
em
----,

o pov c t
-

Ram s,
�

cau a

____________________ 'w ._

---- ---_..

t
-------------,-------------------------------------------------------

de
já

pais, sem
vo+oe de- ;nteg�... t�li�.·l... i�)C�, -c��rl\,le.;,�r.. C:��o·:�:-� irrt.. rar�s;&!,8'"ntes� o & ........"'� u ""'..,_" \,,,,, �� �y' , \ô;"" _'" '(:•...,-;'0 '" � "_ ,.. "'=# n m ........... I

�

ideias e cornbé��ter-vlt,e�) s;st:E�rY1á�tjcos do re

v·erific,OU�<nSr�3 er-rl Lager'�j

A�érn
Liberal

em
•

gtrrre, "como
Os prefeitos eleitos são os seguintes: Partido Li

beral: Giocondo Tasso, Laguna; Pedro Kuss, Mafra; Pe
dro Veiga Sobrinho. Itaiopolis; Helrnutt Müller, Porto U

nião; Manoel dos Passos Maia, Cruzeiro; Alberto Bethier,
Chapecó; Gasparino Zorzi, Campos Novos; Carlos Spe-
rança, Caçador; José Carvalho Filbo, São Francisco; Leo-

Ii.!::;" ,�/.' (�"�) d': \;C;;� .o f;'::.'�·�' íC�) 'c'}r,' I;t:,)
poldo Schramann, Gaspar; Eduardo Sprott, Paratí; major
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Marcelino Cabral, Tubarão, juliano. Luchi, Palhoça; Se-, Proprietarie e Diretor Responsavel JPd RO CALLADO Redator-secretario OSLYM COSTA
gundo Dala Costa, Concórdia: Fre.ierico Hardt, Indaial; .
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União Repnblicann: Henrique Ramos, Lages e Pe- REi\! J N�:!I�,RA'? I �"""=••;;e.""'.""'""y-�""="';.".'.f.';'!�_;;:"::;mo;•.�",JT.1t"'__:r...,,,.,.'''_=>W,,.ii,,.";:;;;,"t:;:"�,,,;;::.-,,,,;,;;;••m•••- ;;;;.;;__��;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;:;;;;

dre Andriani, Tijucas, dep,endendo, en�retanto,. do rcsul-
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ções eleitorais dêsses'"municípios, ,qu,,::, poderão alt�l�ar (); �1.'�'�\�� é�li_�: :�l�,������t;� �a��i'��J"�'� i
resultado atual, em vista da superioridade dos candl.íatos
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::01 e�_.·�ú 0,.1a Usião I�e1)uhI1c?nat zm OS PRESOS POLITICOS I desagravando a justiça. lhe dê as Hermenegildo de Barros man-Í-u
eleitos ser de 17 e 18, votos respect.varnente, de Lages e ÍalOI' cio S1'. Salgado de' Olíveíra. DE NATAL garantias necessarias ao pleno exer- dar vista ao dr. Carlos Maximilia-

Tijucas.
cicio de suas funções judicantes. no, procurador gera] da Rêpubli-

C.anoin hêl S Organização RIO, 12-, Informam de Recife Dessa representação, o presidente ca,

,

O resultado total da . eleições de Canoinhas é o I R�2.H�o��se. �J.ti'�;!,� :�� Bl:n����": que o vapor "Manaos", ontem
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d j C t d f' movimento extremista de novembro.
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to prefeito. num (l1nau!srno invulgar, cül.lsegu.i,j João Marinho,
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to para a exeeuçao oe ,1aupt- r � .. d d' t 'b" 'd .

"10 vota np'� 50 S1 "ldafl"�"" -'''11 ,1 "solven o amCla s .... os f)r,-",)� I 'f' I.
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das as ca3::àS, desta capItal e af'

uma de Cerrito e uma de Cerro Negro que foram anuladas, --Ahl é vetdadz. e n6s qne não li-' g'�IP para o sul.
mana que começa no dia e redoTGf\, os rntewsantes ALMA-

uelas tendo a junta recorrído ex-oficia-para o Trib1wal. nhap�{}s noiado iSSJ -- ai\ematou o
q

gue provavelmente se reaJizad N,\QUE X!\VIER, para o cor-

A votação de Cerrito foi a seguinte: prefeito: União -93; pr,::�e1to Bauel'. !i O j U ; z de 1-\ l8egõas
I no dia 4 de Abril.

rente ano,

Liberal-75. Vereadores: Uníão-87; Líberal-76; Inte-
·M..!

O praw de que o governador E 1 I' d� � rl ��tro . d I I sses :l manaque, a em e va-
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Está nesta cSllilal o sr. AntoÍn: Al.àgôas, Alfeu Rosas M_utins,
,

.' '.

de várias molestias pelos afamados
"":3ãO ..J 0'1 íé R' h k
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I" "envi(m iOiliJ:l re.nresentação ao I�re- ri� 1E'� m.l'!l � r.I nnti:! produtos XAVIER ã�,-. ,etse e , mlllistro p empotencla- " -,..

�2iR �':;JjU �uu� . _

' q�e � ,,0 pro-
a total da � puração foi o seguinte: para pre feito: rio da Austria, no BraSIl. S, excia, sidente da CCrt<: Suprema f"lati" dutos verdadeIramente clentIfIcos e,

L'lber�l - 1.509,' For SãLi Jose-661. Vereadores -Libe- "

f I " vamente à atitude do general New- por tanto, de toda confI'anra.
... ao que estamos In ormaaoSr Vál � :t

ral _ 1.360; por Sã!) José -551, Integralismo - 193,
em visita oficial a São Leuto, no

ton Cavalcanti, comandante da e rn açao E' representante neste Estado
Angelina -total dêsse distrito-para prefeito: bibe- d 'L;e!:irna região, a proposito do áto do LABORATORIO XA-municipio e Cruzeiro, onde �e �

-

ral - 226' Por S�o josé -- 17. Vereadores: Liberal -

3.vistará com os tiroleses daqu,ola ,laqueIe juiz, absolvendo 05 im- RECIFE, 11 - :l�o!icias de VIER, sr. L. Romanowski, esta-

Liberal -'213; Por São José -14; Integralismo 9, flcrescenle ZO'll do conte,tado, plíeados no movimento extremista I Aguas B.:las informam que ônte-m, belecido nesta capital, á rua P:l-

Juizes de Paz-Liberal-220; Por São José-I5; do nordeste. pel!l.s 16 horas, mais ou menos, dre Miguelinho, 27.
Integralismo -1. L'; ga

No seu protesto, o juiz Alfeu um grupo de cangaceiros, chefia·
Fosas diz que o corpo de delito do pelo bandido Luiz Pedro, Febre

aarci�,--Da�lOS a seg�ir o re:..sulta�? des�e distri-I NAUT ECA (_!�,se inq�alIficavd atenL\}o, pra- bra!to direito de Lampf'.ã�, tra·

to: par61 prefeIto -Llberal-98, Por Sao jo�� -8, Verea- iticado comIa o regiHlcn (h�:-:10Cra- vou luta com a força pohclal do amarela
dores:-Liberal-94; Por São JOSé-lI. JUizes de Paz- Hoj�, ás 19 l1?ras, na sé, tti�o vigente fi? ,Bra:il, éA o propr;o destaci.lmer'.to dnqu·cla localidade;
Liberal-94; Integralismo-9, de SOCial do AVéH F. C" reu- lclegrana dmgldo a Co�te Supre- coma dado relo sarg'nw J,nc

O Partido Liberal além do prefeito elegeu maioria ne-se o Conselho d1 Liga; r.a pelo general Cavólcanti, pois Laranj,';ra.
de vereadores e todos os juízes de paz, Nautica.

'_ _ I:) �oma�(b,nte da setima regiã,o i O d, 3tacamc_nlo agiu :,J;;lcnt�w
Nessa reUnlao serao ven -

jUiZ aS,Im transformar-se em reVl-: meLtc, consegull1do, apo3 mLlJ

TUuce �,':, tilados, com especialidade, II sor "mi generís" das sentenças hora (L; fogo intenso, b::'',''f fugi!
No resultado final de Tijucas; excepcinnanl10 as assuntos relativos ás próxi", ,}J poder judiciario, os c,JOgacciwi, qUê ,Lixaram nove

ecções anuladas, a .apura çâ� fei ravoravei �o candidatn, mas �ll�nas mtuticas de 21
"

Conclue aquele �agi,tr�do se};· �2.valvs seladc:,) rum�,ndo ,para o

a Unão Republlcana pela dIferença de 18 votos. (de Aonl. [Citando qUe a Corte Suprema, lUgar cha[üado «Poço Novo»,

ti

, !i,gaçÔ(;S po i iticas,
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S, PAULO, 12 --A epide ..
mia de febre amarela está a lJ
mentando na Scrocaba, senào
que só em Pírajú já houvf:!
40 casos fatais,

O Serviço Sô.ritario es:á
lut;::n}), inknsamente, para
debelar o mal.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VIT HITLER!RIA DE
Londres procurará convencer a França

v I, r pra'tico das proposições do
chanceler Hitler

PARIS-12 No conflito ita
o -etiope, em que sem opor-se ti
vontade sancionista britânica, ante,
pelo contràrio secundando-a, o sr.

Laval, em seu desejo de Iavorecer
a Italia, resolveu aplicar o meca

nismo genebrino regulando comis-
sões e sub-comissões de maneira a

adiar por vàrios rnezes a aplica
ção efectiva das sanções economi- I
caso Agora que se invertem os pa
peis e a França que pede contra

a Allemanha.
Teme o govêrno Irancêz que o

sr. Eden recorra em Genebra aos

mesmos mecanismos adotados por! ALaval.1
Em Londres as negociações te-

rão uma atmosfera britânica e a

voz de Londres será preponderante. Em Londres será imposto o prin-
cípio das negociações que a França recusa, claro � que será feita al-

. BEt�LI�, i 2 - Jámais uma situação, tendo telegrafado ao

guma concessão à França e que salve as aparencias. atitude politica teve tão larga r,e' ministro Baldwin sugerindo que

E' possível que o govêrno britânico se eslorçe para arrancar percussão no mundo como o dis- o Conselho da LIga das Nações
do �eich alguma conce�são sobre a diminuição de efectivos na Rhe-I

curso que o Fuehrer. p�onuncio� tome assento em Londrês a que

narna. porem ISSO é duvidoso. na reabertu�a ?O Relch�tag. Pas o primeiro ministro inglês acen-

Em Genebra o govêrno britânico, não se sentia diretamente co- sados os primeiros momentos de deu Ilmediatamente. O Conselho

mo em Londres, pois nesta ocasião não parece condenar a Hitler co- surpresa, crescem no estrangeiro da Liga se reunirá para continuar

ma ha pouco condenava Mussolini, e isto porque na lona rhenana não os comentarios e a voluma-se a cor- li conferencia sôbre Locamo am \"

corre sanzue como na Ehiopia, si bem quC! o caso atual seja mais rente que vê nas palavras do chan- nhã e prolongará seus trabalhos

gràve para a paz do mundo. Demais, na hipótese da Gran-Bretanh« celer alemão e na atitude do res- até sexta-feira e sabado proxl

aceitar o principio das sancções economicas contra a AlIcmanha, po- pectivoigovêrno uma trilha aberta mos.

deria aplical-as a Liga das Nações. Imagine-se quarenta paizes saneio- á pacificação da Europa.
nando duma vez a ltalia e a AlIemanha. Bastantes prejuizos sofre já Na propria Alemanha reina

a economia dos neutros com as sancções italianas, e em caso de se" intenso jubilo, independente fie

rem pedidos novos sacriíicios que afinal seriam inuteis, pois que si qualquer manifestação belicosa,
a medida rende pouco contra a Ítalia, muito menos renderia contr a constituindo apecas a justa ex'

11- Allemanha, cujo potencial industrial é muito maior. Tão pouco po- pressão de contentamento pela
de-se pensar em levantar as sancções da Italia para .serem timposta á ceconquieta da sobei ania nacional.

Allemanha, pois nesse caso 11 unica vitima seria o Negus. Em suma, Para compreensão dêsse entusias

em Londres as sancções serão descartadas e os ínglezes farão esforços mo o estrangeiro precisa recor-
I

para conve�cer a França de valor pratico das proposições de !-lidero dar que toda a zona da Rhenania
.

Na maquina do �:tado, dessa: n!s €,undes cidades I do �rasil,
Si na França nãoqmzerew negociar a situação será agravada estava durante 18 anos sob o Imensa Néçio brasileira, compete posto que um analfabeto, -:la, nos

muito com a inevitavel onda de divergencias franco-britânico. controle mittar estrangeiro, ocu- a cada um de nós, como peque- tempos que correm, a mesma im-
--------.-' pado militarmente durante longos nas peças que somos do todo in- pressão triste de um cégo ou de
CARTAZES I DESPORTO anos. Quando no fim de tantos divisível, trabalhar não só para um aleijado. O analfabeto é um

DO D IA,
.

sacrilicios da ordem moral, as o nosso próprio bem como igual- indivíduo incompleto, a quem os

Externato F. C. forças estrangeiras, evacuaram a- mente para progresso dos que olho; não prestam todo serviço REMO
CINE IMPERIAL, ás 7 8,30 quele territorio, êle ficou despro- nos rodeiam. que poderiam prestar.

horas, PROMESSA DE MÃE, com Hojp, às 19 horas, no salão do vido de qualquer proteção militar, E' uma ilusão supôr que só Mas os fazendeiros, mesmo os

Nlady Crístians, Jean Farker e Club 12 de Agosto, reune .Il-se ao passo que nas fronteiras vi- 03 governantes têm a obrigação mais opulentos não encaram ain
Charles Pickford. os membros da diretoria do in- sinhas o estrangeiro construía as de fazê-lo. Mesmo animados da da, infelizmente, de face a ques-

victo Extemato F. C., afim de mais lormidaveis fortificações de maior boa-vontade, êles tropeçam tão. Cuidam sem dúvida de pro
tratarem de assuntos que se reia- I que o muudo tinha conheci- fatalmente no grande óbice in- porcionar aos seus trabalhadores
cionam à vida daquela vetera- mento. transponivel a lamentavel situação assistencia espiritual fazendo cons-

na organização desportiva. A ocupação da Rhenania. pe- dos cofres públicos. truir uma capela; dão-lhes ta-n- c_o_. _

las tropas do Reich constitui Não ocorre discutir a quem bem médico e remédios, até os CAFE' BOM SO'NO
FigueirenSe F· C. por isso justo motivo da jubilo cabe a culpa dessa situação de animais ja se tornaram dignos des- .JAVA

I
para sua população, que desde fáto. Deixemos aos políticos tão sa atenção, pois o melher índice Praça 15 de Novembro

Domingo próximo no estádio sabado se entrega a manisíesta- estéril ocupação. Aos bem inten- da cultura dos nossos criadores é Antonio Piscnou
Adolfo Konder- deverá realizar-se ções festivas. Tambem na Icapital cionados compete apenas reconhe- a generalizão que presentemente

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

uma renhida peleja entre as equi- foi enorme a satisfação do povo cer que si o pais tem as suas fi- nos alegra observar do emprêgo
per do Calheiros da Graça cam- que se compnmiu durante toda nanças combalidas, já não se dà de produtos veterinários; muitas

peão da Marinha de Guerra Bra- a tarde deante do ediíicio da o mesmo com o particular, que fazendas, si não tem um pequeno
sileira e o denodado Figueirense chancelaria para reclamar a todo muitas vezes vive em situação fol- hospital, mantêm contrato com os

F. c., campeão do cídade em instante a presença do chanceler gada. Ora, si foi do trabalho co-I da vila mais próxima; a5sim tam-

1935. I Adolf Hitler.

lletivo q'je tirámos o nosso bem" bem não lhes falta 8 loja coope-
Dado o real valor dos concor- estar, nad., mai� natural que re rativa que fornece aos trabalha-

rentes a pugna revestir"se-á de ex- ROMA, 12 - O sr. Stein, tribuirmos essas vantagens, mmls' dores roupa e alimento. Mas os

traordinario entusiasmo. embaixador da União dos 50- trando, aos que colaboram para grandes agricultores e criadores
O inicio do prélio será ás 16 víets em Roma, comunicou ao a nossa. vitoria particular, :0 que esquecem que nem só de pão

horas, no campo da Liga. Ministro dos Negocios Estrangei- de mais urgente fôr mister para vive o homem, e que tambem se

ros da Italia, em nota semelhante Mel!torar"lhes a sitl!ação da vida. deve nutrir o espírito.
á que apresentou aos Governos Todas estas considerações nos E,;quec�m que uma escola é
Grã Bretanha e <.)a França, que vieram d mente ao lêr num joro tão essencial para mora) como

o Govêrno de Moscou é con- nal do Riu a noticia da termina" uma capela, e que o colono, si
trário a quaesquer negociações ção do curso na Escola de Ge- soubesse ler, teria o seu nivel ia-
com a Alemanha. rentes dos Laboratórios Raul tectual elr.vado, e talvez preferis!ie Lendo, o trabalhador aprende

Leite. Pelo que depreendemos, aiJós o trabalho imtruir·se lendo ria a conhecer a si mesmo, a hu- .

LONDRES, 12 -- O nu" essa organização farmacêutica man° um livro ou um jornal, a ir beber- m�niàade, beberia nos livros en

resolver providencias a serem to· nilltro Eden e Lord Ha!ifax, em tem aulas de aperfeiçoamento para fieu à tendinha. Dal, melhora de sinamentos morais, higiene, méto·
madas contra a majoração dos vista do prolongamento das dis- os seus Iluxiliares, de maneira a saúde do trabalhador, filhos mais dos modernos de traba!!Jo qu�
impostos estuduai!, reune-se. !1(+ r.:ussões entre os representantes da que êles progridam m�is rápida" sadios, e, diminuindo o uso do lhe aperfeiçoariam a produção, e

á� 20 hvi'a�, 1', salil d� C,.L ;:;'rllnçl>, B\o:gica oe ltalía sôb,e a mente. Ora, a necessidade ele álcool, forçosamente menos expIo- princípalmente viria a conhecer
NauticG "A'IlL:ric .. l' A l..fr:',,,. "'::0'1 quesrão renaDa, mostram-Se imo instrução se mostra muito mais sões de il''l e instintos sanguiná· mais e a apreciar melhor o n0350
mereial e Industria de Blumenau. pre&slOnados com a gravidade da premente nos meios rurais do que rios que levam ao crime. amado Brasil.

Exposição e Adora- CONTRA
ção do S. S. Sacra- o aumento

menta dos impostos

CINr. ROYAL, ás 7,30
horas, SERENATA DE AMOR,
com Nils Asther e Pui Paterson.

ás 7,30
cxo UI"

William

CINE ODEON,
horas, O CASO DO

VADOR, com Werren
e Mary A stor,

CINE REX, ás 7 e 830,
horas, HOMENS DE AMANHÃ,
com Fran!úe Dano e Lois Wil-
sono

Dr. Pedro de Moura I=erro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)
------------------"���-

Religião

Na Matriz do Purissimo CO"
."c,io de Maria, realiza-se do

rr,[ngo, após a missa das 8 horas,
o V'c:nte áto da e:>t!_"l051ção e

qdo' 2lção a Jesus Sacrawentado.
. '5 J 6 nUla:. t�rá logar (;

encerramento, que será solene.

RECONOUiSTA
ôo soberania nacional

alemã
Italia não participará da
aplicação das sanções contra

ad'scussão relativa
a Alemanha

eras que poderam advir no muno

do financeiro com a denuncia
por parte da Alemanha do tra

tado de Locamo.

PARI3, 12 - Os banquei
ros francesês estiveram reunidos
ontem, para tratar das consequen-

formados, que o delegado italia
no á reunião do conselho da
Liga das Nações será. possivel
mente, o sr. D:no Grandi, o

qual receberá instruções de aban-
ROMA, 12 - 1\ Italia não donar a reunião no momento em

participará, de modo algum, da que tenha inicio qualquer deba
dicussão relativa á aplicação de

I
te refe�ente às s"anções, , � menos

sanções contra a Alemanha, de- que haja um acordo previo ten

vido a vielação da zona desmi- \ dente a suspender as sanções
litarizada da Rhenania, que se contra a Italia e, tambem, que
processou contra a letra do tra- seja prometida á ltaha uma solu
tado de Versalhes e do pacto ção favoravel na pendencia alri-
de Locamo. cana.

Diz-se, nos circulos bem in-
-------------------------------------------------------------------------------

nos Promotori� de
Concord Ia � C-7

o dever de todos
Acha-se aberta, na �Secretaria

da Côrte Apelação, com o pra
zo de trinta dias, a inscrição ao

concurso para preenchimento do
cargo de promotor público de
Concordia.

Realizar-õe-á domingo, ás 9
horas, no galpão do Riachuelo,
uma reunião da diretoria para re

solver assunto de suma importan
cia para o veterano aZ'Jl e bran-

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde�Consultorio:
ANITA GARIBAl.DI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DJr'etar da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

m()Iestias de senhoras)

BLUMENAU- J 1 Afím de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela nossa historia

lO

Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre II Cr�zada Na-I atou o
(Compilação de L. Nazareth) Pasta SUL B I O 'L

I
clonai �e I � •

DIA 12 DE MARÇO DE 1936-S. GREGORIO (Formula do DR. BACHMANN) Educaçao pl�OprlO pai
1807-ViscJnde de S. tourenço=-Na cidade de To- A' venda em todas as farmacias e casas M

AV ISO

dos os Santos, Bahia, nasce o visconde de S. Lourenco que foi se"
de perfumarias. III

ATR I CU LA O HORROROSO CRIME DE
:r _i__1 ESCOLAR UM JOVEM DE 15 ANOS

nador do Imperio, apreciado orador e grande parlamentar. ��!l§�������������������1825-0 governo de Santa Catharina-c-Deíxa a ad: II '{OEN OS
d b d J A R dri

Para conhecimento dos in- 1 I BERO, II-Um
ministração a provincia o desern arga ar oão ntonio o ngues F'á

.

de Carvalho, que foi o seu primeiro Presidente, sendo substituido 'rmaceutl·Ca teressados, aviso que estão Jove� parrec.ida, de 15 a�os

pelo brigadeiro Francisco de Albuquerque Mello. U em funcionamento as escolas! de Idade, oe nome Heinz

1907 -o dr. Miranda de Azevedo-Em S. Paulo Ial- para adultos da CNE, desde
\ !(01e,. natu.raI

L

de p:-0stken na

Ieee o propagandista da Republica, dr. Augusto Cezar de Miranda d I
2 de janeiro do corrente ano, Prússia Oriental.foi cond�n2-

com ip onll� registrado no D. N. S. Publica e na Direto- A tri I
' " do ontem a pena maxrma

Azevedo nascido em Sorocaba, a 10 de outubro de 1831. O falle- •

d
''-\ ma ncu a sera conunua, e '.

.

ara e Higiene deste Estedo, aceita responsabilidade técni- a inscrição completamente de qumze anos de prisão.
cimento desse estimado paulista, provocou na alta sociedade e DOI ca de falmacia ou de especialidades Iarmaceuticas. T d d
meios politicos de S. Paulo, grandes manilestacões de pezar. C gratuita, será feita pelas pro- ef!lenlo o? esgostos que

-0-"
:r artas para Farmaceulico, na Redação" deste Diari(. fessoras regentes, todos os pO,derIa ocaslOnar. com o

DIA 13 DE MARÇO DE 1936--S. RODRIGO
3 I dias úteis, no horario das au- mao em�rego de .tr�nta mar-

Ias, das 1 J ás 21 horas: cos, ° Jovem cnrmnoso re-

1831-«Noite das garraíadas- ...No Rio de Janeiro, �!!!!!!!!!������������������� Escola Conselheiro Mafra, solveu assassinar o seu p�i,
na noite de 12 para 13, dão-se grandes conflictos provocados pelos I na Loja Ivlaçonica "Ordem e que

_

era cab? do exercito

portuguezes, que sob o pretexto de celebrarem o regresso de d. Pe- Cha' das 8 P I�ntas I J'rabalho", á rua Saldanha alemao. Em trinta de novem-

dro I, de Minas, atacam, munidos de fundo; de garrafas e outros
. Bu I Marinho; bro do ano pa.s�ado realizou

projectis, os brasileiros. que censuravam a intervenção acintosa de es- I Escola Ftordoardo Cabral, o seu plano sínístro, matan�
trangeiros na vida politica do paiz. (Chá daSaúde) na séde da Escola Pública, á do a punhaladas o seu pai

1838-Rendição dos «sabidos»-Depois de dois dias rua Almirante Lamego; quando este �stava dorrnin-

de horrivel carnificina e incendiada grande parte da cidade, ás 18 AROMATICO, DIURETICO E ESTIMULANTE Escola Padre Schuler, na rio: O assassln�, me.smo de-

horas deste dia, o forte de S. Pedro, na cap.tal da Bahia. onde es- DAS FUNÇOES »0 ESTOMAGO, FiGADO, Escola Paro-ual Santa Cata- pOIS que seu pai fendo des-

tavam sitiados os revoluciouarios «sabinos> , iça a bandeira brancI, INTESTINOS, RINS E DISSOLVENTE DO rina, á rua �. 'va [ardirn'(Tó- pertou, continuou a esíaquea-
entregando-se ás forças do marechal Calado, á discrição, dos chefes ACIDO URICO ca);

" lo, desaparecendo d�pois
da revolta e cêrca de 600 soldados. Escola Mar; l Luiza Dias, apavorado de sua residen-

1858-A ex-colonia militai de Santa Thereza-Por DISTRIBUIDORES PARA o ESTADO: na Escola f!>blica, á rua ela..
. ..

decreto imperial, que tomou o numero 2125, foi approvado o regu- DROGARIA MODERNA de EDUARDO SANTOS Major Costa (��!i�:dinhos). O. Jovem. Cfllmn?�O, que

lamento para a Colonia Militar de Santa Thereza neste Estado. NOTA:-Apelando para o
era filho um�07 .sera interna-

Depois da creação do município da Palhoça, deixou essa Praça 15 de Novembro, 23 Florianópolis povo de minha terra, e mui- do !m um instituto d� e�u-
localidade de pertencer ao municipio de S. José. Actualmente,porem, to especialmente para a no- c.açao d_: uma penitenciá-
em cumprimento á concordatas politicas, o territorio deste nome pas- va geração, conto com a I

na alemã.

dOeu B�� PR�i���' que o fez districto de paz, para o novo município !fJj IIIII&tM_iliI!MllliIlilllL1.B�� ,�����fb���d';o cS(�� b�íI�in;;��:� I I r-r--a-d-j-a--ç-a---o--
1889-Fundação do Collcgio Militar-O conselheiro Companhia Brasileira Caro II

quantia de 1$009, para auxi- da #Uema-
Thomaz Coelho, ministro da Guerra, funda o Collegio Militar no bonifera de Araranguá bar a manutenção das Esco-

Rio de Janeiro. las Cruzada em Santa Ca- n lia
1894-Fim da revolta da armada--Com & fuga do Estrada de Ferro O Tereza Cristina tarina, c por esse meio de

almirante Saldanha da Gama e das guarnições dos navios revoltoeos generosidade e de civismo A estação alemã DJA, onda

que ainda se achavam na bahia do Rio, com destino a Buenos Ai- AVE.NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331 combateremos com verdadei- 31 ,38ms., irradiará amanhã o pro-

res, a bordo da esquadrilha portugueza do commandante Augusto Je TELEFONE, 3-1900 ro patriotismo o analíabetis- grama abaixo, para a America do

Castilho, termina virtualmente a. revolta da armada nacional, iniciada' End. Teleg. «BARBI�ANCO» mo que ainda predomina em- Sul.

a 6 de Setembro de 1892. RíO de _J a ne iro avuitado número em nosso A's 23,15 corresponde às

Minas em CRESCIUMf\
querido Estado. Todos quan- 3,15 :'s. no Rio de Janeiro e

'"" tos desejarem se inscrever 7,15 às 1,15 hs.
ESTADO DE STA. CATARINA como socios da Cruzada de- 22.55 Anuncio DJA, (alemão,

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E verão se inscrever com o espanhol). Canção popular alemã.
PARA OAZ 8 abaixo-assinado ;i rua Alves 23.00 Radio da Juventude Hi�le-

de Brito, 70. riana: Canções alegres de artistas.

Avante, bons brasileiros! 23.15 A vida de cada did refie

Florianopolis, 2· -2--1936. dada na poesia. Do trabalho e

Prof. Beatriz de Souza do descanso. S�quencia de Gert
Brito. I Randolf-Schmalnauer. 23.45 UI-

Vice-presidente e Superin- timas noticias e Helatorio da Ale
'tendente do Ensino da CNE I manha (em alemão). 24.00. En-

,

em Santa Catarina. centro do Sul e Oeste, Norte e

I Leste. Uma concmrencia de rapa-
. ""'tI- I zes folgazões. 1.1 5 Ultima,s noti·

I VENCE-:9E I cias e Relatorio da Alemanha (em
uma venda no dlstnto de I "

"J
-.

P A". ei'panhol). 1.30 MUSica para bal-
oao essoa, a rua I

.

"0 b' S�. h
e, como eatremCIO i'\ot lm- te-

oPTlvaCt .

L d
blenil de Lucie Bemis e "A mai-

ra ar com o sr. ean ro .

h 1" J LI K
S.

. gasm a azu oe � errmann rau-
da llva, comerClante no

< 2 I 5 T..� d AI "h 230
S d L·

-
,e.. L.CO a emdn a. .

aco os 1!noes. \1
.

b '1 CC' ), I
I USlca rara allt: ontmuaçãll•

- 3.00 Ultimas noticias(cm alemão).
DESOPILE O 3.15 Para o divertimento.

FU'ADO SEM TOM, R�
4.30 Leitura do programa(dem .•

RIU G'tUUIl esp.) Despedida DJA (alemão,
CALOMELANOS espanhol).

'VENCE--SEE Saltará da Cama Sentindo-se . uma maquina de e.scre-
Bem e Cheio de Vida ver, á rua i'\.nita Gari-

baldi 11. 3S.

Vende-se

Os mllrtares
QUE'FAÇ,AM A CONTINEN

elA

-Moritz &Cia.--
RIO, 11-0 general João Gomes, ministro da Guerra, solu

cionando uma consulta do comandante da Terceira Região Militar.
sobre o modo como os militares deverão saudar os civis e aá .senhcras,
respondeu que da mesma fôrma, que aos militares, desde que estejam
fardados.

Tentou suicídar·se
UMA SOBRINHA DO PRESI,·

DENTE GETULIO

Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAF RA, 56

Florianopolis

Fabrica
R. TIRADENTES, 43

Santa Catarina
Fabrica de Balas, Cara
mf:llos Finos e de Mas ..

sas Alimenticias DIVINARIO. J 1-0. Am :lia D Jrneles, sobrinha do presidente da

Republica. sofreu violenta queda, do sobrado de sua residencia, fra
turando uma das pernas e o m'ileolo direito, sendo hospitalizada em

estado grave.
Consta que d' Amelia tenha tentado suicidar-.e.

��������������������������������

Fone: 1.�88

fumEm XAVIER'Oficina
==D E==

AntonioXavier Se está triste e sem animo para vive�, não
recorra Eoa saes laxantes, etc., na espe
rança de um allivio milagroso. Nada con-

LAVA_ TINGE E REFOR1Mh'" CHAPE'U':' fl,!JR,/\
seguirá. Taes remedios ""timulam os intes-

lo...} r -1 � tinos sem tocar a causa--o seu ;-IGADO.

HOlvlENS Elle deve destillar diariamente quaBi um
litro de biles nos inteatinos. Se a biles não
flue normaimente, os alimentos não são

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICaS digeridos, apodrecendo nos intestinos e for-
mando gazes que farão crescer o seu esto- Umago,eoseupaladarficarádesagradavel; ma maquina a vapor

C d "'ss S CI'g f te l' d d '. C
surgirão manchas pela pelle e uma dôr de alt b

. -

ompran O e e arros os uman san a po e- nua onselhelro Mafra N. 100 cabeça impertinente o atormentarão Todo
a e atxa pressao, com

rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
o seu organismo ficarã envenenado. 12 H. P.

$ <ii 5 O
As pilulas de CARTER são infalliveis V

nos valores se 1 000, 2#",000, $00, 10$000"," F L O R I A N O P O L I S para activar o funccionamento do figado. êr e tratar á rua Felipe
20$000 50cJI.OOO 100$000

Contêm propriedades vegetaes notaveis. S h 'd
, !!' e .

Experimente 11m vidro. Custa pouco. Peça C mi t no. 123, com Ma-

����������������������������������������������J__Vl_IUJ_aS_C_A_R�_'E_R_e_m_q_Ua�Iq_U�__Ph_�_m�acl_'&__n_o_e_I__C_a_r_d_os_,)�j_o_r. __

.A.

DOR? RESFRIADOS?

Q-U .lA R A l
O E, P·:R I'.M E

os cigarros da época que já conquistaram a pre
ferenda do povo

1835, E
OJf�RMEN

".

NAO o co AO
, .. : ...

" , .,.

--------------------------------------------------------------�------------------------------
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Faculdade
de Direito

MADRID, 13 -Uma mul
tidão calculada em mais de
2.000 comunistas, carregan
do bandeiras vermelhas, se
guiu a caminho de Madrid,
com o objetive) de incendiar
todos os conventos e igrejas.
A multidão dominou .as for

Sob o presidencia do sr. dr. ças policiais, num choque que
Fulvio Coriolano Aducci, que se teve com as mesmas, e diri-
acha no exercicio de Direitor du- gíu-se apressadamente para S. PAULO, 12-Informam de Descalvado que cau-

Alfeu Luís rante o impedimento ternporario do o centro da cidade, .or:de os sou profunda emoção aos habitantes dessa cid ade o fáto
.

dr. João Baier Filho, esteve reuni- guardas rodearam OItO gr�f1- singular do falecimento da sra. A delia do Nascimento, pes-Esteve hoje, em nossa re- da a congregação, tendo cornnare- des conventos. Os comUnlS- soa grandemente relacionada minutos após de ter assistidodação o �reza�. conterrâneo sr. cidoos professores Desembargado- tas .ipceT\diaram a séde da o desenlace do seu esposo, sr. Isaias do Nascimento.AI�eu LUIs, a�l\�o gerente d,o �1&- res, Carneiro Ribeiro, Urbano AccI�n Popular, quat�o, esta- O sr, Isaías, is 20,25 horas de domingo, se retutmo fi Noticia. de �omvlll', �;ales,Alfredo Trompowksy, Erico belecimentos com�rclals e .0 colheu ao seu aposentu, onde logo após ligeira palestra queque se encontra nesta capital em Torres e drs, Henrique Fontes, Club dos Operários Católi- rnantivéra com sua esposa veiu a falecer repentinamente.serviços de sua profis�ãO. . I Wanderley JlInior e Pedro de cos, situado 110 suburblo de Tal foi a dôr da referida senhora, que não resistin-S. s. manteve conosco mteres- Moura Ferro. - Puente Valegas. '. do a comoção pelo rude golpe que acabava de passar, que,sante palestra. ,A Congregação, depois de dis- U� chefe �0!lluntsta pe_r' minutos depois, isto é, ás 23 horas expirava.Agradecemos-lhe a �entlleza cutidos varios assuntos que se re- suadiu a multidão que devia
.

_

A data ue hoje assinala o ani- da visita, lacionam com o ensino, resolveu: abandonar �. demonstração Os ministras, Vícent..a HãDversaria natalicio do nosso distin- I-Que os pedidos de licen- depois de have� atacado o

M d Slo patricio e brilhante colega de EHE'ERmQ
ça aos professores devem ser di. conselho local. Nao obstante, e ace a oares

imprensa sr. Zenon Pereira Leite, Está ligeiramente enfermo o sr. rigidos ao Exmo. Sr. Dr. Cover- a,multidão revoltada, inc�ndigno Inspetor da Alfandega dê Martmho
�

Callado [or.; alto íun- nardor do Estado. diou duas casas de propne-
Florianopolis. cionano dos Correios e Telegra- II-Enviar a s. s. uma relação dade do alcaiade, do tempo
O talentoso aniversariante é fos das cadeiras vagas, para que se; d.a ditadura, um conv�nto va- RIO, 13 _ Devem embarcar para São Peulo, afim degeralmente estimado motivo por-

'

jam providas interinamente, até 810, uma �aberna pertencente participar, do pleito municipal que ali se deve ferir no proximo do-que será muito felicitado.
. i que se dê (l provimento. efetivo, a u� íascísta e algumas casas mingo, 15, os srs. Vicente Ráo e Mar.edo Soares. Ao que apu-A Gazela se aSSOCIa, prazelro- Quem por concurso, bem cerno os no- particulares, p�rt�ncentes a

ramos, o sr. Ministro do Exterior seria passageiro, hoje, do "Cru-samente, às homenagens que lhe
achau ". rnes dos cateelraticos que se acham elementos da dIreIta.. zeiro do Sul", enquanto o titular da Justiça seguirá amanhã.serão tributadas hoje, com seus voo temprariamente impedidos de lun- GRAN�DA, 12-.Fol de�los de felicidade.

Pessoa que perdeu �!,:�d�s.afim de que sejam subs- ����i�t �,�te�;tu��do� ::� SERA' RE INTEGRADOFaz anos hoje, o jovem AI- uma corrente de ouro I1I- Aprovar os programas I centes acontecimentos grev.s-cebiades de Aguiar, filho do sr. com uma medalhinha de I das aulas, bem como os re�pe- tas. '
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii

Pedro Soares de Aguiar. N. S. Aparecida, entre
cliv.)s horarios.

M. I_ O M A .J O FI H U G Oá rua Fernando Macha- 6 d Isce a·neaIV-Designar o dia I o
. RAMOSda e a Praça 15 de No-

corrente, ás 20 horas, para aber-
vembro, pede a quem tura solene das aulas da Facul- Um novo cruzador britani-I Rio 12 - A Comissão de Revisora dos átos doachou a fineza de en- dade. co, o "Newcastle", foi recen- Goyêrno Provisor.o opinou pela reintegraç�o do tabeliãotregar nesta redação, sen Não lecionaram o ano passa- temente lançado dos estalei- major Hugo Ramos, exonerado em 1932 visto nada cons-do gratificado na impor- I de, por motivo justificado, os srs. ros do Tyne. Primeiro-de uma tar em desabono funcional do mesmo.tancia correspondente ao

I, urso tJerêu de Oliveira Ramos, série de 8 cruzadores, é igual-valor da mesma. I, professor de Direito Público Cons- mente o primeiro cruzador AFazer urrl bom titucional e Henrique Rupp Jo- de grande tonelagem lança
anuncio e com am- nior, professor de Direito Comer- do de 7 anos a esta parte

d IN
I' cial. na Inglaterra.ola tvu gaçao 50 na

São docentes livres da Facul- Com o seu' similar "Sou-
A Oezeta dade, antes da Constituição de thampton", êle deveria des-

16 de Julho: Dr. Ferreira Bas- locar 7.000 toneladas, tal
tos (Direito Penal), dr. Gama qualmente os navios da elas
d'Eça (Direito Internacional Pé- se "Leander", Mais tarde, po
blico), dr. Cid Campo .. (Direito rem,- O almirantado refez os

Administrativo, cadeira vaga com planos dessas unidades, para
Acabam de ser lançados á a morte do des. José Boiteux), responder aos cruzadores

venda nos mercados do pais duas dr. Zulmiro Socini (Direito ju- mais poderosos em construEstà nesta capital o sr. Mar-
novas marcas de cigarros,-1835 diciario Pena!), dr. Edmulldo ção nos Estados Unidos e

cos Heusi, prestigioso politico em 11 e Carmen, da poderosa C.ia Moreira (Introdução a Ciencia no Japão. De tal sorte, osItajaí. Riograndense de Cigarros f".tda, do Direito). aludidos navios deslocam ho.
P I 'b d A t V' - I de Porto Alegre. São docentes livres, depois da je 9.000 tonelados e SU3. ar-e o om u:; as u o laça0 ,

d f
'

. ,

d J h d '1'
.

8 12C· h t Fabnca os com umo naelO- ConstItuição do 16 e ui o: r. tI hana vana entre e
RIO, 12 _ O sr. GetulI'o Vargas atend""ndo as

atarmeme c eQ'aram, on em, os
,

I
'

I " J I d A d 152 '1' A ..
".

L'do J ã clOna com o maXlmo excrupu o Carlos Conea, '.U. vens e - peças e mi Imetros.
ponderações do deputado Morais Paiva, relativamente ásFegUJ�tes l=jss�elhos: AI I�

o

dOe esméro - como soem ser os· raujo e dr. Oswaldo Saback. força do "Newcastle" é de
Aerre.lI'a, J é' Wunllfaf, Mraa eIS I·e produtos da Cia Riogr .lndense I� 96.000 cavalos e sua veloci- concessão de aposentadorias do funcionalismo públicorauJo ss o anoe rI-

mandou suprimir o intersticio de dois anos e fixar o cal-
-

V'' ,

G 'N' d de Cigarros -- 1835 e car-, dade, 32 nós. E' provido densu leua e ustavo lCO emu5.
b . . culo de um trinta avos por. anq de seryiço.men congu�tarão, em reve, tem- A C

· -

d canhões de J 52· mlhmetros
_Vindo de ltajai encontra-se, i po a preferencia dos fumantestom Issao e em torres triplices. Para sua Uelegacia 10nesta cidade, o sr. Walter Flei-1d.ada as suas grandes excelen-I Repressão defesa anti-aerea di�l?orá de

F· Ichmann, do alto comercio daque. Clas. ,

t
8 peças de 102 rnlhmetros. Isca

la cidade. Apezar, ainda, das Ilotaàos: quer rnal� au ono- Terá tambem 22 peças de
qualidades que os avantajam mia pequerlo calíbre, 8 tubos lan.
dos t'similares - 1835 e Ccr- ça-torp�dos, ur.na catapulta e
men conteem em suas lindas car- RIO, 11-A Comissão de 2 hídro.aviões: ...

teiras cheques ao pontador nos, Repressão ao Comunismo, afim
valores de 1 $,2$. S$, 10, 20$, de retirar o seu pedido de demis-Via a'erea, seguiu ontem para 50$, e 100$000. são, estabele_;e as seguintes condi-

a Caoital da Republica o sr. Iri·
dE' r:::presentante, nesta cida e, ções:neu Bornhausen, acatado iadus

d d d c· R' I 1) O d'
.

Is os pro úto� a ta 10gra�- e suas eClsões unamm�str:al e prefeito eleito de tajaí. 'dense de Clgarros Ltda, o esh- Dão haverá recur::o ao sr. Getultú
S. regressará, tambem via aerea,

mado conterrâneo e comerciante Vargas, presidente da Republica.no próximo domingo.
sr. Virgilio, o qual nos ofertou 2) A censura á imprensa deve-

Para o norte seguiram hoje os varios pacotes destes finos e ex- rà pawu diretamente ao seu

srs: Aristides Palumbo, Oscar celentes cigarros.' controle..,
MüIcr, Schwest�r Manedven e Agradecemos a gentileza da 3) A COIDlssão podera nomear

Abilio Suka. visita e da oferta. delegados nos Estados. seu cargo.

VI51TA5

a esposa faleceu mi ..

nutos após a mõrte
de seu marido.

_._----,_,------------

voz: DO POVO

Encontra-se em festas o lar do
sr. Celso Capela, funcionario fe
dera], e de sua exrna, esoosa d.
Zilda Capela, com o nascimento
de um robusto menino que tomou

o nome de Murilo Ronald.

da erva mate

,

Zenon Pereira Leite

J. Boanerges Lopes
Passa hoje o aniversario nata

licio do Olmo estimado coesta

duano, sr. José Boanerges Lopes,
íarmaceutico estabelecido em La-
ges.
fi vazeta, felicita-o.

assistirão o pleito paulista,

erraern AtiOs H01E:

o menino Alfredo, fiiho d) sr.

professor Alfredo Xavier Vieira,
Inspetor Escolar em Joinvile;

a menina J vone, filha do sr.

Alvaro Jaques;
a exrna. viuva Valda Ortiga

Fredrigo.

1835 e Carmen

COLHEIT,A
GEHrE HOVA

fHE6Am UH5

o Govêrno do Estado decretou que a colheita da erv::
mate, no Estado de Santa Catarina, só é permitida no periodo
de 15 d� junho a 15 de setembr,o de caja ano.

caso

As aposentadorias
das funcionarias

).

PI acessos despachados
Auto n. 6 de 1935, da cole·

toria de Mafra contra A. Che
did. Julgado procedeJ,te e ira'

posta a multa de 200$000.
Auto n. 75, de 1935, da 2a.

coletoria de Joinvile, contra An
tonio Weiss-Julgado procendente
e imposta a multa de 300$000. TRENTON. 11-0 govl-
Auto n. IOde 1935, da co' nador Harold G. Hoffmann or

lctoría de Palhoça, contra Ja- denou que a policia estadual in
cob Alfredo Goedert - Julgado terrogue, pormenorizadamente, o

procedente e imposta a multa de dr. Condon, logo que ele che'
5:00$000. gue A1ui, procedente do Panamá.
... �

Hauptrnann
OUTR05 PARTEm

lrineu Bornhausen

Professora
intimada

CRISTOBAL, Zona do Ca
nal I 1-0 dr. John F. Condon
e sua filha partiram, ôntem, a

noite, para a cidade de Nova
York, a bordo do paquéte nSanta
Inêsn, da «Grace Line».

A Diretoria do Depaltam�nto.
està fazendo publicar edital,
intimando a professora Maria, da
Con';eição Moura, da Escola de
Morro Grande, a reassunllr o

(MARCA
�
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