boas vindas. cado.

Dr. fulvio Aducci Esteve na Policia Central, o sr.

Arnaldo de Moura,natural do Es
tado do Paraná, guarda da Saúde
Pública, queixando-se contra Er
nesto dos Santos, por haver este
furtado um relogio de niquei,
marca "Standart", e um paletó
de casem ira, tendo dentro dos
bolsos varios documentos impor
tantes.
A policia, posta em campo.con

seguiu deitar a mão a Ernesto
Santos e aprender os objêtos que
o mesmo havia furtado.

Determinação ao

funcionalismo

RECIFE, 19 - Foi decreta
da a prisão preventiva contra

Dadiani, o qual está foragIdo.
A policia continua a procu

rar o falso principe.

ET
POVO Sem quaisquer Iiga�ões politicas

968

IMPEACHMENT
do governo fluminense

almirante Protogenes diz que pres
tará contas dos seus átos tostão

por tostão

I

, Dr. Claribalte
Gaivão

Encontra-se enfermo, desde on

tem, suardando o leito,o ilustre Se
cretario da Segurança Pu'blica, sr.
dr. Glaribalte GaIvão.

Embora seu estado de sau'de
não seja de molde a inspirar cuida
dos, sentimo-nos .no dever, pelo

I muito que apreciamos suas altas
qualidades, de l.e· testemunhar os
votos que fazemos pelo s eu pronto
e rapído restabelecimento.RIO, 19 - A respeito do pro

palado « impeachment » que a opo
sição fluminense estaria organi
zando contra o seu governo, de
clarou o sr. Protogenes Guima-

------,

NÃO FOI AS
SASSI AD

Baile de
comunistas
RIO, 17 - (Argus) - In-

formes de Aracajú dizem que
provocou certa agitação naque
la capital a noticia procedente
de Anadolis, que um grupo de
operarios havia ido dá capital
para aquela cidade, ohde pro
moveu um baile e realizou uma

sessão de carater francamente
comunista, durante a qual foram
erguidos vivas a Luiz Carlos
Prestes e concitados os traba
lhadores locais a que lutassem
« contra o facismo, a reação cle
rical e a ameaça militarista ».

LUZ
Terá3Iugar hoje, ás 19,30 horas,

no CLUBE DOZE a fundação do Aé
reo Clube Civil de Florianopolis. Ao
que fomos informados, êsse cometi
mento será patrocinado pelos ofi
ciais da nossa Base de Aviação Na
val.

A resolução delinitiva do caso da luz, um dos problemas de
maior relevancia para a nossa capital, verificar-se�á na sessão da egr".
gia Corte de Apelação, a realizar-se na proxima sexta-feira.

A população aguarda com viva ansiedade a douta resolução da
nossa alta Corte de Justiça, por dela depender os trabalhos a serem en
cetados,no sentido de por termo ao estado atual da luz que não se sabe
quando está' acêsa ou quando está apagada...

.
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23 D E Setembro
Sociedade de Navegação�Paraná-·Santa. Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
I tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
J de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates·motor 'Piratininga, Saturno e Braz

Cubas.
Encarreaa-se dI" classihcaçã«, medição e EMBARQUE ele

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio

Recebe cargas de trnportação.] do País oui do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Píeço� �odi'-;oS
-'.. '3 "5%""': 4# ii M

iG••••••••••�·I•••••••••u

:L.I � DEI
�

.

L.- O·b"$ C.'''rtlinrnr80 e nZ.na us •
e G
• Leão da Serra I
: Empreza de Transporte de Passa .., Cf
• geircs e Encomendas •
8' •
� Entre Concordía e Marcelino Ramos.
e o
J� EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE Cf\XIAS G

�_����������=���__�'1� de ORTIGARA &: GENERALLl fJ _ ..
- �--

� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- �

" trubro em diante !
�� DIARIA�ENTE, saí-ido de Coucordia ás 7 horas U

e da manhã, regressando ás 4 da tarde ...1= :

------��?!IJ!;a-!!lL�4!a1!l4�'I!!!!·!!$'!I!!!I!-�rl�� Para facilitar a boa marcha da Empreza, será colocada em ! = Dr. IVD� d'Aquino
-

� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como U

� abaixo descriminamos: • AdOVgad o

�� Concordiar-e-Escritório Mosele •
� SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Floriano pol i$
ti Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn • liiiiiiIiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiii�iiiiiiiiil
ti Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do Veado-r-Casa Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim Ro€se g ,-

li Vila Rica-Casa Comercial Mawti fi I Dr Alfredo P. de Arau]o
II Marcelino Ramos-Escritório Mosele • --"----,-------------
• e MEDICO
" Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 • Especialista em molestias de creanças, nervos

:: IDA E VOLTA 25$000 I impaludismo e mo/estias da pele

� Empreza DALLA COS TA � Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

O O Ie e nervosas pela .Jlutohemotherapia

.. N.[E. Em cal�o de temporais ou de es�radas em mâu e Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
u estado, aspassagens terão o acrescimo de 200[0 II Telefone, 1.584 I I•••O.g••�•••••••••••O �su/tas:--=D_a.s· 8_�s _�__�_�as -14 às 16 horas

• .�••G . Go----------e.e••o••G���--------������������..�

i C r e d í toM u t u o P r e d i a I i linda :a:3:: �I
ti O d J• • e ser sua pa-

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR. I
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\t110S FORAM DESTRIBUIDOS A' MAIS gandO ape l""\as

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDO APENAS PA� 5$ 10$
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE!'v1 HOJE

000· 000 ou 20$cjOO
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER 'UMA CADERNETA, PARA por mês na

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA Empresa Construtora
MEZ. Universal Ltda.

i
'ti �����������OO���[:e�:l*":��OO� r I�� H

I

� Apolíces Consolidadas do Estado de Minas �
,

� «Divida Fundada do Estado de S. Paul., �
� «Obras do Porto de Pernambuco. it

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ03S � iIij NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-�' [

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �I I
� fANO N. 16. � [

1�.oo������1���e�t.�t.�1������::�m���' �i :

l !
, I
I .

I I

• W'�

�
I

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

• IX . 4 __= ; ( IX;:· t AUI

,

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido proxi- I

mo ás aguas térmais IIOptimas acomodações e serviço atencioso. Cozinha
de primeira ordem brasileira e alemã li
Preços modicas

Proprietario: Herbert Falk
(Mau sprlcht deutsch)

GUARDA -- Municipio de Tubarão
Santa Catarina

- B ! I

1

Inda a Arar_nguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOR0E3TE cosinha de

I a. ordejs, asseio e higiene
Linha de onibus para Porto Alegre quartas e �.

domingos II

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULO

Proprtetar-lo ..Joa O Gonzales

- (SOBRAD)

REECBE DEPQSITO
.1'j

PA6AHDO S5

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5.1. ala
CIC. AvisoPrevio6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

Banco de Crédito
Popular e Agri�
cola de Santa

Catarina

(Soe. Caop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 18
.

(Ediicio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Frernlo maior 5:175$000, e multas
premios menores Os melhores preces

Ao alcance de todos
CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO

PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lnclo

Pedro de Moura

Advogado
Rua Trajano n. )

VENDE-'S�
urna farrnacia bem afre

qnezada, n'um bom ponte"
Ferro da linha férrea São fran

cisco.
Para mais informações'l1esta redação.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA;: QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DEC, SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CREDITO MUTUO PREDIALr

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fü·iaes
Matriz::
em:

......� � .. - .' � _ ....

611••n�enau � ..Joinville Sao Francisco - Lag�na -

Mostruar,io permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç_o deSeoção de
fAZENDAS:

f!,azc:ndas naclonaes e extrange'ras tlara tel1lOl
Morms e Algod6es
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
lWupas feitas
Sedas
Lnha para coser e seck
L-I em novellos e meadas
Iúone�s e Perlumarias

lchoados e CQlcoos
.

nas e Cortinados
as e guanta-napQS
�, umellos, m�as

"lI08üal.ios dos it�mad.&
.. ,,".. rutos cDANN'EMANlIf.

Emproz.a Naoional de
, Fabri. G.e Pontas "Rita

Gazeta

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca mérhca lIe erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

ümsultas di.riamenle aes

'4 tis 6 horas

Consultório: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de OurQ Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. MI"uel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joâo Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr, Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttorio:
ANITA GARIBALDI, 49

líares,

FERRAGENS: MACHINAS:
Machinas de benerlclar madeira

Material em gera! para censtrscções: Machinas para omêmel mechanícas
Cimento-ferro em barras, rerragens para portas Maehinas para laceíros

e janellas, tinta Matl"tinarios em geral para a lavoura: €I ados,
(.:��s galvanizados e pertences gtades, cultivadores, moinho etc.
F'ogôes e Camas , ocomoveís, Motbres de esplosão, 1V1.0t(J!'(�S
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- electricos

res Material e-m geral para transmíssõcs: Lo' 1

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Ar�me de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORO P�ças, acces-
Pfoductos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço rnechaníco
Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G00DYER
B�idas nacionaes e extrangeiras M::tterial electrico em geral ' �

l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
Marie .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �

������������ �AV�����.

Indica:
Dr. Arminio

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pccressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin
. Kreuter)

E.peclall.�a em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (d••
enças das senhoras) C! partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 1 8 das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1,2 horas.

TELEF. 1.285 �

RESIDENCIA- Rua Este-I
I,

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advo�ados
I Dr. Pedro de Moura Ferro I

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
ernsf'one camente iluminado com instalações mo

.

rias

RUATRAjAf\.S,IC-scbrado-no8 altos da
orveteria Gloria

I
------�- ••••00_. ••••••••••

O D

I Companhia "Alllança da :
• Bahia" fi
G U
• FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA •
G e
G t eguros [Terrestree ,e Maritimes .,
O •
G ré CAPITAL REALIZADO 9.000:000$QO" ii
• RESERVAS MAIS DE jO.OOO:OOO$OOO

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 «�,RECEITA EM 1 93 21.421 :545$220

0/, SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Apentes! SubaAuentes e Reguladores de A alf

I
em toctOI OI Estado. t:c Brasil, no Uruguai na
dlnclpaía praças estrangeiras.

r��
� Agentes em Ftortanopol is: �,
G �
G Campos Lobo & Cía. @
. �

,: Rua ClJnul"lro Mafra, 35 (ubradJ) Caixa Pcatal19 :
• c, cLEONE N. 1.083 �
" END. TELEGRAFlto ALLIA!vÇA ��

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No apr ., f�
trito «Ji')ão Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La-s � Escritoríes em Laguna e Itajahí @
(0, á rua do Nestor no. 42, Preço especial, Tratar com [ooã e USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �:�

com Zquartcs, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. �� "-�
e eotar cozinha. �••••••__

'

'-"_
.. ·q� O.

--

Só os fabrícados em Joinville pela !única fabrica
Ido E 5 T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Advogado

I RUd Trajano, n· 1 sora2l

I Telephone n '14bo I
Jockey Club FiOrianOPOIi;'1

O mais elagante centro de diversões famí-

Consultorio: Rua João �
Pinto, 7--- Te!. 1456..:

K�:;:'ú. �"�it,." J\dvogado
Res, Rua Bocayuva, 114

I
Rua Cons. Mafra. 1 O (sob.

I��::r:'�o II_:ones
1631 • 1290

I
Gottsmann \ Accacio Mo-\

Espelhos

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

I Dr Aderbal
da Silva

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

R.

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL lORJO:

1?_ua Trajano tr 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual) ':
HORAS MARCADAS

•

rerra tem seu escrip-

tório de advogacía á rua

Vísconoe de �Ouro Preto

n. 70. - Ph01\P�, 1277.-

I Cai). 1 Postal, 110.

I
i �

I EiS I L, .... E T E Si I� Federal e Santa Catarina (�

� �

� NOS CL'\SSICOS ENVELOPES FECHADOS' i� �
.����_,_--�����

N o Estreito Ponta do Leal

,1Jl""
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Mandado o réu a nove.

julg3mento p'Jr ser a decislo
absolutoria manifestante contrariSl

réu a novo julia- á prova dos autos.

Melado superior,
Aspecia! inel de abelha,

pir"rlenta malagueta,
laranja�, banandas, etc.
V. Sa. encont, a no

Merc�dmnh�� Papulal",
10no Cá15 Federico Rolla n:

Entrega á domicilio • Quando durante o trabalho surge urna dôr

de cabeça ou enxaqueca, um comprimido de

CAFIASPIRINA é providencial.

• Com elle o allivio é immediato.
CAfIASPIRINA é o remedio de con

fiança contra dôres e resfriados;
Garantido pela Cruz Bayer.

dual e Municipaes,

I

Côrte d. i�mento. A a�solviçãO cor.��-I
_

dida pela negativa da autona.

ApeI.çaa contradiz á prova dos autos.

Apelação crime nO. 5.733
Súmula dos juloamentos da da comarca de Urussanga, em Iultima Sessão I em que e' apelante a Justiça

e apelado Ozorio Manoel P'lla-
Habeas-corpus da cormarca naguá. Relator t. sr. des. TA·

(Je Porto União, em que e' VARES SOBRINHO.
in petrante Horrencio Batista e Anulado o julgamento por

r a "iente Miguel Sedo. Rela- defeito do questionário.
lor o sr. des. PRESIDEN- Recurso crime nO, 2_8S!.:!TE. da comarca de Laguna, em' � I

Convertido o julgam ...nto em que e' recorrente o dr. [uiz 1
cl,Fgencia para que o dr. Juiz de Direito e recorrido Ma;md Ia quo, informe si está jà esncer- Aguiar Borges. Rehtor o sr.

rado o sumario e caso negativo desembargador GU ST A V O �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
(lual a razão, PIZA.

Habeas-corpus da comarca fI i cDnfi::m3da 1) �r'nl ça., _����������
de Curitibanos, em que e irn- Não ha in-j'cif.� de r..ar,d ll�'11

-

'Ip( trante Walter Tenorio Caval- i Tarnpcuco no cnrne de re, �p
,

: P ,OM iA.. I:)A I
canti e paciente Valeriao« Car· taçào. -s test-rnunh rs toda3.j
doso dos Santos. Relator o sr. consideram o acusado pessôa de I M I N ANCORAdes. PRESIDENTE. otima conduta, incapaz de se

Negado a ordem impetrada macular na pratica do crime que

por não ser o habeas-corpus meio lhe e' atribuido.
idoneo. Recurso crime nO. 2.825

Habeas-corpus da comarca da comarca de Biguassu' em

de Porto Un;lo, em que é e' recorrente o dr. Juiz de

impetrante José Demetrio AI- Direito e recorrido Henrique
buquerque e Silva e paciente Marcelino Coelho. Relator o

Angeb Pavarin. Rt'lator o sr. sr. des, URBANO SA�
des, PRESIDENTE. LES.
A Côrte concedeu a ordem �Qn�rmada a sentença que

impetrada, visto o paciente ter julgou extinta a' ação pela pres�
sido absolvido por unanimidade. eriçao.

Rscurso crime nO. 2.831 Recurso crime nO. 2.832
Tem hav ido centenas de curas semelhantes I I !

da comarca de Canoinhas, em da corr arca de Concordia, em

que e' recorrente o de. Juiz de I que são recorrentes o dr. Juiz Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e
A's 15,55 é dada a saida pelo concede nova penalidade, bate o

Direito e recorrido juvencro Al- de Direito, Avelino Ramos I clinicas particulares.
I

Figueirense que desce imediata- extrema esquerda dos alvos nova-

ves Rodrigues ... Relator o sr. e outros e recorridos Herme' AVISO IMPORTANTE: _ A verdadeira «POMADA mente ao ataque. mente, não surtindo porem eleito.
des, GUS r ,\VO PIZA. negildo jose' Ramos I a Justí- O Atlético retribue a avançada, Beck atira bem, de longe, mas

F
.

d
.

t R I t r o sr des URBA MINANCORA,. nunca existiu a não seAr em suas latinhas ori- �

f dOI nega o provimen ° ao ça. e a o .. -

fazendo Renato a primeira defesa a es éra passa raspan o ás traves.
recurso, para confirmar a sen- NO SALES. ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações! da tarde, a um pelotaço de Gato. Vão os tricolores ao ataque,
tença de impronnncía que está Convertido o Julgamento em I Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original. Calico apodera-se do couro. dá mas Fredi, fazendo béla interven-
certa com a prova dos autos. dili�encia para que o dr. Juiz REPAREM BEM AO COMPRAR!! I a Oscar, este vira bem, mas Gar- çã•. põe de lado o perigo.
O delito do artigo 267 tem de Direito reforme ou mante-

I
riga salva, enviando a bola para Toca agora a Paraná, enviar

como elemento moral a sedu- nha o seu despacho. 2.83311�
um pro_dutod_OS LABORATORIOS "MINANCORA" -

JOínVi_lle comer. em goal, o faz bem, mas a bola
ção, a fraude ou engano. Sem Recurso crime nO.

_ . .. Oscar bate o comer, Toureiro raspa ao poste lateral.c.indo fóra.
esse elemento, o cnme não se da comarca de Hamonia em Beija-Flôr põe o couro em cir-
configura. que e recorrente Pedro de

I ,����������������������������_�������� culação, pega Carlos, passa bem
Recurso crime nO. 2.824 Freitas e recorrida a Jmtiça.

-

I a Calico, este atira Icrtemente em

da comarca de Araranguá em Relato o sr, des. GUILHER-

G
Il

d E t d d S t C t
·

goal para Beija-Flôr fazer- belissi-
que e recorrente Clemente do ME ABRY. U Ia o s a o e ana· a ari na ma defesa.
Nascimento e recorrida a Ju;- Cc,nfirmada a sentença re- A um bombardeio á cidadela
liça. Relator o ar. ;de$, GUS- corrida pelos seus juridicos fun- '--------S----.------t---d---.·-9-S--7------- tricolor, que está agora em cons-

TAVO PIZA. damentos. Up emen o e tante perigo; mas a defesa do
Ne"ado provimento ao re- Recurso crime nO. 2.839 Atiético está sólida,

curso, para confirmar a sentença. d. comarca da Palhoça. em Acaba de sair do creio
I

Beck firma-se bem de centro-

�:tifi!:�ci:. :r::�::: nd��:�:;� r �ire;t:cot�en'r:co;rid:' Ó��' r"":S ��', -�: o p r ime i ro 5 UP Iemento I mé�:�:f�o::�:�;e. "0 decorri-
da contra o recorrente. mano Marco! Lopes. Relator ::, ..

-; U\ji ,',;' : dos 16 minutos de luta, ha pe-

Recur�odcrimeTnbo. 2.818 "BsrR·ydes. GUILHERME do ,&'sfado' CON.... todas as altera- nalty em TQlIreiro. Cr.lico é o

da comarca e u arão, em A -

.... de \ encarregado de cobrar a penali-
que e recorrente o Padre An- Negado provimento ao re� I çOes oco r r id �3 S nas a ti - dade, que faz com exito, conquis-
tonío Marangoni e rec,orrida a curso, para confirmar a sen- �,.'C..!.:w•.'JjLõr,.i:na,' i,.... tando assim o

Ju�tiça. Relator o sr. de•. UR- tença que julgou pre5crita a >r II ministrações Esta- ]. tento do Figueirense.
BANO SALES. içA0.

Reformada a sentença que Recurso crime nO. 2.827

pronunciou o recorrente, por da comarca de Laguna, em

não e6tar provado dos autos o que é recorrente o dr. Juiz
crime que lhe' é atribuido. de Dileito e recorridos Dul-

Apelação crime na. 5.74 J da cinéa Pacheco e outros. Rela
oomarca de Campos Novos em tor o sr. des. GUILHERME
-que é apelante a Justiça e ape- ABRY.
Jado José Candido Machado. Foi confirrrada a impronun
Relator o sr. dei. MEDEI- da. E' manifesta a concor�

FOS FILHO. déWlcia entre a prova doa (\U-

Anulado o proces.o de.de tos e a conclusão da sentença
O Jibelo inclulive. O libelo recorrida.
não men,=iona o artigo 63 da Apela�ão crime nO. 5.748

Consoltdação das Leii Penais, da COT.arca de Concordia, em

que prey,ê a pena pau a tenta' que é apelante a Justiça c

tiva do críme. apelado Ewaldo Willrich. Re-

Apelaçlo crime nO. 5.736 lator o sr. des. URBANO
,da comarca de ! Uruslanaa, em SALES.
'que e apel.nte a Justiça e ape
ilado Giacomo Ferrari. Relator
'o sr. de.. G U J L H E R M E
,ABRY.

Mandado o

", )
·1
,

i

OI
1
I

� Qa%eliiE
Desportiva

o conjunta tricolor foi
batido por alt. contagem
Calica (4), Oscar, Paraná

Forneroli foram os

artilheiros

E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL!!!

contendo amplas in-

para in-

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo}, curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar l ! l

D. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com uma

SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

formaçõeo a

dustria e Corne�cio
Ed�tada na LIVRARIA CENTRAL

OE
ALBERTO ENTRES

Rua Felipe Schmidt, 14··End.Teleg.Entres
PREÇOS

.

Guia com o Mapa do Estado
Idem, com o Suplemento
Só o Suplemento

Pedidos pelo Correio: mais

8$000
10$000
3$000

1$000 para. o porte

I O
O

A saida é dada novamente,
fazendo trabalhar bastante a zaga
alvi-negra.

Toureiro está intervindo bem,
formando ótima ala com Garriga.

Paraná finta diveno� adversa�
rios, aproxima-se da cidadela tri
color, e com poderoso "tijolo"faz o

2' goal do a/vi-negro.

Saem os tricolores. Ivo apode
ra-se da pelota, dá a Oscar, este
envia a Calico) que de dentro da
area perigosa, e com potente chu
te consigna o

3' tento do bi-campeão.

Ha enorme reação de ambas as

partes, levando a melhor alvi-ne
gro, que não abandona a cidadela
do adversario.
Gato concede comer,que é batido

Continua na 6a. págin a

T
R [)

L.
o padrão dle qualidllde" Um novo super radi" ao alcance

de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

Oistríbuidores para o Estado de S. Ca.tarlnaGerken&Cia.
RUA CONSELHEI�O MAFR�', 10 C_ P'CdlSTp L .14

........ _,.- •
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•
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Hão
•

Ice nilo foite
rlsãoda oo

oPedr n•

RIO, declara
Vicen-cões ao

te Rão

19 -- O sr, Pedro Ernesto, em
"Diario de Noticias", disse que o sr,

nemhuma responsabilidade na sua

toda ao sr. Getulio Vargas,
lião tem

prisão cabendo-a
acrescenta:

--"O sr, Vicente Ráo, não sómente se

com a minha prisão, como tambem contra ela protestou,
revelia do ex-ministro da Justiça, e diretamente por ordem do presidente da
Republica." CONJUGE IN O S S A V ·-I-D A en�:0���e�t:r�1���an�ra��-I�aV--:�
D t INFIEL i ANIVERSARIOS . I no ds Sousa e Sil va, esposa do reador municipal,
espo r' OS l Fez anos ôntem, a gen.til s�- nosso distinto conterraneo sr. Jo-

A

Do Rio deJaneiro regressaram,�
• _ ,. nhorinha Ana Cunha, escriturária sé Candido da Silva, dedicado fis- ontem, os nossos conterraneos

Continuação da 2J. pagina Contlnuaçao da la.pagma .encarregada do expediente do ga- cal do Imposto de Consumo. srs. Celso Caldeira e Luiz de Sou-
salva de O juiz obriga Gato a retirar-

_ . I bindete do dr. governador do Es- IITr��scorre hoje o aniversario sa, que ali foram em missão da
d t t· quer solução que reaproximasse ,

ta o. natalício da exma sra d Carmen Ação Integralista Brasileira, nestese e rampo, es e nega-se, re I- ..

d ,- I .:
..

E t dd - d d
os mmeiros 0 seu governo, nao :

. . . Tavares de Oliveira esposa do s a o.
ran o-se então to o o esqua rão podia deixar de sorrir-lhes I A efeméride de hoje assinala a 'D . OUTROS PARTEM.

I d ' ".". d
. .

t lici nosso conterraneo sr. can. eciotnco or e campo. A ideia do tertíus não en-: �assagem o a�Iv�sarI°I r;; � I�.O Oliveira, do Exército Naêienal. Para São Bento seguiu hoje emO ato foi indigno dos tricolo- controu como é bem dizer e nem a exma. sra. . aque o en 1-
companhia de sua espôsa, ii. ex-

.

'
. '. ,

. . . ENGENHEIRO FREDERICO
res, pOIS por pequena lalta não encontraria, a menor resonancia sentam as correntes OÍlC18IS, o sr. SELVA

ma. sra, d. Maria Costa Medei-
deviam praticar tal ação. entr� as forças que sustentam a, Valadares voltou repentinamente, Faz anos hoje o sr. engenheiro ros, o sr. dr. Hoberto Medeiros,
A

.

tenci " " ,I candldatu,ra?o sr. Armando de
enquanto era tempo, ao ponto de Frederico Selva, funcionario apo-

integro Juiz de Direito daquelaassis encia em peso rec a· Sales. E ale estranho que o sr. . id comarca., "
.

. parti a. sentado do Ministerio da Viação.m_ou g�e �aga e para ver Jogar e Valadar�s pensasse em livrar-se Deu o dilo por não dito. Mas, Muito estimado nesta Capital, o Para São Paulo e Rio, segulnao ver jogadores parados em da embira em que se meteu com'
como acentuamos, aí ficaram os ilustre aniversariante receberá ho- hoje o sr. Ladislau Romanowski

campo. semelhante auxílio. I antecedentes vivos e inquietos. . . 1 , ativo representante comercialR I f je muitas nomenagens, as quaisPerde-se assim 05 poucos espe· emetera;n-:�l.O aque as orças
; :r�oi na madrugada de hoje que « A Gazeta» se associa. nosso presado confrade.

tadores do nosso futeból. aos_seus propnos meI?s ..Rec,or�eu
'

o chefe mineiro regressou ás filei-
FAZF.M ANOS HOJE: VISITAS

O
entao o governador mmeiro a sim-

ras, comparecendo á tarde, na
o engenheiro Ac] Luz; I

Esteve em visita a nossa reds.;s quadros estavam assim cons- pIes, e pu:� troca do nome do sr. parada da Comissão de Propagan- o sr. Arnoldo Luz, tabelião em ção o sr, Carlos H. Medeiros, dotituidos: Jose AmerIco... A da, onde sofreu, com os compa- Joinvile; conceituado Laboratorio Mede,i.-ATLETfCO: 8eiJ·a-F!ôr,Tou- Chamado ao RIO, a ISSO se opos nheiros. a revista do sr. José A- d id d d BI t:
J '

M lhã
. a menina Terezinha de Jesus ros, a cr a e e umenau. v

reiro, Garriga; Julio, Borba"Gato; o sr. uraci aga aes, no que mérico. Estava em fórma. filha do sr. professor Alfredo Xa� d.istinto visitante nos ofertou vá-
F

{oi secu.ndado pelo sr. Lima C.a- Comtudo, o golpe desferido dorneroli, Piriquito, Matos, Bor- I b h d R vier Vieira, inspetor escolar; nas amostras. o reputado prepa-va cantí.tam em c ama o ao 10. contra a candidatura convencio- d A t
.

binha e Piega. V d d d CHEGAM UNS ra 0« pyre ma» o maior inimi-en o que a cor a se esman- nal, pelo governador de Minas, Acha-se entre nós, procedente go da dôr.
. .

tricolor. FIGUEIRENSE: I;'.enato,Fre- cha_va num emaranha.do de con- comquanto não a puzesse abaixo, de Blumenau o sr. Ubaldo Sada, I Gratos pela visita.meio do di, A nteno: " Carlos, Beck, Godi. fusoes e que ac�bafla enro.l.ado fendeu-a irreparavelmente. Subsi-
I d -

Ih d t funcionario da E.F. Sta. Catari- ENFERMO
camno. nho: Sabino, Paraná, Ivo, Calico ne,�; v�n ,�) que nao e a mi Iam tem todos os motivos ideologicos

na e conhecido desportista. DEP. CID CAMPOSGato troca de e Oscar. o. tertms, do out:_o lado; ven.d?, e políticos que o levaram a des- P Iposição com fmalmente, que nao conseguma fecha-lo. O sr, Valadares conti- Procedente do norte do EstadO
or te egrama particular sabe-

M t O d d A PRELIMINAR b
..

J' A '
. mos ter apresentado seneiveis ma os. scer apo era-se o couro, su stituir o sr. ose merico sem núa a apoiar o sr. José Amêri- encontra-se nesta Capital o nos-

'" e-
I' I

.

di t t
.

T' t d ·d f t b so coleza de imprensa sr'. Pedro lhoras o estado de saúde do nos-oa a vo Que ime la amen e.envia ermmou empa fi a a parti a. ragmen ar a ase em que se as- co. Voltou a apoia-lo. Apoia-o dS b
.

d d M 8 d GarcI·a,"'I·nspetor da Fa'z"lnda esta-
so presa o. conterraneo dr. Cidpara a ino, este á um ver a· aeco aos minutos e jôgo outra vez.

di" Campos, Ilustre deputado á As-deiro "tijolo" mas ... fóra. faz o l' goa! a!vi-negro, aos 25 Relações que se reatam e que ua.
sembléiaLegislativa.

A ala e�querda do alvi-negro Nerí aumenta para 2 a contagem.
nunca valerão as que se interrom- DES. GIL COSTA Fazemos VOt05 de pronto resta-.

f I f d d 2 Ch 1 JoaNo Charf peram. Nunca maís terá o sr. .J belecimento. .é ln erna, az os seus marca 0- minutos após ico faz o
.

, ,Jose Americo confiança nesse con-
FALECIMENTOSres "gato e sapato." tento tricolor. .

I...f I d fI tJuge 111 le, pega o em agran e
JOÃO CHARFCalico apodera-se da pelota, Burigo no 2' tempo com um Viuva, filhos, genros e neto!! adulterio.

rassa bem a Oscar, est:: consegue formidavel tijolo empata a partida. de João Charf convidam aos E' verdade que não chegou a Após pertinaz molestia falece li
fi d·

'.

d B I parentes e pessoas de suas re- prevaricar. Mas pecou muito em na cidade de Palhoça o nosllo dis-ntar aersos adversanos e a angu aumenta para o trico or, .

lações para acompanharem o pensamento. tmto conterraneo Ir. João Charf"bucha"com p::otentissimo"bonbom" Maeco empata novamente a pe- entêrro do seu .querido espôso, O sr. Getulio Vargas afirmou do comercio dali.
'

faz o leja. pai, sogro e avô, que se refl- aos governadores da Baía, Per- O extinto,-que era sogro dos:
4· goal do Figu€l:rense. 1 eWlinando por 3x3. lizará amanhã, ás 14 horas, DO nambuco e Minas, que se mante- srs. Nelson Valente, negociant6
Vai o Atlúico ao goal adver- Os quadros: cemitério da Palhoça. rá neutro, apezar do sr. JoséA-em Bom Retiro e Alvaro Soares:

I mérico o ter atacado e combati- de Oliveira, acatado e conceitua-siuio, Piriquito dá a Forneroli, FIGUEIRENSE: Haní, Pon· I _ d .

tdo nos seus discursos. o comerClan e nesta praça,-go-este atira bem em goal, ma� Re· ciano, Danubio; Dino, Sidnp.y, sav8.de grande estima naquelanato pega bem. Pavan;· Maeco, Wilson, Oscar, CAOAVI=R DE UMA MULHI=R locahdade onde a noticia de sua
Renato devolve a bola a,) cam- Decio e Nerl. L L morte ecoou pezarosanbntõ'

po, pega Oscar e escapa, chuta ATLE'TICO: José, RfOO, O enterramento do seu cadayer
I'>

N C t· d b 'di .

d S
-

f i realiza-se amanhã, ás 14 hora"'.forte em goal para Beija-Flôr de- Avadiu; Rosa. Borba II, Bando; a os eira o Piraju ae, stnto e aco dos Limoes, o en- ..

contrado, ontem, em meio de uma roça incendiada, o cadaver de uma ENG. GOMES DE OLIVEIRAfende.r otimamente. Bunga, Bangu. Morill, Pii ... i�, mulher, que se encontrava completamente desnu'da, devido, por certo, a Ecoou dolorosamente nestaAos 18 minutos de luta, ha Chico. terem suas véstes sido devoradas pelas chamas.
Cap·t I

.

f t
. !dConhecedor do fáto, para () local se dirigiu imediatamente o te 1 a, a maus a notICIa o fa-escrirr,age no goal aivi-negro, do .

nente Leonidas Herberts, delegado da capital, acompanhado do fot6grafo lecimento, ante-ôntem ocorrido.
que se aproveita Forneroli para Feri-do com

do Gabinete de Identificação e outros funcionarios. '_, (,i �
em Curitiba, do nosso distinto,Após varias diligencias, apurou a autoridade, tratar-se de Maria t d Jcom chuté' bor,;, faz",f o En(Jracla, residente nas imediações do local onde o cadaver foi encontra- Regressou do Rio de Janeiro� con erraneo r. osé Gomes de

l' tento do Atlético. um g I d do. onde f@ra com fins políticos, o Oliveira, inspetor da residencia.
Saem �s alvi-Hcgros, Ivo pas�a

O pe e o curioso do fáto está no tncendio da roça, o que dá impressão nosso distinto conterraneo sr. des. ddaesLdaegeRs'OddaageDmi.retoria, de Estra-

Ih
de haver sido o togo provocado pela vitima no intuito de suicidar-se ou Gil Costa, destacado membro daC I' lO" I nava
teria a vitima. sido arrastada para o local pgr mãos criminosas? E I h [ d' f ·1·a a leo, es e a scar que 5a 1\- a União Democratica Brasileira. S. xemp ar c: e e e amIla, amÍ-meia" Julio, êl1viaado novamente OS CANDIDATOS CATARINI=NSES DO s., em palestra que entretêve co- go dedicado, profissional dos. mais

a Ca!iw qUe pede paraToureiro. Em um baile que se reali- L nosco, não escondeu o seu entu- ilustres, o pranteado morto era

Carco tljJodem-se du COUi'O,
zou a noite passada no salão

G
siasmo pelo empolgante movimen- �rofundamente estimado pelos que

O
estabelecido á rua Major Costa, PARTIDO INTE RALISTA to que se nota no Rio de Janei- tIveram o prazer de privar com_corta para scar, este corre cc lO verificou-se um sério conflito

ro, em tôrno da candidatura na-
êle.

a pelol1 nu; r eo,devclve a Calico entre Onofre Julio Rosa, de Conforme noticiámos teve lugar ôntem, á noite, a reunião cional, que dia a dia, recebe as
O dr. Gome!! de Oliveira era:

que, quando fa'tavam 16 minutos côr preta, 25 anos, de idade e dos chefe. de regiões integralistas, para procederem á escolha dos mais significativas e valiosas ade- casado com. d. Mercede5 Gugisch
Para termir;ar, consigna o

Waldemar de tal.. candidatos a serem apresentados pelo Sigma, ao Senado e Camara sões. Gomes e deIxa; todos menores osEm certa altura da conten- Federal, no próximo pleito de 3 de janeiro. seguintes filhos:
'

5' !soaI do a/vi-negro. da, este ultimo, sacando de uma A escolha recaiu sobre os seguintes nomes: Pelo paquete Ana, chegou ôn- Ildefonso, de 10 anos· CirceIh d f
.

d S d D b d H ,. C
.

R·b· tem do Rio de Janeiro, o sr. Nel- d 9 J '

M
' �nava a, es erm um gran e ena or: esem arga or erac Ito arnelro I eIro. e ; ose- ario, de 4 e João.córte no ventre de Onofre, Deputados: drs.Oton Gama d'Eça, Josino da Rocha Loures, son Reinaldo Pacheco. Vitor, de 1 ano.

fugindo em seguida. capitão Paulo Rosa, dr.Antonio Mussi,José Ferreira da Silva e José De passagem para o Rio de Era irmão da sra. d. Nair Go-Chamada a ambulancia foi a de Carvalho Ramos. Janeiro, encontra-se nesta Capi- mes da Costa Pereira, esposa dovitima transportada para o Hos- Estes nomes, terã0 de ter o beneplacito do sr. Plínio Sal- tal, o ir. Arno Bauer, ex-prefeito brilhante jornalista sr. Batistapital de Caridade, onde ficou gado, que tambem resolverá sobre quem deverá encabeçar a chapa de Itajaí e influente chefe libe- Pereira, diretor da Imprensa Oftem tratamento. de deputados. raI. ciaI.
.

.

e Sr. Vicente Ráu

---r.J'----,...--;T.']

Dr. Pedro Ernesto
recusou a concordar

Tudo foi feito á

por Carlos, mas Borba
cabeça.
Vai o tricolor ao ataque, An

teuo. er via para comer, bate Pie
g;', R nato nem:aixall•

R .•.; b.m l) Atlético, Piri·
ql1;,' <I, ol a-�t' da e fera e vira,
Bori.i r, 'n S) [ '0- .1,,3 ao goal perde
ó!;, oe 1); t I., 'A"dc, acontecendo o

meSITu � 'H:,gn.
Borbí.J'k. atira bem, a pelota

bate na trave e volta, Piega atira
no canto, para Renato assombrar.

S·,'IT1 mais termina o 1· meio
tempo.

2' PERIODO
Após o descamo regulamentar,

voltam para o campo os conten

dores.
A saida é dad,; pelo

O jôgo desenvolve -3� no

2 • :n. s . pós, C,;:co com

uma ;nt( II lte PIS, cl { pessoal e

com fO! te tuo faz o

6' tempo do bt-campeão,
encerrando as&im a contagem.

'( :

, ,:
-\.i' _ç

,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




