
"Nesta nova fase de reconstituição da moralidade

politica, enxovalhada pelos vendilhões, os verdadeiros

republicanos, liberais e legionarlos não fugirão, estamos

certos, do cumprimento do seu crédo político e, todp$,
unidos para o bem público, para a dignificação do v��51!
e �espeito á sua vontade, pleitearâo �� eleicões �unlb�:,�L, ,_;;:;,,_�

pais com o mesmo brio e alta dignificação crvica dty-- -", -

pleitoíanterior" .

/

ANO XI JORNAL INDEPENDENTE LAGES, Sla. Catarina
- .8 de janeiro de fi93S DIRETOR-GERENTE: João Pedro Gtiiorei N.383

Eleitorall P�EFEITURA MU ICIPAL IA pacifica�ão politica do Rio Grande

A sítuaç- d tíd

1

A 24 do corrente, na rosí-Icomo espírito alto ,d� faz!lrlA f I' d' tld
ao os par 1 OS dencia elo sr, coronel Belisal'io I b�m govel'n? e admmlstraçao l

ormu a aceita p,?r. to os .'05 par lOS.

Tri _,

.
_, .

[Ramos, �euniu-5e o diretorio
I utíl e proveitosa à sua 130mu-! A opi n ião dos politlcos riograndenses

ti� Elb,uualReglOnal.ueJu,S:lderamo.trlsteenegrOaXempIO!dO Partido Republicano LI-Ina. Em verdade, OqUeql:e-/ sobre o assunto. O dr. ·Raul Pila um

ç
.

eítoral do Estado ja da Ielonia, colocando aos pés as ber'al, para a escolha do can- .rem�s e o que, propo�os, o •

�ub!LCou as Inst.r�çoes para dezenas de milhares de votos didato do partido ao cargo/Parti4O Repubhcano LIberal, I dos secretaries.

�9!lhiIaÇãO, nas elalçoes �e Pre- que lhes conferiram os seus de Prefeito Municipal, nas pro-I-� ,ft,"ttegar o gove�no �o :àt;u-
feitos, V�Ieaelores e .JUIZ�S. de concidadãos. }.rregimentados xímas eleições ele 10 de Mar- nicíplo a um concidadão dig- Conforme as informações frações do Secretariado.

�az a 1 de Março próximo �10S seus partidos e tendo por ço, o outras providencias da ,no por _t<�,dos os. títulos, coI? transmitidas em nosso ulti-] _ Paragrafo unico-Ao Secre

vindouro.
,_ _

Imperioso dever seguir-lhes a I sua economia interna. I as condições. teoníeas e m?ral.s mo numero foram a 14 do cor-' tario da Fazenda compéte ain-

A essas eleições V8C? concor- direcção e os rumos traçados Por voto secreto recaiu a! já comprovadas po� um t�roc�- rente concluidas as dernar- da organizar a proposta de

r.er o P�rtldO govermsta, cne- na formi�avel campanha elei-! escolha, unanimo, na pessoal" n_io di�icil, em p�ríodo dlscr�- ches para o acôrdo politico orçamento geral da receita e,

fiado pe"o dr. Ne�eu Ramos; toral, abriram um hiato-no cio; do sr, bacharel Henrique -Ra- cionarro, onde o Ilustre can�l- entre 08 partidos riogranden despesa, com os dados de que

o Partido Integralista, que tem vismo popular, que foi uma Imos Junior, que se achava I dato
se houve com essa dIS- ses, tendo sido elaborado uma dispuser e os fornecidos pe-

por chefe principal o dr, Othon gloria para o povo catarinen-] crição e tacto, que agora, no ata sobre o importantíssimo Ias outras Secrétarias, e apre-

da G:�ma d'�ça:;, o Partido R�- se, -e 'desertaram miseraval-] IPeriodo constitucional, qu�r acontecimento e o programa sentar anualmente ao Gover-

publicano Llb�l ai! da chefia I mente das sua posiçoes, ou I l acentuar com notória. isençao (lo secretariado, que submeti-I nadar, para ser enviado á As-

do cor?,;1el l�l'IStIlIQ,�lO Ramos; i melhor, das, posições que o po- ! de animo.
.

'
dos á apreciação desses parti-] sembIéi,u, o balanço definitivo

0, Partido l�epubhvano Cata- i vo lhes havia conferido para
Estamos cer-tos que, aSSH!! dos, foram aprovados em sua I da r8C8Jta e despesa e do pa-

rlll;ns� chefl�do pelo ,_dr. A-I represeI�t_aI,o, tal C01::lO ele. se I agindo. t�ndo por alvo de :m- redação finai. Acaba assim de trilllo�io no ultimo excl'cic,i,o.

d�L� �(ondel }e � L��la.? Re'j �ronu:::::Clai'a no pleito eleito- i ra excluslv:;tmeJ�te os inter os- ser e.f�tiva90 o acôrd? para a Artigo 70 -- A Assembléia

pLlblI�(.I1a.', �oo �a dir eçao
.

do I aI. E$se posten:a. iU,rou, en- s_es superiores da. comuna, I aproximaçao dos partidos gau- Legislativa poderá convocar

dr. Henrique RU1?P, Junior. I xovalhando a dignidade do dando ao povo lageano a con- chos, fato que, sendo o inicio qualquer Secretario de Esta-

Os t�'cs UltIITlOS, .T.::I15er�l, H�- voto, emporcalhando o brio do vicção de que os negocies mu-, de "uma nova era na vida do do, para prestar, perante ela,

PU�hCHl:� ? Legião, v<�o p�e�-I povo que, diga-se a verdade, ,niClp�is estão co�fjados amãos Rio Grand�", terá incal,c�llaveis ,
informações sobre questões

te�t, Ul1lC,OS os postos rnuruci- ficou enbasba?aclo com \tanLi I habe,ls
e expe!Imentad,ag, o! c�msequenClas na politica na-I previa e, expr�ssamente de-

PaI,"" I falta de caraClel'.
PartIdo RepublIcano LIberaI, ClOnai".

. termmaaas, A falta de com-

E' est� a figur_a, ela posição I Fiquem porém comsua man- apresenta ao seu apre�o ,e ao I I parecimento
do Secretario sem

dos ['artI�lo,s !JOllt�C.OS
do ��s- cha. indelevelos tran:,[ugai-l, os sUfrag.io

o tipo de

ad:nlll!s�ra-I
A integra da)órmula acei- d ustificação, c�0.nstituirá crime

tado" E �.ls",eTllOS.
com

��ol:rle-I
fUgIdos do ?Umpru:1ento do dor, qu� melhor convem, a ;:,ua ta para o acordo por to-I de respons.al)llIc1ac�e,

dad�, I artldo ,govermsta o seu dever, �mda flCOL! em prosp�rldade � ao maue)o dos. dos os partidos I ParagTafo 1Q- Igual facul-

chefiado pelo dI. Nt3reu Ramos, Santa CatD.J'ma, para nonr::t
I I negoCIos publIcas, I I

dade e nos mesmos termos ca-

porque o 5eu chefe é o atual I sua, um eleitorado altivQ; 1'e-1 • Convem notar-se que a ele- Artigo 1°-Os Secretarios ele be ás comissõe<i da Assembléia.

Governador elo Est�d� e pross!- publicanos, liberais e legiona-! gantc atitude e o de�prendi- Estado, nomeados e demiti-I Paragrafo 2.-A Assembléia

den,ta dessa agr81111açaO p_artl- rios, que �1ão _se humilhou I men!o do .ilustre candld�to, ela dos pelo. <!overll�d,or, são o,s e as comissões desi�'narão dia

dana, composta presentell1en- com a hun1l1haçao dos seus! sua mvestldura de preSIdente seus aUXIlIares dIretos na

aa-,
e hora para ouvir os Se-

te dos restos do Partido Li- deputados, porque repele a fe-! do" diretoria municipal do ministração dos negocios pU- cretarios de Estado que 1h93

beral Catarmense e clOI!> que lonia deles, e vae ag'ora dis-I presente e declarou aceitar a partido politico que o apre- blicos, queiram solicitar providenrias

I, desertaram das fileiras l'9pU- putar as eleições municipais indicação como um dever ine-. senta ao sufragio popular, Paragrafo 1°- As secreta.llegislaLivas ou prestar esc1a-

blican<! e leg�on�ria. Os d'aqui com a mesma fé partidaria, lutavel de disciplina partida-I coaduna-se
inteiramente c0l!l rias atualmente existentes con-I recimentos.

ele Lages. pnllmpalmellte, ho-
I n'urn só Lloco de reparação e ria, mas del"5de esse momento o espirita elevado d05 partI- tinuam com a8 atribuições Paragrafo 30-A convocação

je g�::ernista,s, são os 111osmos
I d,e restituição, ,ao. PO\'O cata-, a�sl1l11ia para ?om o Munici-, dos polii...icos em fusm.o eleit:o- qu� lhes conférem ,as leis e e a soli?itação de qu� trata

quo �a. ,tnulsIstal'am por tOd?s-, r�ne,nse, dos dIreItos que lhe I ptO o ,�o�nprOml�S? de, dada a I r.aI �10 Esta�o, que, �el�l dlS- regulan�?,nto� em vIg'or, salvo este �rtlgo, quando feI.t�s em

o» p&rt,Ido3 e, I�orbnto., nao II sao_wherentes, como
voz

sObe-l �ua e�eJçao, .a�mmJ8t�l-o CO!P I tlll�ao �e, credos, se lIga.r�m a� modlIlcaçoes da

p.
resente re_Iaçao a qUalqu.er pr,o]eto dt)

carregam a bagagem de ne- rana ele que emana todo o Isençao de ammo, aCIma e f6ra por afnuclad0 ao propmnto leI. 181, ent�nder-8e.ão valIdas e e- __

nhu111 ceédo político; andam poder publico, . d�s partidos, ele,dicando-se in-I <:omum �e.c(:)J1fiarem? destino Paragrafo.2°-S6 o br[jsilei- ,ütiv.as para to�a a elaboraÇão"

-,por ol!cle �opra o vento. ! Nesta nova f��e de reoo_n�tI-1 teIyament,e aos mteresses pu-I d.OS n�Ul1lClpIOS catarll1e�ses � 1',0 nato, m,alOf de 251ano, a-

a0.
me511;0 pro]éto, não fican-, '

ASiil1lTI, e que odr. Noreu Ra-( tuição da moralIdade P?h��ca, I
blwos e _ao bem estar da sua êIdadaos dIgno�, probos elllteh- hstad� eleitor, podera ser Se- do, porem" o Secretario de

mos, lIlUlto embora tenha con-! enxovalhada pelos vendllhoelil" popul�çao; desde esse momen-I gentes,
que sejam capazf)� d,e cretarlO de Estado. Estado, obrIgado a compare-

servad o, o se� partido o t.itulo í os verda,deiros. reI?ublic_a-1 to, l?orta�to, a��Btav�-se d� administra_l-os com sUp,erIOI'I-
. Artigo. 2° -� Para aS!le�'�- ceI' d iariamen t.e ás sessões,

de Partldo LIberal

catarmen-I
nos, liberaIS eleglOnano8, nao presIdenCla do OlretOrIO mum- dade de Vistas, no i!5entldo da l'l:!r a umfornlldade e a efICl- Paragnfo 4"-A convoca

lie, acab� de requer�r ao Tribu: fugirã?, estamos c�rtos, .. dO. ! cipal, passando ? exerc!cio do II pr08peridade das. comtU1,as e e_ncia da nti�idad� administr�- ção e asolicitação pôdem Sr)r fei

nal R�glOnal a reforI:lla da leI. cumpnment,o do credo POlItICO J cargo ao s,eu VIce-preSIdente, do progresso do. Es�ad", lsen- tlva das ,Sacl'etm'Ias e
�

combi- tas verbalmente pa,ra qual

organ.lCa
do se�l partido, da_n- e, todos umdos

. p�r� o
_

bem

I'
para que fICasse _bem acentua-, tos de um

.

partidarIsmo, que n_ar medIdas p.ara a b?a ges- quer. assunt? que fIgure na

elo-lhe outra f9lçao � pa:-a :s- publico, para a dIgmflCaçao do da a lima resoluç,ao.
.

tanto c_ontrlbue pa�'a a pe�- tao dos ?egoclOs publicas, ?S ordem, do clIa, quando o Se

fiO fazendo nova mscrlpçao voto e respeito á sua vontade,! Posto que, no curSQ da VIda I turbaçao dos negoCIO.il publI- SecretarlOs de Estado deverao cretarlO de 1!.;stado estiver

no ragi�tro de pessoasjuridi�as. pleitearão as eleiçõ�s. munici-I atua,l da politica dos Estados cos ce a. desmor.a!isação do _reu_nir-se em conselho, uma ou prese�te á sessão
..

Quer dIzer que o rotulo e. o pais COlll o mesmo 01'10 e a�ta prol�ferem os exemplos con- nosso I'e�ll!len POlItICO.. , ,maIs vezes por, semana, la- ArtIgo 8o-DepOls tle coneti

mesmo, mas o caroç� é m�llto significação cívica do pleIto! trarlOs, não ha n�gar a bel�- A admIillstraço mUlllClpa� e vrando-se uma ata das reu· tuido, o Secret�l'io apresenta

diferente. Enem POdIR deIxar anterior. ,

za do 2'esto. do dIgno candl- c?usa que se. ent�n�e mUlto niões. rá á A�semb.léIa Legislativa o

de SUl' assim, de vez que para Tudo por Santa Catarllla, dato, escolhido pelo 110SS0 Par- dIreta e mUlto mtlm.amente Artigo 3e-Antes de lavrar seu programa de governo.

O novo diretorio ingressaI'a� mas por uma Santa Catarin� tido, �al'a a. �Ita função, de com o _b�m estar ê.OI I�teres- ati nomQações cios demais Se-

exatamente. aqueles que traI- limpa, onde não mE,dr� a tr�l- PrefeIto M�mOlpaI, por I�SO, ses legItnnos d,oe cldadao� da cretarios de Estado, escolha- O que diz a respeito do

ram os !SeUS partidos. . ção, onde a politi�a nao sOJa que, n? reglmen democratlCo, 'I com�na e precisa ser confIa�a rá o Governador o presidente acôrdo O gov�rnador

Os liberais, os verdadeIros um prato de l.ntllhas, onde o os eleItol do povo despem-se por ISSO, a homens que nao do Secretariado, que o auxi-

liberais são os que entraram eleitor tenha a convicção de virtufllmente das atividades, carreguem rancores, nem pre- li2l.rá na organização do mes-
"Qmmto aos meus intuitos,

em dis�idencia e hoje con8t�- que a sua vontade será resp9i- propri.amen�e partidar�as, pa-j conceitos, e aceitem? �a?rificio mo.
na pacificação geral do Rio

tuem o Partido Republicano LI- tada e o eléito tenha a con� ta se mvestir nas funçoes que I de governar o Mmnclplo com Artigo. 40 - Ao presidente Grande do Sul, não preciso

beral; os que,como neste Mu- scie�cia de que é um simples lhe são_cometi�a. e que, no: espirito patriarch��, como o do Seereta�i�do incumQ.e ?oor- repetil-os: estão no conheci

nieipio, de armas na mão, se 'mandatario do povo'. caso! �ao preClsam�n.te. as de clan de uma, f:muha .que e!l- ��nar a at�vIdade admmIst�a-
menta de todoiJ, atravéz de

colocar�m.
abertamente ao .la- Para honra da .Repu�IICa,_Sê- �dmmH;;trar o.mumClplO c?m I trp,ga

ao malO�al a orumt!lçao tIV� da.s dIversas S_ecretarías
diseursofi e de entrevi�tàs con

do do go"erno da RepublIca jamos verdadeiros cldadao� Isençi� de ammo e 3e�era Im- dos seus �estlI�oS, R g?al'�a I e flscalIzar a execuçao do .01'-
cedidas aos jornais".

na revolução de 1932, a revo- da Republica, tal com? e�a � parCialIdade n� maneJo dO.8 do seu patrlmo�lo e ,:I dlreçao çament?, tomando. par'a ISSO

lução paulista" idtmtific�dos no sentido das suas m.stltUl- 1l1�Qre88e� publIcos e dos dl- dos seus negoCIoso
.

RIàl me,dIdase convellJente!:l. .

com os principios revoluclOna ções e na nobrflza, alh��� e r�Ito� prIvados dOR seus con· A escolha.. do sr, Henrlq?e ArtIgo 5 -:::- Os ,Sec!'etarIOs

Fiol; da arrancada de 1930. dignidade do povo brasIlelro., cIdadãos... Ram.o� Jun�or, para Prefelt� de Estado .sao solIdariamente

t rm'os ao ultimo
De fato, JamaiS se conc6Jbe- MUI1lclpal Visa da ..' 80 mUIll- responsaveIS perante a As-

I
�e re:l1,�n

ri

I para deputa- A01'verSart'OS
rà um bom administrador, tan- cipio de Lages um condutor sGmbléia Legislativa, sem pre-

p alto e OI orae�l'Io Nacional e
gido por simples conviniencias I digno do apreço publico e, juizo da responsabilidade ci-

dOe ao ?t�i� do Estado nin- Completa nesta data maiô unilaterais, entregue a outras

I
mais que tudo, merecedor da vil ou criminal prevista na

ã one I um e
ecido o �rdor um aniversario, a exma. sra. injunções que não as do bem confiança do povo lageano, Oonstituição.

Ruem t�:á �s�u a.rtidoB politi- d. Rosl'!. Malinverui Cavalcan- publico que lhe foi cometidQ sem distinção de pat'tidos. ;.\r_tigo 611-Além das atri-

combatI�o O P
\i, virtuosa esposa do sr., Ala-

bUlQoes qua lhes forem con-

cos que nele concorre_ram, ?n- I 1t
f""rl'da"' . pela" lel's e l-egula-.

d ublI'cnnos e leglOnarIOS, rico de Sá· Cava cantI, a o
'" '" "'J

'

e, re�. uma de- funcionarLO do IvIinisterio da A Pe ro Ia de Lage�.. mantos, compete aos Secreta-

os cohgados, daram
t d eu AgricultlJra. _ =_

rios de Estado'

most�a�ão emp�lgnn e left;ra- -Transcorrerà a 29 a data
a)-subscrev�r os átos do

prestIgIO. no !leIO ��p:r'deram natalieia do dr. Lauro Ramol
_.

'

...T.'··P�A'
-

P·EL
para cartas

Governador;

do cla�a�lllenlile
e

ma insignifi- Cesar, adeantarlo criador na -, para convites
b)-j=lxpedir instruções pura

as e elçoes por u divi Coxilha Rica, par� maquina
a bôa execução das leis e re-

cante minoria. O Estado
.

-

Pal'abens-
guIamentos'

f midavels
-

,

,de-se em duas
..
or

an-

Romances c)-apresentar ao Governa-, O momento ...

,avalanches contra90�taB, d
ci- LI.VROS Aventuras dor o relatorio dos serviços de;

pohtIco e a

d.o uma demonstraçao
_ de. I DI'. IrintU Antunes Didaticos sua Secretaria, o qual será palavra do Chefe do Parti ..

Vlsmo e de compreensao d,?S distribuído aos membros da I do Republicano

seus deveres, que nunc.a ffi(t: MEDICO

RTIGOS
para escritorio Assembléia Legislativa junta-

se apagará da ,memoria o, A'i para desenho ment� com a mensag'e�' I E' um acontecimento que deve

1.. s e constItue uma pagl- Formado pela Faculdade )
, f f

'

uomoI? h' t' ta- de Medicina elo Rio
para presentes d -comparecer á Assem- r�percu U' p�o undamente na

na brIlhante �a �s �rl� cal '

.

de Jrtneiro
bléia Legislativa a seu apra-

vlcla economICR e Bocial do

rinense, pela hber:fa te _o p BdI- e o mais completo sortimento de zimento e nos casos e para
Estado, polas suas consequen ...

t e Pela mam es açao e
, , ,

" 'ar' , f d

o. ' '

I f r - CONSULTAS:
os fme eSPQClflCados na Cons- t.:I�S n. allti, em ace Q an-

hombrldade politICa. nels_ Das81!2ásl0emsuares.idencia PAPELARIi\ e ENCADERNAÇAO tituição; celOdepazque se gen6:ralisa-

mente, desgraçadame,nte, aque I Das 101,'2 ás 12 no HospItal. )
_ " t I' va em todas as corr�nte-s da.

1 l't e deViam ser o 'd
'

e -preparar a:- p. opos as "_

bl' ,

es e eI os qU. Das 4 a� 6 em sua res] enCla.
1 PRAÇA VIDAL RAMOS SENIOR, 1 de orçamento das l'I"pectivas,IOPllllao pu .lCa.

padrão dessa homb;Idade na.s I
.

, iSfilcretarias;

atitudes que lhes fora cometl- Rua Hercilio Luz, 13 LAGES f)-tomar parte naf> delibe-I (O r
. )

da,honrando mandato
popular,

on �nua n� 4a paguw

Novo Pleito

"lnici"l.-se hoje uma nova
era nft vida do Rio, Grande,
a fo�mu!a que M vai pôr em

pratIca lm�ortará, M f�r bem
compreendIda o·lealrnente ob
sertada, ullla vel'eladoira re.

novação dos 110880S costumes
politicos. Não é um acôrdo.
pelo m�llos no sentido que
tem hOJe a palavra em nosso

País, nem é sómente. uma
participaç�o, porque será uma

reforma. de illcalculaveis cou.

sequeuClas.

o que diz a respeito da
pacificação o chefe liber ..

tador
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III Com grande estoque de' generos alimentício de
todas as qualidades, bebidas, louças, conservas,

tintas, papeis, e artigos escolares, etc,

/�;�§��;.\
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/1/ \�\
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-ãÕ'A-YISTA
I;.\------i�i
\\\ /1/ Deposito de Gazolina Atlantic, Ca'rrapaticida
\�,��;}/ I Ideal, Querozene e Sal.

I...... _.

A MA1S BMATÃ I
t'l\g�1I10Ido Heiidrlich - Representante nesta cidade com i

escritorio a Praça Vidal Ramos Senior n. 1 '!

1(::::.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:., •...•...... ::.:.:.::;::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.!-;.;;;:;=::. !---I-----�_._-

I··· ',., •

::\ Grande Deposito ::,
'

Dr. Rubens Terra
/ - DE -

R :�: I � Bacharel em ciencias jurídicas e sociais pela
��� Harzn01l1CaS j!�! Faculdade de Direito de São Paulo.

Rua Frei Rogerio n. 28 Lages I ;::: ::: Ex- Promotor Publico de Lages.
n ----------�'�--- r S/A. M. ?ALLAPÉ & FILHO :�

.,.�_ r '4� ,-_.-.. S'IRADELL-(Itah:) :�: A D V o G A D o,-----'--------...".,,---

I::: Harmonicas de luxo, Grande marca universal, :::
;

ARISTIDES BATHKE �:� Ultra elegantes. ;:; ;1 Resídencía - Rua Correia Pinto 7 - LAGES

r
.:. li

'/11 Agente para região ����aPIR::_Ji'-Or��o Furta-d-o""""",-.
::::�»:::.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:':.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.: :.:.:.:.:-:.� .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;;,;:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.;��

, I'! ������������"*�_"**.�M��--'."-.•••__-e.�_._r�__. �.�.a�� �

Atende chamados para Lages, Oampos Novos e ''''__'''

�I
�.:

Curitibanos. Rua CeI. Córdova, 40
Escritório: SÃO JOAQUIM 11 EN N E

� Tratamentos e extrações sem. dôr ..--.J CONFECÇÃO FINA

, r J!��uJo"r 'uz �, DERAL-POPULAR E GERAL. OAPÁ HESPANHOLA-- ti��C'l���������
.

li I:

I
OAPAS COLLEGIAES. PONOHOSREDONDOS. PALAS. �

I", =" !j�, [ CAPOTES OOLONIAL. CASEMIRA EM OORTES. GRl\- o�
,

II' h� _
_

� tQ' - �g, t: � O rr VATAS. POLAINAS. SAPATOS E SAPATILHAS DE LA '

� <2i rim oe � ouras-
; fi'"

• � I OHINELOS. SAPATOS E CHINELO�� PARA CREAN- \._. �li [I QAS OASACOS FUMOIR. ROBE DE CHAMBRE. PIJA- 1e1 E' r54, d enç d I�I Fornuuio pela Faculdade de j_lledicina do Rio de Janeiro

iI I' MAS. COLET.E DE LA DE OAMELLO.

ROU,
PAS DE BA- I ��,

.

"

,speClia
1

.

ra em oen as 05

,.
I�I . ,.

.

- . . f � NHO OAMISAS ESCOTEIRO. COBERTORES, SOBERA- oil

O�
� f

!i OONSULTAS no CO_nsultorw na Pi'D�a Joao Ribeiro (da "I NO E F'SKIMO
.

,

� \ � h {H' !��jV;[�O.�._'" n: l1_-:,�riz I), n'�li�gont�.� Matriz) n" l-das 4 as 5 hs. ti I
�". �

'. I �'::' Hh.M, Il..H aU �
r

�_M g \. f;,(h . IUU � .

li Attcnde chamados á qualquer hora para fora da cidade. �,II Preços, OS mais baratos
"

;� R'esidencia: JO!NVILE S. Catarina I,ii! Aos pobres, consultas gratis, no Hospital, ás 10. I�jl PLINIO SCI-IMIDT, encarregado autorlaado I� _

_

,
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I Eugenio Augusto Neves
Oficial Privativo do Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina.

BERNARDE2 TE KREBBS NEVES-;Ai�(;dante.

Todos os que tiverem 'titules a reg�strar .d�vem
ent<tnder-se diretamente com o respetívo oficial ou
sua ajudante.

AGRIMENSOR

Com carteira profissional registrada no Conse
lho Regional de Engenharia e Arquitetura.

N. 383

[XIJI� 5EMPRE ESTAS

fARi N ��AS DE TRIGO
Rua

Ar1T1azern. C aj urú

Compra-se couros, cera, lã e crina.

Visitem o ARMAZEM CAJURÚ recentemente aberto
para satisfazer o mais exigente freguez e vender

barato

NA

Praça Vidal RolAmos Senãor, esquina da
Floriai.TIlopolis

DE

João Francisco 'de ArrudaA MAIS BRANCA

A MAIS fORTE

Oirurgião-dentis ta

V m S. não fez seu terno 7, Procure pois, imedíatamente a

LF I c LRI
de EI=tOTIDES GODINHO DE OLIVEIRA

Rua Marechal Deodoro (Ao lado da i Agencia Chevrolet)
1311J1IUI":' �I ••• I.I/•• ,U ••••••••••••• III •••• u u UI 'lI."1"II'�''I'•• If'.'!lI ••••••••••"r;'.'''II'.'''''''''''''I''''.1JI••II:ru J.J.tq � llJIjljlll•• :nitilll�"",.s:gn"ol!ll.!=:.:..
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procedência desta'IOPr�� I Imposto de vendas i EDITAL
1 =: � � � S : para

o Estado c .

J , _ r De ordem do Sr. Ooletor
(Impostos de Patentes § dJrlll.liiil.m .-ape ,'.

Grande do S�l, embo;-al e conslgnaçoes I Federal deste município �

de Bebidas e Fumo IS de == ::: passem nos postos FIS- I
I
São Joaquim, faço publico pa'

h'ldall�trJ'>�as e P."ofiilis" = Medico especialista em molestias dos �. cais, na fronteira, tem dé I

EDiTAL
ra conhecimento dos interres-

sões, do eiàlerlCicÃo de
.

== �i! ser l�galisadas nesta 00- .1 ,

.

s��o�, q�e' de acordo com �1936.) :::= {�Ih cd" =; Ietoria, ar�Ige 8 do regulamento qu
Pelo presente 'faço pü- :.� U OS, OUVI OS, nariz e garganta 5 i Para melhor orientação Pelo presente edital faço �;.���u dCe01116 Ode cleO��t�b�1� ·cÍ�

blico aos interessados = == I dos interessados aviso publico aos iuterressados que, 1926,Jroceder�se-a a renovação
que, a 25 elo corrente, li

== OONSULTAS todos OB dia" uteis no
,

� I que, uma vez, sen,dO, en- para nao hav.er embaraço, os das patentes de registro para
termina O prazo' para o � H'to.:·t I d C. b·d d d L ' ,

::rJ: I contrado cargueiros, ca- Snrs. comerCla_ntes jevem f�� o fabrIco. � cOmereI? dos pro'
did

.' . �.;� OSpI a e ari a e e ages =: í • _

�
• zer suas eserrturaçoes em li- dutos sujeitos ao Imposto depe lO de baixas do nn-: ::E

,

. .

:;:�;,: I mínhões ou outros quaIs- vros novos, das suas vendas a consumo de 1° de Janeiro á
posto de PATENTE POR! -:UlUmmUIIIIIIIIUlIIlIIlIJlllllllmlillllllllllllmmUUmmIIIUUlllíUlilUmm!= I quer veículos. eonduzin- VISTA E A PRA�O: 21 de Março do corrente anO.
VENDAS DE BEBIDAS' ! do mercadorias, sem o I O Imposto mimmo será E aqueles que não o fizereJll
E FUMO, relativo ao

I elo semestre, por esta

E�d
e

I
j respetivo despacho, serão 3$000.

.. ,(' ficarão sujeitos as multas de-

primeiro trimestre. Coletori. JULHO
'

1t� I apreendidos na forma da .

Esta Coletoria atel:der a ?s terminadas no regulamento
, , • A "

o e orla em
. .

. .

.

d'
. interessados todos os dias uteis, em vigorEs�e Imposto est�. 3-! O IN_DUSTRIAS E LeI! pa:a a respetiva Ie- das 9 horas ás 5 dn tarde. Ooletol:ia Federal de LageS,crescIdo com um adIClO-IPROFISSOES será cobra�

.

�
,

gah5açao. É necessario todos os co- 2 de Janeiro de 1936.llal de 20%., I d,?, por esta Coletoria em Coletoria Estad�al em mEH'?iantes sujeitos ao referi- O escrivãoO PRIMEIRO SEMES- ! MARÇO - ,primeiro se� Tendo tomado certas I Lages, 20 de Janeu'o de do Im, I?O�to �omparece!em a Antonio Antu,nes Ribas FilltPTRE será b d nesta I I:!t' AGOSTO, d·d 1
- ! 1936 Repartlçao, aflll1 de se Inscre-

, '
co 1'a O

1111eo
I e e elTI o I me I as com re aQao ao I

.

ver, autentificar seus livros e ----.-----.",COI�tiOrl�l a Pl'imeirapres- segundo �emestre. 'in2pôsto
.

de EX�ORTA- Jovita Lisbôa adquirir os respetivos sêlos. MaqUIna Singertaçao (4 parte) em FE- ColetorIa Estadual em ÇAO, aVISO aos mteres· Coletor Clt' E t d I L Vende-se uma em ótílllOVEl{El�RpO" .afs.du�s par-ILage�, 20 de Janeiro de sados �ue, por órdem do
.

9�: j:l��iro5 :93�� em ages, estado de conservaQãot�s, pe, a I � mtura MUl1i- i 1935. Snr. DIretor do Tesouro por preço modico. '
,

l.'-'{'upl em epoca por ela I T ·t L· b
� d E t' d t d . Jovita Lisboa I f - R darleLe-r�,-' ."

'

_. voV't., a 't8 oa o � a o, o. as as mero Sementes de H01'tahças- 1'(3-
'

� ormaçoes 'nesta e �

luaaa1 e o segun Ooletor. cadorlas destmadas, de I cebeu a ?)iuva Gertrudes. Coletor çao.
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ri!' rD:llr110 avares II §
ªª

Especialista em molestias de f ! ::
�

I GARGAN�f\ -NARIZ-OUV!DOS _II�,,'� A nova maquina Singer cose tanto PARA fJ]

I·
CABEÇA=-PESCoço �!ª

��

(F�rmadopeJal<'aculdade.dol\1edicinadaUllivel's'cl'd IR' !!llª FRENTE como PARA TRAZ. ��::

de Janeiro. Ex-interno, por concurso elo Hosplta] de p!'oa te �o ,I? i i= ...J.

1'0 e ela Assisteneía Publica do Rio d� Janei�o 'Co '1
n o OC01'! i:=

_o."

I
ele pratica nos serviços ef;peciaJizado� do PI'()Ie'ssol' I� ..

a ?uns UlRH?S ! ; 7..
..::

==

d J. P I' Ii d
" , o.iuson no 1Q.,

�.�.

B�ti:;�el(f�i�;ôaOel�l�:llH�;P�t�O&��rf.��."=��i���):)itUl d,e
são João II� a,

�. 's a..
'

I'
� t e

�

, �HEFE DE CLINI,.9A E ClRU,lGIA DE OUVIDOS GAR. I� I �
.

"

I
GAN1A, NARIZ, CABEvA E PESIJOCO DO l-IOSPIT \.f rm r<A iii' :�".�

I RIDADE DE FLORIANOPOLI:::.
"

•. "' v
-

i j :��

_, A

�� ,�la á'.,a�i���gi;C;I�;;:,;. para exames da sua especialidads e com ; � � 2'ente in� �::ta reg Rão s� rrana' "'P31 ' .

Consultas todos os dias no lIospitaJ de Ploríanopolís. ! � Ií%\�� Ih t'� � � � �-;;. m �
d&i -=- • "'

Q- ��

,,� --4

Res.:-:.Jotel La Porta (li'polis)-Tel. pari. 1456. i'�
�_-�

::-------:-�---:-�--�-:-�------:----:-::::=::=�
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Al.�O XI A E'POCA

Fabrica de Fogões Economicos, (enverni
zados, esmaltados pretos, esmaltados bran

cos e esmaltados floreados). Camas de todo"

os typos e Moveis de Ferro.

A Fabrica Wallig, ocupa hoje o primeiro
::8�iZ.€!tz.4lf!!OI!:?)t!��f!tUZ·qJlA.Cl.gg(!�t'?Ae.�.Il.P"f;�,f2_I2P_gt�t2lf!..€.I22Ji'j�

'&''<:h�","�'I!!.'\'o�� ����\'ii.t,
'â���...,,���������"����1l!.

lugar entre as suas congeneres no paiz. t.l�
-

,I

PREÇOS DO CATLAGO, a escolher com
P,;.'i'J

r- �

� .J r.:� � ,9 f't E."" LZlS �_ �.·1
o representante t:�.,.

� U bo.. ��

: OSNY PIRES
�_, � .� �;;.-�-,«n...-.l

; �
_

{I
.•�

Por preço de ocasião vende-se uma ma- �í�

I ,:�mHmlll!mimmllmlllmimmmm!lmmmm!m!ilmmmmm5iimmmm!W i quina fotografica inclusive um aparelho para JJ�

� .=..s;c..,_·",_·;;=�-;:;_";T$_�_a
__

-w_._--------'_�·-----;,-�--�--�-�--E;--�-��""3'" ,'_P. , �� ampliações e com todos os acessorios. �

j -I' Te��:>���;:;:-'� �� A tratar com KLAUS KLINGER ��
caprichosamente � �l�
confeccionados na

:��J!!P...1ZI!.IZm2Jfl(!§_P.A.a!2P.J?fM..Iill!Jfff1)!3��o(Meee.tZ.qA'..lD'

I ,�������v;;����� ���� 'Q1 ���\\���l\)"

Alfaiataria
t

I
Brâscher I ;:;:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.: :.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.;.;.;.:.;.;.;.;.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:'�:':':':':':':-;':'.

, .

Rua 15 de Novembro n. 23. k J. BATALHA DA S� LVEI RA :;
: t�� �!�

'=;'::!<�-=-;Y.....il';i:l'"'��r='=""=m.�=:a.

I :.:
�;

I
� ! :�: CIRURGIÃO DENTD:�TA �:

I i Sementes de Hortaliças i l�l HORARIO: ;;
A I::���;�a I �:�;:s�

VIUVA GER-I !!l:.:-:.:-:.::.:.:.�:::.��::;::��;:�:::�:::;��:�.:.:�::::'�.:.::�:::.:�:::.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. j
� ; �""'_""#fe.""",D,.Q"DD"=�"f!"_e

__

'&Da��""."'M_"_","M",".�N_�_íZ;if"''i''�fEE�-"��-=='''.';'''f_.'''""

i ., � !'� DIRECTOR-GERENTE \ ':?A f,' PO r:A" I Jornal de !.�:'dor circulaç-a� �I
Recebe mensa,men e j � Jo'o Pod,o Ghio"i

-
,� na <0""0 ""'n,.

•

II
figurinos do Rio de Ja-I I!�ll Reda,". e oficinas em Lages Rua 1.5 de Novembro N. 12 ii.
neiro �

t

===-=���======-==i � Preços dos anuncios

--�-

jl
� Tampo Uma pagina Mola p,gln, Um quano r-;';;:�::--;;m da,,,.I, I Um 32 li
l� I

==- Iii

I�,! � Doze mezes 700$000 ·100$000 300$000

�
150$000 100$000 70$000 Iii

. � Sei>; mBzes 400$000 300$000 150$000 �
100$000 70$000 50$000 'I{f

�I a.
.1

�l Tres mezes
I

300$000 150$000 100$000 � 70$000 50$000 30$000 I�

!�� � Um mez 150$000 100$000 70$000 ;Il 00$000 30$000 20$000 II!
li I�

;;

§�1 �
Uma vez 100$000 70$000 '10$000 I 40$000 20$000 15$oo� II

�, I 1'11
�=====. ii

11!1
t,

�i� I� Os preços dos anuncios acima especificados, entendem-se com a segUnda �!

�Irlll� e terceira paginas. !:'!111'
�f;;

Quaesquer outras publ�ações fóra ,'la tabela, mediante acordo com o Diretor-Gerente '

�!IlI"
i

:.',11 J,' P d Gh
. .

II

�i 'I i�
000 e ro wrz?, �

'9 t
�

�i'� III�' l"' 'ta "� �, p O ti' A" 1
_� , racam seu� anunCI":, na f1 .-i L ,\

�1:.\ f.' \tl • I'�� =':� I� JQlRN��" POPUl. DE GRIU\U�E C�RCUIl..A�Ç.iO
"\ � =.•= __.� == _�

_.J

��ye�1i'.�e:5=�e!C_��:P'
-�I!!'��,,"?""','

.

,:- _· ..._��.���_l��oII!.����"S'�II!':!P���-

BO

"_�1f..1(!.ne
'hrI:?'RS!R:�JH;8If!11Yl.fJ!.����.qfl..5IBPJ!!SI!P_PJ2.POPOPgGt'h@�

��..;:.��mW�iD'O&r���ra��"��ii"�lIil)"

�� �

II farmacia Popular �
�� �I!J.
Ç;,l�

�.t1

�� Octl�vio Silveira filho ii!
� �
� u

iii Drogas e especialidades farmaceuticas, nacionars e ex- ��
�

trangeiras, elos melhores fabricantes.

�I���;� XAROPE GLYCO-(1IUDOSOTADO SILVEIRA ��
! �I� �!�

��
O especifico .lus tosses bronquites .etc. ��

�t;l
.

VERMIF'OGO SIL,vEIRA �

�========�================-=-=��======� �� ��
� Preparado ele Oleo de Santa Mana ��

�""""�-"���=--

�=-==�====-=""'""""""-=

I

__�'���_' liimIIH!l!!lIUllliIUIIIIIIIUlnUIIUmlll!!IIIIUlUIIIIIIIIUmmUIllIIIUUIIIIIIII�_:�_I•.__
I
...__...::_.l....'�._��.., I ��.'.01."� ���I'�

=

-

.:: Yi Receitas aviadas com o maior l>f.crupulo e proniptidãe ...·u·

Wai I�g & C'ra á uualouer hora do dia e da noite.

:- Ii � J
• g ��; I

'
.

1

�,(I_
t= PORTO ALGRE �: �:�

PREÇCS R.�ZOAVEIS �
� � l,ua Coronel Cordova: N° 26 (Ao lado do Teatro) �

1lI�j)

iJ,r:;. t!J.·.1R4!g.oOPf7PCl'1�I1.{!P�.PP..A.�r.k?f!P..!lPA!2.f!!.�se.tUlll.t'!t:v::..
J.D:.

.,i> .,�'S��,-,\€..if;§'Cl!i��'(;).\l.;'" ;�'iÇ:. �1S'�\à""ii���I::>� �'\"> >J����� íSI�O"'�'

EIVI
Ll-\GES--S" CATAJ�iNA,

tendo passado por uma grande reforma, está apto para sa

tisfazer o móis exigente hosperte. Dispõe do Quartos bem

ventilados e mobiliados para Iamilias e cavalheiros.
Mesa variada o farta. Banhos quentes e frios. Garagem

para aut:,''llt)VS;!3 etc.
_ .. t.���:

, Aceitam-se pensionistas e fornecem-se comidas, á domiei

lios tudo por preços rela tivamente modicos.

o PROPRIETARIO

jJ.. nto '\'�O ....�.� 8..m���.11 Gelvão
.J.il.!.!ii1..' .�.Li" oUl."y J.."" .. ji u.��clL � __ �

, I

i I itar 1
1

Atilio Travaglia & Amaral �
�

OORTE MODI�JRNO. SISTEMA MUSSINI..

DE

I I
, I I

i;
! ,I

Executa-se qualquer serviço referente a arte,

como�'qüãIquer espécie de uniformes, concer

tos e lavagens de roupas.

PREÇOS MODICOS

Rua 15 de Novembro, 31 - LAGES

Diretor--Gerente:

João Pedro Ohiorzi

" �
Quereis ter um terno �

"

elegante ã ultima mo .. i
"

da? Procurai hoje mas ... �

"A Epoca" Ir
.T01'1Wl de maior circulação �
.

na Reg iiio Serrana. �
�
>I

I
REDATORES DIVERSOS �
Redação e Oficinas Rua

16.��
de Novembro N. 12. �

mo a

ASSINATURAS
15$000
8$000

Ano
Semestre

Por linha

Na 1" pagina
Na 2a pagina

600$000
500$000

-

ALFAITARIA
COLOMBO

Engenheiro Agronomo

FOl'ffi 'elo p�ja Escola Superior de Agricultura de

Berlim (Allemanha) com o seu diploma devidamen

te registrado no Ministerio de Agricultu.ra do

Rio de 1aneiro, de conformidade com as exigen-
cias do Decreto n. 23.1960

IErotides Godinho

comunica á sua dis

tinta fl'eguezia que
reabriu sua Alfaiata

ria' á rua Mal. Veo

doro (ao lado da A

gencia Ohevrolet) op
de espera da mesma

a preferencia com

que sempre o distin

guiram.

Encarrega ..se de todos os serviços
concernentes a sua profissão.

Escritorio e Residencia:

LAGES

PRAÇA VIDAL RAMOS SENIOR, N°. 6.

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Redatores DiversosA EPOCA
LAGES, DOMINGO, 26 DE JANEIRO =D=E�1=9_36�....,.,._.........,.....�=......,., =-=:=== """"",,_......

!te. CeI. Otavio -;:ssaSSin��estuPidO!
Silveira Filho Na noite de 23, entre 20,20 I

O atual governante, que \ Foi crin:e para esta gen!e e 20. 40 horas, deixàra a Es-

não negamos ter sido o mars I tel-o erguido nos ombro. as Passará, a, 29. do corrente a tacão para distribuir a corres-

ardoroso profligador das vio- posiçoes que vem ocupando de data natah?Ia ?O, sr. ,�t•. co- pondencia telegrafica que le

Isncia s, arbítrios e persigui- i 33 par ca. ronel.OtavlO .SIl�Ira Filho, ex-: vava na mão, ao subir a rua Do conformidade com os dispositivos dos arts,

ções praticadas pelos vencidos A prova disto está em que, I p�e.fe,lto provisorro deste 1�1t;I-I15 de novembro, quasi �m 217 e 218 do Reg. Int, dos Grupos Escolares, faeo
de 30, esqueceu-se do seu passa- para os que o combateram, 111lClPlO e ex-Chefe de POlrCl21. frente ao. Lucena-Hotel,. fOI o publico que, de 10 á15 do mês de fevereiro proximo,
do e sobretudo dos sofrimeu- vêm sendo criados inúmeros

I dOe Est�do. �
.

.

.

.

sr. ElI!erlto Oosta,. carteiro d!l estará aberta a matricula neste Grupo Escolar, o
to� físicos é morais do povo lugares dispsnsaveis, sobretu- A E PO?1l envia-lhe dual- Agencia do Correio dest� c�- 'b . d cr

•

t ).
�

I . ,.

do qual se dizia paladino, de- do numa época de aperturas vos cumprtmentos, d!lde, abalroad� por um indi- J serva_as as �ebum es prescriçoes regu �mentales.
fpnsor das suas liberdades as- COlHO a por que atravessa o viduo que descia a rua pelo l.--serao matriculadas as creanças maiores de 6

fixiadas, dos seus direitos Estado.
I

mesmo lado da calçada. anos completos e menores de 15 anos comple-
poster·gados. das suas aspira- E esses eleitos da sorte, aí Dr. Candído Ra.... -,Não enchergaê=-diese E- tos;
çoes [uguladas,

1 ! estão sendo aquinhoados, exal-l mos mõ1t.o·c· id 'd 12.-a matricula será feita mediante simples apre-
Assim é, q.u� vem cevanc o

I çados pela coragem que tive- I I llll lVl UOE' CO�tVI ou em
sentação dos matriculandos, pelos pais, tutores

seu OdIO politico nos compa- ram de cornbatal-o sempre e I E id d
voz ca ma a manto que se

I -'

hei d 22 de30 ,.. de 33' steve nesta Cl li. e, tendo aproximasse o que este inge- ou protetores que deverao dar ao DIretor no
n erros e, .., ,

I tenazmente
I d f d'

, ,

naqueles que contribuíram
E t

.

f t h' ,regrd�I'lSta'to dParOtl s�n Aazlten 6 nuamente fez sem de nada
I

áto da matricula, os esclarecimentos seguintes:
I vs .ornagos ar os oje, ne- no IS ri o 9 apao o o ..

b d ) b b) id d di
A

com seus votos para o eva-
dios . t

.

I i D O did R suspeitar, rece en o nessa 0- a -nome e 80 re nome- -I a e la mes e ano

rem á coFnsdtituinlte, f�ePlois tá ���-I�O �I����1e��:�:ovi����i��: ta�'io �� �a�en���]� G��:��� 'I cAasião
uma facladal no vetntre. do nascimento; c)-filiação pater�a; 'd)-profissão

Oamara ve era e ma men (3, O
.

I
..

t
o passar no oca o au omo- d I I I .

, I overnamental cmbo-I
s defeitos que ontem ne e Provisorio do Estado. vel do sr, Gercino Medeiros O responsave pe O a uno,

�ac��� i�diretamente ' enchergavam transformaram-. I dirigido pelo seu proprietario: 3-nã? lerão matriculadas: a)-as. crianyas .de
Pundon?rosos, homens de se hOJ� ,em �I�tudes. _

.

I este recolheu o ferl�o e O notório maus cos�umes; b)-as de Idade inferior

�Imas sat:!.Ul8 e d� caracteres �u,de�� :lao. ,_ :
Nomeaçao ltransportou

ao hospital, ao a 6 anos e superror á 1� anos �0!llpletoe; el-as
limpos, nao ? quiseram aco�-, lo;s '01 seus coraçoes e se-:

..,

tempo que o assassimo l�e que padecerem de moléstia contagiosa ou repug-
panhar depois da sua acençao us cérebros transformaram-se, Segundo notícia a Imprensa perguntava S9 também queria t . d)

.

b
;

f" d
ao governo por processos es- em víceras digestivas! oficial foi nomeado inspetor I chegar-se a ele. nan e, -�s im e_?Is e as que OI em meapazes e

ousos e condenaveis. Não desesperem, porem. os de rendas do Estado o sr. 1 Momentos depois, orienta- receber a instrução:
Por isso, a sua sede de vin-I desafortunados que e!n. 30 ti-\Mario Ramos.. I da p�l? sr. Gercino M�d_eiros 4-a matrícula é gratuita,

gança I
verum a coragem civica de Sabemos que outras altas i a policia efetuou a prisao do 5-os alunos do ano anterior serão matriculados

Vítima desta sanha acaba.de n�o renega�-o, mesmo, ao si- figuras adesistas do atual go-I criminoso, quando este se a- em primeiro Iuzar nos dias 10 H e 12 median-
ser a professora de Boca��a, bllar do a\,olte e ao espada- verno, espersm as liIuas recom-I chav� e� fr�nte no Mercado

t,\ • t
o_ 'd b 1· t' 'd .' -

removida para Porto-Umao nar do sangue generoso que pensas. ! em dU'eçao Ignorada. E,
•

a ao! esen açao
_

e o e ms � PI omoço�s,
pelo crime de ter vota,elo, tan-II vG�·te�'a�n, p�la fidelidade dos

,
O assassino chama-se José CU] os d�zeres deverao ser preenchIdos pelos ln·

to ela corno seu marIdo, na prll1ClplOS,lmdamennte defen- I Alves dos Santos e é natural teressaaos;
chapa encabeçada pelo atual

Ii
elidas pela magía da sua pa· AV i50 '

de Serg!pe. .
6-0 horario da matrícula será das 9 ás 12 hora�

governador. .

lavra e, pelo ardor. da sua I .Emento Oosta, n.o !IospItal da manhã e das 13 ás 16 horas da tarde.
Não é por certo est� o pn- I �loq_nel1Cla, porque, _SI f�Ihar � A EMPBE�A «FORnA I fOI operado, mas velO a falecer L' 25 d'

.

d 1936
meiro ato d-e S. Exa. ll1Splra-

I
J ustlça elo povo, 11ao falhara 1

\, � Y. ; U!l madrugada de hontem, sen- ages, � ] anelro e
.

do pelos mesmos motivos e I jamais a justiça emanente do 1 E LUZ» DE LAGE!3 aVI-! do o seu enterr2mellto muito Cassemlro. LEopoldo ChoCIay
nem será o ultimo.,. ,_

I céu que, demorada embora� é f sa a08 seus consul11IdoreH I' concorrido e sua morte lasti- DIretor

.EI? t�m horror a gratrdao i sempre segura, serena e m- que suspendeu a cobran- D?ad� por ser geralmente es-

e adIO a lealdade. flexlve1.
ça á domicilio das taxas i tImado. .;;--" _.-- _: .._ _ �;;::;;=;.�;:;;;;..:-;;.;;:;�:;;;;;:;.;;;:;:;:=:-"::::=l

S§YZ����:-���#�:�W�--=--R«��.M--��--
__'W.C.d_�

I ��r��a�te�O��a, p�::��!� I Ed i ta 1
A paclflcaçao pohbca do RIO Grandeltos �erem feitos direta-l

(Contimlaçõo ela primeira pagina) I mente, PELOS CONSU-1 Despedida Imposto de "vendas e consiO'l1ív'ões", MIDORES, ao Escritorio, . . .
� �

Congratulo-mo com o Hio·· sr, Lindolfo Oolor para ocupa- da mesma atê o dia 51 JoaqUIna. Batista Godmho Ficam sujeitos á êsts imDosto: as operações que
.\

G d t 1 1 't
' .,

t (')'
U

I por este melO despede-se de 4.
ran e nes ti 10ra 11S orIca rem respetlvamen e as pastas CInco de cada 111ez.

I
todas as pessoas de suas re- incidirem sobre o valor das que, por comerCIantes,

dos seus destinos politicas, da AgFricultura ou Educação Q laçõe:,; e amizade e a todos, l)rodutores e invernadores, for'em feitas á quaisquerfi ua azenda,
'

--

k\)pinião do sr. [jndolfo O sr� Raul Pila após breve i
A EMPREZA II· oferece os eeUr3 prestimos na compradores e consignatarios.

-

Color prazo resolveu nceitãr o con-II
vila de Cruzeiro do Sul, onde

vite (O governador gaucho,. LAGES, 18 de janeiro! vai fixar residancir.. I I"Esperemos todos que dos optando pela secretaria da a ,'d 1936 L" 836 ·se:U·op�
edorços feitos �ll1 pról da c.

.

-

e ages, 18 de JaneIro de 1 �a� '><v

. ITicultura. i 'L" .

pacificação dos espirltos, O $f. Linc1olfo 00101' que i
;;;o======="-='="""""-""_'--=========-===="

.L' Icam Isentos os pequenos produtores, com ma-
Rio Grande decorram para o Snbrl.1eteu o assunto á apre-: <' quinàrio ou capital inferior á 2:€100$(100; o pequeno
05 maiores e mais vi- üiação do seu partido, aguar-

�

� �% ��' comercio de genero alimenticio de capital inferior
vos beneficios de ordem e da o prO'lJUI1cI'alv\"llto de"'t'" 70 �

/7 #: ""./7. /7·--vz,�o /f
'

2 000$000 d d 1 1'j'd d f
- "'" '" u ao a·vv t- 'C/VV /(/(/"1:/ O' a: ; ven e ores an10U antes,'tranqm 1 a a, por ormtJ. que para tomar sua resolução.

li nossa estremecida terra na- Coletoria Estadual de Lages em 15 de janeiro de 1936
tal possa trabalhar e desen-� C7 pJ Jovita Lisbôa-Coletor
volver-se na medida plena ele

I t't t
.

E'
-di. e �:;�/ior-a i

todas as suas possibilidades". I OS ! U O de áucaçao Je I ij!iilf;....=N�......��..���....�.,"'=�....=�qMe��... "",dtiiô:-Z-:i>,

Ainda falando á imprensa, l participarn aos parentes e pessoas amigas o con- SA L"A'
......

O�
.

'" III �"".J 5õ:

R Sfez o ex-mini.tro do trabalho ages
.

.

.. � 2l r,
n· E··

a� seguintes declaraçõ:Js. trato de casamento de sua filha JULIETA, com m ib
-

. p'-\ '

"08 fatores essenciais, que Escola Normal secundaria·' o sr. SEBASTIÃO ARRUDA VIEIRA.
contribuíram deci!úvamente pa
ra o exito dessa jornada que Iestá terminando, são os seguin I
tes:1° -a atitude de desp:rem1i-1
menta e de patriotil!lmo do De ordem do sr. Diretor

gevernador do Estado, gene- deste Instituto de Educação,
ral Flores da Ounha, que con' faço pubiico aos interessados

L 20 d T d 1936 O proprietario deste belTI Il1ontado es·tabe-
jugou todos os seUii1 esforços que se aC�1a aberta, de 10 a

141 � ages, e úaneíro e .

para restituir á tranquilidado; de fevereIro, do corrente ano,r,:;",_,,,,,,,,,,,,_�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =,,,,,,,,,,=======,,,",,,,,=�.' lecimento avisa que o seu Salão de Bilhares
a família politica riognnden-I a inscrição para os exames está aberto á freguezia publica em geral.
de; 2°-a atitute do dr. Raul de 2a• época, do 1" e 20 ano e

Escola NorInal Prl·marl·a Dispõe o estabelecimento de bom sortimen-
Pila, presidente do Partido exames vagos, os quais se J'e- t d d b b'd f
Libertador e um do� homens alizarão do dia 17 a 22 do anexa ao

o e ?ol1servas, oces e e I as inas, a preços ra-

de maior projeção no nosso mesmo mês. zoavelS.

oonario politico, Que tomou a Os candidatos a exames va- Instituto de Educação de Lages o proprietar.io manterá tanto quanto possi-
li a responsabilidade de fa-I gos, de acôrdo corri o Regula- vel O �e� estabe�eCImento em bom estado de limpe-
zer com que os homens pu-I menta da Escola Normal e

EDITAL za e hIgIene, aSSIm como o seu funcionamento se-
blicos do Rio Grande se res- Decreto nO 1843, de 20 Feva- rá até a meia noite.
peitassem; 3" - a capacida- reiro de 1925, devem ser pro-
de do Partido Republicano fessores em exercicio ou já Em obediencia ás prescrições regulamentares, fa- Aproveit�ndo esta oportunidade, avisa tam
Riograndense, e principal- terem alguns daqueles exames.

ço publico que, de 10 a 15 de fevereiro pro:ximo, es-
bem que, a partIr desta data, o referido estabeleci

mente, a solidariedade moral, Outrosim, torno publico, a
tará aberta neste estabelecimento de ensino a inseri. mento girará exclusivamente sob a firma indivi-

do leu maximo chefe, dr.lquem interessar possa, que a dual de VICENTE MASI.
Borges de Medeiros, á idéia inscrição para a matricula es- ção de alunos aos exames de 2- época, que terão ini-
em marcha, que vÍa na for- l tará aberta de 16 11 26 de fe- cio a 17 do corrente.
Inul:\ a. ser adotada apenas, vereÍ'ro do corrente ano. As informações acerca da inicricão serão presta-
um m8io para a pacifioação". I Quaisquer informações po- das aos interessados na Secretaria do Instituto de

.._. I de�ão se,r prest�das na ISecra- Educação, diariamente, das 13 ás 17 horai.
Ooi:l.cluido que foi o acôrdo ��rla �e�:e dlnstlI�ut.?, lt07dhDS os

-politico, imediatamente após 8. la�:l eIS, as u a,s oras. Lages, 25 de janeiro de 1936.
lua aceitação, o general Flô- Lages, 15 de fevereIro de 1936.

1'QS �Il Ounha dirigiu o seu Tiago Vieira de Castro
con�Jte ao sr. Raul Pila e ao Secretario.

w

o 10 E GRATIDAo Grupo Escolar"Vidal
Edital

Ramos

K,EDITAL
Sebastião e Julieta

Noi,os AO

Lages, 13 de Janeiro de 1936.
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Casserniro Leopoldo Chociay
Diretor

Ob r .-. __ o proprietario do SALÃO
se" vaçao. BRUNSWICK, não pr.etende

faz�r uma sele9ão a rigor, porém pede ás pessoas
mUlto mal traJadas e aos menores de não frequen-

I tarem o seu salão.

SEU MAIOR TRIUNFO
E' A f.a;PREMA CONSAGRAÇÃO DA GRANDE E QUERIDA ARTISTA CANTORA-LIRICA

MARTHA EGGERTH
o Rouxinol HunJlaro! O Idolo do Cinema! O Mais Lindo Sonho feito Mulher!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




