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politicas.

o resultado total foi o seguinte:
Para prefeito: �iberal-198 votos; Integralísmo->

197; União Rcpublícana-134.
Vereadores: Liberal-195; lntegralismoc.J Sâ; União

Republicana-134.
[aizes de Paz: Libtral-196; Integralismo - 191;

Uníão Republicana-138.
Foi eleito prefeito o candidato liberal sr. Eugenio

Duarte.

Sem

Proprietarlc e Diretor Responsavel JAi RO CALLADO Redator-secretario OSLYM COSTA

Aj�O III Floríanopolis, Sábado ] 4- de M"· ,) de 1936 I !'·JUMEHO 463

[I�I� iiHIJEHH� O pa9)'2ri1e�?'J�IP�eit�
, � 1t':::4 � t1,.. ;l:;:.4I-�nlÍ�l� J.\Ji.';'} I pa u I i 5 ta

a �� 5 ��' '(,..,J.f' �1 � '�'J ifJ ::"j/l -��""
C h

..

t lt d d (:1 ão total:
�����.&��

r I

P��ae���f�it�:1�t�t�l;a�ísr����.f27��b�:��T�1.126; Força r�úbHca, COMUNICADO N. 154 :i\Sp' ,�:���,:d�:1 S. PAULO, --Vai fer:r-se,
Avulso-274. I DO R fVIPds-r EFdO DA . domingo, em todo 'o Estado, um

Foram anuladas duas secções, uma na séde e ou- Amanhã serà executada pela IMPHENSA ITi\UANA. r'j i3S dos pleitos ':rrais renhidos já as-

tra de Encruzilhada, que renovadas, poderão alterar êsse '. banda d,,; musica da Força Pú- sistdos em S. Palllo, que visa-à
resultado, 161, J' j" n'" n I ""'0]\/1" 14 O '\/1 L I WO. 12-0 ministro Agame-, a organisação das cama�:{s muni-

I
ica, no M\ irn I..Alvena De 0, I\. JV:lf-", .

- ivrarecna r '�lh d d
"'.

d-",.," IG ás 21 horas, ."> o':";,'l;ll·,·� B 1 I' I' f J n.m Magal iães, aten en 0, llffiI cipais, dando assim, afinal, vida,,� � • v "�",'" 'aaog \O ti cgfilia que no Jro!/{
!=; a�-O ..JO�e'

I
pro 0','",';>11,'j" '. I d I a.,Jêlo das Caixas de Áposantauo- autonoma aos municípios deoois

__ _ .' '.o"' , eritrêu, na p anice ocic ental nos' 1

-0- sos grLlpos a:cançaram a reg:ão da
nas e Pensõ,'s, prorrogúu até lo' da revolução de 1930.

Damos a seguir o resultado total do pleito: I 12. PARTE ALêAD!< A. fesfivamê'1te�acolQi- d� dezemb.o do corrente ano, o No Tribun:ll Eleitoral estão

Para prefeito: Liberal=-Lô l S; Comercio, Industria I dos pela população, p :az� para o pagamento das con- registrado" 55 partidos. dos quais
e Lavoura Por Sa- Jose' 660 I ,",,:,'r"'�" r'i, �h .. '- P II d ' �. " �

1 tr,bwções, co.recpondentes ao tem- se destacam na capita] os sezuin-lJ -

•

I
- ", ,_I�la, ---.) .. ch._ II. or m estacamento ai'h1Co.UO , . ... �

Vereadores: Partido Liberal 1 269' Comercio Indústria ,I. (.' , d 3 C I E
. al�cr',n- po oe servrco anterior a mscnção (�S' Part;do Constitucionalista

vI' ... -. , . l..) 1 j l 'li /L ,1l"1 a. o o oroo ao xerc to ..

d
.

I
� .

.'
" .

e Lavoura 1.360; Por Sã» José -534 e Integralismo - Cli:--rle Fai)t,:�;;1. Sul "Opera çou FENP�RCA. ')�r, /s��c.ia(jV:,- � ,_',.. f' �ar��do r�e�ublican�. Paubla,
192 L"y-·'- p -', ,�n [�'{)"",i'7 " .

- I b d r vlohvou essa r �Ol\lç,ao O ato! artido Socialista Brasil-iro Arão
.

A 12a. secção de Angelina, depois de. apurada, z(1��i'.',L!" ,-,Oll:_; cl, P(H \.h r, t •• - 1;' aVlO�a!) 1Jom ar �ou íortes
de estarem ainda os associados su- Intc{�ralist� 'B;�sirejía�' é();i'gn�tio" concent.acões Q,,,! armados na zo- . .

cl
..

",' u
- t.�

foi considerada nula pela Junta, que. na forma da lei, re- Um;:, fc�ta no Mici,ho--Eaposn- ua de ENCETCAB e na região I jelt:Js ao p�gar,1f�nto e ]C!3, co;-s- j flor S. Paulo.

correu ex-oficio para o Tribunal Eleitoral. O resultado ,.La d,,: Contos PopuJa:-c$, por :ul d-� QUORAM. I tI�um(�bo, .a3S1rD, o p&�f1lTiento cas I
dessa secção foi o seguinte: I JOâG

Carlos de S. Morais No frente da 50malia Prossel1ue �onsi.n Ul�ões at:twaas: :lmâ dO-j
.----------.------ �-

Para prefeito e Juizes de paz: Partido Libera!-91; actividade da aviação entle NE- �e�ôl�a da q�la o n:mlótro o

IComercio, Industria e Lavpoura Por São José-I.
C

2a' PARTE
I
GHELU e ADDIS ABA-, .,,:fbUubj.llnt'Oeso escJa poupar os ccns-

�if,�,' fI; e4!I,�
Para l'ereudores: artido Liberal-SI; omercio,

, I s'h..--Na região d;s Lagos, gm'
'li . • {ii M'M'I � �l � � �..

Industria e Lavoura Por São josé-7; Integralismo-l. Tosca:-Fantasia:-pcr Puc- pos de armados Urdla-Boram a
I

;;rliL.���[ff\l, ,��t.'�'.'�,�. �,,=���
. .

b
. 1 ( ., ��I�.�,u;!j�{�'t.��b.oJ� Ir

.. .. �klI �ClnJ. nos 5U metlQGS, eretuaram vito-
>

� �'1t� fIH1�� � ��as
I Ab�l e Cai li:--Marcha:--por riosas ações bellicosas em quao- Fi�i��a;
I A. Cabral. to as populações de todas as Te· de d�sem.

O P t'd L'b 1 1
. - ...

I 1\11
-

l-," S b }.\"
.

ar I o I era venceu as e elçoes mUl11ClpalS lana uOR:'- rlm, a: -por •. glões cor,nnantcs apl'OXllnaram-se

I Processos despa, b�i�ca m�
eln Urussanga e Curitibanos, por expressiva diferença. Valente. em redor de NEGHELU para h ",.l!-

C aúosQuero uma cachôpa: - Viva a'1Jj prOCUíar a nossa proteção.

. :r " I
Portuga!:-Marcha: por B. La- P"?Sfegue sem i?te�rupçã') a mo. J 3 -Foi confirm�do o

ft m � 7, cerdJ., orgamzação dos temtonos ocupa-
Auto n. 7, de 1935 da co- telegrama informando que '0 gene�U �a� C I AI

.

I' 1 M d d D 1 F' letoria de Maffé. contra Gabriel 1 I\I C I
.

• . I orane vmo l-\ vIm (e.;:;- os na rerr;ão e � i'Joaia - oi ral ewton ava cantI e as auto�
'" ....'''''"'''''''·'''''''"'''''''"'Th-·� f'ezfs:--Dobrado:-por. J. S, f< instituida- ;'Regia Re�id(:'n�i3. de Dque( h. .idades [Jorluanas do Recife, im·

" ,"". JU!R.�ando procedente e im'IJOS- J d' d duomas. \,J,larsa. � - pemram o esemDarque e ez

Na re,2ião de BABE continúa ta a mulla de 25$000. <'fJirls» nort::!-ô.'nericanas cher:ad;s
� /';. 71 _, l 1935 d

'" ,
"

qU\ltidiG1la ação dos noss:Js avi- ' .uto n. � J, oe ,a pelo nSou,nern Cross!l, em virtude
5_'5 contra os centros vitais do 2<1. coletoria de Jo.invile cor,tra de não aprescnÍtHcm o w'pectivog ifAl.� ��BO E'xercÍto do Deggiacc Beiene J)2,O Wagn�r JU!110r. Julgado I c.ontrálo, sem o qual não poderão

BELO HORIZONTE, 13 jovem prefeitJ, com convicção». l\Iarid. I proce,dente e Imposta a multa d,;
I dDesen.�barcar posa trabalhar no

E' h d d B I H
. Foi promovido o prüfessor 600$000 .

- ospe. e e e o oozon-

p
n

di' Drasl! ..
te, o dr. Venerando de Freitas roclssão e' José Figueiró Siqueira ,1 Di-

_.-.---------- .. - ...----- Auto n. 23, de 193\ da co' As ({!!,id�» vieram dos Estados
B f

. .J G" í'etor do GruDO Escolar Co- r�
,. .v d U P

,

orges, preelto fie Olama, a N S dos p�c: ,- �

'(J"Vf'� I'f)":;âl,•• �"'\�npi'e- lctoria e russanga c0ntra <lU- Unidos, achamado de um dos
.

ld G' � '-I. "''1.�'" mendador Costa Came,iro e \" w .... ' it:;,. ",,4,:.J� VI\, I �R'
>.

1) d
-

. .�.

nova caPlta e .Olal. Q 10 rJ lzzlen,. JU gEl o, ImplOCe" caôm05 do J:{1O de Janeiro, mas
S. s.: concedeu 10n,,<1a entrevista I 50S da Escola Normal Primaria f" it�::3. f)' r� d

d O 1 �� � t. �.,.V ellte. permanecerão a bordo até a apre�D·
.

d T d b da vila e r eans. ...., � � 62 1 1935 ' 2ao « umo a ar e», so re a 1 14.Ht.O n.
". (i�. , da _f1. sentação do contràto.

,construção da Mais n.lva capital Deverá realizar-se, na talde de A.TENAS, 12-Dcpois de coletoria de Jowvlle confra An1
do Brasil. amanhã, na visinha ,:idade de � ills'l:i 'iut@ ,I lU fi conferenciar com o I\ei Jorge temio Serafim. Julgado irnproce'"

Falando a respeito elo fômo,..,
J' 1" I

.

I'" O
,. l' ...j 'pto I. , ,,' ',' - d �l' ;::'ão, OSf�, a trauClona procIssão fSf''IB � ll<!� "'" iYf",�' � ".� lÍ, O sr. 'eme1'ClZiS (lí;CI arou "'''A'-'-u'�o n, 65, d" 2a. coletol'l'a �., -

crematonú que serd t.u,.lca o ai, d N S d P u,!WiiJjt'IM!tllt;h"�';1.Il�� '"jlue fôra e;lcarreo,'ado d� 01'-' « l!� Sl�CeSSao
f· d G'

' e . . os assos. t:
I F Co pre elto. e Olanw tr:ve as_ se� HOJe á noite haverá translada- rios ;;�anizar o novo gabinete mas de Jomví e, contra rancisco ar-

gumtes e mteressantes ,-xpres�oes. - d
.

I
.

M reserváva a sua resposta até los de ,Lima. Julgado proce-
_.-«Ocorre-me, agora.--friza o sr. I ��o a Imagem para a grela a-

1 lt d
t ..:onsultar OS chefes politicos. Gente e unp0sla a mu, a c

Venerando de Freitas Borges-
r lZ.

O Conselho Administl ativo -

.

300$000.
um caso interessante e que vem I I do Instituto de Aposentzt'ioria :Viodifi cações no M �oo -- CO: ,CORO, New Hamp-
qespertando comentarios de toda

N. e Pensões dos Comerciarios, nlsterio da Espanh,� ;.��, '" ,tE !II&� ,', , I shire, 12 - CO�110 uma p:;.
oórdem dos jornais da Rio, ealVaO pag�r multa por- em sessão realizada em 15de D.nril;��Sn10 meira declaraçao de apoIO
falta de espaço na planta pára que nao votararn Fevereiro passado, homolo- MADI�iD, 12-- Afirma-se ao presidente Frankin Roo-
C'.emiterio. Esse lapso de'l logar gou a resolução do Conselho 'lue na reltl1ião elo gabinete FORTALEZA, - O fazen- sevelt, nas proximas eleições
a que os irmãos Coimbra Bueno, 10AO PESSOA, 13 - O Regional do 10:). Departa, q :;'; dew' ser efeíuz,da ama· d,oiro Francisco Nazusa. residente presidenciais, os candidatos

engenheiros encarregados da cons procurador da justiça eleitoral re- mento, mandando conceder nh5, havei'á uma l11\)clif1c;�ção no lug:u denominado Corosso, no democraticos, p r o m e t eram

trução de Goíania lev:mtassem a meteu ao prirl1eiro promotor 2.279 aposentadoria por invalidez mimskrial. 'i un:cir;o de Granja, foi assaltado conquistar a vitoria comple ...

idéa de se construir um fômo certidõe5 de eleitores do munici·· á comerciaria 02. Nhria JU- O sr. Amos Salvador dei plT <tês bandidcs. q�le an:'ad'ls de ta.

crematorio, idéa essa que vem pio de João PessôJ.. que dçixa� lia da Cosia, erllpregada dé) xnrla [) Ministerio do Interior p'J.nha:s e ,ines ooriga";;:n ou:'>, viti· Os ca'icEdat,_;:::; r';iJ;_�olíca
'sendo objéto de largos debates f3m de votar na� última;; e!eiçõ,.�", frma desta praça Romanos I poJo dos Tratados Púbíicos, ma a mo. La, cn-:l,� e:;!nv:,',� :i';2.S t1C S na ia promderam. !\qL e�

por constituir assunto virgem na afim de que o mesmo possa pro' & Irmã\), tendo fixado em. s\�ndo substituído pelo sr. ':ccO!:Olr!;,IS, tir:mdo oiL:nta codos les a,Jol.?m o sr. Fréirck
historia e mesmo por ir de en- r.eder a cobn.nça executiva

..�la r,s. 75$000 mensais, de acôr"[ Cc'zares Queiroga. ,Correm de um bau·. Kr. ox, edi'r:f em Chicago. e

contro ás profissões digiosas de multa a que estão os refenao5! ao com o Art. 60 do Regula-, b-:;atos de que o gen�ral Mas-· AnH de fugir. os ba,d do,
I
estes dilO seu apoio ao go

grande parte do povo. Confesso eleitores sujeitos, deante do qt,;e I menta em vigor, a pensão cor-! quelet, Ministro da Guerra ilmauaram sua vitima, aI) lado d.e llfêrna � _j1" d? E:Jta"do �e Ka ..

ser'favoravel a ela - afirmou o determina o Codigo Eleitoral. respondente. [apresentaria sua demissão. sua e�p()sa e uwa Lllún�H)" lsas, sr. AIt M. La!'!dom�

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

A- capital de

não te ce iterio

prfs;dencial
arnericana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II ..

urqura J parti-
r m D��

� r p.

STAMBUL, Turquia, 13-0
mão dEEJsta cidé3de cor��\i�idolj
rnães er"), idade n�Hitar a se pr�epararem

-'��rern �loje ��ara a A··��ernanha.
Aqueles que p rt; ,ncern ás classes del914

1917 seguiram imediatarnente,
do cor1su�ado.

consulado
cidadãos

�

a�e,.\
aled(os

para

,

a a expensas

_

o pr�feito acentua que '_Iser!a a Lmic� solução pos-
sIvel das d:f!culdades extraordinanas que poderiam com-

prometer o êxito dos jogos olímpicos de Berlim." "Cond itio Si ne Qua Non"
, _ .LO�DRES, 13--Pelo

_ mel:OS aparentemente, o ga-', .

LONDRES,] 3 -O sr. Pierre Fla�din, fala.ldo a jor-
ull1etc mgles espera que a s()llc!�nedade dos inglêses para nallstas francé;\ses, declarou que a França está disposta a

com a França nesta Cl11CrgeílCia possa impedir que os I e::1tr�r em r:egociações com a Alemanha, no momento em

francêses insistam na aplicação de sanções contra a Aie-I que sejam retiradas as ultimas tropas germanicas da Re-
manha. nania.

Novos tratadOS LONDRES, 13-Nos circulos autorizados ridiculari-
za-se a noticia de que os representantes francêses tenham

LONDRES, 12 -Soube 'se que a Grã-Bretanha estcl 2nviadl) um ultimatum aos demais representantes, alegar..do
cstu�jando � conciusão d.e �m tratado multi-lateral de �SSlS·- que, se estes não a apoiassem em suas pretensões, trata
l�I1Cia destma,do a s�bsttt,Ulr o de Locamo, e que possi- ría de fazer frente, por si só, á Alemanha. Salienta-,se que
v.:lri.en!e ser� a�es3Ivel a Alem.anha. i toda a politica da França tem sido no sentido de obter o

_

fodaifll1, elt- s"r6 CO'1:LI":O srrn ::j (,()0f'''rrt(',10 d"st, 1,�'l)iJ das 0ü�"'as nações signatarias do tratado de Locamo
pote:lcla, no caso em que o prcsldef1te Hitler se r·:cLlsar a I e que a França jámais, em tempo, se comprometera a agir
adenr. / só por suas forças.

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

fiá 1�""��';·"
..::,-';,·,;;""""'''''-3IlIIli''RS''''M'''__''

� DESPORTO cesso. L. Carvalho ficará na meia
�:r�, i I ro f:!I fi"'" 1 direita se China puder jogar,

�,������.w��==��,-����.•�..,�m..�=��..�_,_II�lij!UleiaCçaO Palestra ven- �t:o.��m::�s: �;ced:�siE� "t�
Ceu Vasco caso, portanto, Kuko serà inclui-

P 1\ IRIS 12 A
.

I �
-- --

do na meia-direita.
_

rH , -_ 1�1e�0� gue seja encontrada uma I � De Juvel1al MElCHIADES

soluç�o, o sr. ran,dil1 1l1SlsÍlra, em recon e_r ao Conselho I
i:l RIO, 13 - E' possivel que

da L,,;a� acreditando que poderá obter apoio pleno para I i A lágrima é a essencia mais sublime o esquadrão vascaino apareça com O Ameríca em M in as
a s sançoes financeiras e econoimcas, que estabelecarn ! g Que póde se extrahir da humanidade algumas modilicações para o

i.nediatamente uma muralha em torno da Alemanha. S;be-I!�' QUç as vezes, nos humilha, mas redime jogo de domingo com o Pales- RIO, 13 - Pelo noturno da
S2 que o Estado Maior francês é de opinião que 3 Fran-l re E traz ao sotrrcdor suavidade tra Italia. carreira, segue hoje para Belo

ça possue presentemente uma superio-idade militar sobre I � Sabe 'se que alguns elemen- Horizonte a embaixada do Af':l.!O;'-
a Alemanha-s-situação que poderia não ser verdadeira � E sempre toda a lagrima vertida tos não vem cumprindo bôa- rica F. c., campeão da Liga C;
dentro d_e poucos ano�. Se a, Alemar,ha re?gir víolenta- I E' a expressão fiel da realidade

I
performance e que á direção téc rioca, a qual vai participar dos

mente contra as sançoes, agindo con.ra a França e a Bel- � QLIC ora, exprime alegria incontida . nica não tem podido dispôr de festejos comemorativos da passa-

gira ?Ll qual,=luer elos seus. viZi.1h?s men?res tais COI1,'O a �
I

E óra o despertar de uma saudade. outro" por motivos imperiosos. gem do aniversario de fundacão
Austria e a I'checoslovaquia, sena possível encontrar-se S I Balão, diretor de sports do do Clu6 Atlético Mineiro.
U TI b'oco substancial de nações prontas para um contra-. � Se a lágrima, soubermos, que é nascida grêmio da Cruz de Malta assim Na capital mineira, os «diabos

ataque, depois da Liga definir a Alemanha Cumo país! t Da junção de uma vida a outra vida falou á imprensa sôbre a consti- rubros» disputarão duas partidas
agressor. t' E que a separação trouxe o tormento tuição do quadro vascaino: amistosas, sendo uma com o club

. ,A Grã-Bretanha sLabe que e_xistem �Eanças defen- � -Só depois do treino de con- promotor da excurcão e a outra

sivas que po?em ser postas em açao no minuto em que a :i Diremos com a vóz b2!TI comovida junto que êle será escalado. AI- com uma d'ls equipes mais fortes
Alemanha seja declarada nação agressora e os estadistas I Que aquella gotta dagua esmorecida guns jogadores, no entanto, estão do Estado.

�rítânicos anseiam P?r evit�r �a cri,se, porque representaÍ] E.' a liqueiacção do soffrimen to. secdo observados. admitindo-se Sómente hoje hcarà constituída
r.a a chamada de qu.nze milhões ue homens de côr e 00. �I Em 13-3-3_6_'11

que êles venham a integrar a e-qui- a. embaixada rubra, sendo indica-
ria em ação dez maquinas militares. Assim a França con .. � pe, do para chefia-la o sportrnan
ta com a Grã-Bretanha para La; zar as negociações r eces- �"",,,,,,,;:,,-',,,,,,,,,,,,,,,,n...�_<'_''''''''__''_

.

= Rey tomará parte no exerci-, Raul de Carvalho.
sarías�conl a Alemanha, mas si a A'ernanha per'�ístir n�: �i'� �� ��� é::J �::--S,nE: CAPE' 00:\1 SQ'NO cio. Ele sofreu longo repouso e

A· d t

violação dos tratados de Locarno e de Versalhes, então a ti uma 1!1aquma ?e es:..r�- JJA.VA. está completamente restabelecido I vlagern, a 5en.10-

França estará pronta para o recurso extremo -a Guerra. �er, a rua Anita Gari- Praça 15. de Novembro da contusão. ra Getu 110 Vargas
baldi 11. 3S. Antonio Paschoal Afastado, porém, dos grama-',t'i.�iJ'" � '" dos, desconheço suas actuais pos- NÃO SE REALIZARÁ

� �J\\Ia n�iHlI �rel;Y�HC��� RO:VIA, 13-Anuncia-se que o govêrno de Paris

O
� �

.

. está negociando com o govêrno de Roma o alivio das san-
sibilidades técnicas. Acredito, por

'das
.

IIm n � adas I çõ_es aplicadas_. á Italia,
_

pela manutenção pelo govêrno da iS50, que a méta seja a PaneIh RIO, 13 - Ainda sobre a

Ir'
L d N

.-

d R Italia reaparecerá tende Paroto propalada viagem da senhora
F I L AD E L F I A, 13-,I1.,nuncia-se que o sr. Pavis 19a as. açoes, em VIsta a orna da garantia do pacto G I VI I L por companheiro de zona. O gaú- ::'tu io argas, <I.os Estados Un;-

Wilson, pre�eito. ciesta cida?�, t....}egr.afoLl ao cunde Bailiet [
( ,� ocamo.

cho atuou bem no ultimo prélio dos da Al1Ierica, hoje, melhor
Latour, presIdente do Comlte Ol!mplco Internacional oro- I Mei)s bem inf0r:r.ado3 negam que a ltalía seja ca- f d) •

d
-

d "d e meret::_e es�a e,fe_tivarão. I in orma os_, pod"rem.os
._

asseoO"urar
,pondo que se realizem em Filadelfia as Olí:noiadas do paz e se c.Jmprometer a participar e mcal as contra a :t

.

AI! Na hnha m..'!dla, não pude- que ela nao se realIzara. 'I'
verão. eman 1a, ínesmo se, em troca, as saf!ções aplicadas con-

tra a Italia fossem levantadas. remm (',ontar '";om o concurso de

Caloc�ros'dqueí' està naGA.rJentina; Os Esta-d-o-s--U-n'-�rI-,,'-O-S·
em gozo e lcença. nngo sera

,

o seu substituto, cabendo os de- aumentam o poder
mais P()stos a Oscarino e Zar· bel ico
zur.

Na ofensiva é que a modifica- WASHINGTON, J 2 - A

ção talvez seja maior. Caso China Cúmissão de creditos do Senad,)
possa jOflar, elé será o comandan- aprovou os creditos para o Dc
te. A meia esr]uerda caberá a par�amcnto da Guerra no total
��ena, e o seu comoanheiro de ala de seiscentos miJ,bões de dolares.
talvez seja Orland�, caso Luna incluindo os fundos neces5arios
não apresente melhoras da con- para manter um e,�ercito de . .

tusão sofrida no pé esquerdo. 165.000 homem.
Nesta hípol:ese, a ponta direi- Os creditos mais elevados vo-

ta serà confiada a Carlinhos, um I
tadüs nos Estados Unidos em

esperto jogador do team secunda- tempo de paz foram de 500
rio, e que já brilhou no Bomsu- i milhões.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZ1:TA Florianopolis- t 4-3-11)36
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MJr;����irm®� 'Junta Corner-lC .�
I I'��n'- ,.�'llS/��F""CO(J eeI�:!'� ft do F';�'�Pld �\ r . i'l f ! �

.

'. �.
Lemos num jornal chileno a

'V U � iJ ••tli .�,' t,�"" ,',""

I t.� U \. .:;-.>!J t1 ' '. ,
"

.

interessante noticia de que I �M eA C'" 11 �' I ''====.'�
.

t
.

dr' I
' i � ;:) (,) "'�:' r.. ,.1' rJ. (' (; .-----====-=

no '11 en')f o nlragual â gu N' "'.
m

1819-Nas:imento de Rio Branco-Na cidade de S, mas populações atrasadas, !�·_."o [�(.�TI U (��oc�a�1te "Ue
��\lvador da Bahia: nasce o gra�de estadist.a .b�asileiro Jo[;é l\1�ria da

I
se utilizam d? mate. como.ta- DISTRÁTOS � �

,)llva Paranhos, Visconde do RJO Branco InICIOl! a sua carreira no baco, fumando-o ehl cachirn- I • � """> .
t7

f �
.. .

I
.

J
... bos ']v. d R 1'1'1">/ rr�fn @,.r"tlfl",if� �llr' �.��' �.'.�' �e�mlrn.agisteno supenof:noqua OCCUpOU03 p')ntos�aJs al�s,dI.tmgUln. i, "'.

�I, •• .

0. O '\.t:!i(S. u.�': fl,_lhv.;�i�)ci.{4fJ�l �� �:.�� I!l '

"'H
II1II

d�-�e tambemTna UD1?,enSa no .p�rl3menio, na diplcmacia e na ad- P:areLe .que se ha�a. de um Data 11-1-936121
mimstração. No g:bll1�t: presidido �p!o marqu.E'z. �e Pdraná em hab�to ao�ttgo, tr�n�l1ltI�Io. pe- '" � c. ',,' D' Q:\ I
1854, Paranhos fOI rmmstro de Merinha, e prmcrpio, e logo dos los aborígenes desaparecidos D, A !a�cJldo .' lOt� d ... r .rrll-I
Negocies Lt:angeiros. Por essa época celebrou com os govern0s do com a invasão e ocupação

I
da, ?re�or:o P�re!'a O! Cruz l' i

Prata e do Paraguay os tratados sobre a nwegaç;:1) d03 rios Um. hc�p�nhóla. Sem preparação Slo.jonmo ��>r�lr� dr:! Cril:, � '�-I RI( )�, 12 Ha cêrca de um 1 <;aldo a favor de Alvaro, de

guay, Paraná e Paragllay. Deixando o Ministeríc. voltou a presidi, previa algu-m, as folhas ela � i�llOS, d�mll.ll'"dos ern San JO� , »ez. 11dbüava o q ri+o n. 418 58:049$200, e uma caderneta

a provincia do Rio oe Janeiro. até ser novamente chamado para a preciosa herva são socadas quun, SC�ICS com�o'i"n;es de fi,··; lo Rio-PalclCE' I'-loteI, o negocian- ia Cé\:}.ç. E·'o!l0mica. com o saldo

d E b '1- duzid
'n_ IIO�,(, ra Arm'l & (,. � I' I' AI (1 1

pasta e .strangeiros no ga inete Abaeté (1858-59). :10 p1 ao c re UZ! as a uma
.n •• ,t." I _a .ia. , rc- t<� ita iano A sa o Uan oa"sy, de de 30 contos.

Fxercia mandato de deputado geral por Scrgi;,e, quando o' especte de pasta, com él!!da �0ivHJJ.r]e CO�I::n, Geor?'), resolver n anos, casado. Não foi achada declaração a1_

.

duque de ,Caxias lhe confiou a pasta da Faze!��a 1861 � 1862. I C?mUl�, �!?(.)S O l(U,C o

a �as�a. � ���e�ma s:,�:::?ad�.' renr ':H�I)-�t' o .

H.��irli'l, a1.i en ;o;nrar"hia de guma do suicida.

Ja senador por Matto Gros30,tendo militado sempre no Per- sec.a ao sól, esfarinhando-se "oCIO FrJ.'L .I�1O f mto .de Arruda �0U empregado, Jose da Silva, por-
tido Consp.rvador.ogabinde Íiberal chehado pdoconselheiroFurta.lfac1Imente, sendo, então, com.a quantl� de rs

..
5 contos; tugue:z,a quem pret.ndia Ievar na

Er'llt{� !ta'iano

do contiou-lhe uma nova missão especial no Praia, I cheios com ela os cachimbos o SOCIO Clodomiro Pereira da Cruz ua viagem á França t. halia, a- "Â l,.� �d íz!O r",; i Ra-

Em Monhwidéo, a 20 de Fevereiro de J 865 ajllslou o CO!}- úe ban o. O jornal não ido;--, com a qt.;�ntl� d.e r5. .500�m00, / fim de adguiTir mf.'rca1 Jri,.s. cj;ofon iChe
selheiro ParaI1hos l;m convento pa.ra a r�ndição dessa praça, che:o' :11a se

..

0 p(j!�dar do ma�e-ta- c.Gmo s.ocJO ��
..

mdu,;tí':l •.
tra.i;

!ê-j Esta mãdrugada, cêrca das 4 (',:';::-. o � o A. R.
de clemencia e modera�ão para �Gn� os v:ncidos. I baco.é agracl1veJ. ao� fuman- rmd�. ao SOCIO G:'e���\') I�(: ..elra hOf(lAS, alTlbo: havi�m troca�J ide-

1894-Rompllnento de relaçoes com Portugal -O de?: COITJ? o do plOpll0 f�l11o.
da �...r,�l de qu n; lec.-beraEI .todo 11s

sobre a m.'f"l1ti:lçao a segua na E;ta!fão d:3 �Il)ma 2RO metros

govern:l do marechal Flori"'no Peixoto ro'npe as relaçóes com Por- �lZ, porelnl que tem a ll1e'3-
o d_�e'to. ']'Ie tm:l'itn fia sacl",j�- Euro!Ja, de!�aldo'sc entJ.J. 31J1� K�. 963S

tugal, por ter o cemmandai1te i\,ugu:d:o dc; Castilho dado asylü, 1::0:;
tlmave! va,1LI

..
CL1 ele' J1an at'- de. éJd)-lh,�. pleu" e g,"a! qUi- As 6 horas, outro unllrq:::>do,

navios portuguezes, ao 11mirante Saldanha da Gama e sew; commao ruinar a saú 1 ; ... Eis uma no- [ação .. A Lg'll'I>Ci'io da firma fica Domi'1gos Oli ',..l, pas:2.ndo pelo
Hora do 1(io de Janeim 20,20

dados, negando-se a entregaI-os :w govemo bgal dr., B,asil. tida confortado/a. Se fJsse ('XclU�J�Ô.rrl,_'_jte, a Ci:,'\) 20 Sll".:W meS\ilO lo,;al,. '� itTIprcs:oii!ante
possivel élprov"itar a ilfex pa· C;egono Pemra ().. Cruz. :;lf�reza. O h(. J� c!n quarto D.

����������"'=�"=-==ruJ.o=o;��,,= ragllQpensis .::m fllr,�ào de fu-
I 41S, estava me � l. c!1k1l'cado nu-

I� mo, de vez que 3. toJerassé1l1 f\LTERAÇÕES {'a escada durJ, c .;:Jcada n:l à-

! â� �ii�;��� �) c����:�bO d� ND�t�O 1�§�j2:Z�5 ,e'Oddiz enro:á,. ao pes,,) Sabado ,14 de Março de 1936.

;1 mate CH scen<1 fartast!r:am..:n- 6. llCfJ.:l toalha, penJur<ndt}��e, dc- AnunCIO em ItalIano, espa-

te, e os �IC�SOS Estados hrr- De J Ec ()debr C;}':, Albedo pois, numa corJ;;l feita com 05 b",:-
r.hol e portuguê:,.

OS cigarros da época que já conquistaram 2. pre- valtií'Os c.)!'ih(:ceriam. 2� ver- OJebcct:ht, l\odoHo Ódebrechl, bantes do "storel! do qua.rlo. Mar.cl;a. Real � �iovinezza.
f
.,

I
da -te"'" '1(1'1rl" cl" .

l 'o 6 '1' . • !
""', 1 ." I NotIclal"o em Italiano

erenCla ao povo
.e. i ü ., �l\.�, ,: .... o l! ,

raSll,rFO:i,
cor:, rCJ;-IÍll,DS, rf'�li cn- VS pís CO S:"lcl:',a que trajava T '. :......."ft � �'.'.'.

" tffir,.....dl.� e..;;" t:s em 1-:.10 C!O S'·l· L''''urt L.Jpv;llg tf'rno comnktc, quasi h,cavam () I �

ransmlSS:lC do 1 eatro AlIa

I �� ���.� I A Arstra:L;, um dos fTafl- J\1'lX' fi, :iP? h ;;'làns n;I:'�'us� chão cime�tado.
.

;;c!Ja" de Milão, da opera: SAN-

e F'�� /:;'i
.... �.� rw El ,o des. DC.l'Jbius à'J 1I11Ly1rio 'Bri- triais, resid��:'ks":cn Bh��;IU,·., A .p.olicia encontrcu no quarto ÇAO E DALILA de Saint-

��. 117"� �P, �:J IJ ta llC l, va� Lr,.cíl br'.2ve re- Oto Rt:naux, .Rch"j R •..l.�u-.".I do sU'C1da uma caderneta do �aens.
_

"� [] ' ...,,;:.J ';;", tl "'j'A' '<'l".� ,,( I' ]01' �t "a J I R I" .

_

'd-
�

R d'-' d' d Conversacao do Prof. De Ma-
d f I)j I i)'. �. l',:;- J. "'.' l.Ja I� pro' ,( a (-'nau", Ofa.<llC,[<;S, re�l <:tl-I

� ROCO ) '-',maL 3, acusún o um �.

COmpraí1 O êsses cigarro� OS umantes ai:!da pode- L h'
. SI.

r
Ollá .'10 C�l c'lwuro. 101 o \'�s na cid>!. 1" de ['\\'1 T . """r

rão ser beneficiados COin chequef'. 3.0 po, t;1(10r, I�' �I, (.l' f "'." 1''': 1 t"ln')'�':' 1 l� Q'! ..

'

I � �.
" L.' "� �,:-,

0" t" C" Transmissão de canções regio�
1 l$OO( �<!t,oqn 5'00010'\'

';,1"·
... · •.e,.1 \.�.",d.l.1a " ......chelfL\li.a.clllôo, f"s;c/ep,,- ��í'�.��r.�4"·��·i'CU·nos va ores se ,J, Lit' v,., :) , '$000, /1.1 ,l". r.·"l li' r ri ':'

.'!lI'C� )01 'r"cell-' p' 1 J- : '.H
.' <.:;lfí'1� :;.�" �"".{ i.' \ii b -1;lo1 nClis pela Orquestra CETRA.

20$000 SO�OOO e lPD$OOO tj tU
..

,'" ,.,'.tl I !l." \.. .10 .\.10, Cle ."nplrc; ennqu' 'ti!' I�,.,�l\ '",:. �. � Nutici,.uio em eSl)anhol.
___...._._";,,,.�""""'�;��,::ll>'fVIOi.���� eITit:,'!te, a.o �,C;'�ld,) au::.,raha· Erecl(!ncI'!t', alemão, reSIdente (OIn

. no rj li.1nlstro dos estr2ngei· Rio do Sul. socio da i'3oc.i"da. M ."l"'" ,� '7, (1J'?t "'� �otic�ario em português.
......�����������':::"'...�,..�"�$i...�',..,�ri'''"''''''''''''���.��. �,...o:zr.� ros, Sii G\..or�:e !'e2.rc�'. Ex- .Je Madcireir,..t Limit",da", na

pra'l t t"W t�;!lr.l� �tr 1 are a Real e Giovinezza.

i,
p,ico: O m;,lisi' I) q1l2 O go-, ça do Rio do Sul, rew!vru 'mo'

� .. fI.".rn CP"Rl-;o'"ZES

r1lt��i� f��� _

vêrno lio DomL1io tinha cmicEficar os <:.�ítutos sociais dasc-, L:.l� tr �ªj�MÇJlVt�1I!iiI DO DIA
� lA 1.1 t1J& � iN �Y! lil!I I eslu�os um p,ano naqu':k I �uip.te m('ne;if.: I -f1 « rJ

� �I sentido
.

t' I ) O
f � te') '�,rt'l

"

:j<:>.l �'i rS'j '1'" CINE
,-----

'�I cip'aà� ��;la �LZ;1�1;/:1 h���;'� ."\.:�l�do 5 �d:b:'e�;�!ío �OdRL:��\fl�
"J�

,:: � :���
�

r�

'LJ � :-�hU� horas,l To�r�t����I\L, ás 7,30

Escritorio·eSeçãodeVenôá Fabrica t t d C fI
- r�!r't�ci:JH!:l\.i.!��n��

.

.ai l e a .on eueraçao nos 0debrecht subscritores de 15-
�

RUA CONS. MAf RA, �6 R. TIRADENTES, 43 � nçgod(�s �!1,t��nac��:l:is. S) Ij5:000$OOO,_.tra[!sf�fC'n .as. sua' G���U O �@

�)
Florianopo!is Sa.nta Catarina � plano compOlta, �lh;l especl'l CJuuta� ao SO:':1O Carl L SchLmt1

� almente, a creélçao de um com rs.-64:000$OOO e ao �r. RIO, J 2 - Alzira Varryas
Fa 1:) r ic 9 de B .,6] Iaa, C'::1 r8- :' posto .de repres,=l::an�e pl2r- Paul Carl Sdmund com r,...

'1
'i'ha d; ve':lid\...nte da f<ci:,u�

n,e los Fin o�:;, 1':3 de Ma5· ,II:lanelltc da,Al�stra!la em Lo'1- I :OOJlpUOI); b) ah ração de va- b1'.'C1, atualmente em l\.lpw

I
sas t:-.j:rY)·en"t,:c;:.:JíS 01\/1 N.f.!\ l!dr,es, napror-na séde do Fo- r:05 artigos dos estatuks. '."')

..

:'k em

Viag.l....
l

...
1.�

de rec

..

reio,
I r�,gn Otl.!Ce (1V1in;sterio dos ! foi matricularIa na FacuIJa ..

I F . 1"89 i Estrangeiros). Por enquanL, N). do Re!;�. 15!� I d,� dr Direito desta ca J.ta!.

__
__

one. ou

f,,?o�ue.s� s�b?, a repre�en·
Data 28·12·936;

"'w,.< .. "",,,,,�. �... '_
,,,��"'J,-,,,�c';;�_=="'_"=''''''''L',Gllia.çao dlp:Ol1JdtIl'a auMral1allJ. O E

"

ç; 'S' E T I ���ItJu'\il�:�;",,],j�[B..H1�t·11(,fj'�

/(JeV2rá limitar-se aos paíse� c
,

e jll:L�'_IOCK,_Ll"hjr, ,"n,lIlO,' ,m... ��}1 � _ .....l! o:
..

'15,'W.�':2&�1f���Ji�'ilZ:,':"";::';'��·;:- �.:,:;,�·�,:::-",:��,,,·;tu"'�:'I' �"::�� -

com avultadas relaçÕt S Ci.
�)tc(k JUdIO. be �ol�IÇI'JÇO I ludzel- �w �"",l k''.J.:ll@ E\I'!I.,,�J rlll I C -� r""t .� ..::o Q:

A
•..�., Corn pa.n h ia

..
Brasnel.ra Caro � 111:!erCiai� cc·m o Domii1io. Aj� �'l:<l'ln)�r'rtl'�"t�: 1;�lS5J,IJe:nrot:: r.,.�as·� ?:'! �,/j.,�1<l,�

I
<'-:::aft A.,- -;qal�_n_���a:;' nhã� f as, o Plano em estudo obje- '1

I:�. ":' �'. " '-- •

.'
�

Cd!.' JO�,!- - � � .:iil.::iâ --

��:."l"
bonifera. de Araran�\;",..\fuá f:1� ·livo anLc' rle t d ��

"'.e' jv,.e, SVr.:lOs.comP.onen:es
i.l

".ncle.'" ... I'· , 1:>_ UfO, atiUL.'_;) : 1 'I -r T co I ,\ 1- 1 - 01\

dI
ClN[' I"D�RI

, +o-es sLIScep'tl'va� d �
.

L I. ,

r lu"! COmeiClil, -CU" .0 0tl'-: & r t� 3çaO ale�l!a J." Oü ," '.e.. .V; (t:., AL ás 6 30
!:li E d J!'"" D TC"' I Il

., e l!1t-:d.S- " ] I'
�

I ? Q ,

l-' h 8
"

.',1.' strar a oe r'ene ereza nshna
'.! ,"'ar a' exp'1nsa� d 1 .;"

... Ia,. rl'w,vem a ,'Ora; o cra'nto _) .JU ns.,.1; a_'a;a aman ã o pro- e ,30 h()r�s, MUSICA NO AR.
i;) ." O a ecoLonlla ·.r· I "'.' d � _�: r:;' 'I'

I A' d

i I rl;:J Ali'
t,.." li a (\ t·, "f. 1 '

5, �1(Â r ,Juan O-Se. G "·
... ,,t') .�IYlI:O g-<',1l3 aOéI'XO, p1!3 a i"'\menca o I

,:, AV!:.NIDA RODRiGUES ALVES, 303 -331 .�:-- �d"
c. c , la'l.:S (JS ::,er· � tock Scn:or \,830 U'll crri'd 'n

SuL CINE ROYAL, ás 5,6,30

I
l'L'LEFONE 3 1900 i ViÇOS .e uma representacão .

. 1 "O 0(" A' 2- J5 d�' 8,30 hOI'lS,.i\. CH1\VE" DF VI-
L .... ,

-

"I
"1'

' l:nportancla oe rs.--� �VU\\$OOO; ,"",\ s j, CnU�5pon.e às -, � -

,

End. Teleg. «BARBRANC.O» �
Cl.lpÁ.or�(.,tIca devidamente CS·

C5 socim E:'liho Stock Ju"ior e 3,1.5 :\5. no Rio de Ja'!ciro eDRO.
R' d _J pCC1;.lIlzada. 7 J5 1

.

lo·e a r'H31 ('o
j

LCUftl'!çn Ht'izelmann (l'Sll'mm '22 �"5' "J 5 !Js. .

ClNE ODEON, ás 6,30 e

�; M inac: em I'" R r-S f'"! UM Í\ I'�
i 'f!, tiENCE-,-$ � ..�� iodo o ativo e p;ni,'o da firma .) Anuncio DJA, (alemão, 8,30 horas, SIMBOLO MATER-

". "E�;1'�A'DV-O DE S\..T·kA".r:....,A"""T·A' F/I'I"-lA' .'; II 11 iU,llr� venpda !1? ,d, lStl,'ltO Q,-
nicri07. A so ic Jade girará sob espanhol). C,nção popular alemã, NO.

v \,' t'l

f oao
� , m��;l""a r,c[o SOCIal de "Emilic 23.00 r�adio infantil: O aOJ.nha-

; J essoa, a rt!a 1 d
'

CARVAo BEf' ..lEFICIADO PARA VAPOR E
' Spiv .:ch. '<:,tock & Cio:'. CI)rJr hU:11d" (l" S)-

'. r ": ratos de Hameln. LTma Clj\lE RV-:'X, ás 6,30 e 8,30
"

PARA GAZ 8 i: Tratar COdl o sr. Leand;-o i cios-EIT);l;() 3ro,"k ]LaiJr ., Lou 'I�Lr dr� lenia de Friedrich Wi- horas, Vt:NUS EM FLOR .

. �.""""",��..,..,.,.. .

"'�"'_'''''''"-==,_��==>",�.�=,.,,,... """"""''''''''' =;.;1 da Silva, comefciante no
I lençu 11 "ztLwrn CO'11 .• "

h m man l. 23.25 Caixa do p.-----.----....M'" -"'"�"'_'_ ""�,,_�..,"""'����d�
Saco dos Limões" 120:.°00$000 c'ida um, hcando o

cOíreio t;:cnica. 23.30 Musica po- a Iacio Hotel
_"""'"""""�_""'���_"""""_"" .

. ;caplt<.\l da soc.iedade- ..... 'idar-toca o Quarteto Dietrich O J'v:ELHOR DA PRAÇA
_, _ 4J:OunO.'$OOO. O

.
. Schrammel. 23.A5 Ultimu"'s uotl'- DE JOD C I �. �

, comercIO sera . " INVIJ E
r.. ar os l"o:' I) l 'f d 1 I ::I'::-S (f'm alem,;;.n'). 24.00 P"'I·.··1

�

,.e aZ(�n as, armarinnos. ouças,'" - ." ...,
-------

;idro", fenag:ns, olaril)" confcçã( o crepúsculo do Domingo. 00.15 Re�fngçãc
'!e colchas, �lco.:h(,iJdos etc. O nosso concerto de Domingo. _

I
A duração da sociedade serà 1.15 Uaime,s noticias (em espa· n�meaçaD

,

(.0f tempo indetermir:ado, na pril- 11I�d). J .30 M�sica e p0esia: Ha Foi removida a professora, Car
! :; 1 de Joír.vile. ! �5 anos desae a fundação da meu Bom da Silva Amorim, pro
';.��'OCl: ::�::-..'W�.�.:;:.:�_:_��.�.,,; ::a:� �ut.t�r & Wegner. Um ser1:.o I fes"ora auxiliar da Secretaria do

)1 j"
i �,!. ': �.;J �

...

��'} .", �
,
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Programa de transr.:.issão ra
dio/ônicu especialpara a

Ame! ica Latina

=

ClNS ROYAL ás 7 '�O
horas, AS MULHERES ANlAl�JO
PERIGO.

CINE ODEON, ás 5) 6 314
e 8.30 horas, CRIME NAS NU
VENS" O SELVAGEM DO PAJ'S
\lARAVILHOSO.

.
CINE. HEX, ás 7 e 8,30

horas, SE EU FOSSE LIVRE.

Partos - M()iestlas ck
Senh('ras e

Molesfas de crianças
Diretor da M�fternid2Hgs
Medioo �I) H�&ipí�aiLAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA

HOlVIENS !,

'·'1·'L

f
, r

(Curso de eq)ecializ;;ç";ü ('!TI

molestias de ,enl ,', ._,)SERV!ÇO GARANTIDO PREÇOS MODIcas

J\'ende na Maten, dad<:
até ás 8 1 [2 da nianhã
e á tarde·-Consultorin:
ANITA G.ARIBALDI, 49
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os germanlcos
da

LONDRES, 13-Inform?ções que merecem crédito estabe
lecem que os representantes da Inglaterra rejeitaram as propostas
Írancêsae, tendentes á aplicação de sanções econômicas e financeiras
contra a Álernanha.alegando que tais medidas conduziriam facilmen
te a uma guerra e que não desejam correr esse risco.

Noticia-se, outrossim, que os francêses persistem na exigencia
préviamente formulada, de reunir amanhã o Conselho da Liga das
Nações, afim de serem discutidas as medidas punitivas por êles pro
postas contra a Alemanha.

Consta que a delegação francêsa tentou obter o consentimen
to, em principio, dos inglêses, a respeito da aplicação de sanções O n'''\arechal Goering
contra o Reicb, sem especificar as medidas respectivas. ta I a perante 25 m i I pessôas

Sabe-se, entretanto, que a França deseja que a Liga das KOENIGSBERG, 13--0 marechal do Ar Hermann Goe-
Nações decrete o embargo das exportações alemãs,bem como o blo- ring, primeiro ministro da Prussia falando perante vinte e cinco mil
queio financeiro, ficando o Reich privado dos créditos estranjeiros.1 pessôas, declarou:

LONDRl:.S, 13-As propostas feitas pelo major Anthony1-----.------6-----Edeo ao sr. Hitler, incluem.segundo informações agora obtidas: I 'EJ."�,•I . -retirada de to(,as as tropas salvo aquelas cujo número
I

jl\:-t'ifigue a palavra "simbólico"; !

2·-wm�0��den�d�uon��0; \��������������������������������������3'-,compromisso de não fortificar o Reno ao menos duran-g A V OZ D O P O V Ote a negociação dos novos pactos. I
Corno respondeu Hitler

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

. ".

alrao
•

Iae
A Inglaterra opõe-se a' aplica

ção de sanções econornicas e
financeiras a' Alemanha, crean
do uma situação dificil f�ara a

França.
Não será aumentada

«A força das tropas estacionadas em certai guarnições da
Renania em tempo de paz, obedecerá as bases já comunicadas aos

adidos militares da França e da Inglaterra em Berlim. Tal força
não será aumentada, pelo momento, assim como não existe o propó
sito de localizar essas tropas junto ás fronteiras da França e da Bel
gíca. Esta restrição da reocupação militar, será observada enquanto
durarem as negociações". «Os soldados alemães fic Irão onde estão. A ocupação da

Renania é fato fóra de discussão. A marcha sobre Berlim não é mais
possivel, seja por terra ou pelo ar. Estamos bastante fortes para re

sietir a qualquer ataque por terra, e os soldados do ar estão galvn
nizados em aço pelo espírito do barão de Richthcfen> -aludindo
por essa fórma ao famoso "as" germânico da guerra mundial, coman
dante da esquadrilha em que serviu o próprio ministro Goering.

Foram designados o sr.
Na residencia dos pais da noi- Estão nesta capital os srs: dr. Mario Bott e a professora

va, no :"'argo General Osorio, Carlos Carvalho, Hans Gaertner, Leonor de Barros para rege
Festeja, hoje, a passagem da realiza-se hoje, às 18 horas, o e Roberto Grossenbacher, resi- rem durante o corrente ano,

• • • data aniversaria natalicia a �ra- enlace matrimonial da gentil senho- dentes em Blumenau. cadeiras da Escola Normal
ciosa senhorinha Ada Filomeno, rinha Odete da Luz Andrade, Primaria do Instituto de Edu-
aplicada aluna do Instituto de filha do sr. Manoel Andrade, Do norte do Estlldo c�egaram cação desta Capital.
Educação e filha do pre-zado con- I' faroleiro da Capitania dos ontem: Osvaldo Luz. João Ber-
terrâneo sr. José Filomeno. do Portos, com o sr. Manoel Feijó, tolo,Osvald;lla de Oliveira e AJ- r Bebidas Nacionais e Extran
comercio local. alto funcionario do Departamento visi de Oliveira. l geiras só NO

de Educação. O�TR05 PARTl!m I CAFE' ..JAVA
Passa hoje a data natalicia do Paraninfarão o áto religioso,. Praça 15 de Novembro

nosso estimado conterrâneo er.
por parte do noivo, o sr. Abelar- Pe�o onibus da Auto. Viação' Antonio Paschoal

Orlando RanJalho. do Sartorato e srta. Eulina Mar', Catannense, �egulram hOJ.é para o I ""'uem
senho- tins e por parte da noiva, o sr. norte os segumtee passageiros: Fer- U

Faz anos hoje a gentil d A d C I MFirmino Feijó e a srta, Olga da,
nan o zeve o, ten. ar os e-

achOU".rinha Ranusia dos Santos, do 3' B J E
.

C I
.

d G A Luz Andrade e iua. exma. espo- neles rito,. ugemo, ava azzl,_ano complementar o rupo r-
P d L T ff H d M d

d S J filh d sa d. Arabela Martins de An-,
e ro uz, u I ar e, a � Pessoa que perdeuqui iocezano . osé e I a o sr.

I PIb H'd P , I.

Z f J d S àrade, por parte do noivo, o sr. ena a um o, a.1 é ereira, "uma corrente de ouro
'

e erino osé os antes, OI F d I N
'J

Adernar da Luz Andrade e srta, ga ernan es, nneu eves, com uma medalhinha de
Cecilia Moreira Martins, por par- Osm Paul� Harge�, �to Tieldt>r, N. S. Aparecida, entre
te da noiva. e sra. Jurua de Oliveira, Osvaldo á rua Fernando Macha-

Sà, Alfeu Lins e José WollfE. do e a Praça 15 de No-
vembro, pede a quem
achou a fineza de en

tregar nesta redação, sen
do gratificado na impor
tancia correspondente ao

valor da mesma.

LONDRES, 13-A resposta do sr. Hitler ás propostas
que lhe fez o titular do Foreign Office, sr. Anthony Eden, foi entre
gue justamente antes da reunião dos dele�ados d,as. potencias signa
terias do tratado de Locamo, estando assim redigida:

«O govêrno alemão não póde entrar em discussões sobre a

pCl mancncia 011 provisoria limitação da soberania alemã sobre a Re
nania, O chanceler alemão deseja, entretanto, com o fim de facilitar
ao govêrno francês a aceitação das propostas alemãs, explicar da se

guinte maneira suas intenções, as quais, declarou de inicio.obedecem
ao restabelecimento da soberania alemã sobre a Renania, restabele
cimento que neste momento, terá apenas carater simbólico».

o menino Alirio, filho d� ci
rurgião-dentista Argemiro Gandra.

EHr.ArE

nt.JIVER!lARI05

Carlos Meyer
F(;\z anos hoje, o sr. capitalista

Carlos Mfyer, do alto comercio
desta praça e proprietario da
conceituada Casa Meyer.

.Jlndrade-Feijó

Treze, sexta-feira

Um astrolDgo afirma que
, , ..

surgira a malar guerra
que o mundo tem

presenciado
BELO HORIZONTE, 13 - Em entrevista ao «Diario

da Tarde» .o astrologo professor Aristoteles, tratou de varios témas da

politica internacional, referindo-r e a coníerencia das potencias si ..

;natarias dI) tratado de Locamo, marcada para hoje, dizendo:':>

«A Europa será uma fogueira em 1937. Das tentativas de

paz que serão feitas, hoje, em Londres, surgi�á a maior guerra que
o mundo tem presenciado. Três elementos aziagos concorrerão para

isso, a data, o mês e o dia. Hoje é sexta-feita, treze de março.

Depois de várias considerações em torno da guerra futura,
fala da importancia do treze na vida da humanidade.

ê'n'lP::m �Ha5 H011!:

Vindo da Capital Federal,
chegou ontem no ANA, o desta
cado conterrâneo sr. dezembarga
dor Gil Costa, lente catedrático
da FacuIdade de Direito de Santa
Catarilla.

o sr, Francisco Azevedo, fua
cicnario da ImprC':nsa Oficial;

a exma. sra. d, Uma Cabral
Machado, esposa do nosso con·

terrâneo Nelson Machlldo, do
comercio local;

a exma. sra. d. Malvina Fre
yesleben, esposa do talentoso
maesti o Hugo Freyesleben, alto
funcionario do Tesouro do Estado;

a exma. sra. d. Dulce Sá
Luz, esposa do sr. Arnoldo Luz,
tabelião em joinvile;

a gentil e graciosa senhorinha
Hercilia Catarina, filha do sau

doso catarinense Hercilio Luz;
o sr. ArlIndo Penedo, funcio

nario do Estado;

fHBe5F1m UH5

o COMUNISMO Pedro Sales

Encontra-se nesta capital. o

estimado conterrâneo sr. Pedro
Sales, coletor estadual na cidade
de São Francisco.

São Paulaem

Prêsa a sra. Luiza Peçanha
de Camargo Branco
sÃo PAULO, 12-A Lei de Segurança está sendo

rigorosamente �xecutada em S. Pau!o, onde, dia a. dia? são

prêsos e qualificados novos extremístas. Na audiencla de
ontem foram ouvidos e qualificados os seguintes: d. Luiza
peçanha de Camargo Branco, o dentish José Gr:woushi,
Antonio Barreto Lima, OIíntho de Sonya e mais oito pes-
soas.

Dezembargador Gil Costa

." :.-..:\

_____...,VAI SER
recarmbiado

Escala da
Comercia

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

Pela Secretaria de Segurança
do Estado foi solicitada, á
Chefía de Policia de Porto
Alegre, a prisão em Torres
de Giocomo Ferrari, conde
nado criminalmente na comar

ca de Urussanga, e que ali> -

se acha homiziado desde fe
vereiro último.

O Govêrno do Estado dl'!si
gnou os srs. Julio Cantizano, El
pidio Barbosa e Eduardo DOI
mingos da Silva, para regerem
cadeiras na Escola de Comercio
du Estado de Santa Catarina.

Escala
Normal

ml55R

Será celebrada, segunda-feira,
ás 7 horas, na Capela de N.

I

S. do Rosario. uma missa em su

fragio da alma de Maria Dias Vi
eira.

II Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre

Pasta 5 U L B I O L

casas

I 4�, I�����-�����
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